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Můj život verze 2
Informační dokument o pojistném produktu (PID-NFZ-0001)
Společnost:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká republika

Produkt:
Pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát
v produktu Můj život verze 2

Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát, která
lze sjednat. Úplné informace najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě v rámci produktu Můj život
verze 2. V pojistné smlouvě je uveden sjednaný rozsah pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát životního pojištění Můj život verze 2. Pojištění pracovní neschopnosti a pojištění
asistence jsou škodová pojištění pro případ nemoci. Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti, pojištění hospitalizace ve
zdravotnickém zařízení, pojištění ošetřování dítěte a pojištění asistované reprodukce jsou obnosová pojištění pro případ nemoci. Pojištění
splátek úvěru při ztrátě příjmu je škodové pojištění finančních ztrát.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění pracovní neschopnosti
za každý den pracovní neschopnosti je vyplacena
sjednaná pojistná částka (denní dávka) od smluvně
dohodnutého dne
Pojištění plateb pojistného při pracovní
neschopnosti
za každých 30 dnů nepřetržitého trvání pracovní
neschopnosti je vyplaceno pojistné plnění ve výši
měsíčního pojistného na smlouvě
Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
za každý den hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
je vyplacena sjednaná pojistná částka (denní dávka)
Pojištění ošetřování dítěte
od 10. dne potřeby ošetřování pojištěného je
vyplacena sjednaná pojistná částka (denní dávka)
rodiči nebo osobě žijící s pojištěným v domácnosti
Pojištění asistované reprodukce
po podstoupení prvního státem nehrazeného cyklu
umělého oplodnění metodou in vitro fertilizace (IVF)
je vyplacena jednorázově sjednaná pojistná částka
Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu
výplata pojistného plnění ve výši peněžitých závazků
splatných v době ztráty zaměstnání nebo ukončení
podnikání, a to po uplynutí 30 dnů od zařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
Pojištění asistence
• poradenská služba lékaře na telefonu
• poskytnutí druhého lékařského názoru
• zajištění (obstarání) následné péče ve smluvním
zařízení České pojišťovny ZDRAVÍ a.s.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistné plnění nebude poskytnuto např. za:
nemoci vzniklé před počátkem pojištění a do 3 měsíců
od sjednání pojištění
úrazy vzniklé před počátkem pojištění a do 7 dnů od
sjednání pojištění
profesionální sporty, extrémně rizikové aktivity
Pojištění pracovní neschopnosti
nemoci z povolání nebo pracovní úrazy
duševní choroby
návykové látky nebo hráčská závislost
nevykonává-li pojištěný povolání uvedené v pojistné
smlouvě
Pojištění plateb pojistného při pracovní
neschopnosti
nemoci z povolání nebo pracovní úrazy
duševní choroby
nemoci vzniklé v souvislosti s těhotenstvím
degenerativní onemocnění páteře (VAS)
nevykonává-li pojištěný povolání uvedené v pojistné
smlouvě
Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
porod a zhotovení zubních nebo ortopedických
náhrad do 8 měsíců od sjednání pojištění
duševní choroby
genetické nebo vrozené vady
Pojištění ošetřování dítěte
duševní choroby
genetické nebo vrozené vady
Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu
ztráta zaměstnání nebo ukončení podnikání před
počátkem pojištění a do 3 měsíců od sjednání
pojištění
skončení pracovního nebo služebního poměru ve
zkušební době
skončení pracovního poměru na dobu určitou
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění pracovní neschopnosti
výplata plnění max. po dobu 52 týdnů trvání pracovní neschopnosti
výplata plnění max. za 14 dnů pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím
Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti
výplata plnění je omezena výší ročního pojistného
Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
výplata plnění max. 90 dnů v kalendářním roce, je-li poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, léčebně rehabilitační
péče, ošetřovatelská péče a paliativní péče
Pojištění ošetřování dítěte
výplata plnění max. po dobu 90 dnů ošetřování pojištěného při jedné pojistné události a max. po dobu 180 dnů v pojistném roce
výplata plnění max. po dobu 30 dnů ošetřování pojištěného v pojistném roce osobě samostatně výdělečně činné
Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu
výplata plnění omezena sjednaným limitem plnění na měsíc (30 dnů)
výplata plnění pouze po sjednanou dobu plnění

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
na území celého světa při poskytnutí akutní lůžkové péče
na území ČR při poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelské péče a paliativní péče
Ostatní pojištění
na území ČR – zdravotní péče musí být poskytnuta v ČR, resp. finanční závazky musí být poskytnuty bankou v ČR

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění
– zodpovědět pravdivě dotazy pojistitele
– umožnit přístup ke zdravotnické dokumentaci
– u pojištění pracovní neschopnosti zvolit maximální denní dávku odpovídající čistému příjmu
– pokud jsem pojistníkem, seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím,
jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje
Za trvání pojištění
– platit pojistné
– oznamovat změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě
– u pojištění pracovní neschopnosti oznamovat zejména změnu, přerušení, obnovení nebo ukončení výkonu povolání
uvedeného v pojistné smlouvě, ztrátu nebo snížení příjmů, přiznání starobního důchodu, vznik invalidity druhého nebo
třetího stupně, zahájení výkonu profesionálního sportu
Při pojistné události
– oznámit bezodkladně její vznik a rozsah
– předložit doklady dle sjednaného pojištění, např. doklad o pracovní neschopnosti, lékařské zprávy, výši čistého příjmu,
propouštěcí zprávu ze zdravotnického zařízení, doklad o ztrátě příjmu, doklad o zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání, kopie smlouvy o úvěru, doklad o ošetřování

Kdy a jak provádět platby?
způsob a frekvence placení pojistného jsou ujednány v pojistné smlouvě
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
pojištění se sjednává na dobu určitou, datum počátku a konce pojištění je ujednáno v pojistné smlouvě
pojištění zaniká zejména: uplynutím pojistné doby, dohodou, odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného
zájmu nebo pojistného nebezpečí, neuhrazením dlužného pojistného v dodatečné lhůtě uvedené v upomínce společně
s poučením o zániku, odstoupením od smlouvy nebo od pojištění při splnění určitých podmínek
jednotlivá pojištění zanikají i z dalších důvodů: pojištění pracovní neschopnosti dovršením 65 let, přiznáním starobního
důchodu, vznikem invalidity druhého nebo třetího stupně, nevykonáváním povolání dle pojistné smlouvy, vyplacením
limitu plnění, pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti dovršením 65 let, přiznáním starobního důchodu,
vznikem invalidity třetího stupně, pojištění ošetřování dítěte dovršením 26 let, pojištění asistované reprodukce dovršením
40 let, vyplacením pojistného plnění, pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu dovršením 65 let, pojištění asistence
dovršením 74 let, resp. 26 let u dětí

Jak mohu pojištění vypovědět?
zejména výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
do 2 měsíců ode dne, kdy jsem zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné
dotazy při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně
do 2 měsíců ode dne, kdy jsem zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním a požadavky pojistníka, musel-li si jich být při uzavírání pojistné smlouvy vědom
v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jsem-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo
obchodní prostory pojistitele, do 14 dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení
pojistných podmínek

