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Program proti rakovině
Informační dokument o pojistném produktu (PID-PPR-0001)
Společnost:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Produkt:
Skupinové pojištění Program proti rakovině

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace najdete
v Informacích o Programu proti rakovině, pojistných podmínkách a skupinové pojistné smlouvě č. 19100969/2016 uzavřené mezi
Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a. s. jako pojistitelem a Českou pojišťovnou a. s. jako pojistníkem (dále jen „skupinová pojistná
smlouva“). Veškeré dokumenty jsou k dispozici na www.ceskapojistovna.cz nebo www.zdravi.cz. Ve skupinové pojistné smlouvě je
uveden sjednaný rozsah pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Program proti rakovině je obnosové pojištění pro případ nemoci. Program proti rakovině poskytuje Česká pojišťovna a. s. jako
benefit k pojistným smlouvám životního pojištění Můj život verze 2, a to pro dospělé pojištěné, mají-li sjednáno pojištění závažných
onemocnění s pojistnou částkou ve výši alespoň 200 000 Kč.

Co je předmětem pojištění?
Podstoupení operace ženských a mužských
orgánů v důsledku nádorového onemocnění
v případě podstoupení operace ženského orgánu
(prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu,
pochvy, vulvy) nebo mužského orgánu (prostaty,
varlat, penisu, nadvarlat, šourku, prsu) je vyplacena
jednorázově částka ve výši 50% sjednané pojistné
částky závažných onemocnění

Na co se pojištění nevztahuje?
zhoubné nádory vzniklé před počátkem pojištění
a do 3 měsíců od počátku pojištění
karcinom in situ

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
maximální výše pojistného plnění je omezena částkou
1 000 000 Kč

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
na území České republiky - zdravotní péče musí být poskytnuta v České republice

Jaké mám povinnosti?
– zodpovědět pravdivě dotazy pojistitele
– oznámit změnu svých osobních údajů
– umožnit přístup ke zdravotnické dokumentaci
– oznámit pojistnou událost do 60 dnů po podstoupení operace
– předložit doklady k pojistné události, zejména lékařskou zprávu s histologickým nálezem, operační protokol
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Kdy a jak provádět platby?
pojistné hradí Česká pojišťovna a.s.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Program proti rakovině se sjednává na dobu určitou, která je shodná s dobou trvání pojištění závažných onemocnění;
datum počátku a konce pojištění závažných onemocnění je uvedeno v pojistné smlouvě životního pojištění Můj život
verze 2 sjednaného s Českou pojišťovnou a.s.
Program proti rakovině zaniká:
– zánikem pojištění závažných onemocnění
– nesplněním podmínky výše pojistné částky pojištění závažných onemocnění
– výplatou pojistného plnění z Programu proti rakovině
– zánikem skupinové pojistné smlouvy uzavřené mezi Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. a Českou pojišťovnou a.s.
– na základě žádosti pojištěného
– odmítnutím pojistného plnění
– zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

Jak mohu smlouvu vypovědět?
skupinová pojistná smlouva je uzavřena mezi Českou pojišťovnou a.s. a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s.;
vypovědět ji proto může jedna z těchto smluvních stran
pojištěný není smluvní stranou pojistné smlouvy, a proto není oprávněn pojistnou smlouvu měnit nebo
ukončit, může ale požádat o ukončení svého pojištění

