Informace o PROGRAMU LADY
1. Získání Programu Lady
1. 1. Program Lady získáváte jako 1. pojištěný automaticky za těchto podmínek:
při sjednání smlouvy jste tento program nevyloučil/a,
je-li součet pojistné částky v pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou ve variantě SOUČET nebo MAXIMUM a aktuální pojistné částky v pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou vyšší nebo roven 20 000 Kč,
a to kdykoli v průběhu trvání smlouvy.
1.2. Program Lady je zaveden bez dopadu na výši pojistného či jakýchkoliv poplatků spojených s danou pojistnou smlouvou.
1.3.	Počátek Programu Lady je shodný s počátkem pojištění pro případ smrti nebo dožití, je-li splněna podmínka výše pojistné
částky, případně později od data účinnosti změny pojištění.
1.4. Do Programu Lady mohou vstupovat muži i ženy, a to za zcela shodných podmínek.

2. Pojistná ochrana
2.1. Pojištění se vztahuje na tyto orgány – prsa, děložní čípek, dělohu, děložní tělo, vaječníky, vejcovody, pochvu a vulvu.

3. Obsah a podmínky Programu Lady
3.1.	Pojištění se vztahuje na podstoupení prvního operačního výkonu v důsledku zhoubného novotvaru definovaných orgánů,
který vznikl a byl pojištěnému diagnostikován po uplynutí čekací doby 3 měsíců, a současně se jedná o první výskyt zhoubného novotvaru definovaného orgánu v průběhu života pojištěného.
3.2. Čekací doba začíná běžet ode dne počátku Programu Lady dle podmínek Získání Programu Lady.

4. Pojistné plnění
4.1.	V případě podstoupení operace v souvislosti s diagnózou zhoubného novotvaru definovaného orgánu ČP ZDRAVÍ vyplatí
pojistnou částku* formou měsíčních splátek:
p
 rvní splátka ve výši 40 % pojistné částky
n
 ásledujících 5 splátek ve výši 12 % pojistné částky
	

*Výše pojistné částky je stanovena procentem ze součtu pevné pojistné částky pro případ smrti, je-li sjednána ve variantě SOUČET, respektive pevné pojistné
částky pro případ smrti snížené o aktuální výši kapitálové hodnoty smlouvy, je-li sjednána ve variantě MAXIMUM, a aktuálně platné pojistné částky pojištění
pro případ smrti s klesající pojistnou částkou sjednané v pojistné smlouvě. Toto procento je uvedeno v Přehledu poplatků ČP, který je zveřejněn na internetových stránkách České pojišťovny www. ceskapojistovna.cz a je dostupný také v Klientské zóně ČP.

5. Informace o pojištění
5.1.	Program Lady je sjednáván na základě skupinové pojistné smlouvy č. 19100958/2012, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci č. j.: 02/2007 (VPP-PN) a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění onkogynekologických výkonů č.j.: 05/2012 (ZPP-GŽP).
Aktuální pojistné podmínky Programu Lady jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz.

6. Konec pojištění z Programu Lady
6.1.	Pojištění, které je obsahem Programu Lady, končí zánikem pojištění pro případ smrti (např. uplynutím sjednané pojistné
doby, zánikem pro nezaplacení pojistného, smrtí 1. pojištěného), nesplněním podmínky výše pojistné částky pro případ
smrti, nebo výplatou pojistného plnění z Programu Lady, nebo ukončením skupinové pojistné smlouvy č. 19100958/2012
uzavřené mezi Českou pojišťovnou jako pojistníkem a ČP ZDRAVÍ jako pojistitelem.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na kontaktech:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, www.zdravi.cz
tel: 267 222 515, infolinka: 841 111 132,
fax: 267 222 936, e-mail: info@zdravi.cz

