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POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH  
NEMOCÍ FÉNIX
Produktový list

FAKTA

• Každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou, která je u nás  
 4. nejčastější příčinou úmrtí.
• Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 27 000 lidí, což znamená, že každý den této  
 zákeřné nemoci podlehne 74 lidí.
• Každých 20 minut tedy umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu.
• V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě - Česká republika dlouhodobě  
 obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva.
• Každých 8 minut v Česku přibude nový onkologický pacient.

FINANCE

• Rakovina, cévní mozková příhoda, nebo roztroušená skleróza jsou velmi vážná onemocnění,  
 která ve většině případů znemožní postiženému a často i členům jeho rodiny (v důsledku nutné  
 péče a psychického otřesu) běžné pracovní nasazení. Vinou nemoci dochází k významnému  
 úbytku finančních prostředků v rodinném rozpočtu.
• Léčba je časově a finančně velmi nákladná.
• Mnoho pacientů v důsledku výpadku příjmu ze zaměstnání není schopno dostát svým finančním  
 závazkům (hypotéka, úvěr, nájem, školné...).
• Dochází ke zhoršení nejen zdravotního stavu, ale také sociálního postavení pacienta.
• Některé druhy léčby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné hradit  
 si je individuálně, což je ovšem extrémně finančně náročné.

ŘEŠENÍ

• pojištění závažných onemocnění Fénix,
• zmírnění dopadu vážného onemocnění na ekonomickou situaci pojištěného,
• obnosové pojištění - účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné  
 události.

VSTUPNÍ PODMÍNKY

• jakákoliv osoba, občan České republiky nebo cizinec,
• vstupní věk 18 až 64 let,
• bez vstupní lékařské prohlídky, dokládání příjmů, potvrzení o zaměstnání a podobně.

POJISTNÁ DOBA

• Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou, kdy pojištěný dosáhne věku 45, 55 nebo 65 let.  
 Pojistné období je jeden rok s možností frekvence splátek 1,3,6 nebo 12 měsíců.
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ODKLAD POČÁTKU POJISTNÉ DOBY

• minimální odklad je jeden den - klienta lze pojistit nejdříve od následujícího dne,
• maximální odklad je 90 dnů.

ČEKACÍ DOBA

• Čekací doba (doba, po kterou nelze čerpat pojistné plnění, které by jinak bylo pojistnou událostí;  
 počítá se od prvního dne pojistné doby) je 90 dní. Čekací doba se neuplatňuje na úraz.

DRUHY POJIŠTĚNÍ

a) Pojištění onkologických onemocnění
b) Pojištění dalších závažných onemocnění

ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

• Zdravotní dotazník je rozdělen na dvě části (A a B), každá se vztahuje k jednomu druhu pojištění.
• Je-li v části A pro pojištění onkologických onemocnění u jedné z otázek odpověď ANO, nelze  
 sjednat produkt FÉNIX (ani jedno pojištění).
• Je-li v části B pro pojištění dalších závažných onemocnění i jen jedna odpověď ANO, nelze sjednat  
 pojištění dalších závažných onemocnění (lze sjednat pouze pojištění onkologických onemocnění - 
 pokud v části A nebylo zaškrtnuto ANO). 

POJIŠTĚNÍ ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 

• Pojištění onkologických onemocnění je základní (povinné) a lze sjednat samostatně.

POJISTNÁ UDÁLOST 

• Pojistnou událostí je stanovení diagnózy onkologického onemocnění pojištěného v době trvání  
 pojištění, a to ve zdravotnickém zařízení na území České republiky, Slovenska, Polska, Německa  
 a Rakouska.
• O pojistnou událost se nejedná, pokud byl u pojištěného jakýkoliv zhoubný nádor diagnostikován  
 v době před uzavřením pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Rozsah pojištění je určen sjednaným typem pojištění a je uveden v pojistné smlouvě.
Typy pojištění jsou:
a) Classic
b) Premium
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rozdělení podle MKN 10 – mezinárodní klasifikace nemocí

DIAGNÓZA ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ Typ pojištění Pojistné plnění 
za diagnózu **)
(v % z pojistné 

částky)
A) Zhoubné novotvary CLASSIC PREMIUM

C00–C14 Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu   100 %

C15–C26 Zhoubné novotvary trávicího ústrojí   100 %

C30–C39 Zhoubné novotvary dýchací soustavy  
 a nitrohrudních orgánů

  100 %

C40–C41 Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky   100 %

C43–C44 Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže  
 (u C43 od vyššího stádia než IA)

  100 %

          C43 Zhoubný melanom kůže ve stadiu IA x  10 %

C45–C49 Zhoubné novotvary mezotelové a měkké tkáně   100 %

C50 Zhoubný novotvar prsu   100 %

C51–C58 Zhoubné novotvary ženských pohlavních  
 orgánů

  100 %

C60-C63 Zhoubné novotvary mužských pohlavních  
 orgánů (u C61 od vyššího stádia než T2N0M0  
 podle klasifikace TNM*)) 

  100 %

          C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty  
 (stádium T2N0M0 a nižší podle klasifikace  
 TNM*)) 

x  10 %

C64–C68 Zhoubné novotvary močového ústrojí   100 %

C69–C72 Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí  
 centrální nervové soustavy

  100 %

C73–C75 Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz  
 s vnitřní sekrecí (u C73 od vyššího stádia  
 než T2N0M0 podle klasifikace TNM*))

  100 %

          C73 Zhoubné novotvary štítné žlázy  
 (stádium T2N0M0 a nižší podle klasifikace TNM*))

x  10 %

C76–C80 Zhoubné novotvary nepřesně určených‚  
 sekundárních a neurčených lokalizací

  100 %

C81–C96 Zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné  
 a příbuzné tkáně

  100 %

C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných  
 (primárních) lokalizací

  100 %

POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH  
NEMOCÍ FÉNIX
Produktový list
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DIAGNÓZA ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ Typ pojištění Pojistné plnění 
za diagnózu **)
(v % z pojistné 

částky)
B) Vybrané nezhoubné a neinvazivní novotvary CLASSIC PREMIUM

D33 Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí  
 centrální nervové soustavy

x  40 %

D05 Neinvazivní novotvar prsu x  10 %

D06, D07.0, D07.3   Neinvazivní novotvar dělohy x  10 %

D07.3 Neinvazivní novotvar vaječníku x  10 %

D07.3 Neinvazivní novotvar vejcovodu x  10 %

D07.6 Neinvazivní novotvar varlat x  10 %

D27 Nezhoubný novotvar vaječníku x  10 %

D29.2 Nezhoubný novotvar varlat x  10 %

D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy x  10 %

*) TNM - mezinárodní klasifikace zhoubných novotvarů

**) Pojistitel vyplatí pojistné plnění až do výše 100 % sjednané pojistné částky za všechny pojistné  
      události za dobu trvání pojištění.

Legenda:

 Diagnóza onkologického onemocnění zahrnuta v rozsahu pojištění   

x     Diagnóza onkologického onemocnění nezahrnuta v rozsahu pojištění (je ve výluce)
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VÝLUKY/ K VÝLUCE DOCHÁZÍ

• Pokud byl u pojištěného diagnostikován jakýkoliv zhoubný nádor v době před uzavřením  
 pojistné smlouvy.
• Pokud bylo u pojištěného v době před uzavřením pojistné smlouvy diagnostikováno alespoň  
 jedno z těchto onemocnění: polycystické ledvinové onemocnění, polypóza tračníku, zánětlivé  
 onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), jakákoliv forma chronické hepatitidy  
 (žloutenka), jaterní cirhóza, Barrettův jícen, transplantace orgánu, roztroušená skleróza,  
 Systémový lupus erythematodes, Bazaliom, nebo pokud má klient pozitivní test HIV.
• Jestliže příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání pojištění nebo během čekací doby.
• Když stanovení diagnózy bylo provedeno jiným lékařem, než specialistou v daném oboru,  
 histopatologem nebo onkologem, nebo bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení mimo  
 Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko.
• Pojistné události vznikly v souvislosti s užíváním alkoholu nebo drog nebo léků, odlišných od léků,  
 které se užívají v souvislosti s léčbou předepsanou kvalifikovaným lékařem. Výjimku může  
 představovat léčba drogové závislosti.
• Když pojištěný bezdůvodně nevyhledá lékařskou pomoc a nerespektuje lékařská doporučení.
• Pojistné události vznikly nákazou virem lidského imunodeficitu (HIV) nebo stavy způsobenými  
 syndromem získané imunodeficience (AIDS).

POJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ

• Pojištění dalších závažných onemocnění lze sjednat pouze jako připojištění k pojištění onkologických  
 onemocnění. 

POJISTNÁ UDÁLOST

• Pojistnou událostí je stanovení diagnózy závažného onemocnění nebo provedení chirurgického  
 zákroku v době trvání pojištění a to ve zdravotnickém zařízení na území České republiky, Slovenska,  
 Polska, Německa a Rakouska. 
• O pojistnou událost se nejedná, pokud bylo u pojištěného diagnostikováno vyjmenované závažné  
 onemocnění v době před uzavřením pojistné smlouvy.
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ROZSAH POJIŠTĚNÍ

• Akutní infarkt myokardu 
• Alzheimerova choroba nebo demence před dovršením 60 let 
• Amyotrofická laterální skleróza (ALS) 
• Cévní mozková příhoda (CMP) 
• Encefalitida (zánět mozkové tkáně) 
• Hluchota 
• Chirurgický zákrok – operace věnčitých (koronárních) tepen (bypass) 
• Ochrnutí 
• Parkinsonova choroba před dosažením věku 60 let 
• Roztroušená skleróza 
• Slepota 
• Transplantace důležitého orgánu 

VÝLUKY/ K VÝLUCE DOCHÁZÍ

• Pokud bylo diagnostikováno vyjmenované závažné onemocnění u pojištěného v době před  
 uzavřením pojistné smlouvy.
• Jestliže příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání pojištění nebo během čekací doby.
• Když stanovení diagnózy závažného onemocnění bylo provedeno jiným lékařem, než specialistou  
 v daném oboru, nebo bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení mimo Českou republiku,  
 Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko.
• Pojistné události vznikly v souvislosti s užíváním alkoholu nebo drog nebo léků, odlišných od léků,  
 které se užívají v souvislosti s léčbou předepsanou kvalifikovaným lékařem. Výjimku může  
 představovat léčba drogové závislosti.
• Když pojištěný bezdůvodně nevyhledá lékařskou pomoc a nerespektuje lékařská doporučení.
• Pojistné události vznikly nákazou virem lidského imunodeficitu (HIV) nebo stavy způsobenými  
 syndromem získané imunodeficience (AIDS).
• Úplné znění výluk z pojištění je uvedeno v pojistných podmínkách.

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

• Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hod. dne sjednaného jako konec  
 pojistné doby.
• Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, dnem smrti pojištěné osoby nebo dnem doručení  
 oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění.
• Pokud škodní událost vznikne během čekací doby, pojištění zaniká od počátku a pojistitel vrátí  
 pojistníkovi zaplacené pojistné po odpočtu nákladů spojených se vznikem a správou pojištění.
• Pojištění zaniká písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou druhé smluvní straně  
 nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období. 
• Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět:
 a) do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet  
  osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Zanikne-li pojištění výpovědí  
  pojistníka, náleží pojistiteli odměna ve výši nákladů pojistitele spojených se vznikem  
  a správou pojištění,
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ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

 b) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi  
  počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Zanikne-li pojištění  
  výpovědí pojistníka, náleží pojistiteli odměna ve výši nákladů pojistitele spojených se vznikem  
  a správou pojištění.
• Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:
 a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného  
  nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko v rozporu se zásadou rovného zacházení,
 b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene  
  nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele,
 c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato  
  povolení k provozování pojišťovací činnosti.
• Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění  
 zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, zanikne pojištění marným  
 uplynutím této lhůty.
• Pojištění také zaniká dnem vyplacení pojistného plnění ve výši 100 % pojistné částky.

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

• PS se sjednávají v on-line systému Starlns: https://portal.pvzp.cz,
• Výpočet pojistného zajištuje systém

VYHOTOVENÉ DOKUMENTY

Nabídka pojištění
• Slouží ke kontrole údajů v pojistné smlouvě.

Zdravotní dotazník (NENÍ GENEROVÁN Informačním systémem)
• Pro klienta i pro pojišťovnu na bílý papír.

Pojistná smlouva
• Pro klienta na zabezpečený papír PVZP + pojistné podmínky.
• Pro pojišťovnu na bílý papír.

Pojistka
• Pouze pro klienta na zabezpečený papír PVZP.
• Slouží jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Záznam zjednání
• Pro klienta i pro pojišťovnu na bílý papír.

ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ

Změny pojištění (připojištění, odpojištění) nebo změny technických parametrů v PS (změny  
pojistného období, změna pojistné částky atd.) se provádějí formou uzavření nové PS a následného 
ukončení původní PS.
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OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI (OŠU)

• Formulář přístupný na www.pvzp.cz,
• k OŠU je nutné přiložit zdravotní dokumentaci pojištěného,

PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• Pojištění proti negativním finančním dopadům spojených s nádorovým onemocněním a dalším  
 závažným onemocněním na trhu nemá obdoby, je naprosto unikátní a jedná se v podstatě  
 o investici.
• Samostatné pojištění bez nutnosti sjednání životního pojištění.
• Možnost pojištění všech zhoubných nádorů (možno i včetně vybraných nezhoubných  
 a neinvazivních nádorů).
• Bez vstupní lékařské prohlídky a dokládání příjmu. Nezkoumáme dokonce ani rodinou anamnézu.
• Bez potvrzení příjmů.
• Pro občany ČR i cizince.
• Vstupní věk od 18 do 64 let.
• Pojistná částka je od 200 tis. Kč až do výše 2,5 mil. Kč. 
• Pojistnou částku u pojištění dalších závažných onemocnění lze zvolit ve stejné nebo poloviční výši  
 jako pojistnou částku pro pojištění onkologických onemocnění.
• 2 typy pojištění podle výběru klienta u pojištění onkologických onemocnění - Classic a Premium.  
 Pojištění ve variantě Premium obsahuje veškeré zhoubné nádory a dokonce i vybrané nezhoubné.
• Možnost stanovit diagnózu onkologického a závažného onemocnění i ve zdravotnickém zařízení  
 na Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku.
• Pojistnou smlouvu lze uzavřít s jednou ze 3 variant pojistné doby – do 45, 55 nebo 65 let věku  
 pojištěného, pojistné období je 1 rok a frekvence splátek 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.
• V případě onemocnění klient s plněním nakládá dle vlastního uvážení. Obdržené peníze může  
 použít na cokoliv (na dovolenou, na splacení úvěru nebo hypotéky, k pokrytí výpadku příjmu, atp.).
• Pojištění Fénix poskytuje klientovi větší finanční jistotu. V případě onkologického nebo  
 vyjmenovaného závažného onemocnění pomůže zajistit rodinu klienta.
• Pojistné plnění je vypláceno až do výše 100% pojistné částky uvedené v PS ihned po stanovení  
 diagnózy, a to pro každé pojištění samostatně. 

KONTAKTY

Korespondenční adresa:    Helpdesk:
Pojišťovna VZP, a. s.     Po–Čt: 9.00–17.00
Ke Štvanici 656/3     Pá: 9.00–16.00
186 00 Praha 8     +420 233 006 311
www.pvzp.cz      info@pvzp.cz

Tento dokument slouží jako pracovní pomůcka. Více informací je uvedeno v platném metodickém 
pokynu a pojistných podmínkách.
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VÝHODY POJIŠTĚNÍ

1. Samostatný produkt (není součástí životního pojištění)
2. Výběr ze 2 variant
3. Možnost pojištění všech zhoubných nádorů
4. Možnost pojištění vybraných nezhoubných a neinvazivních nádorů
5. Možnost pojištění dalších vyjmenovaných závažných onemocnění
6. Bez zkoumání zdravotního stavu či lékařské prohlídky
7. Bez potvrzení příjmů

POJISTNÁ SMLOUVA - PŘÍKLAD

Pojištěný         muž, věk 38 let

Pojistná doba         do 65 let

Pojistná částka pojištění onkologických onemocnění    1 000 000 Kč

Typ pojištění         Premium

Pojistná částka pojištění dalších závažných onemocnění   1 000 000 Kč

Měsíční pojistné        1 384 Kč

VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ - PŘÍKLAD

Při stanovení diagnózy vyjmenovaného závažného onemocnění  1 000 000 Kč

Při stanovení diagnózy zhoubného nádoru     1 000 000 Kč

Celkem         2 000 000 Kč

VÝKLAD VYBRANÝCH POJMŮ
Diagnóza - stanovení onkologického nebo závažného onemocnění specialistou v daném oboru ve zdravotnickém zařízení v České republice.
Chemoterapie - systémová protinádorová léčba, která spočívá v podávání léků s cytotoxickým a cytostatickým účinkem, jež je podávána 
jednotlivě nebo v doporučených kombinacích.
Radioterapie - léčebná metoda, která spočívá v cílené aplikaci ionizujícího záření do nádoru a jeho bezprostředního okolí zevně nebo 
zavedením zdroje ionizujícího záření přímo do nádorové tkáně.
Operace - léčba onkologického nebo závažného onemocnění s použitím operativních procedur (pomocí manuálních nebo instrumentálních  
prostředků). Proceduru musí provést kvalifikovaný chirurg za účasti anesteziologa. Procedura musí být lékařsky potřebná a doporučená 
lékařem jako vhodná péče, nebo léčba diagnostikovaného onkologického nebo závažného onemocnění v souladu s aktuálními doporučeními  
lékařské vědy. Procedura musí být vhodná pro danou diagnózu a musí být efektivní při léčbě stavu.
Rekonvalescence - období od ukončení léčby.
Recidiva - opakovaný výskyt nádorů stejného typu po úplné remisi. Úplná remise představuje zmizení veškerých příznaků uvedených  
v diagnóze onkologického onemocnění a jeho klinického propuknutí po ukončení procesu léčby stanovené lékařem a potvrzené prohlídkou. 
Paliativní léčba - zdravotní péče v souvislosti s pojistnou událostí s cílem ulevit od příznaků onkologického onemocnění, aniž by docházelo  
k její léčbě. Cílem paliativní léčby je zlepšení kvality života.
Zhoubný nádor (novotvar) - nekontrolovatelný růst a množení buněk, které rostou destruktivně do okolních tkání i orgánů a vytváří 
druhotná nádorová ložiska (metastázy) ve vzdálených orgánech.
Nezhoubný nádor (novotvar) - neorganizovaný růst buněk, které neprorůstají přes bazální membránu do okolí a nezakládají dceřiná 
nádorová ložiska (metastázy).
Neinvazivní nádor (novotvar) - lokální růst nádorových buněk, které se nerozšířily za bazální membránu epitelu, ze kterého vznikly  
a které nenapadly okolní tkáně.


