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KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE
Produktový list

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

• Zdravotní péče v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním s vysokým limitem plnění a
bez regulačních poplatků.

• Repatriace a převoz pozůstatků.
• Možnost připojištění poporodní péče o novorozence pojištěné matky narozeného v době trvání pojištění.
• Nadstandard – slouží k úhradě nákladů pojištěného za nadstandardní zdravotní služby,

které nejsou hrazeny ze základního pojištění a jsou vyjmenovány v pojistné smlouvě.

HRANICE PLNĚNÍ

ZÁKLADNÍ limit ZVÝŠENÝ limitZdravotní pojištění

Zdravotní péče, repatriace a převoz 1 800 000 Kč 3 000 000 Kč

Poporodní péče o novorozence 500 000 Kč 800 000 Kč

Nadstandard 300 Kč za každý měsíc trvání pojištění

Pojištění léčebných výloh cizinců v schengenském prostoru

Neodkladná zdravotní péče 2 000 000 Kč

z toho Neodkladné ošetření zubů 10 000 Kč

Pojištění denního odškodného při hospitalizaci 200 Kč/den 300 Kč/den 500 Kč/den

Pojištění občanské odpovědnosti 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč

Úrazové pojištění

TYPY POJIŠTĚNÍ

Standard Základní typ pojištění s čekacími dobami na těhotenství (3 měsíce) a 
porod (8 měsíců).

Novorozenec Obsahuje Standard bez čekacích dob a připojištění poporodní zdravotní péče o 
novorozence do doby opuštění porodnice (max. do konce 3. měsíce věku dítěte).

Profesionální sport Obsahuje Standard a pojištění profesionální sportovní činnosti.

Trvalé následky s progresí 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč

Smrt úrazem 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč

OBSAH PRODUKTU

• Zdravotní pojištění – POVINNÉ
• Pojištění léčebných výloh (v schengenském prostoru) – VOLITELNÉ
• Pojištění denního odškodného při hospitalizaci – VOLITELNÉ
• Pojištění občanské odpovědnosti – VOLITELNÉ
• Úrazové pojištění – VOLITELNÉ 
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ÚZEMNÍ PLATNOST

• Zdravotní pojištění – Česká republika.
• Pojištění léčebných výloh  – schengenský prostor s výjimkou ČR.
• Pojištění denního odškodného při hospitalizaci – schengenský prostor (včetně ČR).
• Pojištění občanské odpovědnosti – schengenský prostor (včetně ČR).
• Úrazové pojištění – schengenský prostor (včetně ČR).

VSTUPNÍ PODMÍNKY

• Věk
standard – neomezený,
novorozenec – 12–44 let.
Profesionální sporty – 12–59 let.

• Pro vstup do pojištění je nezbytné vyplnit zdravotní dotazník.
• Vyhodnocení zabezpečuje IS s výsledkem: Lze sjednat nebo Pro sjednání je nutné zaslat dotazník

na posouzení.
• Pro posouzení mohou být dodatečně vyžadována lékařská vyšetření popř. Vstupní lékařská prohlídka.
• U dětí do 3 měsíců věku je nutné zaslat k posouzení propouštěcí zprávu z porodnice.
• U typu Novorozenec a u limitu 3 mil. od vstupního věku 45 let je nutné absolvovat vstupní lékařskou

prohlídku a protokol o VLP (vyplněný od lékaře a podepsaný od vyšetřovaného) zaslat k posouzení.

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE
Produktový list

SLEVY

• Studenti od 15 do 26 let mají v sazebníku vlastní sazby – potvrzení o studiu, které nesmí být
starší než  90 dnů

• Množstevní:
od 5 osob 5 %
od 10 osob 10 %
od 15 osob 15 %
od 30 osob 20 %

• Sleva pro dalšího rodinného příslušníka: 10 % (po předložení platné a účinné PS KZPCE již
pojištěných členů rodiny).

ODKLAD POČÁTKU POJISTNÉ DOBY

Minimální odklad je jeden den Klienta lze pojistit nejdříve od následujícího dne

Maximální odklad je 3 roky

POJISTNÁ DOBA

• 12–60 měsíců

• Rodinné pojištění:
2 osoby – 10 %
3 osoby – 15 %
4 osoby – 20 %
5 osob – 25 %
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UKONČENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Před počátkem pojištění Vrací se 80 % pojistného, 20 % je poplatek za sjednání a správu pojištění. 
Klient zašle žádost spolu s dokumenty na PVZP po počátku pojištění.

Po počátku pojištění Výpověď do 2 měsíců od uzavření PS s 8denní výpovědní lhůtou – dle 
pojistných podmínek má PVZP právo na pojistné za dobu trvání pojištění 
– vrací se 80 % nespotřebovaného pojistného (20 % je poplatek za
sjednání a správu pojištění).

Nespotřebované pojistné nebo jeho část (odečet 20 % poplatek a odečet pojistného plnění) se vrací 
6 měsíců po ukončení v případě ukončení pojištění z důvodu účasti ve veřejném zdravotním pojištění 
na základě udělení povolení k trvalému pobytu.

ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Lze provést v systému nebo za pomoci Helpdesku.

ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

Pojistná doba
• před počátkem lze na výjimku prodlužovat,
• změnu provádí centrála PVZP.

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

• PS se sjednávají v on-line systému.
• Výpočet pojistného zajišťuje systém.

DOKUMENTY KE VZNIKU POJIŠTĚNÍ

• Žádost o sjednání - nepovinná
• Zdravotní dotazník - POVINNÝ
• Protokol o VLP - pro typ Novorozenec nebo osoby nad 45 let s limitem 3 mil. Kč
• Pojistné podmínky
• Informační dokument o pojistném produktu (IPID)
• Předsmluvní informace
• Poučení o zpracování osobních údajů
• Nezávazná kalkulace
• Návrh na uzavření smlouvy (Nabídka) - v případě, byla-li nabídka posouzena nebo má-li být

smlouva aktivována platbou
• Záznam z jednání
• Pojistná smlouva
• Seznam pojištěných osob v případě skupinové smlouvy
• Průkaz pojištěného
• Pojistka
• Stvrzenka o zaplacení v případě platby v hotovosti.
• Pokud formuláře OŠU a Žádost/Oznámení pojistník nevyžaduje, není nutné je předávat, jsou k

dispozici kdykoliv dodatečně i na webových stránkách pojistitele.
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ASISTENČNÍ SLUŽBA

• klient je vždy povinen volat asistenční službu,
• hovoří AJ, NJ, RJ, VJ,
• doporučí smluvní zdravotnické zařízení,
• garantuje platbu zdravotnickému zařízení,
• klient by za péči neměl platit, PVZP hradí přímo zdravotnickému zařízení.

OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI (OŠU)

• pokud klient hradil péči hotově, vyplní OŠU,
• formulář přístupný na www.pvzp.cz,
• k OŠU je nutné přiložit originál dokladu o zaplacení nebo fakturu a kopii lékařské zprávy nebo receptu.
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PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je svým rozsahem zcela shodné
s veřejným zdravotním pojištěním ČR.

• Produkt je navíc rozšířen i o další užitečné služby (asistenční služba, repatriace, převoz
pozůstatků).

• Na rozdíl od jiných zdravotních komerčních pojištění zcela bez výluk.
• Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance (call centrum

v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce).
• Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou

opravdu kvalitní zdravotní péči.
• Výše limitu pojistného plnění je volitelná – 1,8 mil. Kč nebo 3,0 mil. Kč na 1 pojistnou událost.
• Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem

azylové a migrační politiky.
• Možnost připojištění profesionálních sportů.
• Možnost připojistit Úrazové pojištění, Občanskou odpovědnost a Denní odškodné při hospitalizaci
• Možnost připojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru.
• Máme nejširší síť smluvních zdravotnických zařízení. Klienti tak mohou být ošetřeni

v 5 000 smluvních zařízeních ve všech regionech ČR.

Nad rámec pojištění můžete čerpat nadstandardní služby např.:
• preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu,
• prohlídky a vyšetření ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve,

prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže),
• dentální hygiena.

KONTAKTY

Korespondenční adresa: 
Pojišťovna VZP, a. s.
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 
www.pvzp.cz  

Helpdesk:
Po - Čt: 9.00–17.00
Pá: 9.00–16.00
+420 233 006 311
info@pvzp.cz

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




