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ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
Produktový list

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

• Nutná a neodkladná péče způsobená úrazem nebo náhlým onemocněním.
• Repatriace a převoz pozůstatků.
• Ambulantně předepsané léky a zdravotnické potřeby.
• Neodkladné ošetření zubů.

OBSAH PRODUKTU

• Zdravotní pojištění – POVINNÉ
• Pojištění občanské odpovědnosti – VOLITELNÉ
• Úrazové pojištění – VOLITELNÉ

HRANICE PLNĚNÍ

ZÁKLADNÍ limit ZVÝŠENÝ limitZdravotní pojištění

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

Ošetření zubů 5 000 Kč 10 000 Kč

Ambulantní léky 5 000 Kč 10 000 Kč

Pojištění občanské odpovědnosti 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč

Úrazové pojištění

TYPY POJIŠTĚNÍ

Standard Základní typ pojištění včetně pracovní cesty/pobytu

Nebezpečné sporty Obsahuje Základní typ a pojištění nebezpečných sportů 
dle pojistných podmínek

Některé sporty jsou nepojistitelné – viz pojistné podmínky - Tabulka sportů. 

ODKLAD POČÁTKU POJISTNÉ DOBY

• Minimální odklad je jeden den – klienta lze pojistit nejdříve od následujícího dne,

• Maximální odklad je 3 roky.

POJISTNÁ DOBA

• 1 den – 36 měsíců.

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

Smrt úrazem 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
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VSTUPNÍ PODMÍNKY

• věk není nijak omezen

SLEVY

• Studenti SŠ a VŠ do 26 let mají 20% slevu – potvrzení o studiu, které nesmí být starší než 90 dnů.
• Děti do 15 let, jejichž rodič má smlouvu na základní nebo komplexní pojištění u PVZP

(min. na 6 měsíců) mají 50% slevu.

• Rodinné pojištění:• Skupinové pojištění:
2 osoby 10 %od 5 osob 5 %
3 osoby 15 %od 10 osob 10 %
4 osoby 20 %od 15 osob 15 %
5 osob 25 %od 30 osob 20 %
Sleva pro dalšího rodinného příslušníka 10 %

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
Produktový list

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

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

DOKUMENTY KE VZNIKU POJIŠTĚNÍ

• Žádost o sjednání - nepovinná
• Pojistné podmínky
• Informační dokument o pojistném produktu (IPID)
• Předsmluvní informace
• Poučení o zpracování osobních údajů
• Nezávazná kalkulace
• Záznam z jednání
• Návrh na uzavření smlouvy (Nabídka) - v případě, jedná-li se o nabídku úpisem nebo má-li být 

smlouva aktivována platbou
• 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 

ÚZEMNÍ PLATNOST

• Schengen + tranzit. Tranzitem se rozumí země, které jsou nezbytné k nejrychlejší a nejkratší
přepravě z mateřské země do místa pojištění a zpět.
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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 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).

Dohodou z důvodu přechodu na KZPC – viz dále změna pojištění/změna 
ze ZZPC na KZPC.

ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Lze provést v systému nebo za pomoci Helpdesku.

ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

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

Změna ze ZZPC na KZPC.
• klient uzavře standardně KZPC,
• poté si zažádá o zrušení ZZPC,
• nesmí se zkracovat pojistná doba, konec ZZPC a počátek KZPC na sebe musí navazovat.

ASISTENČNÍ SLUŽBA

• klient je vždy povinen volat asistenční službu, pokud mu to zdravotní stav umožní,
• 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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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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PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem
azylové a migrační politiky MV.

• Úhrada nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace ve všech zdravotnických
zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu.

• Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance (call centrum
v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce).

• Lze sjednat od 1 dne do 36 měsíců.
• Je určeno pro všechny věkové kategorie.
• Výše limitu pojistného plnění je volitelná - 1,8 mil. Kč nebo 3 mil. Kč na 1 pojistnou událost.
• Vztahuje se na Českou republiku a státy schengenského prostoru.
• Součástí je úhrada za nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného

postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně
předepsaných léků a případnou repatriaci do země původu.

• Možnost připojištění nebezpečných sportů.
• Pracovní pobyt je součástí základního typu pojištění.
• Možnost připojistit Úrazové pojištění a Občanskou odpovědnost




