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Pojištění pracovní
neschopnosti v produktu
Kolektivní pojištění osob
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Produkt:
Kolektivní pojištění osob

Česká republika
Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace najdete
v pojistných podmínkách a ve skupinové pojistné smlouvě uzavřené mezi Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. a Českou pojišťovnou a.s.
jako pojistiteli a zaměstnavatelem jako pojistníkem ve prospěch pojištěných (dále jen „pojistná smlouva“).
V pojistné smlouvě je uveden sjednaný rozsah pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění pracovní neschopnosti je škodové pojištění pro případ nemoci.

Co je předmětem pojištění?
 ojištění pracovní neschopnosti
P
v
 případě pracovní neschopnosti je vyplácena
sjednaná pojistná částka (denní dávka) za každý
den pracovní neschopnosti od sjednaného dne

Na co se pojištění nevztahuje?
 emoci vzniklé před počátkem pojištění a do 3 měsíců
n
od počátku pojištění
úrazy vzniklé před počátkem pojištění a do úhrady
prvního pojistného
profesionální sporty, extrémně rizikové aktivity
návykové látky nebo hráčskou závislost
nemoci z povolání nebo pracovní úrazy
duševní choroby

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
 lnění denní dávky je omezeno skutečnou ztrátou příjmu
p
výplata plnění max. po dobu 52 týdnů trvání pracovní neschopnosti
výplata plnění max. za 14 dnů pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím

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 údajů uvedených v pojistné smlouvě
– umožnit přístup ke zdravotnické dokumentaci
– oznámit pojistnou událost do konce karenční doby
– předložit doklady k pojistné události, zejména doklad o pracovní neschopnosti, příslušnou zdravotnickou dokumentaci
– pokud jsem pojistníkem, seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím,
jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje

Kdy a jak provádět platby?
pojistné hradí pojistník; způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
p
 ojištění jednotlivých pojištěných vznikají dnem uvedeným v pojistné smlouvě
pojištění jednotlivých pojištěných zanikají:
– skončením pracovního poměru
– přiznáním starobního důchodu
– vznikem invalidity jakéhokoli stupně
– dovršením 65 let
– vyplacením limitu pojistného plnění
– vypovědí do 2 měsíců ode dne přijetí do pojištění
– zánikem pojistné smlouvy
– na základě žádosti pojištěného
– odmítnutím pojistného plnění
– zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

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

