Zdravotní asistence v ČR

smluvní ujednání SU CP-ZA 2017 ze dne 1. dubna 2017

Článek 1. Úvodní ustanovení
1.
VPPCP, ZPPCP a Přehled pojistného plnění (dále jen souhrnně „pojistné podmínky“) se doplňují o ustanovení těchto smluvních ujednání SU CP-ZA 2017.
V případě rozporu mezi zněním pojistných podmínek a těchto smluvních ujednání mají přednost ustanovení těchto smluvních ujednání.
2.
Tato smluvní ujednání upravují ujednání pojistných podmínek a spolu s pojistnými podmínkami jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3.
Pokud se tato smluvní ujednání pojistitele odvolávají na všeobecně závazné
právní předpisy, rozumí se jimi právní předpisy platné a účinné v České republice. Pokud se některá ustanovení těchto smluvních ujednání stanou neplatnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů,
použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je jim svojí povahou
a účelem nejbližší.
4.
Tato smluvní ujednání jsou platná od 1. dubna 2017.
Článek 2. Výklad pojmů
Rehospitalizace je hospitalizace pojištěného na území České republiky ve zdravotnickém zařízení, do kterého byl pojištěný převezen v důsledku pojistné události dle ustanovení VPPCP v rámci přepravy ze zahraničního zdravotního zařízení k dalšímu léčení.
Běžný úklid domácnosti je vytření a vyluxování podlah, utření prachu, úklid koupelny
a toalety, praní a žehlení prádla, mytí nádobí a zalévání květin.
Péče o domácí zvíře je pravidelné venčení (včetně vynesení kočičí toalety) a krmení
psa nebo kočky pojištěného.
Rekonvalescence je období, po které je pojištěný následkem pojistné události omezen na pohyblivosti a zároveň je po návratu do České republiky nucen pokračovat
v léčbě následků pojistné události.
Snížení pohyblivosti je dočasné omezení pohyblivosti pojištěného vzniklé následkem
onemocnění nebo úrazu dle příslušných ustanovení VPPPCP, které pojištěnému brání
cestovat prostředky hromadné dopravy, pečovat o domácnost nebo si opatřovat základní potřeby (léky, potraviny, hygienické potřeby apod.) mimo domov.
Základní potraviny a hygienické potřeby jsou potraviny a hygienické potřeby běžných značek v dostupné v maloobchodních prodejnách v nejbližším okolí bydliště
pojištěného.
Zorganizování a úhrada služby je forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede
úkony umožňující poskytnutí služby pojištěnému dodavatelem služeb v rozsahu uvedeném v těchto SU CP-ZA a současně uhradí náklady na poskytnutí této služby dodavatelem až do limitu pojistného plnění. Náklady přesahující limit pojistného plnění
nese pojištěný.
Zorganizování služby je forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede úkony umožňující poskytnutí služby pojištěnému dodavatelem služeb v rozsahu uvedeném v těchto SU CP-ZA, přičemž náklady na poskytnutí této služby dodavatelem nese pojištěný.
Článek 3. Doplňkové připojištění
1.
K cestovnímu pojištění sjednanému dle VPPCP a ZPPCP lze sjednat připojištění
Zdravotní asistence v ČR.
Článek 4. Vznik a zánik pojištění, územní platnost
1.
Pojištění se sjednává na dobu platnosti cestovního pojištění, ke kterému bylo
sjednáno. Právo na pojistné plnění z pojištění vzniká a zaniká okamžikem vzniku a zániku účinnosti cestovního pojištění, ke kterému bylo sjednáno.
2.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území oblasti uvedené v pojistné smlouvě.
Článek 5. Pojistné plnění
1.
Horní hranice pojistného plnění je určena částkou nebo limitem uvedeném
v Přehledu pojistného plnění
2.
Pojistná částka nebo pojistný limit v Přehledu pojistného plnění představuje
horní hranici pojistného plnění na jednu nebo všechny pojistné události a jednu
nebo všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě za celou pojistnou dobu.

Článek 6. Předmět pojištění, pojistná událost, pojistné plnění
1.
Pojištění se sjednává jako škodové pojištění.
2.
Právo oprávněné osoby na pojistné plnění z pojištění asistence při snížené
pohyblivosti vzniká okamžikem vzniku náhlého onemocnění nebo úrazu pojištěného dle VPPCP, k němuž došlo po dobu platnosti cestovního pojištění,
ke kterému je připojištění sjednáno a v jehož důsledku je pojištěný omezený
na pohyblivosti.
3.
Předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění pojištěnému formou asistenčních služeb po návratu do České republiky.
4.
Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění do limitu uvedeného v Přehledu
pojistného plnění po dobu léčení, nejdéle však po dobu 30 dnů počítaných
od návratu pojištěného na území ČR. Limity pojistného plnění se vztahují v uvedené výši na každého pojištěného a celou pojistnou dobu.
5.
Pojistitel v souvislosti s plněním svých závazků poskytne pojištěnému na jeho
žádost následující plnění:
a)
zorganizuje a uhradí dopravu ze zdravotnického zařízení do místa bydliště
v případě rehospitalizace pojištěného na území České republiky;
zorganizuje a uhradí dopravu pojištěného sanitní dopravou nebo vozem taxi
b)
na nezbytné kontroly u jeho ošetřujícího lékaře a zpět do místa bydliště;
c)
nákup a dovoz léků z nejbližší lékárny od místa bydliště pojištěného; předmětem plnění je zajištění nákupu a dovozu léků; cenu zakoupených léků,
regulační a jiné poplatky hradí pojištěný ze svých vlastních prostředků
na základě předloženého vyúčtování;
d)
nákup a dovoz základních potravin a hygienických potřeb; předmětem plnění je pouze organizace nákupu a dovozu základních potravin a hygienických potřeb do místa bydliště pojištěného, cenu nákupu hradí pojištěný
ze svých vlastních prostředků na základě předloženého vyúčtování;
e)
běžný úklid domácnosti; úklid je zabezpečován pomocí technických prostředků v majetku pojištěného, náklady na použité čisticí prostředky nese
oprávněná osoba;
f)
péče o domácí zvíře případně dopravu a pobyt zvířete ve zvířecím útulku/
hotelu v případě, že pojištěný není v důsledku pojistné události schopen
péči o domácí zvíře zajistit sám.
Článek 7. Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění
1.
Vedle výluk uvedených v uvedených v části I. čl. 9 VPPCP se pojištění nevztahuje na:
a)
sníženou pohyblivost, která je následkem onemocnění nebo úrazu,
na který se nevztahuje cestovní pojištění, ke kterému bylo připojištění
sjednáno;
b)
úhradu nákladů za služby a práce, které si pojištěný objednal bez předchozího souhlasu asistenční služby pojistitele;
c)
asistenční služby, které nesouvisejí s léčbou onemocnění nebo úrazu,
na které se připojištění vztahuje podle článku 6 odstavce 2 oddílu A)
těchto SU CP-ZA;
d)
situace, kdy pojištěný není omezen na pohyblivosti;
e)
léčení v souvislosti s lázeňskou službou či léčbou ve specializovaných
lékařských ústavech.
Článek 8. Povinnosti pojištěného
1.
Vedle povinností uvedených v části I. čl. 11 VPPCP je pojištěný dále povinen
na vyžádání asistenční služby doložit zprávu ošetřujícího lékaře s potvrzením
skutečnosti, že je omezen na pohyblivosti, potvrzení lékaře o předpokládané
době dalšího léčení a jiné doklady, které si asistenční služba vyžádá.
2.
V případě porušení povinností tohoto článku je pojistitel oprávněn pojistné plnění úměrně tomu snížit, nebo odmítnout.

Přehled pojistného plnění
Doprava z nemocnice po hospitalizaci
Doprava k lékaři a zpět
Dovoz nezbytných léčiv nebo potravin

20 000 Kč

Doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku / hotelu

SU CP-ZA 2017 ze dne 1. dubna 2017 
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