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– zvlá‰tní ãást –

UCZ/ZA/12G

Úvodní ustanovení

5.1. Organizace zdravotní péãe - „ASISTENCE“

Poji‰tûní je upraveno tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, které tvoﬁí
nedílnou souãást.

5.1.1.Organizací zdravotní péãe se rozumí organizace ambulantního vy‰etﬁení ãi o‰etﬁení podle poÏadavku poji‰tûného nebo sjednání
zdravotního v˘konu u specialisty ve vybrané síti smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení UNIQA tak, aby byl maximálnû u‰etﬁen ãas poji‰tûného. Ve v‰ech pﬁípadech jde o organizaci první náv‰tûvy v zaﬁízení k jednotlivému zdravotnímu pﬁípadu klienta (k jedné diagnóze). Organizace následn˘ch náv‰tûv, kontrol a dal‰í péãe k tomuto
jednotlivému zdravotnímu pﬁípadu uÏ nejsou pojistnou událostí ve
smyslu tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení
Poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové. Komerãní zdravotní poji‰tûní
je ve smyslu zákona o poji‰Èovnictví poji‰tûním pro pﬁípad nemoci.
âlánek 2
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní
2.1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou:
a)

organizace zprostﬁedkování ambulantního vy‰etﬁení nebo o‰etﬁení (dále
jen Zdravotní v˘kon) poji‰tûného u lékaﬁe specialisty ve vybrané síti
smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení pojistitele na území âeské republiky
(dále jen Organizace péãe Call Centrem UNIQA
– Call Centrem pojistitele se rozumí útvar pojistitele dosaÏiteln˘ telefonicky na bezplatné lince 800 120 020);

5.1.2.Smluvní zdravotnická zaﬁízení jsou uvedena v seznamu smluvních
zdravotnick˘ch zaﬁízení, kter˘ pojistitel pravidelnû aktualizuje. Úpln˘
seznam smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení vãetnû kontaktÛ je na
www.uniqa.cz.
5.1.3.Pojistitel se zavazuje:
a)

podle poÏadavku klienta sjednat termín Zdravotního v˘konu ve
smluvním zdravotnickém zaﬁízení u lékaﬁe specialisty a zorganizovat
Zdravotní v˘kon pro poji‰tûného;

b)

zajistit klientovi poskytnutí zdravotní péãe do tﬁiceti minut od okamÏiku, kdy se klient dostaví na sjednanou náv‰tûvu, nejdﬁíve v‰ak od
okamÏiku sjednaného termínu, s v˘jimkou pﬁípadu, kdy se klient nedostaví ani do tﬁiceti minut po sjednaném termínu;

c)

zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízeních individuální pﬁístup
k poji‰tûnému;

d)

zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízeních pouãení poji‰tûného
o jeho zdravotních obtíÏích;

e)

zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízeních profesionální péãi lékaﬁÛ specialistÛ;

f)

v pﬁípadû, Ïe zdravotnické zaﬁízení není schopno dodrÏet sjednan˘
termín poskytnutí zdravotní péãe, informovat poji‰tûného bezprostﬁednû poté, co se o této skuteãnosti dozvûdûl, nejpozdûji v‰ak 2 hodiny pﬁed pÛvodnû sjednan˘m termínem náv‰tûvy. ZároveÀ bude
s klientem ﬁe‰en náhradní termín;

âlánek 3
Pojistné

g)

zajistit o‰etﬁení klienta co nejdﬁíve, pﬁiãemÏ o upﬁednostnûní akutních
pﬁípadÛ rozhoduje lékaﬁ;

3.1. V˘‰e pojistného se urãuje podle sazeb stanoven˘ch pojistitelem v závislosti
na sjednaném rozsahu poji‰tûní, vûku a zdravotním stavu poji‰tûného.

h)

zajistit klientovi poskytnutí zdravotní péãe ve zdravotnickém zaﬁízení,
které pracuje pod stál˘m odborn˘m lékaﬁsk˘m dozorem, disponuje
dostateãn˘mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi moÏnostmi, uÏívá
obecnû uznávané léãebné a diagnostické metody, vede záznamy
o zdravotním stavu a prÛbûhu léãení a jeho provozování je v souladu s pﬁíslu‰n˘mi platn˘mi právními pﬁedpisy.

b)

konzultace zdravotního stavu po telefonu;

c)

konzultace lékaﬁské diagnózy (dále jen Lékaﬁská konzultace);

d)

organizace lékaﬁsk˘ch prohlídek v rozsahu stanoveném v pojistné
smlouvû (dále jen Lékaﬁská prohlídka);
dal‰í sluÏby definované v pojistné smlouvû.

2.2. Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.
2.3. Poji‰tûní je moÏno sjednat pro osoby ve vûku do 60 let, které mají trvalé bydli‰tû v âeské republice. Jiné osoby mohou b˘t poji‰tûny za
zvlá‰tních podmínek. Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû poji‰tûní trvalé bydli‰tû mimo území âeské republiky, poji‰tûní zaniká.
2.4. Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události, které nastanou
v dobû trvání poji‰tûní.

3.2. V˘‰e pojistného je závislá na vûku poji‰tûného a vstupní vûk se stanoví jako rozdíl mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním rokem narození poji‰tûného.
3.3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné a/nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob se zv˘‰en˘m pojistn˘m rizikem.

5.1.4.Poji‰tûn˘ je povinen:
a)

v pﬁípadû pojistné události „Organizace zdravotní péãe“ podle ãlánku 5 tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek objednat organizaci
zdravotní péãe v˘hradnû telefonicky prostﬁednictvím Call Centra pojistitele;

b)

nemÛÏe-li se ve stanoven˘ termín dostavit k poskytnutí zdravotní péãe zorganizované v souladu s ujednáním v pﬁedchozí vûtû; omluvit se
prostﬁednictvím Call Centra pojistitele z lékaﬁské prohlídky minimálnû 2 hodiny pﬁed plánovan˘m termínem náv‰tûvy, pokud není ujednáno jinak;

c)

hradit doplatky u lékaﬁe specialisty, které jsou úãtovány nad rámec
úhrad z veﬁejného zdravotního poji‰tûní.

âlánek 4
Zmûny poji‰tûní
4.1. Dohodnou-li se úãastníci na zmûnû jiÏ sjednaného poji‰tûní, vztahuje se
tato zmûna na pojistné události, které nastanou po dni úãinnosti zmûny.
4.2. Zmûna poji‰tûní je moÏná pouze po dohodû s pojistitelem a je úãinná ode dne stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádﬁení.
4.3. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou povinni písemnû oznámit bez zbyteãného
odkladu pojistiteli v‰echny zmûny oproti údajÛm uveden˘m v návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy.
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5.2. Organizace zdravotní péãe TOP ASISTENCE
âlánek 5
Pojistná událost
Pojistnou událostí se podle sjednaného rozsahu poji‰tûní rozumí v pﬁípadû
potﬁeby poji‰tûného:

5.2.1. TOP ASISTENCE je poji‰tûní, kter˘m se rozumí zprostﬁedkování ambulantního o‰etﬁení u dûtského specialisty. Nárok na poskytnutí zprostﬁedkování TOP ASISTENCE je podmínûn vy‰etﬁením u praktického
dûtského lékaﬁe a specializovaného lékaﬁe, kter˘ diagnostikoval one-

mocnûní nebo shledal zdravotní stav vyÏadující specializovanou péãi
v nûkteré z oblastí, pro které je zprostﬁedkování TOP ASISTENCE poskytováno. TOP ASISTENCE zabezpeãuje sjednání termínu první náv‰tûvy k jedné diagnóze u ‰piãkového dûtského specialisty prostﬁednictvím Call Centra UNIQA poji‰Èovny nejpozdûji do 14 dnÛ od klientova zavolání co Call Centra UNIQA poji‰Èovny ve specializacích:
V Brnû – ORL, kardiologie, chirurgie, hematologie, neurologie
V Praze – ORL, kardiologie, chirurgie, hematologie, neurologie, vrozené vady metabolismu, urologie, revmatologie
Provedením (zprostﬁedkováním) TOP ASISTENCE u odborného dûtského specialisty nevzniká nárok na pﬁevzetí klienta poji‰Èovny do péãe tohoto lékaﬁe. Poji‰tûní TOP ASISTENCE zaniká v nejbliÏ‰í v˘roãní
den poji‰tûní ve kterém poji‰tûné dítû dosáhne vûku 18 let.

ho roku. V souladu s dohodnutou zmûnou nákladÛ zdravotnick˘ch
sluÏeb se smluvními zdravotnick˘mi zaﬁízeními pak pojistitel uskuteãní nov˘ v˘poãet pojistného a postupuje následnû podle ãlánku 8.
âlánek 8
Úpravy pojistného
8.1. Pojistitel je oprávnûn k v˘roãnímu dni poãátku poji‰tûní upravovat
pojistné, a to na základû porovnání kalkulovaného a skuteãného
‰kodného prÛbûhu poji‰tûní, a rovnûÏ podle zmûny nákladÛ dle odstavce 7.2.
8.2. Pojistitel je povinen novû stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nejpozdûji dva mûsíce pﬁed v˘roãním dnem poãátku poji‰tûní.

5.3. Konzultace zdravotního stavu po telefonu - „RYCHLÁ RADA“
5.3.1.Konzultací zdravotního stavu po telefonu se rozumí zejména vysvûtlení diagnózy, v˘sledkÛ laboratorních vy‰etﬁení, interpretace lékaﬁsk˘ch nálezÛ, medikace poji‰tûného ãi vysvûtlení technick˘ch otázek
souvisejících s MedUNIQA nebo zdravotním poji‰tûním.

8.3. Nesouhlasí-li pojistník s takovou úpravou pojistného, je povinen to
pojistiteli sdûlit do jednoho mûsíce ode dne, kdy se o navrhované
zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Nesdûlí-li pojistník pojistiteli ve stanovené lhÛtû, Ïe s úpravou pojistného nesouhlasí, a dále platí pÛvodní pojistné, nebo kdyÏ pojistnou smlouvu nevypoví, je oprávnûn
poji‰tûní k v˘roãnímu dni poji‰tûní vypovûdût pojistitel, a to i zpûtnû.

5.3.2.Pojistné plnûní v pﬁípadû pojistné události podle pﬁedchozího odstavce se uskuteãÀuje formou telefonické sluÏby dosaÏitelné prostﬁednictvím Call Centra pojistitele a lze ji ãerpat kdykoli bûhem trvání poji‰tûní.

âlánek 9
Právo pojistitele související se zji‰Èováním a pﬁezkoumáním zdravotního stavu

5.4. Konzultace lékaﬁské diagnózy - „KONSILIUM“
5.4.1.Konzultací lékaﬁské diagnózy poji‰tûného se rozumí vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formû.

9.1. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat pﬁi sjednání poji‰tûní
i pﬁi jeho zmûnû, jakoÏ i v souvislosti se ‰etﬁením pojistné události,
v souladu s pﬁíslu‰nou legislativou, zdravotní stav poji‰tûného a dal‰í
skuteãnosti, t˘kající se pﬁedmûtného poji‰tûní, a to na základû souhlasu poji‰tûného, kter˘ je uveden v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy.

5.4.2.Pojistné plnûní v pﬁípadû pojistné události podle pﬁedchozího odstavce se uskuteãÀuje formou organizace konzultace lékaﬁské diagnózy. Konzultace je provádûna specialisty rÛzn˘ch oborÛ, kteﬁí jsou
zaji‰Èováni prostﬁednictvím UNIQA poji‰Èovny.

9.2. Za tímto úãelem poji‰tûn˘ zmocÀuje pojistitele k jednání s o‰etﬁujícími lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními a zpro‰Èuje je mlãenlivosti.

5.4.3.Úãelem konzultace lékaﬁské diagnózy je pomoci poji‰tûnému a jeho
o‰etﬁujícímu lékaﬁi pﬁi rozboru souãasného stavu léãení a/nebo navrÏení dal‰ích léãebn˘ch a/nebo diagnostick˘ch postupÛ.

9.3. Pojistitel a dal‰í subjekty, které smluvnû spolupracují s pojistitelem
podle pﬁedchozích ujednání tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, smûjí pouÏít ve‰keré získané informace pﬁi zji‰Èování zdravotního stavu pouze pro svou potﬁebu, jinak pouze se souhlasem poji‰tûného, nebo v souladu s platn˘mi zákony.

5.4.4.O konzultaci lékaﬁské diagnózy musí poji‰tûn˘ poÏádat písemnû s doloÏením zdravotní dokumentace vztahující se k diagnóze.
5.4.5.Poprvé mÛÏe poji‰tûn˘ o konzultaci lékaﬁské diagnózy poÏádat kdykoliv bûhem trvání poji‰tûní, o kaÏdou následující konzultaci lékaﬁské
diagnózy lze poÏádat nejdﬁíve po uplynutí dvou let od uskuteãnûní
pﬁedchozí konzultace lékaﬁské diagnózy. V pﬁípadû, Ïe klient bude
poÏadovat konzultaci dﬁíve neÏ po uplynutí dvou let od pﬁedchozí
konzultace, bude tato sluÏba klientovi zpoplatnûna.

âlánek 10
V˘luky z poji‰tûní
Poji‰tûní se nevztahuje na pojistné události, k nimÏ dojde:
a)

následkem váleãn˘ch událostí, teroristick˘ch ãinÛ, stávek nebo jin˘ch
ozbrojen˘ch konfliktÛ, pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbraní, vlivem jaderné energie nebo vlivem ionizaãního
záﬁení;

5.5. Organizace lékaﬁské prohlídky

b)

v souvislosti s následky nadmûrného poÏívání alkoholu, poÏívání návykov˘ch ãi omamn˘ch látek.

5.5.1.Lékaﬁskou prohlídkou (preventivní ãi jinou) se rozumí lékaﬁské vy‰etﬁení ve smluvním zdravotnickém zaﬁízení pojistitele v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvû.

âlánek 11
Zánik poji‰tûní

5.5.2.Preventivní lékaﬁskou prohlídku je pojistitel poji‰tûnému povinen zorganizovat a na preventivní lékaﬁskou prohlídku je povinen poji‰tûného aktivnû vyzvat.

Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch v obecné ãásti v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek pro poji‰tûní osob a v zákonû, poji‰tûní zanikne také:
a)

k v˘roãnímu dni poji‰tûní následujícímu po dni, kdy se poji‰tûn˘ stane nepojistitelnou osobou podle ãlánku 12 tûchto pojistn˘ch podmínek;

b)

nejpozdûji k poslednímu dni pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘
dosáhne vûku 65 let.

5.5.3.Jinou zdravotní prohlídku je pojistitel poji‰tûnému povinen zorganizovat v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvû.
âlánek 6
Dal‰í sluÏby
V souvislosti s pojistn˘mi událostmi dle âlánku 5 poskytuje pojistitel dal‰í
sluÏby urãené v pojistné smlouvû.
âlánek 7
Pojistné plnûní
7.1. Pojistn˘m plnûním je úhrada nákladÛ za pojistné události poji‰tûného, a to formou pﬁímého zúãtování dohodnut˘ch nákladÛ mezi pojistitelem a pﬁíslu‰n˘m smluvním zdravotnick˘m zaﬁízením, pﬁípadnû
smluvním lékaﬁem ãi dodavatelem sluÏby.
7.2. Úprava tûchto nákladÛ se uskuteãní zpravidla k 1. lednu kalendáﬁní-

âlánek 12
Nepojistitelné osoby
Za nepojistitelné osoby, na které se nevztahuje poji‰tûní, a jsou z poji‰tûní
vylouãeny, se povaÏují osoby, kter˘m byl pﬁiznán invalidní dÛchod pro invaliditu prvního, druhého nebo tﬁetího stupnû, dále pak osoby stiÏené nervovou nebo du‰evní poruchou, která není jen pﬁechodná, a dále osoby závislé na alkoholu a jin˘ch návykov˘ch látkách.
âlánek 13
Úãinnost
Tyto VPP nab˘vají úãinnost dnem 1. 9. 2012.

