Průvodce pojištěním
zdravotního pojištění cizinců
Zdravotní pojištění cizinců je pojištění nutné pro legální probyt na území ČR (pracovní, turistický, studijní) a slouží pro úhradu
Vaší zdravotní péče v České republice (příp. prostoru Schengenu). Zde naleznete základní informace a níže dotazník, na základě
kterého zaměstnanec Slavia pojišťovny připraví pojistnou smlouvu.

JAK SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY FUNGUJE A CO VŠE OBDRŽÍM?
Po vyplnění a předání dotazníku níže Vám bude vyhotovena pojistná smlouva, kterou podepíšete. Součástí pojistné smlouvy je
Záznam z jednání, kde jsou zaznamenány Vaše požadavky a Všeobecné pojistné podmínky, kde jsou uvedeny podrobné k rozsahu
krytí pojištění.
Po podepsání a uhrazení pojistné smlouvy (je možné hotově, či platební kartou) Vám společně s pojistnou smlouvou bude předán
i průkaz pojištěného. Průkaz pojištěného spolu s dokladem o zaplacení si uchovejte pro připadnou kontrolu ze strany Policii ČR nebo
při návštěvě lékaře.
Současně Vám bude předán seznam smluvních zdravotních zařízení. V případě potřeby zdravotní péče doporučujeme navštívit jedno
z uvedených zdravotních zařízení, nebudete muset na místě péči hradit. Samozřejmě můžete navštívit kterékoliv zdravotnické zařízení,
pravděpodobně ale bude třeba péči uhradit hotově a na pojišťovnu poté zaslat doklady k proplacení.
Kdykoliv se s dotazy můžete obrátit na naši Asistenční linku (zajišťováno spol. Eurocross) která Vám v danou chvíli pomůže a nasměruje Vás,
tel. číslo je uvedeno na průkazu pojištěného. Asistenční linka je v několika jazycích (AJ, RJ..).

DOTAZNÍK
Vyberte si, o který produkt máte zájem (zaškrtněte):
POJIŠTĚNÍ NUTNÉ A NEODKLADNÉ PÉČE
pojištění možné od 1 měsíce pobytu

POJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ PÉČE
pojištění možné od 3 měsících pobytu
hrazena komplexní zdravotní péče včetně preventivních
prohlídek

hrazena jen nutná a neodkladná péče
platnost v České republice, nebo v České republice a celém
prostoru Schengen
doporučeno pro krátkodobé pobyty do 3 měsíců

u stomatologie a léků navýšen limit na 5 000 Kč
platnost i po celém Schengenském prostoru

Na jakou dobu chcete pojistnou smlouvu sjednat (kolik měsíců)?

Jste zdráv? ANO

NE

Jste léčen/a či sledován/a v některém ze zdravotnických zařízení, bylo u Vás zjištěno závažné onemocnění (např.
TBC, AIDS, HIV, vysoký krevní tlak nebo jiné nemoci krevního oběhu a srdce, onemocnění vnitřních orgánů,
anémie, žloutenka, plicní onemocnění, diabetes mellitus, epilepsie, obrna, oční onemocnění, nádorové onemocnění, duševní choroba, vrozená či jiná vada, skleróza, nemoci pohybového aparátu). Máte trvalé následky
úrazu, jste či jste byl/a závislý/á na alkoholu, lécích či návykových látkách, prodělal/a jste v minulosti úraz nebo
onemocnění vyžadující hospitalizaci nebo operaci, provozujete profesionální sport nebo rizikové činnosti (např.
horolezectví, parašutismus aj.) či máte rizikové zaměstnání?
ANO

NE

PROSÍME O VYPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Jméno

Datum
narození

Příjmení

Adresa v ČR
Číslo pasu

Tel. číslo
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