
Bezkrevní léčba
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika  Produkt: Bezkrevní léčba

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty ve VPP BZK 02/2020 a ZPP Úraz.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění bezkrevní léčby je pojištění soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?
 Zdravotní úkony v rámci bezkrevní léčby

 Náklady na aplikaci přípravků specifikovaných  
v článku 13 VPP BZK 02/2020

 Náklady na zajištění přístrojů a nástrojů pro 
bezkrevní léčbu

 Smrt úrazem. 

Na co se pojištění nevztahuje?
 Na události, jejichž zjevné příznaky nastaly před 

vznikem a po konci pojištění.

 Na události, nastalé před zaplacením pojistného.

 Na události a škody, jež vznikly z důvodu 
úmyslného zavinění.

 Na události vzniklé před uplynutím čekací doby.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojistné krytí je omezeno sjednanými limity 
a výlukami uvedenými v pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách dle sjednané varianty 
pojištění. 

 Čekací lhůta pro případ nemoci, těhotenství  
a porodu je 90. 

 Pojištěny mohou být osoby, které jsou účastníci 
veřejného zdravotního pojištění ČR.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Místem pojištění je pouze území České republiky.

Jaké mám povinnosti?
• V případě vzniku škodné události se vždy a bez odkladu, dovoluje-li to zdravotní stav pojištěného, obrátit přímo na asistenční 

službu, nebo na pojistitele a dbát jejich pokynů. 
• Uhradit pojistiteli pojistné.
• Pravdivě, úplně a bez zbytečných odkladů odpovědět na všechny písemné otázky pojistitele, týkající se sjednávaného 

pojištění, zejména pak na zdravotní dotazník. 
• Kdykoliv po dobu trvání smlouvy písemně pojistiteli oznámit změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě. 
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.



Kdy a jak provádět platby?
Způsob a frekvence placení pojistného jsou ujednány v pojistné smlouvě. Pojistné se sjednává jako běžné a lze jej uhradit 
i bezhotovostní platnou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojistné krytí začíná v 00:00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako datum vzniku pojištění a je sjednáno na dobu 
neurčitou s pojistným obdobím jeden rok.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Výpovědí smlouvy, doručenou  písemně pojistiteli nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

• Odstoupením od pojistné smlouvy do dvou měsíců od data uzavření pojistné smlouvy.
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