
POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 
 

na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. 
 

 
Smluvní strany: 
 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 
se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, 
IČ: 49240749, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2044, 
jednající Ing. Miroslavem Chlumským, generálním ředitelem 
(dále jen „pojistitel“), na straně jedné, 
 

a 
 

Česká pojišťovna a.s. 
se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 
IČ: 45272956, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, 
jednající panem Ing. Zdeňkem Románkem, MBA, náměstkem pro CRM, marketing a produktový 
management a panem Ing. Petrem Svobodou, vrchním ředitelem úseku produktového managementu 
občanského pojištění 
(dále jen „pojistník“), na straně druhé, 
 
uzavírají podle ustanovení § 53 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o pojistné smlouvě), v platném znění (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“) 
 
tuto  

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění 

Článek 1 
Předmět a účel smlouvy 

1. Pojistná smlouva na skupinové pojištění Program Lady (dále jen „pojistná smlouva“) je uzavírána 
na pojistné riziko (nebezpečí) třetích osob odlišných od pojistníka ve smyslu ustanovení § 10 
zákona o pojistné smlouvě. Upravuje podmínky pojištění fyzických osob – pojištěných ze smluv 
životního pojištění uzavřených s pojistníkem od 21. 12. 2012 včetně, jejichž součástí je benefit 
označený jako Program Lady (dále jen „smlouva životního pojištění“; jejíž jeden ze vzorů je 
uveden v Příloze č. 5 této pojistné smlouvy), a to na pojištění pro případ nemoci ve smyslu 
ustanovení § 62 a násl. zákona o pojistné smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že pokud v době 
účinnosti této pojistné smlouvy dojde k situaci popsané v ustanovení § 10 odst. 4 zákona 
o pojistné smlouvě, pojištěný nevstupuje do soukromého pojištění namísto pojistníka. 

2. Tato pojistná smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při sjednávání pojištění, 
zajištění správy pojištění a při šetření a likvidaci pojistných událostí.  

3. Součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci 
č.j.: 02/2007 (VPP-PN) – dále jen „VPP“ a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění 
onkogynekologických výkonů č.j.: 05/2012 (ZPP-GŽP) – dále jen „ZPP“ zpracované pojistitelem 
(oboje dále jen „pojistné podmínky“). Pojistné podmínky tvoří Přílohu č. 1 této pojistné smlouvy. 

4. Soukromé pojištění pro případ nemoci, které je předmětem této pojistné smlouvy, je blíže 
specifikováno v čl. 4 této pojistné smlouvy a je sjednáváno na pojistné nebezpečí podstoupení 
onkogynekologického operačního výkonu. 

Článek 2 
Přihlašování do pojištění 

1. Na základě této pojistné smlouvy lze pojistit fyzické osoby, které současně splňují následující 
podmínky:  

a) ke dni počátku pojištění dle této pojistné smlouvy dosáhly věku 15 let,  
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b) jsou ke dni počátku pojištění jako 1. pojištěný ve smlouvě životního pojištění, případně 
2. pojištěný pouze u Životního pojištění SLUNÍČKO Plus (dále jen „pojištěný ve smlouvě 
životního pojištění“) s pojistnou částkou pro případ smrti ve smlouvě životního pojištění blíže 
specifikovanou v čl. 4 odst. 2 této pojistné smlouvy ve výši minimálně 20 000 Kč, 

c) byly pojistníkem navrženy pojistiteli k přijetí do pojištění způsobem stanoveným v čl. 10 odst. 3 
této pojistné smlouvy 

(dále jen „osoba přihlášená do pojištění“).  

2. Pojištěným se rozumí ta osoba přihlášená do pojištění, která na smlouvě životního pojištění 
nevyloučila Program Lady.  

3. Pojistník se zavazuje identifikovat pojistiteli pojištěné v rozsahu stanoveném zákonem
1
 

a předkládat pojistiteli ve smyslu odst. 2 písm. c) návrhy konkrétně identifikovaných pojištěných. 

Článek 3 
Oprávněná osoba 

Oprávněnou osobou, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění z pojištění 
sjednaného touto pojistnou smlouvou, je pojištěný. 

Článek 4 
Specifikace pojištění 

1. Za podmínek stanovených touto pojistnou smlouvou jsou fyzické osoby, které splňují podmínky 
vymezené v čl. 2 odst. 1 a 2 této pojistné smlouvy, pojištěny na:  

 pojištění onkogynekologických výkonů (Tarif 285) 

(dále jen „pojištění“). 

2. Pojištění vymezené v odst. 1 se sjednává na pojistnou částku ve výši 50 % pojistné částky pro 
případ smrti pojištěného ve smlouvě životního pojištění, maximálně však 1 000 000 Kč. Výše 
pojistné částky pro případ smrti pojištěného ve smlouvě životního pojištění je specifikována 
v „Informacích o Programu Lady – k životnímu pojištění ČP“, které jsou nedílnou součástí smlouvy 
životního pojištění. 

3. Při pojistné události ve smyslu čl. 6 této pojistné smlouvy vyplácí pojistitel sjednanou pojistnou 
částku formou měsíčních splátek po podstoupení onkogynekologického výkonu vymezeného v čl. 
2 písm. b) ZPP, a to následovně:  

a) první splátka ve výši 40 % pojistné částky, 

b) následujících 5 splátek ve výši 12 % pojistné částky. 

4. O rozsahu pojistného plnění rozhoduje pojistitel v souladu s touto pojistnou smlouvou a na 
základě dokumentů předložených pojištěným nebo pojistníkem. V případech vymezených v čl. 11 
VPP a čl. 7 ZPP je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění. 

Článek 5 
Výluky z pojištění 

1. Podmínky, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, jsou stanoveny 
v čl. 12 VPP a čl. 8 ZPP.  

2. Pojistiteli dále nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění, pokud pojištěný zodpověděl 
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy týkající se pojištění sjednávaného smlouvou životního 
pojištění nebo pokud ve smlouvě životního pojištění vyloučil benefit označený jako Program Lady.  

                                                           

 
1
 Viz ustanovení § 4 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 
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Článek 6 
Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí z pojištění sjednaných na základě této pojistné smlouvy je nahodilá skutečnost 
související se zdravotním stavem pojištěného blíže vymezená v čl. 5 ZPP, která nastala za trvání 
pojištění a po uplynutí čekací doby. 

2. Pojistná událost musí být pojistiteli oznámena, jakož i doložena doklady, ve smyslu čl. 11 ZPP. 

Článek 7 
Pojistná doba, počátek a zánik pojištění 

1. Pojistná doba, počátek a zánik pojištění se řídí ustanovením čl. 3 VPP a čl. 3 ZPP, pokud není 
dále dohodnuto jinak. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pojištění fyzických osob (jednotlivých pojištěných) vzniklá na 
základě této pojistné smlouvy se sjednávají na pojistnou dobu shodnou s pojistnou dobou smlouvy 
životního pojištění. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že počátek pojištění nově zařazovaných fyzických osob do 
pojištění nastává v 00:00 hodin dne počátku smlouvy životního pojištění.  

Je-li podmínka výše pojistné částky pro případ smrti pojištěného ve smlouvě životního pojištění ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) této pojistné smlouvy splněna později, pak je počátek pojištění 
v 00:00 hodin dne účinnosti této změny. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pojištění fyzických osob (jednotlivých pojištěných) vzniklá na 
základě této pojistné smlouvy zanikají ve 24:00 hodin dne, kdy zanikne smlouva životního 
pojištění, nebo ve 24:00 hodin dne, kdy pojištěný přestane splňovat podmínku stanovenou v čl. 2 
odst. 1 písm. b) této pojistné smlouvy. 

Článek 8 
Čekací doba 

Čekací doba se řídí ustanovením čl. 4 ZPP.  

Článek 9 
Pojistné období 

1. Pojistným obdobím se rozumí časové období, za které se platí pojistné. Smluvní strany se ve 
smyslu čl. 4 VPP dohodly na pojistném období v délce jednoho kalendářního měsíce s výjimkou 
prvního a posledního pojistného období. 

2. První pojistné období nastává v 00:00 hodin dne určeného v čl. 7 odst. 3 této pojistné smlouvy 
jako počátek pojištění a končí ve 24:00 hodin posledního dne tohoto pojistného období. Další 
pojistná období počínají vždy prvním dnem následujícího kalendářního měsíce a končí posledním 
dnem tohoto kalendářního měsíce. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního 
měsíce, ve kterém pojištění zaniklo, a končí dnem zániku pojištění. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pojistné za první a poslední pojistné období bude určeno 
poměrnou částí měsíčního pojistného odpovídající té části měsíce, po kterou pojištění trvalo, 
a bude zaokrouhleno aritmeticky na celé Kč.  

Článek 10 
Pojistné a jeho splatnost 

1. Výše běžného pojistného je blíže specifikována v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy. Na výši 
pojistného má vliv aktuální věk osoby přihlášené do pojištění. Celkové pojistné se stanoví jako 
součet pojistného za všechny osoby přihlášené do pojištění v daném období. 

2. Pojistitel má nárok na pojistné do zániku pojištění sjednaných na základě této pojistné smlouvy. 

3. Pojistník se zavazuje identifikovat pojištěné a doručit pojistiteli nejpozději do 5. dne kalendářního 
měsíce v dohodnuté struktuře dat a dohodnutou formou aktualizovaný „Seznam změn pojištění“ 
dle Přílohy č. 4 této pojistné smlouvy, který obsahuje:  

a) přehled pojištění, která vznikla v předchozím kalendářním měsíci,  
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b) přehled pojištění, u nichž došlo v předchozím kalendářním měsíci ke změně,  

c) přehled pojištění zaniklých v předchozím kalendářním měsíci s udáním důvodu zániku.  

4. Pojistitel vystaví „Předpis pojistného“ za všechny osoby přihlášené do pojištění v předchozím 
kalendářním měsíci po odpočtu nespotřebovaného pojistného z nově zaniklých pojištění a 
započtení pojistného u nově vzniklých pojištění, a to do 10 pracovních dnů po obdržení 
„Seznamu změn pojištění“.  

5. Pojistné je splatné do 15 dnů po dni doručení „Předpisu pojistného“ pojistníkovi. Pojistné převádí 
pojistník bezhotovostním převodem na účet specifikovaný v „Předpisu pojistného“ dle odst. 4. 

Článek 11 
Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Pojistník se touto pojistnou smlouvou zavazuje: 

a) přihlásit do pojištění všechny fyzické osoby, které splňují podmínky vymezené v čl. 2 odst. 1 
písm. a) a b) této pojistné smlouvy, a které ve smlouvě životního pojištění nevyloučily Program 
Lady, 

b) zabezpečit identifikaci pojištěných v rozsahu stanoveném zákonem
2
, 

c) seznámit pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy týkajícím se jimi pojištěného pojistného 
rizika

3
, 

d) předkládat pojistiteli v dohodnuté struktuře dat a dohodnutou formou „Seznam změn pojištění“ 
dle Přílohy č. 4 této pojistné smlouvy, 

e) platit pojistné ve výši a ve lhůtách stanovených v čl. 10 této pojistné smlouvy, 

f) plnit oznamovací povinnosti vymezené v čl. 10 ZPP, 

g) uplatnit právo na vrácení nespotřebovaného pojistného ze zaniklých pojištění, a to nejpozději 
do 2 měsíců od zániku pojištění, 

h) poskytovat pojistiteli součinnost při správě pojištění a při šetření a likvidaci pojistných událostí, 

i) plnit povinnosti při přijímacím a likvidačním řízení vymezené níže v čl. 12 této pojistné 
smlouvy. 

2. Pojistitel se touto pojistnou smlouvou zavazuje: 

a) poskytovat ve sjednaném rozsahu oprávněným osobám pojistné plnění, nastane-li pojistná 
událost, 

b) poskytovat pojistníkovi součinnost nezbytnou k plnění předmětu této pojistné smlouvy, 

c) vystavovat a doručovat pojistníkovi „Předpis pojistného“ způsobem a ve lhůtách stanovených 
v čl. 10 této pojistné smlouvy, 

d) předkládat pojistníkovi do 10 pracovních dnů od obdržení „Seznamu změn pojištění“ seznam 
pojištění, u kterých v předchozím kalendářním měsíci zjistil skutečnosti vedoucí k zániku 
pojištění, a to v dohodnuté struktuře dat a dohodnutou formou dle Přílohy č. 4 této pojistné 
smlouvy, 

e) vrátit pojistníkovi nespotřebované pojistné ze zaniklých pojištění, pokud právo na vydání 
nespotřebovaného pojistného bylo pojistníkem uplatněno ve lhůtě vymezené v odst. 1 
písm. g), 

f) pokud o to pojistník požádá, informovat pojistníka dohodnutým způsobem o oznámených 
škodných událostech, výsledku šetření pojistných událostí a rozsahu přiznaného pojistného 
plnění z těchto pojistných událostí. 

                                                           

 
2
 Viz ustanovení § 4 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 

3
 Viz ustanovení § 10 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 
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Článek 12 
Přijímací a likvidační řízení 

1. V rámci přijímacího řízení zajišťuje pojistník pro pojistitele identifikaci pojištěných, získání 
souhlasu pojištěných s přihlášením do pojištění, jakož i seznámení pojištěných s obsahem této 
pojistné smlouvy.  

2. Pojistník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v „Seznamu změn pojištění“ dle 
Přílohy č. 4 této pojistné smlouvy a za včasné předkládání těchto informací pojistiteli. 

3. Pojistník se dále zavazuje informovat pojištěné o obsahu této pojistné smlouvy a o způsobu 
uplatnění práva na pojistné plnění dle čl. 11 ZPP. 

4. Pojistitel má právo vyžádat si doklady nezbytné k šetření a likvidaci pojistných událostí. V případě 
prodlení pojistníka či pojištěného při plnění závazků vymezených v čl. 11 ZPP je pojistitel 
oprávněn poskytnout pojistné plnění až v době, kdy tyto závazky byly splněny. 

5. Povinnosti pojištěného dle čl. 11 ZPP může za pojištěného splnit pojistník, jsou-li mu tyto 
skutečnosti známy. 

Článek 13 
Ostatní ujednání 

1. Pojistitel a pojistník se zavazují udržovat v tajnosti veškeré informace získané při plnění této 
pojistné smlouvy a zveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám jen se souhlasem druhé smluvní 
strany, vyjma případů stanovených zákonem. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s pojištěním fyzických osob, kromě případů 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

4
.  

2. Smluvní strany se dále zavazují k dodržování všech povinností při shromažďování a zpracovávání 
osobních údajů účastníků pojištění, jakož i osob přihlášených do pojištění, vyplývajících pro ně 
z příslušných právních předpisů

5
.  

3. Pojistník je oprávněn za podmínek stanovených v této pojistné smlouvě pro pojistitele získávat 
osobní údaje osob přihlášených do pojištění a tyto údaje pojistiteli předávat za účelem přijímání 
těchto osob do pojištění a plnění závazků z této pojistné smlouvy. Pojistitel se zavazuje 
zpracovávat osobní údaje osob přihlášených do pojištění v souladu s obsahem zákona, a to 
pouze za účelem plnění závazků z této pojistné smlouvy a pouze v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této pojistné smlouvě, dále se zavazuje zpracovávat pouze pravdivé a přesné 
osobní údaje osob přihlášených do pojištění, uchovávat osobní údaje osob přihlášených do 
pojištění pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedeného účelu a neshromažďovat 
osobní údaje osob přihlášených do pojištění, které byly získány k rozdílným účelům.  

4. Pojistník se zavazuje učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby bylo zabráněno 
neoprávněnému a nahodilému přístupu jiných osob k osobním údajům osob přihlášených do 
pojištění, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i neoprávněným přenosům, zpracování nebo jinému 
zneužití osobních údajů osob přihlášených do pojištění.  

5. Pojistitel poskytuje při zpracovávání osobních údajů zejména níže uvedené záruky o technickém 
a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů ve smyslu obsahu ustanovení § 6 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, 
tj. záruky: 

a) počítačové bezpečnosti, tzn., že bude ke zpracování osobních údajů používat takové 
technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných 
okolností eliminuje možnost zneužití osobních údajů, 

b) zamezení přístupu neoprávněných osob, tzn., že konkrétní místo, kde budou zpracovávány 
osobní údaje, bude dostatečně zabezpečeno před možností zneužití osobních údajů.  

                                                           

 
4
 Ustanovení § 126 – 128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění 

5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 
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Článek 14 
Závěrečná ustanovení  

1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2012 a uzavírá se na dobu neurčitou.  

2. Účinnost této pojistné smlouvy může být ukončena na základě dohody smluvních stran. Dohoda 
o zániku účinnosti této pojistné smlouvy musí být vyhotovena v písemné formě a musí obsahovat 
kromě určení okamžiku zániku účinnosti této pojistné smlouvy i způsob vypořádání závazků 
smluvních stran z tohoto smluvního vztahu. 

3. Zánikem účinnosti této pojistné smlouvy zaniká právo pojistníka pojišťovat další pojištěné na 
základě této pojistné smlouvy. Pojištění sjednaná na základě této pojistné smlouvy zaniknou 
uplynutím sjednané pojistné doby, případně na základě úkonů pojistitele nebo pojistníka 
učiněných v souladu s ustanovením čl. 3 VPP.  

4. Právní vztahy vyplývající z této pojistné smlouvy, které nejsou touto pojistnou smlouvou výslovně 
upravené, se řídí zákonem o pojistné smlouvě, přiloženými VPP a ZPP a případnými dalšími 
smluvními ujednáními. K projednání případných sporů jsou příslušné soudy v ČR podle předpisů 
účinných na území ČR.  

5. Tuto pojistnou smlouvu lze měnit, případně doplňovat pouze ve formě písemných vzestupně po 
sobě bezprostředně následujících očíslovaných dodatků k této pojistné smlouvě přijatých na 
základě souhlasu smluvních stran. Pro veškeré právní úkony týkající se pojištění je třeba písemné 
formy. 

6. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží pojistník 
a pojistitel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
osob jednajících jménem smluvních stran. 
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