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Smluvní strany:

Pojistitel
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 
se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00
IČO 49240749
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2044
zastoupená Ing. Miroslavem Chlumským, předsedou představenstva a PhDr. Tomášem Vysoudilem, členem představenstva 
(dále také „Pojišťovna“)

a

Pojistník
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21
IČO 61858692
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2738
zastoupená Ing. Marcelem Homolkou, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Chromčíkem, místopředsedou představenstva
(dále také „PSČP“)

uzavírají podle ustanovení § 2827 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto pojistnou smlouvu na skupinové pojištění (dále jen „pojistná smlouva“):

Článek 1 – Předmět pojistné smlouvy 
1.  Pojistná smlouva je uzavírána na  pojistné nebezpečí třetích osob odlišných od  pojistníka ve  smyslu ustanovení §  2767  občanského 

zákoníku. Pojistná smlouva upravuje podmínky pojištění fyzických osob – klientů PSČP, kteří uzavřeli s PSČP v období od  1. 11. 2017 
do 30. 6. 2018 novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření prostřednictvím společnosti Finhaus (dále jen „Smlouvu s PSČP“).

2.  Pojistná smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při vzniku a správě skupinového pojištění lékařské asistence (dále také jen 
„pojištění“) a při šetření a likvidaci pojistných událostí. 

3.  Vzájemná práva a povinnosti účastníků pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami ČP ZDRAVÍ 04/2016 
(VPP-ČPZ), Zvláštními pojistnými podmínkami pojištění zdravotních služeb 11/2017 (ZPP-A) a Zvláštními pojistnými podmínkami pojištění 
Second opinion 12/2017 (ZPP-SO) – dále jen „pojistné podmínky“, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a jsou její Přílohou č. 1. 
Dále se tento vztah řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4.  Pojistnou smlouvou se Pojišťovna zavazuje poskytnout pojištěnému pojistné plnění, nastane-li pojistná událost, a  PSČP se zavazuje 
Pojišťovně zaplatit sjednané pojistné.

5.  Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2767 občanského zákoníku dobu, ve které prokazuje pojistník pojistiteli souhlas pojištěného 
s pojištěním. Smluvní strany se dohodly, že PSČP prokazuje do 14 dnů ode dne doručení výzvy Pojišťovny souhlas pojištěného s pojištěním. 

Článek 2 – Příčiny vzniku pojistné události
Do pojistné smlouvy jsou zahrnuty tyto příčiny vzniku pojistné události:
a)  změna zdravotního stavu z důvodu nemoci, úrazu nebo jiné skutečnosti související se zdravotním stavem, která objektivně vyžaduje 

poskytnutí zdravotních služeb,
b)  vážná diagnóza a potřeba zhodnotit dosavadní léčbu vážné diagnózy.

Článek 3 – Obsah pojištění 
Pojištění lékařské asistence zahrnuje: 
a)  pojištění zdravotních služeb a
b)  pojištění druhého lékařského názoru (Second opinion).

Článek 4 – Koho lze pojistit
Na základě pojistné smlouvy lze pojistit pouze děti mladší 18 let, které mají uzavřenou Smlouvu s PSČP a současně: 
a)  zastoupeny svým zákonným zástupcem:
 •  projevily zájem o přihlášení do pojištění,
 •  byly prokazatelně seznámeny s obsahem pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek,
 •  udělily Pojišťovně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, 
b)  byly PSČP navrženy Pojišťovně k přijetí do pojištění způsobem stanoveným v čl. 6 odst. 2,
c)  byly Pojišťovnou do pojištění přijaty 
(dále jen „pojištěný“).
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Článek 5 – Pojistná doba, vznik a zánik pojištění
1.  Pojištění jednotlivých pojištěných se sjednávají na dobu určitou.
2.  Počátek pojištění jednotlivých pojištěných nastává první den měsíce následujícího po  měsíci, ve  kterém byl návrh PSČP na  zařazení 

pojišťované osoby do pojištění Pojišťovně doručen a Pojišťovnou přijat.
3.  Jednotlivá pojištění zanikají dovršením 18 let pojištěného.

Článek 6 – Pojistné a jeho splatnost
1.  Pojišťovna a  PSČP se dohodly na  jednorázovém pojistném za  jednotlivá pojištění ve  výši 500 Kč. Výše jednorázového pojistného je 

stanovena bez ohledu na vstupní věk, pohlaví a zdravotní stav pojištěného.
2.  PSČP se zavazuje identifikovat pojišťované osoby a doručit Pojišťovně nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla uzavřena jejich Smlouva s PSČP, aktualizovaný „Seznam pojištění“, který obsahuje: 
 a) jméno, příjmení, rodné číslo pojišťovaných osob a
 b) číslo jejich Smlouvy s PSČP a datum účinnosti.
3.  Pojišťovna vystaví Předpis pojistného (účetní doklad) za všechny pojištěné v období od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018, a to do 10 pracovních 

dnů po obdržení posledního „Seznamu pojištění“ dle odst. 2. Pojistné je splatné na účet a ve  lhůtě uvedené na Předpisu pojistného, 
nejpozději však do 14 dnů od vystavení účetního dokladu.

Článek 7 – Práva a povinnosti Pojišťovny a PSČP
1.  Kromě práv a povinností vyplývajících z občanského zákoníku a pojistných podmínek mají smluvní strany další zde uvedené povinnosti.
2.  PSČP:
 a)  seznamuje pojišťované osoby s obsahem pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek,
 b) zasílá pojišťovaným osobám „Informace o pojištění lékařské asistence“, které tvoří Přílohu č. 2,
 c)  zajišťuje telefonický, případně e-mailový souhlas pojišťovaných osob se zpracováním osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, tyto 

souhlasy archivuje a na vyžádání poskytuje Pojišťovně,
 d)  navrhuje Pojišťovně pojišťované osoby do pojištění v souladu s čl. 6 odst. 2,
 e) zaplatí pojistné za jednotlivá pojištění ve výši a ve lhůtě stanovené v čl. 6 odst. 3,
 f) poskytuje Pojišťovně součinnost při správě pojištění.
3. Pojišťovna:
 a) vystaví Pojistníkovi Předpis pojistného způsobem a ve lhůtě stanovené v čl. 6,
 b) při pojistné události poskytuje pojištěným pojistné plnění ve sjednaném rozsahu,
 c) poskytuje Pojistníkovi součinnost nezbytnou k plnění předmětu pojistné smlouvy.

Článek 8 – Ochrana důvěrných informací a osobních údajů
1.  Smluvní strany považují informace získané v  souvislosti s  plněním pojistné smlouvy za  důvěrné a  zavazují se udržovat je v  tajnosti 

a zveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám jen se souhlasem ostatních smluvních stran, vyjma případů stanovených zákonem. 
2.  Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s pojištěním, kromě případů vyplývajících 

z obecně závazných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku účinnosti pojistné smlouvy.
3.  Smluvní strany se dále zavazují dodržovat všechny povinnosti při shromažďování a zpracovávání osobních údajů pojištěných vyplývajících 

pro ně z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany budou osobní údaje zabezpečeně uchovávat v elektronické nebo listinné 
formě s omezeným přístupem třetích osob a budou je chránit před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou 
a rozšiřováním. Za tímto účelem přijmou technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu jejich zpracování.

4.  Pojišťovna pověřuje PSČP zpracováním osobních údajů pojištěných. PSČP je oprávněna pro Pojišťovnu získávat osobní údaje pojištěných 
a tyto údaje Pojišťovně předávat za účelem přijímání zájemců do pojištění a plnění závazků z pojistné smlouvy. 

Článek 9 – Závěrečná ustanovení
1.  Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2017 do zániku pojištění posledního pojištěného.
2.  Přihlašovat do pojištění lze zájemce o pojištění v době od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018.
3.  Zanikne-li PSČP bez právního nástupce, nevstoupí pojištěný na jeho místo.
4.  PSČP a  Pojišťovna jsou povinny vzájemně zachovávat mlčenlivost o  obchodním tajemství smluvních stran a  o  skutečnostech, které 

se dozvěděly v souvislosti s plněním pojistné smlouvy a které by mohly poškodit  některou ze smluvních stran, není-li mezi smluvními 
stranami výslovně dohodnuto jinak. Zejména jsou povinny chránit informace a údaje o pojištěných, obchodních podmínkách, know-how 
smluvních stran. Tato povinnost přetrvává ještě 5 let po zániku účinnosti pojistné smlouvy. 

5.  Přílohy pojistné smlouvy tvoří její nedílnou součást.
6.  Pojistnou smlouvu lze měnit, případně doplňovat pouze ve formě písemných vzestupně po sobě bezprostředně následujících očíslovaných 

dodatků k pojistné smlouvě přijatých na základě souhlasu smluvních stran.
7.  Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží PSČP a Pojišťovna.


