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INFORMACE O PROGRAMU PROTI RAKOVINĚ 

Informace o Pojišťovně 

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále také „Pojišťovna“), Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 49240749, 

provozující pojišťovací činnost a související činnosti, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 2044. 
Infolinka: 267 222 515. E-mail: info@zdravi.cz. Datová schránka: 63cdkfx. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na www.zdravi.cz. 
Dohled nad činností Pojišťovny vykonává Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.  

S případnou stížností je možno se obrátit písemně přímo na adresu Pojišťovny. Se stížností se lze obrátit i na Českou národní banku. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.  

Pojišťovna vypracovává zprávu o solventnosti, která je přístupná na www.zdravi.cz. 

Čím se pojištění řídí 

Program proti rakovině (dále také „pojištění“) se řídí pojistnou smlouvou č. 19100969/2016 uzavřenou mezi Českou pojišťovnou, 

a.s. jako pojistníkem a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. jako pojistitelem (dále také „smlouva“), Všeobecnými pojistnými podmínkami 
ČP ZDRAVÍ 04/2016, Zvláštními pojistnými podmínkami pojištění operace ženských a mužských orgánů v důsledku nádorového 
onemocnění 12/2016. 

Sjednáním pojištění se stáváte pojištěným, ale nejste smluvní stranou pojistné smlouvy. Nejste tedy oprávněn/a pojistnou smlouvu 
měnit nebo ukončit.  

Pojištění se sjednává jako benefit k životnímu pojištění Můj život od České pojišťovny. Životní pojištění Můj život se dá uzavřít bez 
pojištění. Pojištění se nedá sjednat samostatně.  

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Rozhodování sporů přísluší obecným soudům České republiky. Pro uzavření 
smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami a účastníky pojištění se použije český jazyk. 

Pojištění je sjednáváno bez odměny za sjednání pojištění. 

Informace o pojištění 

Pojistná ochrana se vztahuje na území České republiky (dále jen „ČR“), to znamená, že zdravotní péče Vám musí být poskytnuta 
v ČR. 

Kdy pojištění začíná a kdy končí 

Pojištění se sjednává na dobu určitou, která je shodná s dobou trvání pojištění závažných onemocnění. 

Kdy nastává počátek jednotlivých pojištění 

Počátek pojištění je shodný s počátkem pojištění závažných onemocnění; jsou-li splněny tyto podmínky pro získání benefitu později, 
počátek pojištění nastává účinností této změny. 

Kdy jednotlivá pojištění zanikají 

Pojištění zanikají v souladu s občanským zákoníkem a na základě těchto právních jednání a právních skutečností: 
a) zánikem smlouvy uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s., 
b) výpovědí do 2 měsíců ode dne přijetí do pojištění, nebo do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 
c) odmítnutím pojistného plnění, 
d) zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí, 
e) smrtí pojištěného, 
f) zánikem pojištění závažných onemocnění, 
g) nesplněním podmínky výše pojistné částky pojištění závažných onemocnění, 
h) výplatou pojistného plnění, 
i) na základě žádosti pojištěného. 

Kdy a jak se platí pojistné 

Pojistné platí Česká pojišťovna. 

Na co se pojištění nevztahuje (jaké se sjednávají výluky) 

Pojišťovna neposkytne pojistné plnění zejména v důsledku: 

a) zhoubného nádoru, který vznikl před počátkem pojištění a do 3 měsíců od počátku pojištění, 
b) nádoru in situ. 

Jak je možné Program 
proti rakovině získat 

Program proti rakovině získáváte automaticky při sjednání životního pojištění Můj život s Českou 
pojišťovnou, máte-li zároveň sjednáno pojištění závažných onemocnění na pojistnou částku 
alespoň 200 000 Kč. 

Na co se pojištění 
vztahuje 

Pojištění se vztahuje na podstoupení operace v důsledku zhoubného nádoru: 

 ženského orgánu – prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu, pochvy nebo vulvy nebo 

 mužského orgánu – prostaty, varlat, penisu, nadvarlat, šourku nebo prsu. 

Jaká je výše pojistného 
plnění 

V případě podstoupení operace v souvislosti se zhoubným nádorem ženského nebo mužského 
orgánu Vám vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky pojištění závažných onemocnění, 
nejvýše však 1 000 000 Kč. 

Jak postupovat při 
pojistné události 

Do 60 dnů po podstoupení operačního výkonu doručit Pojišťovně: 

 kopii operačního protokolu, 

 kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem. 
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