Zdravotní pojištění cizinců
zdravotní pojištění je nutnou podmínkou pro legální pobyt na území ČR
pojištění je určeno pro cizince, kteří žádají o povolení nebo o prodloužení pobytu na území České republiky (občané třetích zemí)
je určeno i pro občany zemí Evropské unie, pokud jsou ve své zemi odhlášeni ze systému zdravotního pojištění
pojištění splňuje požadavky zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, a je uznáváno Ministerstvem vnitra a Cizineckou
policií České republiky
v návaznosti na délku pobytu a rozsahu krytí je pojištění děleno na nutnou a neodkladnou péči a komplexní zdravotní péči
pojištění lze sjednat i pro cizince, který pobývá v zahraničí a teprve bude žádat o vstup na území ČR
sjednává se bez spoluúčasti
široká síť smluvních zařízení
asistenční služba Global assistance je k dispozici nepřetržitě 24/7 ve většině světových jazyků
možnost pojistit těhotné ženy a profesionální sportovce
smlouva je vydána klientovi ihned po úhradě pojistného
pojištění lze sjednat i retroaktivně (se zpětným počátkem)

LIMITY

ASISTENČNÍ SLUŽBA
NZPC

KZPC

v několika světových jazycích

Zdravotní péče a převoz

1 600 000 Kč
(min. 60 000 €)

2 000 000 Kč
(min. 75 000 €)

podpora 24/7 – nonstop

Stomatologická péče

3 000 Kč

5 000 Kč

vyhledání dostupné lékařské pomoci,
pomoc v případě nouze

Ambulantně předepsané léky

3 000 Kč

5 000 Kč

Global assistance: +420 255 790 262

Poporodní zdravotní péče o novorozence
(pouze u varianty „Máma a miminko“)

–

NZPC
je určeno pro krátkodobé pobyty do 90 dnů
kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění
vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
vztahuje se na léky předepsané lékařem a na akutní ošetření zubů
zdravotní stav pojištěného před uzavřením smlouvy se
nezkoumá
dítě lze pojistit již od 3. měsíce věku
maximální vstupní věk není omezen
slevový program pro studenty

300 000 Kč

v případě návštěvy lékařského zařízení je
vždy třeba kontaktovat AS

KZPC
je určeno pro střednědobé a dlouhodobé pobyty, zpravidla nad 90 dní
rozsah je obdobný rozsahu veřejného zdravotního pojištění v ČR, je ale
omezen limity a výlukami
po uplynutí čekací doby (3 měsíce) se vztahuje pojištění na zdravotní péči
související s těhotenstvím a porodem pojištěné – nikoliv ovšem poporodní
péči o dítě
u smluv typu „Máma a miminko“ je hrazená i poporodní zdravotní péče
o novorozence pojištěné na území ČR
pokrývá nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v Schengenském prostoru
zahrnuta repatriace nebo přeprava tělesných ostatků pojištěného do mateřské země
u dětí jsou hrazeny veškeré preventivní prohlídky a očkování podle Českého očkovacího kalendáře
možnost připojištění občanské odpovědnosti
limity odpovědnosti: škoda na zdraví 1 000 000 Kč /škoda na věci 500 000 Kč
/následná finanční škoda 250 000 Kč

Modelový příklad:
Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí. Na základě toho,
jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazena následující péče:

NZPC

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě
z veřejného zdravotního pojištění. Následné kontroly u lékaře hrazeny nejsou.

KZPC

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Všechny následné kontroly spojené s tímto onemocněním budou také hrazeny.
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