POJIŠTĚNÍ PATRON
Produktový list
POJISTNÁ RIZIKA
• Pojištění hospitalizace.
• Pojištění pracovní neschopnosti.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Vstupní požadavky

Bez prohlídky a doložení příjmů!
Pravidelný zdanitelný příjem pro pojištění
pracovní neschopnosti

Vstupní požadavky

Územní platnost

Hospitalizace
Pracovní neschopnost

Schengen
ČR

Vstupní věk

Hospitalizace
Pracovní neschopnost

1 – 60 let
18 – 60 let

Pojistná doba

Na dobu určitou
Zaniká dovršením 65 let

Frekvence placení

3 měsíce (čtvrtletní)
6 měsíců (pololetní)
12 měsíců (roční)

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD HOSPITALIZACE – PHOSP
Pojistné nebezpečí

Nemoc, úraz
Těhotenství
Porod

Pojistná částka

100 Kč – 1 000 Kč za den hospitalizace
Při úrazu dvojnásobek

Čekací doby

Úraz
Nemoc
Těhotenství a porod

3 měsíce
8 měsíců

Pojistné plnění

Úraz a nemoc
Těhotenství
Porod

Až 365 dnů
Až 30 dnů
Až 10 dnů

Za hospitalizaci kratší než 24 hodin se neposkytuje.
Vzniká-li pojistná událost z příčiny úrazu, pojistitel vyplatí dvojnásobné pojistné plnění.
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POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI – PPN
Pojistné nebezpečí

Nemoc a úraz

Pojistná částka

100 Kč – 500 Kč za den neschopnosti
100 Kč – 1 000 Kč za den neschopnosti – pouze pokud je pojištěný lékař

Čekací doby

Úraz
Nemoc

Pojistné plnění

Až 365 dnů

Karenční doba

14, 21, 28 nebo 35 dnů je forma spoluúčasti, nelze uplatnit pojistné plnění
při úrazu se neuplatňuje

3 měsíce

POVOLÁNÍ
• Některá povolání jsou ve výlukách uvedených v pojistných podmínkách.

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÉHO (VYPLŇUJE SE POUZE V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ PPN)
5 otázek, které zodpoví pojištěný při sjednání:
1. Máte pravidelný zdanitelný příjem?

Pokud NE, nelze sjednat PPN.

2. Jste částečně či plně práce neschopen?

Pokud ANO, nelze sjednat PPN.

3. Byl jste v posledním roce práce neschopný
nebo hospitalizován?

Bez ohledu na odpověď lze pojistit.

4. Máte u Pojišťovny VZP, a. s., uzavřenou
platnou pojistnou smlouvu tohoto
produktu?

Pokud ANO, nelze Patron sjednat.

5. Jste lékař?

ANO – Pojistná částka může být až 1 000 Kč.
NE – Pojistná částka je maximálně 500 Kč.

• U klientů do 18 let je odpověď na 1. a 2. otázku vždy NE (PPN nelze sjednat).
• Dotazník musí podepsat pojištěný nebo pojistník, je-li odlišný od pojištěného, na základě plné
moci (nemusí ověřovat).
• U individuální smlouvy se odpovědi zanesou přímo do systému.
• U skupinové smlouvy je nutné vyplnit samostatný dotazník.
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SLEVY
Množstevní

2–5 osob
6–9 osob
10 osob a více

3%
5%
10 %

Frekvence placení

¼ roku
½ roku
Rok

1,5 %
3%
1/12

Pojištěnci VZP ČR

10 %

Skladba pojištění
PHOPS + PPN

5%

Členové KPZ**

15 %

Zaměstnanci PVZP
a VZP ČR

50 %

Lékaři

50 % (sleva je podmíněna uzavřenou PS produktu PVZP – majetek
a odpovědnost nebo ČPP – Responsio či Possesio).

**) Slevu nelze kombinovat se slevou pro pojištěnce VZP ČR.

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY (PS)
PS se uzavírají
• v on-line systému StarIns: https://portal.pvzpv.cz,
• prostřednictvím elektronického fomuláře.

VYHOTOVENÉ DOKUMENTY
Nabídka (kalkulace) pojištění
• slouží ke kontrole údajů v pojistné smlouvě.

Pojistná smlouva
• pro klienta na zabezpečený papír PVZP + pojistné podmínky,
• pro pojišťovnu na bílý papír.

Pojistka
• pouze pro klienta na zabezpečený papír PVZP,
• slouží jako potvrzení o uzavření PS.
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UKONČENÍ POJISTNÉ SMLOUVY
Před počátkem pojištění

Vrací se 80 % pojistného, 20 % je poplatek za sjednání a správu pojištění.
Klient zašle žádost spolu s dokumenty na PVZP.

Po počátku pojištění

Výpověď do 2 měsíců od uzavření PS s 8denní výpovědní lhůtou – dle
pojistných podmínek má PVZP právo na pojistné za dobu trvání pojištění
– vrací se 80 % nespotřebovaného pojistného (20 % je poplatek za
sjednání a správu pojištění)
Výpověď nejpozději 6 týdnů před koncem posledního zaplaceného
pojistného období.

ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Lze provést v systému nebo za pomoci Helpdesku.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
• Změny parametrů pojištění se provádí uzavřením nové smlouvy a zrušením původní.
• Počátek pojištění v nové PS musí navazovat na konec posledního zaplaceného období původní PS.

OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI (OŠU)
• Prostřednictvím formuláře dostupného na www stránkách PVZP.

PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU
• Při sjednávání není nutné dokládat potvrzení o příjmu ani lékařské vyšetření.
• U OSVČ není vyžadována účast na nemocenském pojištění.
• Pojištění pro případ hospitalizace a pojištění pro případ pracovní neschopnosti lze sjednat
společně i zcela samostatně.
• V případě hospitalizace z důvodu úrazu dvojnásobné denní plnění.
• Pojistná částka na pracovní neschopnost až 500 Kč/den, bez zkoumání výše příjmu.
• Pro lékaře pojistná částka na pracovní neschopnost až 1 000 Kč/den, bez zkoumání výše příjmu.
• Při roční frekvenci placení 1 měsíc pojištění ZDARMA.

KONTAKTY
Korespondenční adresa:				
Helpdesk:
Pojišťovna VZP, a. s.					Po - Čt: 9.00–17.00
Ke Štvanici 656/3					
Pá: 9.00–16.00
186 00 Praha 8					
+420 233 006 311
www.pvzp.cz						
info@pvzp.cz
Tento dokument slouží jako pracovní pomůcka. Více informací je uvedeno v platném metodickém
pokynu a pojistných podmínkách.
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