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Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených.
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění rakoviny ženských orgánů se vztahuje na diagnózu, která je v době trvání pojištění stanovena lékařem a na chirurgický zákrok po diagnóze
rakoviny ženských orgánů, sjednává se jako pojištění obnosové.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění rakoviny ženských orgánů
✓ Diagnóza rakoviny ženských orgánů
✓ Chirurgický zákrok související s rakovinou
ženských orgánů

Pojištění rakoviny ženských orgánů
Toto pojištění se nevztahuje na jakékoliv případy, kdy:
 Byla rakovina nebo přednádorové změny buněk kterékoli části těla
diagnostikovány přede dnem počátku pojištění nebo v průběhu
čekací lhůty 90 dní ode dne počátku pojištění.
 Se pojištěná osoba podrobila testům, prohlídkám či podnikla jiné
odpovídající kroky, na jejichž základě jí byla diagnostikována
rakovina přede dnem počátku pojištění.
 Je rakovina diagnostikována po smrti pojištění osoby nebo v době,
kdy je pojištěná osoba nositelem viru HIV nebo jiné virové infekce,
která vede k onemocnění AIDS.

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve Vaší
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a Vaší pojistné
smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Pojistníkem mohou být pouze ženy ve věku 18–65 let.
! Při sjednání pojištění můžeme požadovat údaje o Vašem zdravotním
stavu, které mohou mít vliv na přijetí Vaší osoby do pojištění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓ Po celém světě, 24 hodin denně.
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Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění:
• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.
Povinnosti v průběhu trvání pojištění:
• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu.
• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak.
Povinnosti v případě vzniku škodní události:
• Oznámit vznik škodní události pojistiteli.
• Předložit veškeré dokumenty, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem.
Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, lhůty splatnosti a údaje o způsobu platby jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Kdy pojistné krytí začíná a končí?
•
•
•

Pokud je pojištění sjednáno prostřednictvím internetu, vzniká v 0:00 hodin dne následujícího po registraci vyplněného formuláře.
Pokud je pojištění sjednáno telefonicky, vstupuje v platnost ihned po skončení telefonického hovoru.
Pojistné krytí končí zánikem pojistného zájmu nebo neuhrazením pojistného ve lhůtě uvedené v 3. upomínce k zaplacení.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
•
•
•
•

Zasláním výpovědi v písemné formě na adresu pojistitele. Výpovědní lhůta je 6 týdnů a začíná běžet od data doručení výpovědi.
Zasláním dohody o ukončení v písemné formě na adresu pojistitele. Pojištění zaniká k následujícímu datu splatnosti pojistného.
Ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou.
Ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s měsíční výpovědní dobou.
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