
KOMPLEX+
Náklady v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče i v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo v sou-
vislosti s provozováním veřejně organizovaných sportovních soutěží, zápasů nebo závodů v jakémkoli druhu 
sportu, profesionálně provozovaného jakéhokoli druhu sportu.

KOMPLEX2
Náklady v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče i poporodní zdravotní péče o novorozence pojištěné, 
a to až do 14 dnů jeho života, u těhotenství a porodu se neuplatňují čekací doby.

Jaké jsou čekací doby
U pojištění KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA a KOMPLEX+ je čekací doba pro případ těhotenství 3 měsíce ode dne 
počátku pojištění, pro případ porodu 8 měsíců ode dne počátku pojištění, pro případ ošetřovatelské péče  
36 měsíců ode dne počátku pojištění. U pojištění KOMPLEX2 je čekací doba pro případ ošetřovatelské péče  
36 měsíců ode dne počátku pojištění. Za události, které vznikly během čekací doby není poskytnuto pojistné 
plnění.

Jak vyberu tarif pojištění
Vždy je potřeba se řídit zákonem 326/1999 Sb., v platném znění.
BASIC = především pro pobyt do 90 dnů; KOMPLEX/KOMPLEX EXTRA = pro pobyt nad 90 dnů;  
KOMPLEX+ = pro sportovce; KOMPLEX2 = pro těhotné.

Výhody
akutní zubní ošetření bez omezení je až do výše limitu na 1 pojistnou událost;
žádné čekací doby na preventivní prohlídky.

Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na události, které nastaly:
• události, které se staly před zaplacením pojistného.
Úplný přehled výluk z pojištění je uveden v pojistných podmínkách UCZ/CZP/18.

Omezené pojistné plnění (omezený rozsah preventivní péče)
Pojištění KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA, KOMPLEX+, KOMPLEX2 se vztahuje na preventivní péči:
a)  jednou ročně pro dospělého a jednou ročně pro děti do 18 let; (10x u KOMPLEX EXTRA)
b)  preventivní prohlídku u praktického lékaře;
c)  pro ženy od 15 let jednou ročně preventivní prohlídka u gynekologa;
d)  jednou ročně preventivní prohlídka u stomatologa;
e)  povinné očkování do maximálního limitu 1000,-Kč za rok. ( 5000,-Kč u KOMPLEX EXTRA)
Při pojistné události, kdy trvání pojistné události přesahuje okamžik zániku pojištění, vzniká nárok na pojistné 
plnění pouze za období do zániku pojištění.

Co dělat v případě pojistné události
• Telefonicky kontaktovat asistenční službu 
• Pokud bylo hrazeno v hotovosti tak vyplnit formulář Hlášení pojistné události a zaslat ho spolu s originály 

dokladů na adresu pojišťovny,
• formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.uniqa.cz, případně si je lze vyžádat mailem na zdravotni@uniqa.cz.

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

  
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Základní parametry

  Typ pojištění:  cestovní zdravotní pojištění cizinců
  Předmět pojištění:  zdravotní péče poskytnutá pojištěnému
  Územní platnost:  dle požadavku klienta; Česká republika, nebo Česká republika + Schengen
  Doba trvání:  BASIC = min. 1 měsíc; KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA a KOMPLEX+ = min. 6 měsíců; 
   KOMPLEX2 = min. 12 měsíců
  Druh cesty:  turistická, turistická + pracovní
  Frekvence placení: jednorázově
  Účastníci pojištění: cizí státní příslušníci, kteří nejsou občany EU
  Možné připojištění: připojištění odpovědnosti za škodu
  Cena pojištění:  sazby se stanovují dle věku pojištěné osoby, pojistné se spočítá jako součin 
   měsíční sazby a počtu pojištěných měsíců

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jaké jsou pojistné částky
BASIC
Celkový limit na 1 pojistnou událost  60 000 EUR
Nebezpečné sporty    NE
Novorozenec – pojištěné osoby  NE
KOMPLEX
Celkový limit na 1 pojistnou událost  75 000 EUR
Nebezpečné sporty    NE
Novorozenec – pojištěné osoby  NE
KOMPLEX EXTRA
Celkový limit na 1 pojistnou událost  100 000 EUR
Nebezpečné sporty    NE
Novorozenec – pojištěné osoby  NE
KOMPLEX+
Celkový limit na 1 pojistnou událost  75 000 EUR
Nebezpečné sporty    ANO
Novorozenec pojištěné osoby   NE
KOMPLEX2
Celkový limit na 1 pojistnou událost  75 000 EUR
Nebezpečné sporty    NE
Novorozenec pojištěné osoby   ANO

Co je pojištěno

BASIC
Náklady v rozsahu maximálně nutné a neodkladné zdravotní péče.

KOMPLEX/KOMPLEX EXTRA
Náklady v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče.
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Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny. 

Platnost od: 01.01.2018


