VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY II.
nd01.06.201

Společnost START Insurance, s.r.o. má sídlo: Washingtonova 1567/25, Praha – Nové
Město, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
pod sp. zn. C 183315, IČO 28623151

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost START Insurance, s.r.o. disponuje licencí pojišťovacího zprostředkovatele č. 119176PM
vydanou Centrální bankou České republiky dne 08.09.2010.
START Insurance, s.r.o., jako pojišťovací zprostředkovatel, předkládá nabídku zdravotního pojištění
cizinců MaxMedical ve spolupráci s Maxima pojišťovnou, a.s.
Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical:
−
−
−
−

splňuje podmínky stanovené zákonem o pobytu cizinců v ČR
klienti mohou využít 140 zdravotnických zařízeních
vysoký limit pojistného plnění až 150 tis. EUR pro komplexní péči cizinců
detailní informace jsou uvedeny na: https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotnipojisteni-cizincu

−

je rozděleno na:
o

Komplexní zdravotní pojištění cizinců
−
−
−
−
−
−

o

pojištění je vhodné zejména pro dlouhodobější pobyt cizinců v ČR
kvalitní lékařská péče cizinců žijícím v ČR
ochrana zdraví klientů v ČR i v Schengenu
slevy pro studenty do 30 let
pojištění odpovědnosti a služba TeleMedic zdarma k ročním a delším smlouvám
pojistná smlouva se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní
zdravotní pojištění cizinců (VPP/810-13) Maxima pojišťovny, a.s. viz Příloha č.1 těchto
Všeobecných pojistných podmínek nebo viz
https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotni-pojisteni-cizincu

Nutná a neodkladná zdravotní péče cizinců
−
−
−
−
−
−

vhodné zejména pro krátkodobé pobyty v České republice
kryje náklady na akutní lékařská ošetření
s tarifem Premium chráníme zdraví klienta na území celého Schengenu
pojištění se vztahuje pouze na nutnou a neodkladnou lékařskou péči
splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců na území ČR
pojistná smlouva se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní
zdravotní pojištění cizinců (VPP/810-13) Maxima pojišťovny, a.s. viz Příloha č. 2
těchto Všeobecných pojistných podmínek nebo viz
https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotni-pojisteni-cizincu

PRAVIDLA PRO NABÍDKU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
Článek I. Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném
znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, těmito pojistnými
podmínkami a ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě.
2. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník - KLIENT a na straně druhé pojistitel MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Italská 1583/24, Praha 2, 120 00, IČO: 61328464,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3314
(dále jen „pojistitel“).
3. Pojištění se sjednává jako škodové.
4. Pojištění se vztahuje na všechny druhy pobytů cizinců upravených zákonem, s výjimkou těch,
kdy fyzická osoba je obligatorně účastná veřejného zdravotního pojištění v ČR podle
zvláštního právního předpisu.
5. Toto pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky, v platném znění, pro komplexní zdravotní pojištění cizinců dle §180i)
a následující.

Článek II. Předmět pojištění
1.

Předmětem pojištění jsou přiměřené a nezbytné náklady komplexní zdravotní péče, které se
pojištěný musel podrobit ve zdravotnickém zařízení v důsledku zhoršení zdravotního stavu, ke
kterému došlo na území krytém pojištěním nebo v souvislosti s těhotenstvím a s porodem
dítěte pojištěné, vynaložených v době trvání pojištění, s výjimkou sjednaných výluk.
Předmětem pojištění jsou pouze náklady zdravotní péče, která vede u pacienta k zachování
jeho zdravotního stavu z doby před uzavřením pojistné smlouvy v souladu se zákonem o
pobytu cizinců na území ČR v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní
zdravotní pojištění cizinců (VPP/810-13) Maxima pojišťovny, a.s.

2.

Předmětem pojištění je úhrada nákladů nutné a neodkladné zdravotní péče, které se pojištěný
musel podrobit ve zdravotnickém zařízení v ČR nebo, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, v
zemích Schengenského prostoru nebo v zemích tranzitu v důsledku úrazu nebo náhlého
onemocnění, ke kterým došlo během trvání pojištění při pobytu pojištěného na území ČR
nebo, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, v zemích Schengenského prostoru nebo v zemích
tranzitu. Předmětem pojištění je dále úhrada nákladů repatriace nemocného, zraněného nebo
zemřelého pojištěného za podmínek stanovených ve Všeobecných pojistných podmínkách pro
pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců (VPP/860-11) Maxima pojišťovny, a.s.

Článek III. Pojistná doba, vznik a zánik pojištění
1. Pojištění se sjednává na dobu určitou, která je uvedena v pojistné smlouvě.
2. Pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, pokud není ve smlouvě
ujednáno datum pozdější.
3. Podmínkou vzniku a trvání pojištění je pobyt pojištěného na území ČR nebo, je-li tak v
pojistné smlouvě ujednáno, na území států Schengenského prostoru mimo ČR za splnění
všech podmínek stanovených právními předpisy.
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4. Pojištění zaniká kteroukoli z následujících skutečností:
a. uplynutím pojistné doby vymezené v pojistné smlouvě, a to ve 24,00 hodin dne
sjednaného jako konec pojištění,
b. smrtí pojištěného,
c. ukončením pobytu pojištěného na území ČR nebo dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o vyhoštění nebo o správním vyhoštění,
d. dnem, kdy se pojištěný stal nebo měl stát účastníkem veřejného zdravotního pojištění
podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (na základě
zaměstnaneckého poměru na území ČR nebo získáním trvalého pobytu na území
ČR),
e. odstoupením od pojistné smlouvy.
5. Pro úhradu zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem se uplatňuje čekací doba v
délce 8 měsíců ode dne počátku pojištění, po kterou se pojištění nevztahuje na těhotenství a
porod. Čekací doba se neuplatňuje, pokud je sjednáno pojištění typu Pregnancy.

Článek IV. Pojistné
1. Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým, pokud není stanoveno jinak. V pojistné smlouvě
může být sjednána obchodní sleva.
2. Pojistné náleží pojistiteli – Maxima pojišťovně, a.s. v celé výši a za celou pojistnou dobu,
nejsou- li splněny zákonné nebo smluvní podmínky pro jeho vrácení v poměrné výši.

Článek V. Pojistná smlouva
1. Pojistná smlouva se uzavírá podpisem písemné smlouvy oběma smluvními stranami. Pojistná
smlouva může být uzavřena i zaplacením pojistného ve výši uvedené na elektronickém
formuláři pojistné smlouvy, který vyhotovuje pojistitel dle cestovních dispozic pojistníka
2. Uzavřením pojistné smlouvy souhlasí pojistník s tím, aby pojistitel umožnil Službě cizinecké
policie dálkový přístup k údajům o pojistné smlouvě v souvislosti s povinnostmi Služby
cizinecké policie, vyplývajícími ze zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, v
platném znění.

Článek VI. Zásady ochrany osobních údajů / GDPR
1. Osobní údaje pojistníka a osobní údaje pojištěného mohou být zpracovány samostatným
zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem, případně jeho smluvními zpracovateli, za
účelem zprostředkování pojištění a dalších činností vymezených zákonem č. 170/2018 Sb., o
distribuci pojištění a zajištění a k jeho správě ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou ve smyslu
článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích z pojištění.
2. Poskytnutí osobních údajů subjekty údajů je nezbytné ke zprostředkování pojistné smlouvy a
případnému provedení likvidace pojistné události.

3. Subjekt údajů má právo požádat samostatného zprostředkovatele, jeho vázaného zástupce a
pojistitele o informaci o zpracování svých osobních a citlivých údajů, na přístup k nim, jejich
opravu, vysvětlení, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování u práva na
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přenositelnost údajů, odstranění stavu, kdy se domnívá, že jsou jeho osobní informace
zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého či osobního života nebo se zákonem.
Nevyhoví-li této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
4. Samostatný zprostředkovatel pověřuje vázané zástupce k získávání osobních údajů na
základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s
příslušnými pojišťovnami ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Článek VII. Závěrečná ustanovení
1. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem ČR.
2. Pro spory plynoucí z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy ČR.
3. Komunikačním jazykem je čeština.
4. Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Jsou-li pojistné podmínky, pojistná
smlouva nebo další dokumenty, které jsou součástí závazné smluvní dokumentace,
vyhotoveny ve více jazykových verzích, rozhodující je české znění.
5. Obvyklé náklady pojistitele spojené se vznikem a správou pojištění činí 15 % z předepsaného
pojistného.
6. Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému se doručují zpravidla poštou nebo
mohou být doručeny i pověřeným zaměstnancem pojistitele nebo zprostředkovatelem, a to na
korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na pozdějším oznámení o změně
korespondenční adresy.
7. Písemnost pojistitele se považuje za doručenou dnem prokazatelného převzetí zásilky,
odepření přijetí zásilky nebo vrácení zásilky jako nedoručitelné, jinak třetí pracovní den po
jejím odeslání. Nebyl-li pojistník nebo pojištěný zastižen a písemnost pojistitele byla uložena
u doručovatele, považuje se písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem úložní lhůty,
i když se pojistník nebo pojištěný o uložení nedozvěděl.
8. Změnil-li pojistník nebo pojištěný korespondenční adresu, tuto změnu písemně pojistiteli
neoznámil a písemnost pojistitele bude vrácena jako nedoručitelná, považuje se písemnost za
doručenou dnem vrácení pojistiteli, i když se pojistník nebo pojištěný o zaslání nedozvěděl.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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