
 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců – sazebník platný od 1. 1. 2013 

Nižší a střední věkové kategorie – měsíční pojistné 

         typ MUŽ / typ ŽENA  Sleva STUDENT*)   typ MÁMA a MIMINKO   typ  

      základní měsíční sazba                         měsíční sazba    PROFESIONÁLNÍ SPORT 
              (min. 12 měsíců)           měsíční sazba 
 
                 věk 6 až 60                  věk 10 až 26 let                věk 18 až 24           věk 25 až 40             věk 16  až  40 
 
                       900               100        6 000       6 200                   10 120 
 
*) potvrzení o studiu,  měsíční sazba pojistného = základní měsíční sazba  -  sleva 
 
 

Ostatní věkové kategorie 
 
            typ MUŽ/typ ŽENA          kojenci a malé děti                  vyšší  věkové kategorie 

    
 věk pojištěného                                0   -  1  2   -  5    6   -  60    60  -  65  65 -  69  70  -  74  75  - 79 

       
délka                6 měs. až 30 měs.  1 600  1 500       900      4 000     4 800    6 000    8 000 
pojistné 
doby          28 měs. až 60 měs.  nelze  1 500       750*)                     4 800     6 000    8 000   14 000    
 
 
*) pro ne Shengen 
    celkové pojistné  =  měsíční sazba pojistného * počet měsíců pojistné doby 

Speciální akční balíčky pro osoby ve věku 6 až 60 let, typ MUŽ/typ ŽENA 
 
Sleva rodina: pokud rodič využívá akční balíček, má nárok na akční cenu také 1 jeho dítě, pokud akční balíček využívají 2 dospělí, mají nárok na akční cenu až 3 jejich 
děti. 
 

   Akční nabídka 

   Vstupní věk pojištěného Počet měsíců  Cena        Vstupní věk je věk pojištěného dosažený v roce uzavření pojistné smlouvy 

             12                10 300 Kč        (rozdíl roku uzavření smlouvy a roku narození pojištěného)  

               6  -  60 let           24                19 500 Kč 

             27                21 000 Kč        Sleva pro nesjednání Shengen    -  5%    

 

Limity pojistného plnění 
Komplexní zdravotní péče a převoz    1 600 000  Kč na jednu pojistnou událost – nejméně však 60 000 EUR 
Stomatologická péče o pojištěného (SP)           5 000  Kč na kterýkoli roční úsek uplynulé části pojistné doby 
Ambulantně pojištěnému předepsané léky (AL)          5 000  Kč na kterýkoli roční úsek uplynulé části pojistné doby 
Poporodní zdravotní péče o novorozence       300 000  Kč na celou pojistnou dobu, pouze pro typ pojištění MÁMA a MIMINKO 
 

Čekací doby pro těhotenství (v měsících) 
typ pojištění  těhotenství 
Žena           3 
MÁMA a MIMINKO         0   
 
 

Omezení vstupního věku         Minimální a maximální pojistná doba 
               typ pojištění   min. vstupní věk           max.vstupní věk    
               ( v letech )           ( v letech )           typ pojištění   minimální  maximální  

                          pojistná doba                pojistná doba             
MUŽ/ŽENA          0                   bez omezení          nová      navazující 

             MÁMA a MIMINKO                        18       40       smlouva       smlouva    (v měsících)  
             PROFESIONÁLNÍ SPORT                    16       40       MUŽ/ŽENA        6              3              60 
                                MÁMA a MIMINKO           12             12              30 
                           PROFESIONÁLNÍ SPORT     6              3              30   


