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NABÍZÍME
Účastníkům veřejného zdravotního pojištění ČR nabízíme velmi výhodné cestovní
připojištění léčebných výloh pro cesty a pobyty na území Evropy. Kompletní varianta
zahrnuje navíc pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění
zavazadel.
Pojištění se uzavírá na dobu neurčitou a je účinné během celé pojistné doby.
Na základě Vámi vložených údajů pro Vás sestavíme Návrh na uzavření pojistné
smlouvy, který Vám zašleme elektronickou cestou.
Návrh, který Vám pošleme, bude platný od jeho vytvoření po 8 následujících dní. V
této lhůtě musí být zaplaceno pojistné, aby byla pojistná smlouva uzavřena, jinak
návrh zanikne. Po uzavření pojistné smlouvy obdržíte e-mailem pojistku a kartu
pojištěného.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Ve smyslu § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících
zákonů, v platném znění a ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, sděluje Slavia pojišťovna a.s. tyto důležité informace:
INFORMACE URČENÉ ZÁJEMCI O SJEDNÁNÍ VŠECH DRUHŮ POJIŠTĚNÍ
Obchodní firma, právní forma a hlavní předmět podnikání pojistitele:
Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591,
IČ 60197501
Telefon: + 420 221 803 444

Název a sídlo orgánu dohledu:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla
Slavia pojišťovny a.s. a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný,
oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň
právo obrátit se stížností na Českou národní banku.
Jazyk pro komunikaci smluvních stran:
Český jazyk
Právo platné pro pojistnou smlouvu a příslušnost soudu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou
příslušné obecné soudy ČR. Slavia pojišťovna a.s. dává přednost mimosoudnímu
řešení případných sporů.
Podmínky pro uzavření pojistné smlouvy:
Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a v termínu
stanoveném v návrhu Slavia pojišťovny a.s. na uzavření pojistné smlouvy.
Informace o poplatcích:
Slavia pojišťovna a.s. neúčtuje žádné poplatky za sjednání pojištění při použití
prostředků komunikace na dálku.
Informace o smlouvě po jejím uzavření:
Pojistná smlouva je ve Slavia pojišťovně a.s. uložena po dobu možného plnění
závazků z ní vyplývajících.
Hlášení škod:
Na telefonním čísle + 420 221 803 444 a na příslušných pro tento účel vydaných
formulářích.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ K
EUROKARTĚ (dále jen " EUROPOJIŠTĚNÍ ")
Pojišťujete se jen na to, na co se Vaše stávající zdravotní pojištění nevztahuje. V rámci
cestovního pojištění do Evropy proplatíme Vaši spoluúčast za lékařské ošetření v zahraničí,
platby za léky, převozy do nemocnice, opatrovníka a repatriace. Součástí pojištění jsou
asistenční služby (její operátoři mluví česky, centrála je umístěna v Praze).

Doba platnosti pojistné smlouvy:
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím, za běžné pojistné.

Informace o výši pojistného:
Jsou Vám k dispozici před tím, než se rozhodnete pojištění uzavřít a samozřejmě také v
písemném návrhu Slavia pojišťovny a.s. na uzavření pojistné smlouvy.

Způsoby a doba placení pojistného:
Podmínkou uzavření smlouvy a vzniku pojištění je zaplacení pojistného na účet pojišťovny.
Pojistné za následné pojistné období je splatné prvním dnem pojistného období způsobem
uvedeným v návrhu Slavia pojišťovny a.s. na uzavření pojistné smlouvy.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ
Pro pojištění platí údaje a ujednání uvedené v návrhu na uzavření pojistné smlouvy a
pojistné podmínky VPP EU 07/2012, které jsou její nedílnou součástí. Pojištěný je povinen
prokazovat se v zahraničí Eurokartou: Eurokartou se rozumí Evropský průkaz zdravotního
pojištění vydaný pojištěnému jeho zdravotní pojišťovnou.

PODMÍNKY A LHŮTY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ
SMLOUVY
Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez
udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné
smlouvy.
V případě neuplatnění shora uvedeného práva na odstoupení od smlouvy pojistníkem ve
stanovené lhůtě zůstává pojistná smlouva platnou a účinnou.
Odpoví-li pojistník nebo pojištěný při uzavírání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně na písemné dotazy Slavia pojišťovny a.s. týkající se sjednávaného
pojištění, má Slavia pojišťovna a.s. právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při
pravdivém nebo úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo
může Slavia pojišťovna a.s. uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila,
jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstoupit od
pojistné smlouvy jako Slavia pojišťovna a.s. má za těchto podmínek i pojistník, jestliže Slavia
pojišťovna a.s. nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně odpověděl jeho
písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Slavia pojišťovna a.s. je
povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od
pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze
soukromého pojištění plnila, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je
ve stejné lhůtě povinen Slavia pojišťovně a.s. vrátit částku vyplaceného pojistného plnění,
která přesahuje výši zaplaceného pojistného.
Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy je nutno zaslat na adresu sídla Slavia pojišťovna
a.s. písemně.
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat Slavia pojišťovnu a.s. o poskytnutí i dalších
informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné
podobě.
Tyto informace jsou platné od 1.9.2012.

