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Má-li pojištěný v pojistné smlouvě Čl. 5
s jednáno Poj iš tění  pro  př ípad Rozsah pojistného plnění
hospitalizace (dále v tomto oddílu také 1. Pojistné plnění pojistitel realizuje 
jen “pojištění”), řídí se pojištění kromě finančním plněním oprávněné osobě 
společných ustanovení v oddílu A. ve výši odpovídající součinu pojistné 
po j i s tných  podmínek  CP 1/14  částky sjednané pro toto pojištění a 
i ustanoveními tohoto oddílu. počtu dní hospitalizace.

2. Doba hospitalizace se vždy počítá 
Čl. 1 od prvního dne hospitalizace.

Vymezení pojmů 3. První a poslední den hospitalizace 
Hospitalizací se rozumí stav pojištěného se sčítá jako jeden den.
zapříčiněný pojistným nebezpečím, kdy 4. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění 
je mu poskytována z lékařského za hospitalizaci kratší než 24 hodin.
hlediska nutná nemocniční diagnostická 5. Maximální doba hospitalizace je 30 
a léčebná péče spojená s jeho pobytem dní za každou jednu pojistnou 
na lůžku. událost.

6. Šetření události může být skončeno 
Čl. 2 nejdříve po ukončení hospitalizace 

Účel a předmět pojištění nebo maximální doby hospitalizace.
1. V případě vzniku pojistné události 7. Sjednaná pojistná částka, závislá 

poskytne pojistitel oprávněné osobě na zvolené variantě hranice plnění 
jednorázové pojistné plnění ve uvedené v pojistné smlouvě, 
smluvené výši. omezuje pojistné plnění za každou 

2. Oprávněnou osobou je pojištěný. jednu pojistnou událost takto:
3. Předmětem pojištění je zdraví 

pojištěného.
4. Pojištění se sjednává jako obnosové.

Čl. 3 Čl. 6
Územní a časová platnost pojištění Výluky z pojištění

Odchylně od odst. 1. čl. 3 oddílu A. Kromě výluk uvedených v oddílu A. 
pojistných podmínek CP 1/14 a bez pojistných podmínek CP 1/14 se 
ohledu na sjednanou územní platnost se za pojistnou událost nepovažuje také 
pojištění nevztahuje na události vzniklé hospitalizace související pouze s 
na území České republiky. potřebou pečovatelské a opatrovnické 

péče.
Čl. 4

Pojistná událost
Pojistnou událostí je, s výjimkou 
sjednaných výluk, hospital izace 
pojištěného ve zdravotnickém zařízení 

zahájená v době trvání 
pojištění z pojistných nebezpečí 
vzniklých v době trvání pojištění a v 
místě pojištění, kterými jsou:
a) úraz,
b) náhlé onemocnění,
c) těhotenství.

v 
místě pojištění 

Varianta hranice plnění

P  [Kč]ojistná částka

Basic Comfort Excelent

200 300 500
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