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Program mezinárodní zdravotní péče

1 Vítejte v programu Mezinárodní zdravotní péče

Tento Program mezinárodní zdravotní péče byl navržen vaším zaměstnavatelem. 

Tato příručka vám vysvětlí výhody, na které máte nárok v rámci Programu mezinárodní zdravotní péče. Budete mít nárok 
na krytí, pokud jste zaměstnáni u VSEOBECNA UVEROVA BANCA A.S, CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s. a pokud je váš pracovní poměr aktivní. K této příručce je přiložen Plán benefitů, který uvádí limity 
pojistných částek.

Program mezinárodní zdravotní péče je programem pro ochranu zdraví, který poskytuje následující služby:

 • Přístup k odbornému lékařskému posudku;
 • Krytí lékařských a cestovních nákladů a nákladů na ubytování, jakož i další benefity při léčbě konkrétních   
   závažných onemocnění v předních mezinárodních nemocnicích mimo vaši zemi trvalého pobytu;
 • Náhrada léčebných výdajů po návratu domů.

Program mezinárodní zdravotní péče není programem, v němž se na základě diagnózy vyplácí jednorázová částka; je 
takovým programem, který pokrývá náklady na léčbu, včetně nákladů na cestovní a ubytovací zařízení, a to až do výše 
pojistné částky a individuálních limitů uvedených v Plánu benefitů.

Následující příručka obsahuje přehled o tom, jak získat službu související s druhým lékařským posudkem a jak uplatňovat  
nároky v rámci tohoto programu. 

Služby v tomto programu jsou poskytovány ve spolupráci s:

Best Doctors: společnost odpovědná za službu spojenou s poskytováním druhého posudku je známá jako 
InterConsultation®.

We go Further, Unipessoal LDA a Further Underwriting International, SLA (Further): společnosti odpovědné za poskytování 
lékařských a nelékařských služeb pro léčbu v zahraničí.
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2 Služby kryté Programem mezinárodní zdravotní péče

Služba s poskytováním druhého zdravotního odborného posudku

Budete mít přístup ke společnosti Best Doctors InterConsultation®, kde máte k dispozici rady a informace nejlepších 
světových specialistů. 

Společnost Best Doctors má k dispozici databázi více než 50 000 předních světových specialistů. Společnost Best Doctors 
využívá metodiku, která umožňuje nejlepším lékařům vybudovat respektovanou a jedinečnou síť specialistů, kteří jsou 
mezinárodně uznávaní jako nejlepší ve svém oboru. 

V rámci této služby budou ve společnosti Best Doctors shromažďovány vaše lékařské záznamy a diagnostické testy a tyto 
budou posílány vybranému specialistovi pro komplexní prozkoumání. Vybraný specialista vám poskytne jasnou odbornou 
zprávu s posudkem a potvrzením vaší diagnózy a plánu léčby. Během celého procesu vám bude pomáhat případový 
manažer. Tuto službu můžete požadovat kdykoliv. 

Léčba v zahraničí

Můžete si vybrat léčbu mimo vaši zemi trvalého pobytu, pokud jde o následující onemocnění a léčebné postupy kryté 
pojistkou:

Léčba rakoviny 

Léčba:

 1. Jakýkoli maligní nádor, včetně leukémie, sarkomu a lymfomu (kromě kožního lymfomu); 
  charakteristický nekontrolovaným růstem a šířením maligních buněk a invazí tkání;
 2. Jakákoli rakovina typu in-situ, která je omezena na epitel, odkud pochází, a která nepřechází do 
  pojiva tkáně (stroma) nebo okolní tkáně;
 3. Jakákoliv prekancerózní změna v buňkách, která je cytologicky nebo histologicky klasifikována jako dysplá
  zie v pokročilém stádiu nebo závažná dysplázie.

Bypass operace u koronární arterie  

Chirurgický zákrok na radu konzultanta kardiologa, s cílem opravit zúžení nebo zablokování jedné nebo více koronárních 
tepen pomocí obtokových drah.

Výměna nebo oprava srdeční chlopně 

Chirurgický zákrok na základě rady konzultanta kardiologa, s cílem nahradit nebo opravit jednu nebo více srdečních chlopní.
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Neurochirurgie
 
Význam:

 • Jakýkoli chirurgický zákrok v mozku nebo v jakékoli další intrakraniální struktuře;
 • Léčba benigních nádorů nacházejících se v míše.

Transplantát od živého dárce

Chirurgická transplantace, kde pojištěný člen obdrží ledvinu, segment jater, plicní lalok nebo část pankreatu od jiného žijícího 
kompatibilního dárce.

Transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně (BMT) nebo transplantace kmenových buněk z periferní krve (PBSCT) buněk kostní dřeně 
pojištěnce pocházejí od:
 
 • pojištěnce (autologní transplantace kostní dřeně); nebo 
 • živého kompatibilního dárce (alogenní transplantace kostní dřeně).

V tomto programu jsou hrazeny následující služby:

 •  Náklady na hospitalizaci a služby, včetně chirurgických zákroků, návštěv lékařů nebo konzultací, analýz 
  a mediálních testů, transfuze, léků (a také v období až do 30 dnů po opuštění nemocnice 
  v zahraničí); transfery nebo letecké sanitky,
  pokud je to lékařsky nezbytné;
 •  Cestovní náklady a náklady na ubytování pojištěnce a jednoho jeho společníka a dárce 
  (v případě transplantace);  
 •  Náklady na repatriaci pro pojištěného a dárce (transplantace) - v případě úmrtí 
  při léčbě v zahraničí;
 •  Náklady na léky (Medication Benefit) v rámci léčby po návratu do 
  země trvalého pobytu.

V tomto programu nejsou hrazeny následující služby:

 •  Jakákoli lékařská péče v zemi trvalého bydliště (s výjimkou programu Medication Benefit);
 •  Náhrady za léky, které nebyly předem schváleny společností Further a pojišťovnou.
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3 Služby nekryté Programem mezinárodní zdravotní péče

Služba s poskytováním druhého zdravotního odborného posudku

Druhý lékařský posudek ve společnosti Best Doctors můžete získat i tehdy, když váš zdravotní stav není uveden v Kapitole 2 
„Léčba v zahraničí“; nicméně, tato služba není k dispozici v případech problémů s duševním zdravím, akutních stavů (rychle 
se měnících stavů nebo rychlého zhoršení), dále v případech méně závažných chronických onemocnění, zubních problémů 
nebo v případech hospitalizace v době, kdy podáváte žádost. 

Léčba v zahraničí

Existuje řada stavů, druhů léčby a výdajů, které nejsou v programu zahrnuty. Některé z nich:

Nezahrnuté nemoci nebo lékařské procedury

 •  Některé typy rakoviny. Program zahrnuje maligními melanomy, které jsou nejvíce 
  agresivní a život ohrožující formou rakoviny kůže, ale jiné formy rakoviny kůže jsou přitom vyloučeny;
 •  Některé typy transplantací (jako je tomu u nákupu orgánů).

Lékařská vyloučení

 •  Nemoci související s AIDS nebo nemoci vznikající v době, kdy je pojištěný HIV pozitivní nebo trpí   
  chorobou AIDS;
 •  Experimentální léčba nebo alternativní medicína;
 •  Domácí zdravotní péče a péče v obytném nebo pečovatelském domově;
 •  Lékařská péče v případě demence nebo ztráty duševní funkce.

Vyloučené výdaje

 •  Protetika (umělá končetina nebo skleněné oko), s výjimkou protézových srdečních chlopní a
  prsních implantátů po mastektomii;
 •  Ortopedické pomůcky, například příchytky na krk a třmeny;
 •  Nákup invalidních vozíků, speciálních postelí nebo jakéhokoli zdravotnického vybavení;
 •  Cena telefonních hovorů.
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4 Uplatnění nároku v rámci programu Mezinárodní zdravotní péče

Služba s poskytováním druhého zdravotního odborného posudku

Chcete-li požádat o další lékařský posudek nebo uplatnit nárok v rámci Programu, kontaktujte prosím centrum péče o 
zákazníky na adrese 0800-260282 nebo zašlete e-mail na adresu ispclaim@wegofurther.com.  Jakmile jste již v kontaktu 
a byla schválena žádost o druhý lékařský posudek, obdržíte informační balíček. Tento informační balíček vám poskytne 
podrobné vysvětlení o tom, co obsahuje tato služba a co je třeba provést, včetně podpisu příslušných formulářů pro autorizaci. 
Váš specializovaný případový manažer vám pomůže a váš požadavek bude řešen důvěrným způsobem.

Informace, které budete muset poskytnout, zahrnují jména nemocnic a lékařů, které jste navštívili, informace o vašem 
zdravotním stavu a také informace o vaší anamnéze. Budete také muset poskytnout podepsaný souhlas (v některých 
případech bude zapotřebí plné moci), aby vaše lékařská dokumentace od vašeho ošetřujícího lékaře nebo zdravotnických 
poskytovatelů mohla být vyžádána a přístupná. 

Případně můžete poskytnout svou lékařskou dokumentaci přímo.
   
V souhrnu budou u této služby druhého lékařského posudku vyžadovány tyto úkony:

 •  Podepsaná žádost pojištěného (nebo jeho právního zástupce) se schválením pro použití lékařských  
  záznamů od ošetřujících lékařů;

 •  Kopie dokladu identifikujícího pojištěnou osobu. Akceptované dokumenty:
  Cestovní pas
  Rodný list 

 •  Příslušné lékařské záznamy / historie choroby, která se má prověřit; lékařské prohlášení vydané   
  příslušným lékařským úřadem s konečnou diagnózou a popisem provedené léčby (pokud existuje);

 •  Všechny relevantní kopie výsledků laboratorních, klinických, histologických a dalších výzkumů, potvrzené  
  vydávajícím lékařským úřadem.

V případě potřeby může být požadována další dokumentace z lékařského stanoviště. 

Po obdržení lékařských záznamů bude váš případ postoupen mezinárodnímu odborníkovi, kterého ostatní lékaři vybrali jako 
„nejlepšího“ pro řešení vašich dotazů.

Mezinárodní odborník vypracuje odbornou zprávu, která bude obsahovat posouzení vaší diagnózy a odpovědi na vaše dotazy. 
Tento přehled bude doručen spolu s překladem do místního jazyka.

V závislosti na lékařských okolnostech případu může být při doručování zprávy lékaři potřebná asistence, aby bylo možné ve 
vašem léčebném plánu zohlednit nálezy znaleckého posudku. 

STRANA 5



Program mezinárodní zdravotní péče

Léčba v zahraničí

Pokud žádáte o léčbu onemocnění nebo léčebný postup, které jsou předmětem tohoto Programu, budete požádáni, abyste 
postupovali stejným postupem, jak je vysvětleno výše u žádosti o druhý lékařský posudek. Není nutné, abyste při zvažování 
léčby v zahraničí žádali o druhý lékařský posudek, ale vaše zdravotní záznamy budou potřebné, aby bylo možné potvrdit, že 
jsou vaše nároky odůvodnitelné. 

Pokud je váš nárok platný a stav je zahrnut v Programu, pak vás Further požádá, abyste potvrdili, zda chcete zvážit možnost 
přijetí léčby v zahraničí.

Kliniky v zahraničí

Pokud se rozhodnete pro léčbu v zahraničí, pak vám společnost Further poskytne seznam předních mezinárodních nemocnic.
Seznam obvykle obsahuje minimálně 3 nemocnice, avšak v závislosti na lékařské povaze případu může být konkrétní 
nemocnice více doporučována.

Následně budete vyzváni, abyste společnosti Further potvrdili, že si v následujících 3 měsících vyberete jednu z těchto nemocnic. 
Musíte to provést vyplněním příslušného formuláře Further, který vám bude předložen. Musíte také uvést, kdo bude vaším 
společníkem. 
Pokud společnost Further neobdrží odpověď do 3 měsíců, bude nutné přehodnotit váš zdravotní stav a předložit vám 
aktualizovaný seznam nemocnic.

Existuje řada různých plateb týkajících se léčby v zahraničí, které byste měli mít na paměti:

 •  Finanční důsledky léčby v zahraničí založené na nákladech na bydlení v zemi určení, nákladech, které  
  nejsou zahr nuty v tomto Programu (například náklady na stravování v ambulantní péči pro vás a pro  
  vašeho společníka, kromě snídaně) a na předpokládané době trvání léčby;

 • Některé z výdajů, které nejsou kryty, lze zaplatit s využitím Denního pojištění pro hospitalizaci (Hospitalization 
  Daily Indemnity), které tento Program poskytuje;

  Psychologické aspekty spojené s odloučením od domova nebo od vašich rodinných příslušníků; kulturní a  
  jazykové rozdíly ve srovnání s vaší domovskou zemí nebo zemí trvalého pobytu;

 •  Měli byste mít platný cestovní pas a být schopni získat vízum pro zemi zamýšlené destinace. 

V případě žádosti o VÍZA vám společnost Further poskytne podporu a pomoc v průběhu celého procesu, včetně poskytnutí 
veškeré příslušné lékařské dokumentace potřebné pro tuto žádost a včetně veškerých dalších potřebných pomocných 
dokumentů. Pokud je to možné, společnost Further také zašle vaši žádost o víza a postará se o příslušné vyřízení. V rámci 
Programu jsou hrazeny administrativní náklady vzniklé v důsledku procesu žádosti o vízum. Společnost Further nemůže zaručit, 
že výsledek žádosti o vízum bude vždy úspěšný.
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V případě potřeby zajistí společnost Further podporu v procesu žádosti o vízum, jakož i veškeré další potřebné asistenční 
služby, jako například naplánování schůzek na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.

Příprava na léčbu

Jakmile společnost Further obdrží vaše potvrzení o volbě nemocnice, budou stanoveny termíny pro vaši cestu a hospitalizaci a 
dostanete Předběžnou lékařskou certifikaci (Preliminary Medical Certification).

Předběžná lékařská certifikace je písemným schválením žádosti poskytnuté ze strany Further. Tato certifikace zahrnuje 
potvrzení o krytí v rámci tohoto Programu před provedením služeb v uvedené nemocnici, a to za jakékoli léčby, služby, 
dodávky nebo předpisy týkající se žádosti.

Měli byste zvážit zakoupení cestovního asistenčního pojištění na pokrytí nepředvídatelných okolností, které nejsou zahrnuty 
v tomto Programu.

Pokud jde o zajištění hospitalizace:

 •  Společnost Further zajistí zpřístupnění lékařských záznamů zdravotnickému personálu nemocnice;

 •  Further zajistí doprovod při první cestě do nemocnice nebo k ošetřujícímu lékaři; BDZ vám rovněž pomůže  
  při příjmu a usnadní vám úkoly spojené s vyplňováním dokumentů a se zařizováním hospitalizace;

 •  Further uhradí náklady na zdravotní péči zahrnuté v Programu přímo na účet nemocnice.

Pokud jde o cestování:

 •  Further zajistí a uhradí přepravu z místa vašeho trvalého bydliště pro vás a pro vašeho společníka (a také  
  pro žijící ho dárce v případě transplantace) do určené letištní nebo mezinárodní železniční stanice; zajistí  
  a uhradí také ekonomickou jízdenku pro železnici nebo letenku do místa určení a rovněž přepravu do  
  vedeného hotelu; 

 •  Further se postará o stejné služby po dokončení léčby v zahraničí při návratu.

Pokud jde o ubytování:

 •  Further zajistí a uhradí ubytování pro vás a pro jednoho vašeho společníka (plus žijícího dárce v případě  
  transplantace) při pobytu v zahraničí za účelem léčby;

 •  Jednání o ubytování bude zahrnovat rezervaci pro dvoulůžkový pokoj ve 3 nebo 4 hvězdičkovém hotelu  
  (podle mezinárodních norem), včetně snídaně;
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 •  Further vám také zajistí denní přepravu z určeného hotelu do nemocnice nebo k ošetřujícímu lékaři a zpět.  
  Tato přepravní služba vám usnadní návštěvy ambulantního lékaře nebo návštěvy vašeho společníka v  
  nemocnici, kde se podrobíte své léčbě;
 •  Volba hotelu bude záviset na dostupnosti a blízkosti nemocnice nebo ošetřujícího lékaře v okruhu 10  
  kilometrů.

Snídaně bude součástí hotelového ubytování; nicméně, další jídla a další náklady, například náklady na prádelnu, již v tomto 
Programu nejsou zahrnuty. Pokud máte nárok na denní pojištění pro hospitalizaci (Hospitalization Daily Indemnity), můžete 
tyto částky hradit z tohoto pojištění. 

Further provede na základě zkušeností z podobných případů odhad doby trvání léčby a na tomto základě zajistí ubytování. Tato 
doba bude v případě potřeby upravena podle vývoje léčby.

Během léčby v zahraničí

Během léčby v zahraničí budete v přímé komunikaci s Further prostřednictvím případového manažera.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně vývoje léčby nebo jakékoli jiné dotazy týkající se vašeho případu, můžete kontaktovat 
společnost Further.

Further bude také poskytovat lékařské překladové služby v době hospitalizace nebo v rámci péče lékaře v zahraničí, pokud máte 
pocit, že tuto službu potřebujete. 

Po návratu do země trvalého bydliště

Po návratu vám Further zajistí komplexní zprávu o vaší léčbě v zahraničí a plán pokračování vaší léčby ve vaší zemi. Společnost 
Further zajistí příslušné překlady a projednání jednotlivých kroků pokračující péče ve vaší zemi. 

Mohou nastat i takové okolnosti, které vyžadují, abyste opět vycestovali do zahraničí, z důvodu sledování vašeho stavu a 
léčby s mezinárodním lékařem; společnost Further vám zajistí i tuto službu. Tyto dohody a náklady jsou rovněž zahrnuty v tomto 
Programu (pokud jste stále aktivním pojištěným členem).

Po léčbě v zahraničí navrhne společnost Further léčebný plán pro následnou léčbu. V tomto Programu je poskytována léčebná 
dávka Medication Benefit, která je speciálně určena k pokrytí výdajů na zakoupené léky. Aby mohla být tato dávka poskytnuta 
v rámci Programu, musíte mít předpis na tyto léky od lékařů ve vaší zemi trvalého bydliště. 
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Program mezinárodní zdravotní péče

Plán benefitů

Společnost Further s vámi projedná podrobnosti o dávkách léků před návratem do země vašeho trvalého bydliště, abyste měli 
příslušné informace o omezeních.
Jakmile po návratu do země svého bydliště iniciujete Plán léčiv, budou vám uhrazeny náklady související s tímto plánem. 
Společnost Further vám poskytne refundační formulář, který můžete předložit spolu s příslušnými fakturami a předpisy 
zakoupených léků. Společnost Further poté na váš účet uhradí splatnou částku do 10 pracovních dnů. 

        Součet pojištěného limitu pro pojištěnce / rok pojistky           500,000 EUR

        Celkový životní limit pro pojištěnce           1,000,000 EUR

        Náklady na léčiva           50,000 EUR pro celou dobu trvání pojistky

        Denní pojištění pro hospitalizaci           100 EUR na 60 dnů platnosti nároku

        Cesta a ubytování           Náklady jsou zahrnuty v celkovém součtu 
          ročních a celoživotních limitů pojištěnce



www.internationalhealthcareprogramme.com


