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Otázky a odpovědi

Limitovaná odpovědnost - podrobnější informace týkající se Programu mezinárodní zdravotní péče jsou k dispozici 
v Příručce. Pro informace o nemocech a chorobách, které jsou kryty tímto Programem, klikněte zde.

Jaký je rozdíl mezi tímto Programem mezinárodní zdravotní péče a jinými druhy pojištění 
(zdravotní pojištění, životní pojištění, pojištění kritických nemocí)?

Program mezinárodní zdravotní péče (dále jen Program) zajišťuje přístup ke specialistům a léčbě v lékařských 
střediscích mimo zemi vašeho bydliště / zaměstnání.
Further se stará o vše, co vyžaduje pojištěný člen v oblasti léčby mimo zemi bydliště / zaměstnání, což obvykle 
zahrnuje: vyhledávání nejlepšího odborného a zdravotnického zařízení; zajišťování lékařských prohlídek; 
koordinace cestovní logistiky, například dopravy a ubytování; vyřizování fakturace přímo s lékařským zařízením.

Proč může pojištěný člen potřebovat pojistku Programu mezinárodní zdravotní péče?

Léčba krytých nemocí a léčebných postupů, na které se vztahuje tato pojistka, může být velmi nákladná, pokud 
pojištěný člen požaduje léčbu u nejlepších specialistů / v mezinárodním zdravotnickém zařízení  mimo zemi 
bydliště / zaměstnání.
Pokud pojištěný člen požaduje léčbu jakékoli kryté nemocí nebo léčebné postupy, může brát v úvahu pouze 
možnosti v rámci svého ekonomického dosahu. Tato pojistka tento dosah rozšiřuje a zajišťuje přístup k té nejlepší 
mezinárodní lékařské péči a léčbě.

Jakou hodnotu má tento program pro zaměstnance?

Hlavní hodnotou tohoto programu je přístup k nejlepší mezinárodní zdravotní péči a léčbě v případě vážných 
onemocnění a také zajištění toho, že veškeré operativní záležitosti, cestovní náklady a příspěvky budou pro vás 
a vašeho společníka kryty předem.

Kdo se může k programu připojit?

Jakýkoli zaměstnanec v rámci otevřeného pracovního poměru s jedním ze subjektů společnosti Intesa Sanpaolo, 
na které se vztahuje tento Program.

Jak je možné, že specialisté mohou vydávat lékařský posudek, aniž by viděli pacienta?

Lékařské informace a výsledky testů jsou analyzovány tak, jak to vyžaduje lékařský tým v rámci Programu; 
úkolem tohoto týmu je ověřit, zda jsou tyto informace a výsledky testů relevantní a dostatečně podrobné, aby je 
specialisté mohli analyzovat, aniž by museli vidět pojištěného člena. 
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Pokud je můj specialista v zahraničí, jak můžeme spolu komunikovat?

Pojištěný člen nemusí komunikovat přímo s mezinárodním specialistou. Tým Programu se postará o vše potřebné 
pro druhý lékařský posudek.
Případový manažer přidělený k příslušnému případu bude hlavní kontaktní osobou pojištěného člena. Bude 
vysvětlovat různé kroky v procesu, stejně jako nálezy z reportu Best Doctors® InterConsultation®, který bude 
přeložen do vašeho jazyka. 

Jak dlouho trvá poskytování druhého lékařského posudku pacientovi v tomto Programu? 

Maximální doba odezvy pro hodnocení dostupných lékařských informací a předání druhého posudku specialisty 
trvá 10-15 pracovních dnů po shromáždění lékařských záznamů člena.

Jakým způsobem programový tým zvolí nejvhodnějšího specialistu pro analýzu 
jednotlivých případů?

Program pracuje s databází více než 50 000 mezinárodních odborníků, které považují jejich profesní kolegové za 
nejlepší v daném oboru. Podrobná analýza dostupných lékařských informací jim umožňuje určit nejvhodnějšího 
specialistu v jednotlivém případu, podle odborných znalostí a odborných zkušeností. 

Odborníci jsou vybíráni prostřednictvím metodiky, která umožňuje nejlepším lékařům vybudovat respektovanou a 
jedinečnou síť specialistů, kteří jsou mezinárodně uznávaní jako nejlepší ve svém oboru.

Bude mít během procesu InterConsultation® pojištěný člen možnost osobní konzultace 
s mezinárodním specialistou?

Nikoliv. Proces InterConsultation® nezahrnuje osobní konzultace s doporučeným specialistou před zahájením 
léčby. Zkušenosti společnosti Further s řešeními v rámci programu Best Doctors jsou nejlepší zárukou, pokud jde o 
výběr nejvhodnějšího specialisty v jednotlivých případech.

Jak je definována nejvhodnější volba pro léčbu v zahraničí?

Bohaté zkušenosti společnosti Further jako poskytovatele zdravotních služeb umožňují identifikovat nejlepší 
mezinárodní specialisty a zdravotnická zařízení. Further poskytne minimálně 3 možnosti pro přijetí léčby doporučené 
mezinárodním specialistou a pomůže vám vybrat tu nejvhodnější možnost.

Pokud je u pojištěného člena diagnostikováno vážné onemocnění, jak se tento pojištěný 
člen dozví, jaká možnost léčby v zahraničí je ta nejlepší?

Když pojištěný člen, který čelí vážné nemoci, kontaktuje naše telefonní centrum, bude prvním krokem 
InterConsultation®, tedy druhý zdravotnický posudek odborníka, který je poskytován v rámci Programu.
Mezinárodní specialista, který byl vybrán pro kontrolu a potvrzení diagnózy, doporučí nejvhodnější léčbu.
Společnost Further poté nabídne pojištěnému členovi různá zdravotnická zařízení mimo zemi bydliště / zaměstnání, 
která jsou považována za nejlepší s ohledem na doporučenou léčbu.
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Pokud má specialista své sídlo v zemi bydliště / zaměstnání, může pojištěný člen získat 
tuto léčbu v tomto místě? 

Nikoliv. Tento program pokrývá výhradně léčbu mimo zemi bydliště / zaměstnání.

Jsou částky pojištění dostatečné pro léčbu v zahraničí?

Toto pojištění bylo navrženo pro léčbu v prestižních mezinárodních zdravotnických zařízeních s vysokou kvalitou. 
Tyto částky jsou založeny na bohatých zkušenostech společnosti Further v pozici poskytovatele zdravotnických 
služeb a na odborných zkušenostech v sektoru pojišťovnictví.

Pokud jsou pro cestu do cizí země požadována víza, poskytuje v tomto případě 
společnost Further svou podporu?

Ano, případový manažer nasměruje pojištěného člena do organizace, která mu poskytne veškerou pomoc 
potřebnou k zajištění víza. Program pokryje veškeré náklady. Pokud nelze získat vízum pro určité místo 
(destinaci), budou nabídnuty další alternativní možnosti léčby.

Co se stane, pokud je nutná další lékařská kontrola nebo další léčba?

Další nebo dodatečnou léčbu je možné zařídit za předpokladu, že je tato léčba kryta Programem a pohybuje se 
v rámci stanovených limitů:

• 500 000 EUR / pojišťovací rok pro pojištěného člena; a
• 1 000 000 EUR / životní limit (za předpokladu obnovení pojistky).

Neexistuje žádný limit s ohledem na počet přijatých léčení ani na počet dní strávených v
nemocnici.

Může v případě transplantace orgánů tento Program mezinárodní zdravotní péče zajistit 
prioritu pro své pacienty s ohledem na čekací seznam příjemců orgánů?

Je třeba mít na zřeteli, že pojistka zahrnuje pouze transplantace od živých dárců. 

Pokud se jedná o transplantace kostní dřeně, existuje celosvětová databáze testovaných potenciálních dárců.

V případě transplantace ledvin, plicního laloku, segmentu jater nebo části pankreatu, nejpravděpodobnější 
scénář uvádí, že dárci jsou blízkými příbuznými příjemců orgánů, a to kvůli požadované genetické a histologické 
kompatibilitě, která zvyšuje pravděpodobnost přijetí orgánů.

Případový manažer v každém případě pomůže při testování a vyšetřování potencionálních dárců.

Proč nejsou transplantace dárců kadaverických orgánů zahrnuty v Programu?

Pro toto omezení existuje velmi dobrý důvod. Soukromé získávání orgánů mrtvých dárců je v Evropě do značné 
míry zakázáno; lze je uskutečnit pouze prostřednictvím příslušného systému veřejné zdravotní péče; v USA toto 
řešení vyžaduje, aby byl dárce rezidentem USA po dobu více než dva roky a aby byl příjemce okamžitě dostupný. 
Vzhledem k těmto okolnostem nelze v rámci této pojistky zajistit plné krytí.

Jsou v tomto Programy řešeny protézy?

Jakékoli typy protetických nebo ortopedických přístrojů, korzetů, bandáží, berlí, umělých částí nebo orgánů, 
paruk (i když je jejich použití považováno za nezbytné během chemoterapie), ortopedické obuvi, podpěr a jiných 
podobných vybavení nebo předmětů nejsou zahrnuty v Programu.

Vezměte však na vědomí, že protézy prsů provedené v důsledku mastektomického chirurgického zákroku, stejně 
jako protetické srdeční chlopně, jsou ve skutečnosti kryty touto pojistkou, avšak pouze v případě, pokud jsou 
potřebné v důsledku chirurgického zákroku, který byl zařízen a uhrazen v rámci této pojistky.

Co je v tomto Programu považováno za protézu?

Definice protézy, která je obsažena v našich pojišťovacích podmínkách, se týká jakéhokoli zařízení, které 
nahrazuje celý orgán nebo jeho část, nebo které nahrazuje celou funkci nebo část funkce u nefunkční části těla.

Jsou kostní implantáty nebo také implantáty kožní / svalové tkáně považovány za 
protézu?

Ne, nemohou být považovány za protézy v souladu s naší schválenou definicí, a tedy nejsou kryty pojistkou.

V případě potřeby výměny srdeční chlopně jsou kryty náklady na příslušnou protézu 
srdeční chlopně?

Ano. Obecně platí, že náklady na protézu nejsou zahrnuty v této pojistce; nicméně, protézy srdečních chlopní 
jsou zahrnuty v procesu výměny srdeční chlopně uvedeném v podmínkách pojistky.
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Jsou po příslušném ošetření v zemi mimo bydliště / zaměstnání pojištěného člena 
zahrnuty v Programu také náklady na farmaceutické výrobky a léky požadované při 
postoperační nebo pooperační léčbě nemocí, pokud jsou zakoupeny v zemi bydliště / 
zaměstnání?

Ano, léky zakoupené v zemi bydliště / zaměstnání, které byly doporučeny jako nutné pro pokračující léčbu 
prostřednictvím společnosti Further mezinárodním lékařem, který ošetřil pojištěného člena, jsou tímto Programem a 
pojistkou kryty, a to do výše 50 000 EUR u pojištěného člena. 

V případě, že jsou potřebné předběžné prohlídky nebo konzultace u lékaře v souvislosti 
se schváleným postupem nebo operací, jsou tyto prohlídky nebo konzultace také 
zahrnuty v příslušném krytí?

Ano, za předpokladu, že byly řádně oznámeny pojišťovně a že byly schváleny a odpovídajícím způsobem 
zaznamenány v předběžném zdravotním osvědčení vydaném společností Further během zpracování žádosti.

Co se stane, když pojištěný člen potřebuje ošetření více než jednou za rok v rámci 
stejných nebo odlišných nemocí? Jsou tyto po sobě jdoucí léčby také kryty?

Ano. Roční limity krytí jsou kalkulovány na základě „pojistných let“, jež se počítají od data zahájení pojistného 
krytí, a tedy nikoli na základě finančních nebo kalendářních let.

V rámci těchto pravidelných ročních limitů není relevantní, zda jsou zdravotní náklady ve vztahu ke stejným nebo 
různým krytým nemocem a léčebným postupům za předpokladu, že jsou tyto léčby schváleny a odpovídajícím 
způsobem uvedeny v předběžném zdravotním osvědčení.

Pokud pojištěný člen nemůže cestovat mimo zemi bydliště / zaměstnání kvůli svému 
zdravotnímu stavu a tato skutečnost je potvrzena prostřednictvím společnosti Further, 
existují další možnosti léčby, na které se Program vztahuje?

Ne. Pokud pojištěný člen nemůže cestovat mimo zemi bydliště / zaměstnání z důvodu přijetí léčby, nebude moci 
získat výhody Programu.

Pokud se během chirurgického zákroku (v rámci léčby) objeví komplikace (nezahrnutá v 
programu), která musí být okamžitě řešena léčebným postupem původně nezahrnutým 
v této pojistce, bude tento postup rovněž krytý?

Pokud se během chirurgického zákroku u krytého onemocnění nebo léčebného postupu objeví komplikace, které 
je nutné řešit, budou tyto komplikace považovány za součást původního léčebného postupu a budou kryty touto 
pojistkou.

Pomůže někdo pojištěnému členovi s překladem při léčbě v zahraničí?

Ano, v rámci Programu se zajišťuje překlad pro lékařskou péči během vašeho pobytu v nemocnici. Nicméně, 
nebudeme poskytovat žádné tlumočnické nebo překladatelské služby pro potřeby, které nesouvisejí s lékařskou 
činností.

Existují nějaká omezení ohledně toho, koho si pacient může vybrat jako svého 
společníka?

Ne. Důrazně se však doporučuje vybrat takového společníka, který je schopen rozhodovat jménem pojištěného 
člena, který je příjemcem léčby, v případě, že závažný vývoj léčby neumožňuje pojištěnému členovi činit tato 
rozhodnutí samostatně.

Pokud pojištěný člen potřebuje transplantaci, budou pro dárce kryty cestovní a ubytovací 
limity?

Ano, v případě, že pojištěný člen potřebuje transplantační proceduru, budou kryty cestovní náklady a náklady na 
ubytování pro dárce. Vezměte prosím na vědomí, že cestovní a pobytové náklady pojištěného člena, společníka 
a dárce budou touto pojistkou kryty; jsou však součástí celkového pojistného limitu pojistky.
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