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Pojištění zvukového procesoru s příslušenstvím – zevní části CI 

Individuální pojištění movitých věcí 

Smluvní ujednání k tomuto pojištění jsou uvedena v příloze. Příloha je přidána ke smlouvě. 

Parametry sjednání: 

Pojištění zvukového procesoru s příslušenstvím – zevní části kochleárního implantátu – sjednávám 
přes Individuální pojištění movitých věcí s rizikem ALL RISK (všechna rizika): 

• S limitem plnění 350 000 Kč na pojistnou událost 

• Územní rozsah je jak území ČR, tak území Evropy - ujednávám 

• Spoluúčast lze zvolit, dávám minimální částku ve výši: 1 000 Kč 

• Sjednání pojištění podléhá centrálnímu schválení 

Pojistné ve výši: 2 428,-Kč/ za rok na pojistnou částku: 350 000 Kč 

Pojistná doba: 

• Pojištění se sjednává na dobu neurčitou 
 

Plnění pojišťovny: 
 
V případě pojistné události pojišťovna poskytne pojistné plnění ve smyslu ustanovení  VPPMO tak, jako 
v případě pojištění na novou cenu:  

• za zničené věci 

• poškozené věci 

• odcizené věci 

• ztracené věci atd. 
Jakoukoliv nahodilou události, která nastane nečekaně a náhle a není ve VPPMO nebo dále vyloučena, viz 

příloha č. 1, kterou na požádání zašlu.  

 Potřebné údaje k vytvoření nabídky pojištění:      

o typ a číslo CI 

o název a číslo zvukového procesoru  

o RČ dospělého 

o RČ dítěte, jestli je uživatelem 

o Bydliště 

o Tel. kontakt a e-mail 

 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPMO 2005 a dalšími ujednáními uvedenými pro toto 

pojištění. Můžu je na požádání zaslat. 
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 Pojišťuji zvukový procesor s příslušenstvím a zároveň i pomáhám řešit pojistné událostí.  

Jako jediný zástupce České pojišťovny spolupracuji se Sdružením uživatelů kochleárního implantátu 
a Nadačním fondem Dar Sluchu. 
 

Kontaktní osoba pro celou ČR: 

Mgr. Tamara Stoyka 
zaměstnanec VČPP - retail  

Česká pojišťovna, Opletalova 921/ 6, 110 00 Praha 1  

M: +420 724 002 419, T: +420 233 555 333 

E-mail: tamara.stoyka@ceskapojistovna.cz 

251658240  

 

 


