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Zdravotní pojištění programu AFS 
 

 

Pojištěni jsou: 
 
 Účastníci programu AFS 

 

Územní platnost pojištění: 
 
 Celosvětová, kromě domovské země pojištěného 

 

Doba pojištění: 
  
  Pojištění začíná příjezdem na místo mezinárodního odjezdu/odletu a končí 
návratem účastníka programu do jeho domovské země nebo datem ukončení 
programu AFS, podle toho, která situace nastane dříve 

 
 

Předmět pojištění: 
 
 Pojištěním kryté léčebné výlohy – 
 Náklady na každý jednotlivý případ – krytí do výše 1 000 000 USD 
 Náklady na převoz a/nebo repatriaci – krytí do výše 300 000 USD 
 Odškodné v případě úmrtí následkem úrazu/nehody – 10 000 USD 
 
 
 

 

Spoluúčast: 
 
 Žádná 

 

Hlavní výjimky z pojistného 

krytí: 

 
 

 
 Běžná péče o zrak (oční vyšetření, brýle, kontaktní čočky), pokud není poskytnuta    
 v souvislosti s úrazem/nehodou. 
 Běžná péče o chrup kromě úrazů. (viz Doplňkové pojištění) 
 Operace, které nejsou naléhavé 
 Všeobecné lékařské vyšetření. 
 Specializovaná vyšetření pro sportovní účely a/nebo pro potřeby očkování a   
 imunizace. 
 Předchozí stav, pro který byl pojištěnec léčen v průběhu 18 měsíců před nástupem   
 na program, tj. před příjezdem účastníka na místo mezinárodního odjezdu/odletu.  
 Tato lhůta se zkracuje na 45 dní před nástupem na program v případě, že   
 účastník užívá v této době léky, jejichž dávkování, ani předpis se dlouhodobě 
nemění. 

 

Uplatňování nároků na 

pojistné plnění ze zdravotního 

pojištění: 

 

 V USA: GMMI 

1300 Concord Terrace, Suite 300 
Sunrise, Florida 33323 USA 
e-mail: customerservice@gmmi.com 
Telefon: 1.888.444.7773 

 

 Mimo USA:  Aon Consulting 

                                           AFS Claims Team  
                                           Ronald Enderman 
                                           Admiraliteitska 62 

Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam 
The Netherlands 
+31.10.448.8238  

afs@aon.nl 

 

Pohotovostní služba: 
 
(podrobnosti jsou uvedené na 
zdravotní ID kartě) 

 

GMMI: V USA: 1.888.444.7773 (bezplatné telefonní číslo)  

                                            Mimo USA:  +1.954.370.6468 
                                            (na účet volaného)  

 

mailto:afs@aon.nl
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Léčebné výlohy účastníků programu AFS 

I. Úvod 
 
Vzhledem k tomu, že ceny lékařských služeb a zdravotního pojištění jsou v každé zemi odlišné, nabízí AFS 
Zdravotní pojištění účastníků programu AFS (dále jen Zdravotní pojištění AFS). Účelem tohoto pojištění je 
zaručit, že kdekoli na světě bude účastníkům programu AFS poskytnuta okamžitá a odpovídající zdravotní 
péče, kdykoli bude třeba. Pokud se účastník během své účasti na programu AFS zraní nebo onemocní, AFS 
zajistí krytí jeho výloh na zdravotní péči. 

Podmínky Zdravotního pojištění AFS jsou popsány v Dohodě o účasti na programu AFS (dále jen Dohoda), 
kterou v rámci přijímacího procesu podepisuje účastník a jeho rodiče, respektive zákonní zástupci. Cílem 
této příručky je podrobněji definovat zdravotní výlohy, které – v souladu s podmínkami Dohody – 
Zdravotním pojištěním AFS kryté jsou, a které nikoli. 

Základní Zdravotní pojištění AFS kryje přímé výlohy na zdravotní péči. Pojistka AFS je zajištěna tak, aby 
kryla všechny účastníky programu jako Pojištěné osoby a poskytuje ji irská pobočka Europ Assistance S.A.  

 
II. Koncepce Zdravotního pojištění AFS 
 
Koncept primárního a sekundárního pojištění je v mezinárodním pojišťovnictví zavedeným pojmem. 
Primárním pojištěním každého účastníka programu AFS je jeho povinné zdravotní pojištění v ČR. Zdravotní 
pojištění AFS je tzv. sekundárním pojištěním (tj. cestovním pojištěním do zahraničí. Zdravotní pojištění AFS 
bude využito vždy, když není možné vzniklé výlohy hradit z pojištění primárního). 
 
Uplatnění regresní náhrady léčebných výloh umožňuje AFS kontrolovat náklady na Zdravotní pojištění AFS. 
Kdykoli je to možné, bude AFS žádat o náhradu vynaložených prostředků primárního pojistitele. Pokud 
neexistuje primární pojištění, stává se jím Zdravotní pojištění AFS. To umožňuje, aby AFS hradilo výlohy i 
v mnoha případech, kdy účastníkovo primární pojištění je nedostupné, nedostačující nebo se nevztahuje 
na celý zdravotní problém. 

 

III. Definice základních pojmů 
 

Pojistné krytí: 

Pod pojmem „pojistné krytí“ se rozumí krytí pojistných událostí oprávněných účastníků v následujících 
případech: 

● Zdravotní výlohy 
● Lékařský převoz včetně letecké záchranné služby 
● Náklady na repatriaci 
 
 
Jednotlivé typy pojistného krytí zmíněné výše jsou vysvětleny v dalších částech této příručky. 
 
Oprávněný účastník je osoba účastnící se programu AFS. 
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Pojistná událost znamená nehodu nebo onemocnění, které není uvedeno ve výjimkách ze Zdravotního 
pojištění AFS. Ačkoli je rozsah pojištění AFS velmi široký, nezahrnuje všechny typy škod. Seznam výjimek 
je uveden v části IX. 

Limit pojistného krytí v případě onemocnění nebo nehody 
Jak je popsáno v Dohodě, AFS účastníky pojišťuje až do výše 1 000 000 USD na jednu pojistnou událost, 
která nastane během doby účasti na programu AFS. Jde o maximální částku na krytí kombinovaných 
nákladů na lékařské výlohy, lékařský převoz a nákladů na repatriaci. 
 
Na žádnou jednotlivou pojistnou událost nepřesahuje pojistné krytí AFS částku 1 000 000 USD.  

Pokud však účastník utrpí více nehod nebo onemocnění, na každou událost se vztahuje nový limit 
pojistného krytí.  

Spoluúčast: 
Zdravotní pojištění účastníků programu je sjednáno bez spoluúčasti. 
 
Územní platnost pojištění: 
Zdravotní pojištění AFS kryje riziko po celém světe pouze pokud je účastník na programu v době, kdy se 
krytá nehoda stane, nebo kdy onemocní. Škody nekryje v domovské zemi pojištěného. Pro soustředění 
(orientaci) účastníka programu AFS, která probíhá v domovské zemi bezprostředně před odjezdem, 
existují zvláštní opatření pro krytí. Ta jsou popsána v následující části.  
 
Začátek a konec pojištění: 
Pojištění začíná okamžikem příjezdu účastníka na místo mezinárodního odletu/odjezdu, např. letiště nebo 
předojezdové soustředění (orientace). Oprávněný účastník může využívat pojištění po celou dobu účasti 
na programu AFS. 
 
Když se účastník se svou AFS skupinou účastní soustředění (orientace) ještě ve své vlastní zemi ve lhůtě 

osmačtyřiceti hodin nebo méně před odjezdem do jiné země, je tato lhůta nazývána Předodjezdovým 

obdobím. Během této doby je krytý v rámci Zdravotního pojištění léčebných výloh způsobených 

nehodami. Toto krytí je pouze druhotného rázu, což znamená, že jej lze uplatnit pouze v případě, že 

účastník nemá jiné pojištění pokrývající léčebné výlohy, které vzniknou v jeho rodné zemi.  

Lékařský převoz a lékařské asistenční služby mohou během této lhůty reagovat, pokud jde o krytý úraz 
nebo nemoc. Pokud je účastník ve své domovské zemi, lékařský převoz znamená dopravení účastníka za 
náležitou lékařskou péčí. Nicméně, pojištění, které kryje léčebné výlohy nemoci prostřednictvím 
Zdravotního pojištění AFS, vstoupí v platnost pouze tehdy, když účastník nastoupí do letadla nebo jiného 
dopravního prostředku pro mezinárodní cesty do hostitelské země. 
 
To znamená, že v případě, že účastník onemocní např. kvůli zánětu slepého střeva nebo chřipce během 
předodjezdového období, lékařské asistenční služby nebo záchranná služba může zareagovat, ale očekává 
se, že náklady za nemoc pokryje domácí pojištění účastníka nebo jeho rodina. 
Předodjezdové období končí nástupem účastníka do letadla nebo jiného dopravního prostředku pro 
mezinárodní cesty. Dokud se student účastní programu AFS, má nárok na plné krytí dle Zdravotního 
pojištění AFS.  
 
Účastí na programu AFS se rozumí, že se účastník programu podílí na běžných aktivitách, které jsou 
součástí programu AFS. Za hlavní součást programu je považována pravidelná školní docházka nebo, 
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v případě 18+ programů, účast na dobrovolnickém komunitním projektu nebo aktivitě příslušné danému 
typu programu. Další součástí programu AFS je především podílení se na životě hostitelské rodiny, účast 
na aktivitách AFS, zapojení se do společenského života komunity. Konečné rozhodnutí o tom, zda může 
účastník setrvat na programu AFS je v kompetenci AFS.   
 
Pojištění končí návratem účastníka do jeho domovské země nebo datem ukončení programu AFS, podle 
toho, která situace nastane dříve. Pro tyto účely je „ukončením“ míněno rozhodnutí AFS nebo účastníka, 
že program skončil a „návratem“ je míněna samotná cesta účastníka do jeho domova.   
 
Jakmile účastník opustí program AFS nebo se vrátí domů, stanou se jeho lékařské výlohy záležitostí rodiny, 
která jej vyslala, a to i v případě, že ke zranění, nehodě nebo onemocnění došlo během programu AFS. 
(Výjimky jsou uvedeny v „Pojištění následných léčebných výloh“, viz. Doplňkové pojištění.)  
 
Vzhledem k výše uvedenému AFS doporučuje zachovat v platnosti primární zdravotní pojištění (povinné 
zdravotní pojištění v ČR) po celou dobu účasti na programu AFS. Dále jsou uvedeny kroky, které je třeba 
pro zachování primárního pojištění podniknout.  
 
V ČR přihlašuje studenty k povinnému zdravotnímu pojištění navštěvovaná škola. Pokud se student stane 
účastníkem programu AFS a na dobu trvání programu přeruší své studium v ČR, jeho škola oznámí tuto 
skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Účastník programu AFS si bezprostředně po zahájení školní 
docházky v hostitelské zemi musí od hostitelské školy vyžádat potvrzení o studiu, které doručí svým 
rodičům v ČR. Ti se obrátí na MŠMT, které na základě předloženého potvrzení o studiu na škole v zahraničí, 
vydá rozhodnutí o uznání studia. Toto rozhodnutí předají rodiče příslušné zdravotní pojišťovně, která na 
jeho základě obnoví povinné zdravotní pojištění účastníka. 
 
 
IV. Pojistné krytí léčebných výloh 

 
Léčebné výlohy jsou výdaje, které vzniknou poskytnutím odpovídající zdravotní péče oprávněnému 
účastníkovi v době jeho účasti na programu AFS. Zdravotní pojištění AFS uhradí léčebné výlohy za 
naléhavé zdravotní ošetření pouze na pojistné události, které vznikly kvůli nehodě nebo náhlé nemoci a 
nejsou ze Zdravotního pojištění AFS vyloučeny. 

Jak je běžné u léčebných výloh, Zdravotní pojištění AFS hradí výdaje v "rozumné a obvyklé" míře, které 
lékaři běžně požívají v oblasti, kde je péče poskytovaná. 

Příklady krytých léčebných výloh v rámci Zdravotního pojištění AFS: 
1. Poplatky za nemocnici a využití operačních sálů; služby nemocničních nebo ambulantních lékařských 
zařízení.  
2. Poplatky za diagnostiku, léčbu a zákroky lékaře, chirurga, sestry nebo chiropraktika. Lékařem se 
rozumí licencovaný odborník vykonávající lékařskou praxi a jednající v rámci své licence, nevztahuje se 
na rodinu nebo členy domácnosti. 
3. Poplatky za náklady a podání anestetik. 
4. Poplatky za rentgenové vyšetření, ošetření a laboratorní testy 
5. Poplatky za fyzioterapii, v případě, že je doporučena lékařem jako součást léčby konkrétního postižení 
a vykonávána odpovědným rehabilitačním pracovníkem.  
6. Služby chiropraktika. 
7. Léky, protézy a terapeutické služby a pomůcky získané na základě písemného předpisu od lékaře nebo 
chirurga. 
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8. Ambulantní služby.  
 
Je nutno zdůraznit, že následující služby jsou hrazené pouze do uvedených limitů: 

● Služby chiropraktika – 12 sezení v období, kdy se student účastní programu AFS. 

● Služby psychologa – 12 sezení v období, kdy se student účastní programu AFS. 

● Rehabilitace (fyzická, řečová, profesní) – 12 sezení celkově pro všechny služby tohoto typu 
v období, kdy se student účastní programu AFS.    

 

Seznam výloh, které nejsou tímto pojištěním kryty, je uveden v části IX. 

Je v kompetenci rodiny, která účastníka vysílá, aby zajistila pojištění těch zdravotních výdajů a léčebných 
výloh, na něž se nevztahuje pojistné krytí v rámci Zdravotního pojištění AFS. Jestliže AFS v případě nutnosti 
a v zájmu účastníka takové výlohy uhradí, vyzve rodiče, kteří účastníka vyslali, k jejich náhradě (zpětnému 
uhrazení).  
 

V. Zdravotní identifikační karty 

AFS vydává všem účastníkům programu zdravotní identifikační kartu (ID karta), díky níž účastníci v případě 
potřeby mohou doložit existenci svého zdravotního pojištění po dobu, kterou se účastní programu AFS a 
s níž mají nárok na krytí podle Zdravotního pojištění AFS. Tato karta obsahuje telefonní číslo dosažitelné 
24 hodin denně, na kterém se ošetřující zdravotník nebo nemocnice mohou o existenci zdravotního 
pojištění účastníka ujistit v době, kdy kancelář AFS není k dispozici, nebo v případě akutního ohrožení 
zdraví. 

 

VI. Lékařská asistenční služba 

Za účelem naplnění svých závazků vůči účastníkům, uzavřelo AFS a pojišťovna poskytující toto pojištění 
smlouvu s GMMI, které zajišťuje lékařskou asistenční službu. GMMI pomáhá zajišťovat nebo 
vyhodnocovat služby lékařské péče po celém světě a v případě potřeby také zajišťuje lékařský převoz. 

Zajišťováním služby lékařské péče se rozumí vyhledání zdravotnického personálu a zařízení schopného 
spolehlivě zvládnout účastníkův aktuální zdravotní stav v době jeho pobytu v hostitelské zemi. Znamená 
to také získání lékařské diagnózy nebo poskytnutí potřebných léků účastníkovi během jeho účasti na 
programu AFS. GMMI smluvně spolupracuje se sítí poskytovatelů zdravotní péče po celém světě, aby 
mohli poskytovat prvotřídní a cenově dostupné možnosti péče účastníkům programu AFS. Když GMMI 
účastníkovi doporučí reálnou a vhodnou možnost využít poskytovatele zdravotní péče v rámci své sítě, 
bude krytí poskytnuto tímto způsobem. V případě, že by si rodina, která účastníka vyslala, přála využít 
služeb jiného poskytovatel zdravotní péče, musí si jej rodina zajistit samostatně mimo program AFS a na 
vlastní náklady.  

Vyhodnocením lékařské péče se rozumí odborné posouzení, zda je konkrétní zdravotnické zařízení vhodné 
pro poskytnutí potřebné zdravotní péče účastníkovi programu AFS. Dále to znamená případné získání 
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dalšího odborného posudku od jiného místního zdravotníka nebo smluvního zdravotníka sítě asistenční 
služby. 

GMMI zajišťuje uplatňování nároků na pojistné plnění ze zdravotního pojištění a zároveň i lékařskou 
asistenční službu pro AFS. GMMI má k dispozici vlastní zdravotnický tým po celých 24 hodin denně. 
Doplňuje tak dle potřeby vlastní síť národních organizací AFS a jejich dobrovolníků po celém světě, kdykoli 
se vyskytne zdravotní problém. Lékařská asistenční služba umožňuje mezinárodní kanceláři AFS 
International i jednotlivým hostitelským či vysílajícím partnerským organizacím AFS konzultovat 
v naléhavých případech potřebnou lékařskou péči s vybranými odborníky. Společně také mohou zajistit 
další odborná posouzení ke konkrétnímu případu a průběžně monitorovat jeho průběh a řešení.  

Je-li účastníkovi doporučen jiný způsob lékařské péče nebo jiné zdravotnické zařízení, síť lékařské 
asistenční služby zajistí jeho přepravu v hostitelské zemi, případně přepravu do zdravotnického zařízení 
v domovské zemi účastníka. 

 

VII. Lékařský převoz 

Lékařský převoz se týká nákladů na přepravu vážně nemocného účastníka případně i doprovázející osoby, 
pokud tato je vyžádána ošetřujícím lékařem. Převoz může být uskutečněn v rámci hostitelské země nebo 
do domovské země účastníka. Návratem účastníka do domovské země nebo jeho dopravením do 
příslušného zdravotnického zařízení je ukončen jeho pobyt v rámci programu AFS a platnost Zdravotního 
pojištění AFS. 

V případě, že AFS dovolí návrat zpět na program účastníkovi, který ukončil pobyt v rámci programu AFS 
lékařským převozem nebo na základě lékařské zprávy, hradí náklady na zpáteční cestu účastníka jeho 
rodina. Cestovní náklady nejsou hrazeny ze Zdravotního pojištění AFS. 

Někdy je nutné k zajištění odpovídající lékařské péče převézt účastníka do jiného místa v hostitelské zemi, 
přičemž jeho účast na programu trvá. Zdravotní výlohy, vzniklé po převozu účastníka do jiného místa 
v hostitelské zemi, hradí AFS pouze tehdy, pokud může být účastník nadále aktivně zapojen do programu 
AFS. 

Ve velmi výjimečných případech může ošetřující zdravotník doporučit převoz pacienta do jiného 
zdravotnického zařízení, které se nenachází ani v hostitelské zemi, ani v domovské zemi účastníka. Tuto 
situaci AFS považuje za ukončení účastníkova pobytu na programu a hradí pouze náklady na lékařský 
převoz. Platnost zdravotního pojištění pak končí příjezdem účastníka do příslušného zdravotnického 
zařízení a povinnost úhrady následných léčebných výloh přechází na rodiče, kteří účastníka vyslali. 

AFS zajistí a uhradí náklady na lékařský převoz až do výše 1 000 000 dolarů, jestliže ošetřující zdravotník 
vydá písemný pokyn s tím, že účastníkův zdravotní stav převoz vyžaduje. Převoz musí být zajištěn 
prostřednictvím GMMI. Možné formy převozu sahají od předčasného návratu pravidelnou leteckou linkou 
až po převoz speciálně vybaveném letadlem s lékařským zařízením a zdravotnickým personálem. Lékařský 
převoz účastníka nezahrnuje případné cestovní náklady dalších osob, ani náklady na cestu z jakýchkoli 
jiných důvodů. 

 

VIII. Náklady na repatriaci 



9 

 

Je nutno zdůraznit, že náklady na repatriaci neznamenají lékařský převoz ani jiné obvyklé cestovní náklady. 
Znamenají pouze zvláštní přepravní opatření v případě úmrtí účastníka pojištěného v rámci Zdravotního 
pojištění AFS. V takovém případě zajistí AFS ve spolupráci s GMMI všechna potřebná opatření. Ze 
Zdravotního pojištění AFS se hradí náklady na repatriaci až do výše 100 000 dolarů, vzniklé následkem 
pojistné události (viz čl. III Definice základních pojmů). 
 

IX. Výjimky 

Povinnost pojistného plnění AFS se nevztahuje na veškeré lékařské výlohy. Některé výlohy, například ty, 
které mohou účastníci očekávat, zvolit nebo ovlivnit, nejsou Zdravotním pojištěním AFS kryty (viz dále).  

Dalším druhem výjimek jsou ty, které nejsou považovány za nezbytné. Zdravotní pojištění AFS je určeno 
pouze ke krytí výloh na nepředvídané zdravotnické služby a položky, které ošetřující zdravotník vyhodnotí 
jako nezbytné pro účastníkovo uzdravení. 

Některé druhy výloh pak pojistit nelze, protože není možné je přesně ocenit, jako například rizika války 
v domovské zemi účastníka nebo v USA. 

Tato výjimka na škodu plynoucí z válečného činu nebo války, ať již vyhlášené nebo nikoli, se nevztahuje na 
škodu vyplývající z aktu terorismu. 

Výdaje na běžné vyšetření zraku a chrupu 
Jak je popsáno v Dohodě, AFS neodpovídá za určité druhy léčebných výloh, které jsou považovány za 
součást běžného života účastníka. Mezi ně patří běžná péče o zrak, jako je vyšetření zraku, brýle nebo 
kontaktní čočky. Podobně také není pojištěna běžná péče o chrup, pokud nebyla poskytnuta v souvislosti 
s nehodou/úrazem a doporučena ošetřujícím zdravotníkem. To zahrnuje i krytí chirurgické extrakce zubu 
moudrosti v případě, kdy je extrakce vyžadována, aby se předešlo rozšíření infekce. 
 
Náklady na běžné a preventivní lékařské prohlídky 
AFS neodpovídá za běžné lékařské prohlídky, očkování, imunizace nebo vyšetření, i když je škola vyžaduje. 
Příkladem je potvrzení od lékaře, které školy často požadují před účastí na sportovních aktivitách. Tyto 
výlohy hradí přímo účastníci nebo jejich rodiče, kteří je vyslali, neboť nejsou důsledkem nehody nebo 
náhlé nemoci. Pokud výlohy uhradí hostitelská rodina nebo AFS, bude AFS od rodičů žádat zpětnou 
úhradu. 
 
Podmínky vyplývající ze zdravotního stavu účastníka před nástupem na program 
Jak je uvedeno v Dohodě, Zdravotní pojištění AFS neodpovídá za léčebné výlohy vzniklé v přímé souvislosti 
se zdravotním stavem účastníka před nástupem na program, tj. se zdravotním stavem, pro který mu byla 
poskytnuta lékařská péče v průběhu posledních 18 měsíců před nástupem na program. 
 
Výjimkou je zdravotní stav, který vyžaduje léčbu, která se 45 dní před nástupem na program nemění a 
účastník bere po tuto dobu léky, jejichž dávkování zůstává stejné. V tomto případě nemusí být zdravotní 
stav účastníka programu vnímán jako pre-existující skutečnost. 
Příkladem je účastník s diabetem, jehož předpis na inzulín se v posledních 45 dnech před odjezdem 
nezměnil. Tento účastník je zahrnut do pojištění AFS, aniž by byl jeho diabetes vnímán jako pre-existující 
skutečnost. 
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Jinak řečeno, toto se vztahuje konkrétně na krytí mimořádné lékařské události, která může nastat, a která 
je způsobena chronickým onemocněním nebo s ním souvisí. V našem příkladu by to mohlo být účastník s 
kontrolovaným diabetem, který v zahraničí zakusí nečekanou komplikaci kvůli své nemoci. 
 
Neznamená to, že takovému účastníkovi budou během programu AFS ze Zdravotního pojištění hrazené 
předpokládané náklady na péči o své chronické onemocnění. Na příklad náklady na denní dávku inzulínu 
pro pravidelnou péči o člověka s diabetem, by byl očekávaný výdaj, který nebude krytý.  
 
Jak uvádí Průvodce zdravotním pojištěním AFS výše, cestovní zdravotní pojištění se obvykle nevztahuje na 
výdaje nebo péči, které jsou rutinního charakteru, nebo které lze očekávat. 
 
Uhradí-li AFS výlohy, o kterých bylo rozhodnuto, že vyplývají ze zdravotního stavu účastníka před 
nástupem na program, bude od rodičů, kteří účastníka vyslali, vyžadovat zpětnou úhradu. Rodiče, kteří jej 
vyslali tak odpovídají za veškeré léčebné výlohy účastníka během programu, které souvisejí s jeho 
zdravotním stavem před nástupem na program. 

Pokud existuje platné pojištění, které lze použít ke krytí výše popsaných lékařských výloh, AFS doporučuje 
rodičům toto pojištění nechat v platnosti po celou dobu pobytu trvání programu AFS. 

Seznam léčebných výloh, které lze předpokládat nebo zvolit: 
Běžná péče o zrak 
Běžná péče o chrup 
Běžné lékařské vyšetření 
Školní lékařské vyšetření 
Očkování 
Vakcinace 
Léčebné výlohy související se zdravotním stavem účastníka před nástupem na program 
Antikoncepce 
Léky a kontroly a pravidelné prohlídky chronických stavů 
 

Výjimky pro operace, které nejsou naléhavé 

 

Zdravotní pojištění AFS kryje pouze operace, které jsou nezbytné z důvodu akutního ohrožení zdraví.  

 

Akutní ohrožení je dostatečně kritický stav, při kterém by, v případě neposkytnutí adekvátní zdravotnické 

péče, bylo účastníkovo zdraví vážně ohroženo.  

Operace, která není naléhavá, je definována jako (i) operace na žádost pacienta (ii) zákrok, který může být 

proveden až po konci účastníkova programu AFS a která nezahrnuje akutní ohrožení zdraví (iii) operační 

zákrok, který není považován za naléhavý a nemusí být účastníkovi proveden v průběhu programu AFS. 

Na příklad může jít o ortopedickou operaci, která se vztahuje ke sportovním zraněním.  

Pokud není jasné, zda operace splňuje podmínky naléhavé nutnosti, rozhodne GMMI po konzultaci 

s ošetřujícím lékařem a AFS.  

 

Seznam výjimek ze Zdravotního pojištění AFS: 
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1. Služby nebo ošetření, které nejsou odborným lékařem posouzeny jako nezbytné a oprávněné, nejsou 
pojištěním kryty. 

2. Léčebné výlohy vzniklé v domovské zemi účastníka nebo účastníků, kteří program AFS z jakéhokoli 
důvodu opustili. 

3. Péče o chrup, kromě ošetření poskytnutého v důsledku nehody nebo úrazu na vlastním chrupu 
účastníka. 

4. Běžná péče o zrak, včetně brýlí, kontaktních čoček a vyšetření refrakce oka. 
5. Operace, která není naléhavá 
6. Jakékoliv ošetření, které není naléhavé, včetně všeobecných lékařských a sportovních prohlídek. 
7. Očkování nebo imunizace. 
8. Zdravotní stav, který byl diagnostikován nebo léčen v průběhu posledních 18 měsíců před příjezdem 

účastníka na místo mezinárodního odjezdu, včetně onemocnění, které vyžaduje předepsané léky. 
Výjimkou je zdravotní stav, který vyžaduje předepsané léky, jejichž předpis se nezmění za posledních 
45 dní před příjezdem na program. 

9. Plastická chirurgie, pokud není vyžadována následkem úrazu nebo nehody. 
10. Péče o novorozence nebo děti. 
11. Sebevražda nebo pokus o sebevraždu. 
12. Vojenská služba nebo jakékoliv vojenské cvičení. 
13. Výdaje, které lze uhradit na základě existence jiného pojištění nebo vládního zdravotního programu. 
14. Nenařízená interrupce  
15. Kýla, pokud nevznikne v důsledku nehody nebo úrazu na programu AFS.  
16. Zranění nebo nemoc, které vznikly během cestování i přes zákaz lékaře.  
17. Opožděný návrat z jiných důvodů, které nejsou kryté.  
18. Náklady, které nemají povahu léčebných výloh.  
19. Výlohy plynoucí z války v USA nebo domovské země účastníka. 
20. Pilotování nebo služba v jakékoli letecké posádce  
21. Létání na rogalu, s padákem nebo seskok s padákem 
22. Zranění, ke kterým došlo při provozování profesionální atletiky nebo poloprofesionálního sportu.  
 
 
X. Uplatnění nároku na pojistné plnění 

Uplatňované nároky na pojistné plnění ze Zdravotního pojištění AFS se zpracovávají dvěma způsoby, podle 
místa svého vzniku. Podejte prosím nárok co nejdříve, pokud možno během 90 dní od vzniku lékařského 
výdaje. Nároky podané po roce od prvního vzniku lékařského výdaje nebudou proplaceny.  
 
Pojistné nároky vzniklé v USA: 

Vzniknou-li účastníkovi lékařské výlohy v USA, požádejte ošetřujícího zdravotníka nebo nemocnici, aby 
poslali originál účtu spolu se svým formulářem žádosti o pojistném plnění přímo na pobočku GMMI, která 
řeší nároky vzniklé v USA.   
 
Správce pojištění pro USA: 
 
GMMI (Global Medical Management Inc.)  
880 SW 145th Avenue, Suite 400  
Pembroke Pines, Florida 33027 USA 
 
Email: customerservice@gmmi.com 
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Jestliže výlohy uhradil účastník nebo hostitelská rodina, mohou požadovat náhradu zasláním účtu na 
adresu GMMI. V tomto případě je důležité použít formulář žádosti o pojistné plnění poskytnutý AFS. Celý 
formulář AFS vyplňte pečlivě a přesně, s uvedením podrobného popisu nezbytné léčby.  

 „Vyúčtování“ 
 

GMMI vyjednává s poskytovateli lékařských služeb snížení nákladů i po poskytnutí lékařské služby. 
Poskytovatelé lékařských služeb často souhlasí se snížením poplatků, ale někdy i přesto mohou poslat část 
účtu, který nebyl zaplacen, rodině, která účastníka vyslala. Tato praxe se nazývá „vyúčtování“. Pokud jste 
obdrželi účet za celé lékařské vyšetření nebo jeho část a jste přesvědčeni, že by měl být pokryt ze 
Zdravotního pojištění AFS, obraťte se na GMMI – pošlete email (customerservice@gmmi.com) s detaily 
požadavku a popište účet, který jste obdrželi. 
 
GMMI umožňuje AFS rodinám náhled do lékařských účtů, které GMMI obdržela. Můžete nahlédnout také 
do účtů, které jsou aktuálně v procesu proplácení poskytovatelům lékařských služeb. 

Pokud obdržíte „vyúčtování“ nebo příkaz k úhradě celého lékařského vyšetření, můžete se přihlásit na 
webových stránkách společnosti GMMI na adrese www.gmmi.com. V kolonce „Insured Patients“ 
(„Pojištění pacienti“), umístěné v pravém horním rohu obrazovky, vypište číslo pojistné smlouvy, jméno, 
příjmení a datum narození pojištěného. Poté klikněte na „View Patient Info“ („Zobrazit informace o 
pacientovi“). Číslo pojistné smlouvy je na napsané na obou ID kartách, které účastník obdrží po příletu do 
USA od AFS USA a začíná písmeny CZE. 

V dalším okně vám bude umožněno nahlédnout do přehledu účtů, které GMMI obdržela. První sloupec 
obsahuje interní čísla účtů GMMI, ve druhém sloupci naleznete jméno poskytovatele lékařské služby, ve 
třetím datum ošetření, ve čtvrtém celkovou účtovanou částku ošetření. V pátém sloupci datum splatnosti 
(které je označeno zeleně, pokud platba již byla uskutečněna, a červeně, pokud platba teprve bude 
uhrazena nebo byla zamítnuta). V posledním sloupci je datum, kdy byl účet zpracován. 

Pokud částka na příkazu k úhradě celého lékařského vyšetření odpovídá částce doložené v GMMI, 
nemusíte se již o nic dále starat.  

Pokud příkaz k úhradě není zapsán v GMMI, kontaktujte, prosím, nejprve poskytovatele (lékařské služby) 
a informujte ho o sjednaném pojištění a účetní adrese GMMI tak, aby mohl zaslat odpovídající formulář 
k úhradě nákladů a umožnit GMMI řádný postup proplacení služeb. Poté, prosím, pošlete emailem nebo 
faxem kopii příkazu k úhradě na customerservice@gmmi.com nebo na číslo faxu 1.954.370.8130. 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo vám nebyl umožněn přístup k online informacím, kontaktujte, prosím, 
GMMI na tel: 1.954.370.6468 nebo na bezplatné lince 1.888.444.7773.   

Kde získat informace o léčebných výlohách v USA? 
 
Ošetřující zdravotníci, hostitelské rodiny nebo účastníci mohou konzultovat pojistné nároky a jejich krytí 
s GMMI na bezplatné lince 1-888-444-7773. Úřední hodiny jsou v pondělí až pátek 9.00 – 16.30 hodin.  
 
Mimo úřední hodiny volejte dotazy týkající se akutních případů na tel. číslo AFS-USA  1-212-299-9000. 
 

Pojistné nároky vzniklé mimo USA: 
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Způsob řešení nároku v dané zemi stanoví národní kancelář AFS. Účastníci a hostitelské rodiny se na ni 
mohou obrátit, aby získali informace potřebné k uplatnění nároků. 
 
Zpracování nároků v Evropě zajištuje Aon Consulting, Admiraliteitskade 62, Rotterdam, Nizozemí. Otázky, 
týkající se pojištění, je možno konzultovat telefonicky během obvyklé pracovní doby na tel. čísle +31 10 
448 8238. Email: afs@aon.nl. 

Aon Consulting také pomáhá koordinovat zdravotní pojištění dostupné účastníkům z členských států EU, 
kteří cestují do zemí, kde platí pojistné smlouvy Evropské Unie (EU). V tomto případě se na Aon Consulting 
obraťte ihned, jakmile vyvstane potřeba těmto účastníkům zajistit lékařskou péči, aby nárok mohl být 
uhrazen prostřednictvím sítě poskytovatelů pojištění EU. Často je toto jednání nutné předtím, než je 
lékařská péče poskytnuta, aby mohla být pojištěním správně pokryta.  

V rámci Zdravotního pojištění AFS je Aon Consulting jediným správcem pojistného plnění za úmrtí 
následkem úrazu/nehody, za ztrátu orgánů a za Doplňkové pojištění, které je na konci tohoto dokumentu.  

Dotazy týkající se nároků nebo krytí pojištění mimo úřední hodiny směřujte na GMMI a telefonní čísla, 
která najdete na začátku tohoto dokumentu. 

 V případě autonehody (platí pro hoštěné studenty kdekoli): 

Dojde-li ke zranění účastníka během autonehody, musí být k žádosti o pojistné plnění připojeno také 
hlášení o nehodě. Hlášení lze obvykle získat od místní policie. 
 
Hlášení o nehodě musí obsahovat jména, adresy a příslušné údaje o pojištění všech řidičů zúčastněných 
při nehodě. 

Mějte na paměti, že odpovědnost za úhradu lékařských výloh vzniklých účastníkovi v důsledku 
autonehody často podléhá místním zákonným předpisům. 

V mnoha zemích je pojištění motorových vozidel povinné a Zdravotní pojištění AFS bude nejprve 
požadovat hrazení výloh z tohoto pojištění. Znamená to, že vlastník (vlastníci) motorového vozidla 
(vozidel), které se nehody účastnilo (účastnila), bude (budou) příslušným likvidátorem požádán (požádáni) 
o sdělení údajů o svém pojištění.  

V USA nese za úhradu výloh odpovědnost: 

- Majitel vozidla, ve kterém byl účastník spolucestujícím, pokud se nehoda stala ve státě, kde se ze 
zákona neurčuje zavinění. 

- Pojištění řidiče vozidla, který nehodu zavinil, ve státě, kde se ze zákona zavinění určuje. 
 

Informace o pojistiteli Zdravotního pojištění AFS 

EUROP ASSISTANCE je akciová společnost s kapitálem 35 402 786 Euro, jejíž činnost je upravena zákonem 
o pojišťovnictví, registrovaná v obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 451366405, se sídlem na adrese 
1 promenade de la Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS, Francie.  

Funguje prostřednictvím své irské pobočky s komerčním názvem Europ Assistance S.A., Irská Pobočka, 
která sídlí ve 4. patře na adrese 4-8 Eden Quay, Dublin, D01 N5W8, Irsko a  je registrovaná v Irsku 
s certifikátem číslo 907089. Kontrolním orgánem pro dohled nad pojišťovnou je Autorite de Contrôle 
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prudential et de resolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09 (Francie). Europ Assistance S.A., 
Irská Pobočka, může na základě ustanovení o volných službách vykonávat svou činnost na Islandu.  

 

Zpráva o solventnosti je dostupná na 22.europ-assistance.fr. 

 



15 

 

Doplňkové pojištění 
 
Prostřednictvím rámcové smlouvy s Berkley Accident and Health poskytuje AFS ještě doplňkové pojištění 
vztahující se na všechny účastníky programu AFS.  
 
Doplňkové pojištění nabízí sedm typů doplňkového krytí nad rámec Zdravotního pojištění AFS: 
 
1. Smrt při nehodě a ztráta orgánů         do výše 10 000 dolarů 
Plné krytí je vyplaceno v případě úmrtí účastníka. Část krytí je vyplacena v případě ztráty orgánů, kómatu 
nebo částečného ochrnutí. 
 
2. Akutní ošetření chrupu               do výše 500 dolarů 
Péče o chrup související se zmírněním bolesti. 
 
3. Návštěva rodiny z důvodu hospitalizace          do výše 5 000 dolarů 
Náklady na dopravu a/nebo ubytování související s návštěvou přímého rodinného příslušníka z důvodu 
hospitalizace účastníka programu AFS. Hospitalizace musí být delší než 24 hodin a musí být na doporučení 
ošetřujícího lékaře. 

4. Přerušení programu             do výše 5 000 dolarů 
Náklady na dopravu účastníka do domovské země v souvislosti s životem ohrožující nemocí, zraněním či 
smrtí přímého rodinného příslušníka. 
 
5. Následné léčebné výlohy        do výše 100 000 dolarů 
Kryje léčebné výlohy, které se vyskytnou do jednoho roku po návratu účastníka z programu v souvislosti 
s nehodou/úrazem, ke kterému došlo během účasti na programu AFS (krytí se vztahuje pouze na 
endemické nemoci, žádné jiné nemoci nejsou v pojištění následných léčebných výloh zahrnuty). 
 
6. Trvalá a úplná invalidita       do výše 100 000 dolarů 
Doplňkové krytí trvalé a úplné invalidity vzniklé v souvislosti s nehodou/úrazem (ne nemocí), ke kterému 
došlo během účasti na programu. 

7. Konzultace v případě traumat a úmrtí blízké osoby   
max. 10 konzultací, kdy jednotlivá konzultace nesmí přesáhnout 150 dolarů 
Doplňkové pojištění pro účastníka a/nebo jeho rodinného příslušníka v případě nehody účastníka. 
 
Toto doplňkové pojištění je poskytováno jako doplněk Zdravotního pojištění AFS. Pojistné podmínky se liší 
od pojistných podmínek Zdravotního pojištění AFS, které zahrnuje léčebné výlohy, evakuaci ze zdravotních 
důvodů a repatriaci. Pojištění je sjednáváno bez spoluúčasti. 
 

Doplňkové pojištění je rovněž sjednáno jako pojištění sekundární a nebude z něj poskytnuto plnění, které 
je možné hradit z účastníkova pojištění primárního. Doplňkové pojištění je plněno ve formě zpětného 
uhrazení výdajů, které byly zaplaceny za předmět plnění.  

Na všech sedm doplňkových krytí se vztahují výjimky uvedené na konci tohoto textu. Některé výjimky se 
vztahují jen ke konkrétnímu krytí. 

Detailní popis jednotlivých typů doplňkového krytí je uveden níže: 
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1. Smrt při nehodě a ztráta orgánu 
 

V případě úmrtí účastníka bude v rámci Zdravotního pojištění AFS vyplaceno odškodné ve výši 10 000 USD 
nad rámec limitu pojistného plnění za pojištěné lékařské výlohy. Je nutno zdůraznit, že plnění z titulu 
pojištění smrtelného úrazu platí pouze v případě pojistné události způsobené nehodou, a to v průběhu 
365 dní od této nehody, nevztahuje se na případy úmrtí v důsledku nemoci. 
 
V případě ztráty končetin, zraku, sluchu nebo řeči, nebo při jejich kombinaci, bude v rámci Zdravotního 
pojištění AFS vyplaceno pojistné plnění do výše 10 000 USD, podle konkrétní povahy poškození a podle 
sazebníku pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Pro konkrétní podmínky plnění za taková 
poškození prosím kontaktujte AFS. 

Ochrnutí – v rámci tohoto druhu doplňkového pojištění bude poskytnuta 100 % výše plnění v případě 
úplné a trvalé kvadruplegie, která je následkem pojistné události. V případě paraplegie (úplné a trvalé 
ochrnutí dolních končetin) nebo hemiplegie (úplné a trvalé ochrnutí jedné strany těla) bude poskytnuta 
náhrada ve výši 75 %. V případě monoplegie, která se vztahuje na jednu nohu, bude poskytnuta náhrada 
ve výši 25 %. Pokud se na pojistnou událost vztahuje více než jeden typ události v rámci tohoto krytí nebo 
se na událost vztahuje, jak invalidita, tak krytí z pojištění při smrti při nehodě a ztrátě orgánů, bude 
uplatněno pouze jedno krytí, a to krytí vyšší. 

Následky trestného činu – V případě pojistné události smrti při nehodě nebo ztráty orgánů, která nastala 
v souvislosti s násilným trestným činem, může být vyplacena náhrada škody ve výši 10 000 USD. O události 
musí existovat úřední policejní protokol, ze kterého vyplývá, že se jednalo o úmyslný trestný čin. Událost 
musí být místní autoritou označena za trestný čin (např. napadení, loupež, loupežné přepadení, pokus o 
vraždu).  Pojistné krytí se nevztahuje na trestný čin spáchaný účastníkem, rodinným příslušníkem nebo 
členem domácnosti. 

Přizpůsobení životních podmínek následkům pojistné události  

Pokud má účastník trvalé následky přímo plynoucí z pojistné události a tyto následky vyžadují přizpůsobení 
jeho domácnosti a/nebo vozidla, které umožňuje zapojení do běžného života, má účastník nárok na 
pojistné plnění ve výši 10 000 dolarů. Tato náhrada bude vyplacena během jednoho roku od pojistné 
události. Podmínkou vyplacení náhrady je, že účastník takové přizpůsobení před tím nepotřeboval.  
Vynaložené náklady se musí přímo vztahovat k nutným úpravám. 

Prosím, berte na vědomí, že toto pojistné krytí se nevztahuje na škody, které vzniknou následkem nemoci 
jiné než endemické. To znamená, že doplňkové pojištění v této části se nevztahuje na fyzickou či 
psychickou slabost, bakteriální či virové infekce, medikamentózní či chirurgickou léčbu. Do krytí je naopak 
zahrnuta bakteriální infekce, která může vzniknout v ráně či poranění způsobeném úrazem, a náhodné 
požití kontaminovaného jídla.  

2. Akutní ošetření chrupu 
 
Poskytuje krytí léčebných výloh na zmírnění bolesti zubů do výše 500 dolarů. Krytí se vztahuje na dobu 30 
dnů od doby vzniku nehody nebo nemoci. Výlohy mohou být propláceny nejdéle do 26 týdnů od data 
vzniku onemocnění nebo nehody. 
 
Zmírnění bolesti a infekce zubů a zmírnění bolesti a infekce dásní je tímto pojištěním kryto. To zahrnuje i 
odstranění váčků a zubů moudrosti. Odstranění zubu moudrosti je kryto tímto Doplňkovým pojištěním, 
pokud není třeba zamezit šíření infekce. V tom případě je zákrok krytý ze Zdravotního pojištění AFS.  
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Většina záchovných zubařských úkonů jako jsou výplň, korunka či můstek je kryto pouze v případě, že musí 
být provedeny, aby došlo ke zmírnění bolesti. Obvyklé záchovné úkony (jako plomby) a zubařská péče 
nejsou kryty.   

Veškeré úkony nebo léčba, včetně hospitalizace, které nejsou lékařem schváleny a doporučeny jako nutné, 
nejsou kryty. Péče poskytnutá členem rodiny není kryta stejně tak jako náklady, které by nevznikly, pokud 
by neexistovalo pojistné krytí.  

Zubní prevence, ztráta či poškození ortodontických pomůcek není kryta. 

Náhodné poškození zdravých zubů je kryto v základním pojištění, pokud je způsobeno jako přímý následek 
úrazu (viz. seznam výjimek na konci tohoto dokumentu). 
 
 
3. Návštěva rodiny z důvodu hospitalizace 
 
Poskytuje krytí cestovních nákladů a/nebo nákladů na ubytování do výše 5000 dolarů pro přímého 
rodinného příslušníka, za účelem návštěvy účastníka programu, který je hospitalizován déle než 24 hodin 
z důvodu zranění nebo nemoci, pokud ošetřující lékař považuje přítomnost rodinného příslušníka 
z léčebných důvodů za žádoucí. 
 
V případě velmi vážného zranění nebo nemoci, kdy je stav účastníka programu v ohrožení, může být 
pojistné krytí rozšířeno na dva rodinné příslušníky. Tento postup musí být nejdříve schválen správcem 
doplňkového pojištění a krytí může dosáhnout maximální výše 5000 dolarů. 
 
„Přímý rodinný příslušník“ je definován jako rodič, bratr, sestra nebo prarodiče. To zahrnuje i nevlastní 
členy rodiny, manžele a manželky sourozenců. 

Aby mohly být výše uvedené výlohy z pojištění kryty, musí být veškeré cestovní náležitosti zkonzultovány 
s partnery AFS nebo jimi zajištěny. Výlohy nebudou proplaceny, pokud nebudou schváleny společností 
Aon Consulting, správcem doplňkového pojištění. 
 
4. Přerušení programu 
 
Poskytuje proplacení nákladů na leteckou a/nebo povrchovou dopravu (vlakem či autobusem) do výše 5 
000 dolarů v případech, kdy účastník musí odcestovat domů z důvodu úmrtí, lékařem potvrzené smrtelné 
choroby či smrtelného zranění přímého rodinného příslušníka. 

Toto krytí se vztahuje také na náklady na návrat účastníka zpět na program. Celkové náklady na obě cesty 
nemohou přesáhnout limit 5000 dolarů. 

Přímý rodinný příslušník je definován jako rodič, bratr, sestra nebo prarodiče. To zahrnuje i nevlastní členy 
rodiny, manželé a manželky sourozenců.  

Toto krytí může být využito také v případě, kdy je účastník programu nemocný nebo zraněný, je přemístěn 
do nemocničního zařízení a potřebuje z tohoto zařízení cestovat dále do domovské země. 

Aby mohly být výše uvedené výlohy z pojištění kryty, musí být veškeré cestovní náležitosti zkonzultovány 
s partnery AFS nebo jimi zajištěny. Výlohy nebudou proplaceny, pokud nebudou schváleny společností 
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Aon Consulting, správcem doplňkového pojištění. Prioritně je třeba využít letenek/jízdenek již dříve 
zakoupených, pokud takové existují. 
 
 
5. Následné léčebné výlohy 
 
Poskytuje krytí volitelných léčebných výloh do výše 100 000 dolarů. Zahrnuje výlohy, které vzniknou do 
jednoho roku po návratu účastníka do domovské země jako následek pojistných událostí – zranění při 
nehodě, nebo endemická nemoc získaná během programu AFS. 
 
Léčba musí být poskytnuta v souvislosti s návratem zdravotních problémů nebo pokračováním v léčbě 
zranění nebo endemické nemoci s původem v průběhu účasti na programu AFS. Pokud si například 
účastník v průběhu programu zlomil ruku a od lékaře obdržel doporučení na chirurgii nebo jinou 
následnou péči v zemi původu, tyto výlohy mohou být kryty z doplňkového pojištění. 

Výlohy vzniklé jako následek nemoci nejsou z tohoto pojištění kryty, pokud se nejedná o nemoc 
endemického původu. Endemickou nemocí se rozumí taková nemoc, která se vyskytuje pouze v dané 
zemi, určité přesně specifikované lokalitě, nebo u místních obyvatel, které účastník navštívil (např. 
malárie). Další onemocnění, která budou souviset s nemocí a vracející se symptomy podobné nebo stejné 
nemoci budou vnímány jako jedna pojistná událost. 

Příklady krytých léčebných výloh v rámci Doplňkového pojištění – Následné léčebné výlohy: 

- Nemocniční pokoj (sdílený) a strava nebo použití ambulantních lékařských zařízení 

- Služby lékaře nebo sestry 

- Náklady na podávání anestetik 

- Náklady na rentgenová a laboratorní vyšetření 

- Náklady na transfuzi 

- Náklady na podání kyslíku 

- Náklady na pronájem lékařského vybavení, které není na jedno použití 

- Umělé končetiny a jiné protetické pomůcky (nevztahuje se na jejich výměnu) 

- Sádry, dlahy, výztuhy, berle a ortézy (nevztahuje se na jejich výměnu nebo na zubní rovnátka) 

- Fyzioterapie, v případě, že je doporučena lékařem jako součást léčby konkrétního postižení a 
vykonávána odpovědným fyzioterapeutem.  

- Léky, které mohou být vydány pouze na předpis lékaře nebo chirurga 
 
V některých případech se může stát, že Doplňkové pojištění nenabízí takovou šíři krytí, jakou nabízí 
Zdravotní pojištění AFS. Například léčebné výlohy související s nervovou poruchou by byly propláceny ze 
Zdravotního pojištění AFS, nikoli z Doplňkového pojištění. 

Krytí se vztahuje pouze k onemocněním, která jsou endemického původu. Co se týče jiných onemocnění 
a infekcí, mohou být kryty, jen pokud se jedná o bakteriální infekci vzniklou v důsledku řezné rány či 
zranění, nebo náhlé střevní problémy spojené s požitím kontaminovaných potravin.  

Krytí se dále nevztahuje na plastickou chirurgii, pokud není poskytnuta v důsledku zranění po nehodě. 
Z krytí je také vyloučena sebevražda a pokus o sebevraždu nebo zranění, které si účastník vědomě 
způsobí sám.  
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6. Trvalá a úplná invalidita 
 
Poskytuje krytí do výše 100 000 dolarů v případech trvalé a úplné invalidity vzniklé následkem nehody, 
která se stala účastníkovi v průběhu účasti na programu AFS. Invalidita vzniklá následkem nemoci, včetně 
mentální nebo nervové poruchy, není pokrytá.  
 
Úplná trvalá invalidita znamená, že účastník v důsledku nehody, která se stala na programu AFS, není 
schopný vykonávat běžné a obvyklé aktivity zdravé osoby stejného věku a pohlaví a očekává se, na základě 
potvrzení lékařem, že se tento stav nezmění po celý zbytek jeho života.  

Pokud je účastník zaměstnán: Po prvních 12 měsících, to znamená, že není schopen vykonávat podstatné 
a zásadní povinnosti jakéhokoliv zaměstnání, pro které je kvalifikován nebo se může kvalifikovat 
vzděláním, zkušenostmi nebo vyučením se, které by mu dlouhodobě přineslo stejnou schopnost výdělku 
jako jeho předchozí schopnost výdělku před počátkem postižení.  

Pojištění nezahrnuje krytí trvalé invalidity, pokud se zároveň nejedná o invaliditu úplnou, ani úplné 
invalidity, pokud se zároveň nejedná o invaliditu trvalou. Na příklad trvalé postižení části těla, jako je ruka 
nebo noha není považováno za úplnou trvalou invaliditu.  

Kóma – pokud účastník programu upadne v průběhu 31 dní od vzniku pojistné události do bezvědomí, ve 
kterém zůstane nejméně po dobu 31 dní, vzniká nárok na pojistné krytí ve výši 10.000 USD. Bezvědomí, 
které je následkem nemoci jiné než endemické, není pojištěním kryté.  

Pojistné krytí je vypláceno po dobu 11 měsíců ve výši 1 % s tím, že po 12. měsíci je vyplacena zbylá výše 
pojistného krytí. 
 
Další výjimky, které nejsou kryté, najdete na straně 21 této příručky. 
 
7. Konzultace v případě traumat a úmrtí blízké osoby 
 
Z tohoto doplňkového pojištění lze krýt náklady na deset odborných konzultací/sezení, náklady na každou 
jednotlivou konzultaci nesmí přesáhnout 150 USD.  Konzultace může využít účastník a/nebo jeden nebo 
více jeho nejbližších rodinných příslušníků, pokud je to nutné k překonání následků pojistné události, která 
způsobila ztrátu. Nemoc není pojistnou událostí. Konzultace musí být provedeny lékařem, pod lékařským 
dozorem nebo na příkaz lékaře, a jsou hrazeny pouze v případě, že by musely být hrazeny i v případě, že 
by toto pojistné krytí neexistovalo. 
 
Náklady musí být doloženy do jednoho roku od vzniku pojistné události, nehody nebo endemické nemoci, 
která způsobila ztrátu. Toto doplňkové pojištění může být použito v kombinaci s doplňkovým pojištěním 
„Následné léčebné výlohy“. 

„Přímý rodinný příslušník“ je definován jako rodič, bratr, sestra nebo prarodiče. To zahrnuje i nevlastní 
členy rodiny, manželé a manželky sourozenců.  

Všeobecné výjimky z krytí nabízeného v rámci Doplňkového pojištění: 

Prosím, berte na vědomí, že následující výjimky se týkají výhradně Doplňkového pojištění. 
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Toto pojištění nekryje žádné události, které jsou v době vzniku či následně, přímo či nepřímo, 
bezprostředně či vzdáleně přisuzovány nebo jsou následkem: 

- Běžné lékařské prohlídky, vyšetření zraku nebo chrupu 

- Cesty za účelem vyhledání lékařské pomoci nebo výdaje vzniklé při cestování, které není součástí 
programu AFS 

- Let v jakémkoli dopravním prostředku pro leteckou navigaci s výjimkou letu v komerčním letadle jako 
běžný platící cestující na pravidelné lince, nebo jako cestující v soukromém letadle na nepravidelné 
lince; ne v případech pobytu v letadle, které není určeno pro transport cestujících, nebo v letadle, 
které se používá pro testování nebo experimentální účely, nebo letadlo pronajaté AFS. 

- Běžné péči o děti 

- Těhotenství nebo porodu, pokud není léčba nutná v případě akutního ohrožení zdraví 

- Sebevražda, sebepoškození nebo pokus o ně ve stavu příčetnosti i nepříčetnosti 

- Záměrně si způsobeného zranění 

- Vojenské služby  

- Nemoci či onemocnění s výjimkou bakteriální infekce, která může vzniknout v ráně či poranění 
způsobeném úrazem nebo náhodným požitím kontaminovaného jídla (tato výjimka se nevztahuje na 
doplňkové pojištění uvedené pod bodem Následné léčebné výlohy) 

- Léčení poskytnutého členem hostitelské rodiny nebo domácnosti 

- Psychického či nervového onemocnění  

- Plastická chirurgie, pokud není poskytnuta v důsledku zranění po  

- Oční vyšetření pro korektní čočky; brýle, kontaktní čočky, rovnátka, sluchadla  

- Soukromé léčení nebo služby ošetřovatele 

- Válka, nebo válečný akt, ať už vyhlášené nebo nevyhlášené  
 

Pro plné znění všech termínů a podmínek souvisejících s tímto Doplňkovým pojištěním, kontaktujte 
národní kancelář AFS. 
 
Tento Průvodce zdravotním pojištěním programu AFS je shrnutím pojistného krytí AFS a není samotnou 
pojistkou. V případě rozporu mezi pojistkou a tímto dokumentem, platí informace uvedené v pojistce. 

 

Uplatnění nároků na pojistné plnění v rámci Doplňkového pojištění  

Nároky na pojistné plnění by měli být předávány přímo společnosti Aon Consulting v Nizozemí. Aon je 
administrátorem pojišťovny Axis. Náklady vzniklé při čerpání Doplňkového pojištění se neodesílají do 
GMMI, které slouží pouze jako administrátor pro základní zdravotní pojištění AFS, ne pro Doplňkové 
pojištění. 

Proplácení Doplňkového pojištění probíhá v domácí měně, kde je to možné. 
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Součástí nároku na pojistné plnění musí být originál účtu/faktury a popis nehody. V některých případech 
může být vyžádán také písemný posudek nebo vyjádření lékaře, aby bylo možné posoudit uplatnění 
nároku a další postup. Nároky musí být předány nejpozději v následujících 90 dnech po datu nehody na 
adresu: 
 
Aon Consulting 
AFS Claims Team 
Ronald Enderman 
Admiraliteitskade 62, Rotterdam 
Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam, Netherlands 
 
Email:  afs@aon.nl 
Tel.:  +31 10 448 8238 
Fax:  +31 10 448 8724 
Web:    http://www.aon.nl/AFS 
 
Prosím, vezměte na vědomí, že nároky na pojistné plnění předložené po uplynutí 90 dní od data pojistné 
události nebudou proplaceny.  


