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PICC Formulár na súhlas s poistením pre NIFTY PRO 

 

 
 
 
 

Vážená zákazníčka, 

ďakujeme, že ste si vybrali neinvazívny prenatálny test od spoločnosti BGI NIFTY PRO. NIFTY PRO test zahŕňa skríning na 

trizómie 21, 18, 13, ďalšie chromozómové numerické abnormality a 84 mikrodelečných/duplikačných syndrómov. 

Poistenie uzatvára spoločnosťou PICC Health Insurance Company Ltd. Shenzhen Branch. Aby ste sa uistili, že rozumiete 

poskytnutému poistnému krytiu, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podrobnosti.  

1. „Pozitívny“  

Ak je výsledok testu „vysoké riziko“/„pozitívny“/„detegovaný“, alebo iný opis naznačuje prítomnosť aneuploídie iných 

chromozómov, máte nárok na finančnú úhradu nákladov na prenatálne diagnostické testy, vrátane, ale nie výlučne, 

amniocentézy, odberu choriových klkov (CVS), odberu z pupočníkovej šnúry, analýzy karyotypu, chromozómovej 

fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH), analýzu CGH, SNP, QF-PCR a sekvenovanie novej generácie. Odškodnene bude 

maximálne vo výške 5 000 RMB (cca 676€) na osobu v prípade jednoplodového alebo dvojplodového tehotenstva. 

Spoločnosti PICC zaniká akákoľvek poistná zodpovednosť vyplatením odškodnenia testovanej osobe. Po uskutočnení 

kompenzácie testovaná osoba nebude môcť žiadať BGI, PICC, kliniku, nemocnicu alebo zdravotnícke zariadenie o žiadnu 

ďalšiu kompenzáciu alebo si uplatniť akýkoľvek iný nárok na zodpovednosť. 

 

2. „Falošne negatívny“ výsledok po narodení dieťaťa 

Ak je výsledok testu „nízke riziko“/„negatívny“/„nedetegovaný“, ale neskôr sa vaše dieťa narodí a je mu kvalifikovanými 

zdravotníckymi pracovníkmi diagnostikované nejaké ochorenie zahrnuté v testovacom paneli NIFTY-Pro* do jedného 

roka od dátumu narodenia dieťaťa, máte nárok na kompenzáciu vo výške 400 000 RMB (cca 54000€) v prípade 

jednoplodového alebo viacplodového tehotenstva. Spoločnosti PICC zaniká akákoľvek poistná zodpovednosť vyplatením 

odškodnenia testovanej osobe a jej plodu. Po uskutočnení kompenzácie testovaná osoba nebude môcť žiadať BGI, PICC, 

kliniku, nemocnicu alebo zdravotnícke zariadenie o žiadnu ďalšiu kompenzáciu alebo si uplatniť akýkoľvek iný nárok na 

zodpovednosť. 

 

* Poznámka : Odškodnenie sa nevzťahuje na akýkoľvek falošne negatívny výsledok, ktorý je spôsobený chromozómovou 

abnormalitou mozaicizmom. 

 

Falošné negatívne uplatnenia poistného vyplývajúce z variantov v počte kópií špecifických oblastí DNA (CNVs), ktoré sú buď 

odstránené (mikrodelécie) alebo duplikované (duplikácie) musia spĺňať súčasne tieto dve podmienky. 1. Informácie                    

o segmente a mieste v diagnostickej správe musia byť v súlade s informáciami databázy OMIM, aby sa potvrdilo, že syndróm 

priamo súvisí s CNV. 2. Veľkosť fragmentu CNV musí byť väčšia alebo rovná 5 MB a musí byť v súlade s vyjadrením v našej 

správe. 

 

3. „Falošne negatívny“ výsledok pred narodením dieťaťa s následným prerušením tehotenstva 

 V prípade, že výsledok vášho testu je „nízke riziko“/„negatívny“/„nedetegovaný“, ale neskôr váš plod diagnostikuje 

kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s akýmkoľvek ochorením zahrnutým v testovacom paneli NIFTY-Pro* a vy následne 

ukončíte tehotenstvo, máte nárok na kompenzáciu 20 000 RMB (cca 2710€) v prípade jednoplodového alebo 

viacplodového tehotenstva. Spoločnosti PICC zaniká akákoľvek poistná zodpovednosť vyplatením kompenzácie 

testovanej osobe. Po uskutočnení odškodnenia testovaná osoba nebude môcť žiadať BGI, PICC, kliniku, nemocnicu alebo 

zdravotnícke zariadenie o žiadnu ďalšiu kompenzáciu  alebo si uplatniť akýkoľvek iný nárok na zodpovednosť.  

 

* Poznámka : Odškodnenie sa nevzťahuje na akýkoľvek falošne negatívny výsledok, ktorý je spôsobený chromozómovou 

abnormalitou mozaicizmom. 

 

Falošné negatívne uplatnenia poistného vyplývajúce z variantov v počte kópií špecifických oblastí DNA (CNVs), ktoré sú buď 

odstránené (mikrodelécie) alebo duplikované (duplikácie) musia spĺňať súčasne tieto dve podmienky. 1. Informácie                   

o segmente a mieste v diagnostickej správe musia byť v súlade s informáciami databázy OMIM, aby sa potvrdilo, že syndróm 

priamo súvisí s CNV. 2. Veľkosť fragmentu CNV musí byť väčšia alebo rovná 5 MB a musí byť v súlade s vyjadrením v našej 

správe. 
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Poznámka: Všetky originálne dokumenty v inom jazyku, ako je angličtina, musia mať pre účely kontroly anglické             

preklady. 

 

Dostala som, prečítala som si a chápem formulár súhlasu s poistením spoločnosti NIFTY-Pro. Chápem, že všetky              

informácie musia byť presné a správne. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že spoločnosť PICC môže odmietnuť       

poskytnutie náhrady z dôvodu akýchkoľvek nekonzistentných informácií alebo rozporov medzi skutočnými                         

informáciami testovaného a informáciami uvedenými v poistnej dokumentácii. Pri žiadosti o kompenzáciu                          

poskytnem všetky dokumenty vyžadované spoločnosťou PICC. 

 

V súlade s požiadavkami o všeobecnej regulácii ochrany osobných údajov (GDPR) potvrdzujem, že splnomocňujem         

spoločnosť BGI na zdieľanie mojich osobných údajov s poisťovňou PICC v nevyhnutnom rozsahu pre účely poistenia   

na obdobie nevyhnutne nutné pre tieto účely. 

 

Podpis testovanej osoby:                                Deň:        Mesiac:          Rok: 

 

 

Dokumenty potrebné pre uplatnenie odškodnenia 

Pozitívny 

1 Podpísaný PICC Formulár na súhlas s poistením pre NIFTY PRO  

2 Žiadosť o uplatnenie poistenia (preplatenie nákladov na vyšetrenia) 

3 Diagnostická/potvrdzujúca správa od zdravotníckeho zariadenia 

4 Faktúry/účtenky za výdavky na diagnostické vyšetrenia 

5 Kópia OP a informácie o bankovom účte ( zahŕňa aj názov držiteľa) 

6 Číslo bankového účtu, názov banky, adresa banky, swift kód (testovaná osoba by sa mala podpísať na kópiu 
a udať informácie o čísle účtu), ďalšie dokumenty, ktoré si PICC a BGI vyžiada kvôli vyplateniu a overovaniu  

Falošne negatívny 
výsledok pred        
narodením dieťaťa 

1 Podpísaný PICC Formulár na súhlas s poistením pre NIFTY PRO 

2 Žiadosť o uplatnenie poistenia  (špecifikácia ochorenia) 

3 Diagnostická/potvrdzujúca správa  od zdravotníckeho zariadenia (Nároky pri mikrodeléciách/duplikáciách 
musia obsahovať informácie o mieste alebo segmente a veľkosť segmentu) 

4 Správa o prerušení tehotenstva 

5  Faktúry/účtenky za výdavky na diagnostické vyšetrenia 

6  Kópia OP a informácie o bankovom účte ( zahŕňa aj názov držiteľa) 

7 Číslo bankového účtu, názov banky, adresa banky, swift kód (testovaná osoba by sa mala podpísať na kópiu  
a udať informácie o čísle účtu), ďalšie dokumenty, ktoré si PICC a BGI vyžiada kvôli vyplateniu a overovaniu 

Falošne negatívny 
výsledok po narod
ení dieťaťa 

1 Podpísaný PICC Formulár na súhlas s poistením pre NIFTY PRO 

2   Žiadosť o uplatnenie poistenia  (špecifikácia ochorenia) 

3  Diagnostická/potvrdzujúca správa  od zdravotníckeho zariadenia (Nároky pri mikrodeléciách/duplikáciách 
musia obsahovať informácie o mieste alebo segmente a veľkosť segmentu) 

4 Rodný list dieťaťa 

5 Potvrdenie o diagnóze 

6 Správa testu otcovstva  

7 Faktúry/účtenky za diagnostické výdavky 

8  Kópia OP a informácie o bankovom účte ( zahŕňa aj názov držiteľa) 

7 Číslo bankového účtu, názov banky, adresa banky, swift kód (testovaná osoba by sa mala podpísať na kópiu  
a udať informácie o čísle účtu), ďalšie dokumenty, ktoré si PICC a BGI vyžiada kvôli vyplateniu a overovaniu 


