
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

     PICC Formulár na súhlas s poistením pre NIFTY PRO 

Vážená zákazníčka, 
ďakujeme, že ste si vybrali neinvazívny prenatálny test od spoločnosti BGI (NIFTY PRO, ktorý  zahŕňa testovanie trizómie 21, 18, 
13, ďalšie chromozómové numerické abnormality a 84 mikrodelečných/duplikačných syndrómov (NIFTY PRO výsledková správa 
zahŕňa štandard a delečné/duplikačné syndrómy, PICC poistenie pokrýva iba syndrómy analyzované v rámci bioinformačného 
systému NIFTY PRO). Poistné krytie je podpísané spoločnosťou PICC Health Insurance Company Ltd. Shenzhen Branch. Aby ste 
sa uistili, že ste pochopili poistné krytie, prečítajte si pozorne nasledujúce informácie. Poistné plnenia sú nasledovné: 

1. „Pozitívny“ 
Ak je výsledok testu „vysoké riziko“/„pozitívny“/„detegovaný“, alebo iný opis naznačuje aneuploidiu 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), analýza 
CGH, SNP, QF-PCR, NGS, atď. Odškodnene bude maximálne vo výške 5 000 RMB (cca 676€) na osobu v prípade tehotenstva s 
jedným dieťaťom, alebo dvojičkami. Spoločnosti PICC zaniká akákoľvek poistná zodpovednosť vyplatením kompenzácie 
testovanej osobe. Po uskutočnení kompenzácie testovaná osoba nebude môcť žiadať BGI, PICC, kliniku, nemocnicu, 
zdravotnícke zariadenie o žiadnu ďalšiu kompenzáciu. 

2.  „Falošne negatívny“ 
Ak je výsledok testu „nízke riziko“/„negatívny“/„nedetegovaný“, ale neskôr sa vaše dieťa narodí a kvalifikovaní zdravotnícki 
pracovníci mu diagnostikujú niektoré z ochorení testovaných testom NIFTY PRO (okrem mozaikovej chromozómovej 
abnormality) do jedného roka od dátumu narodenia dieťaťa, máte nárok na kompenzáciu vo výške 400 000 RMB (cca 54000€) 
v prípade tehotenstva s jedným dieťaťom, alebo tehotenstva s viac ako jedným dieťaťom. 
V prípade, že výsledok vášho testu je „nízke riziko“/„negatívny“/„nedetegovaný“, ale neskôr kvalifikovaní zdravotnícki 
pracovníci diagnostikujú vášmu dieťaťu pred narodením niektoré z ochorení testovaných testom NIFTY PRO (okrem mozaikovej 
chromozómovej abnormality) a vy sa rozhodnete, že ukončíte tehotenstvo, máte nárok na kompenzáciu. Výška kompenzácie 
je 20 000 RMB (cca 2710€) v prípade tehotenstva s jedným dieťaťom, alebo tehotenstva s viac ako jedným dieťaťom. 
Spoločnosti PICC zaniká akákoľvek poistná zodpovednosť vyplatením kompenzácie testovanej osobe. Po uskutočnení 
kompenzácie testovaná osoba nebude môcť žiadať BGI, PICC, kliniku, nemocnicu, zdravotnícke zariadenie o žiadnu ďalšiu 
kompenzáciu. 

Dokumenty potrebné pre kompenzáciu 

Pozitívny Žiadosť o preplatenie nákladov na vyšetrenie, NIFTY PRO výsledková správa poskytnutá zdravotníckym 
zariadením, faktúra/účtenka, diagnostická/potvrdzujúca správa, kópia preukazu totožnosti a informácie o 
bankovom účte (zahŕňa okrem iného názov držiteľa), 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 
(pred narodením) 

Žiadosť (špecifikácia ochorenia), NIFTY PRO výsledková správa poskytnutá zdravotníckym zariadením, 
správa o prerušení tehotenstva, diagnostická/potvrdzujúca správa, kópia preukazu totožnosti a 
informácie o bankovom účte (zahŕňa okrem iného názov držiteľa), 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  
(po narodení) 

Žiadosť (špecifikácia ochorenia), NIFTY PRO výsledková správa poskytnutá zdravotníckym zariadením, 
diagnostická/potvrdzujúca správa, potvrdenie o diagnóze, potvrdenie o pôrode - rodný list, test otcovstva, 
kópia preukazu totožnosti a informácie o bankovom účte (zahŕňa okrem iného názov držiteľa), 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, 
stupeň závažnosti a iné aspekty poškodenia. 

Bolo mi poskytnuté a zároveň som si prečítala informácie k poisteniu NIFTY PRO. Rozumiem, že informácie poskytnuté tehotnou musia 
byť pravdivé a platné aj pre testovanú osobu. Preberám zodpovednosť, ak PICC odmietne poskytnúť kompenzáciu v prípade 
nekonzistentných informácií pri reálnej identifikácii problému, ktorého sa poistenie týka. 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:............... 


