Úrazové pojištění

Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KÚP-I-0001
Tyto předsmluvní informace se vztahují k těmto pojištěním:
Samostatné úrazové pojištění pro dospělé/ Samostatné úrazové pojištění pro dospělé ÚDS - BONUS
Samostatné úrazové pojištění dětí a mládeže
INFORMACE O POJISTITELI
Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., (dále také jen „ČP“), se sídlem Česká republika, 113 04 Praha 1, Spálená 75/16, IČ 45272956, provozující
pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a související činnosti, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464. Klientský
servis ČP tel. +420 241 114 114.
Datová schránka: v93dkf5. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na www.ceskapojistovna.cz. Dohled nad činností České pojišťovny a.s. vykonává
Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28.
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. K rozhodnutí sporů vyplývajících z pojištění jsou příslušné obecné soudy České republiky.
Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z pojištění je v případě neživotního pojištění Česká obchodní
inspekce, www.coi.cz.
CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ A INFORMACE O ZÁVAZKU
1. JAK UZAVŘÍT POJISTNOU SMLOUVU
Před uzavřením pojistné smlouvy je nutné, aby pojistník řádně vyhodnotil své potřeby pojistné ochrany a zvolil odpovídající rozsah pojistného krytí.
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za sjednaná pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy přijetí nabídky na její uzavření nabývá
účinnosti a vyžaduje písemnou formu. K platnosti smlouvy se vyžaduje podpis smluvních stran.
Pokud je nabídka pojištění činěna pomocí prostředků komunikace na dálku, k uzavření pojistné smlouvy dojde zaplacením prvního pojistného.
2. DEFINICE POJIŠTĚNÍ A OPCÍ
2.1. Charakteristika úrazového pojištění
Věk pojistníka k datu sjednání úrazového pojištění je dovršených 18 let nebo vyšší.
Dospělý pojištěný: nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, nejvyšší vstupní věk pojištěného je 70 let.
Pro vstupní věk 15-59 let je pojistná doba dána rozdílem roku, v němž se pojištěný dožije věku 65 let, a roku počátku pojištění. Pojištění tedy končí
v den před výročním dnem počátku pojištění v roce, v němž se pojištěný dožije 65 let.
Pro vstupní věk 60-70 let se pojištění sjednává na dobu neurčitou.
Pojištěné dítě: nejnižší vstupní věk je 0 let (lze ode dne narození dítěte, počátek pojištění lze stanovit nejdříve na den, ve kterém se pojišťované dítě
dožije šesti týdnů). Nejvyšší vstupní věk je 14 let. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která se stanoví na plné roky rozdílem mezi výročním
dnem počátku pojištění po dovršení 18 let dítěte a dnem počátku pojištění.
Právo na pojistné plnění má konkrétní pojištěný, tedy dospělý pojištěný nebo pojištěné dítě, v případě smrti pojištěného je to obmyšlený.
V případě pojistné události se vyplácí pojistné plnění
• formou pojistné částky (ujednané v pojistné smlouvě např. pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 200 000 Kč),
• formou denního plnění (ujednaného v pojistné smlouvě např. doba nezbytného léčení následkem úrazu, za den léčení se vyplatí
částka 300 Kč).
2.2. Úrazové pojištění
Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání
pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pro účely úrazového pojištění se poškozením zdraví rozumí tělesné
poškození, které je uvedeno v oceňovacích tabulkách pojistitele. Výše pojistného v úrazovém pojištění závisí na zařazení pojištěného do příslušné
rizikové skupiny (tento údaj zohledňuje povolání pojištěného, sportovní aktivity pojištěného a úroveň vykonávaného sportu, případně provozování
extrémních sportů).
Úrazové pojištění dospělých
Smrt následkem úrazu

Úrazové pojištění dětí
Smrt následkem úrazu

Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

X

Trvalé následky úrazu včetně progresivního plnění od 0,01 % nebo
10,01 %

Trvalé následky úrazu včetně progresivního plnění od 0,01 %

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-MAX

X

Závažné následky úrazu
Hospitalizace následkem úrazu

X
Hospitalizace následkem úrazu

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956,
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Úrazové pojištění dětí a dospělých pojištěných
Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojistitel
ujednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.

Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

V případě smrti pojištěného následkem úrazu v motorovém vozidle
vyplatí pojistitel ujednanou pojistnou částku pro případ smrti
následkem úrazu v motorovém vozidle.

Trvalé následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel po jejich
ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané
pojistné částky, procenta odpovídajícího rozsahu trvalého tělesného
poškození dle oceňovací tabulky B a příslušného koeficientu
progresivního plnění. Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé
následky, pak bude částka navýšena v závislosti na rozsahu poškození
(v %), pro poškození nad 25 % do 50 % včetně na dvojnásobek,
nad 50 % do 75 % včetně na trojnásobek, nad 75 % do 99 % včetně
na čtyřnásobek, 100 % na pětinásobek.
Při pojistné částce 100 000 Kč se pojistné plnění zvýší na příslušný
násobek dle rozsahu poškození, při nejzávažnějším poškození
v rozsahu 100 % až na částku 500 000 Kč.

Závažné následky úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené
oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, vyplatí pojistitel
pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu
trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu.

Doba nezbytného léčení úrazu

DNL-8: v případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba léčení
přesáhne 1 týden, vyplatí pojišťovna sjednanou částku za každý den
doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který
odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací
tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje
pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241.
dne na trojnásobek sjednané pojistné částky.
DNL-MAX: v případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba
léčení přesáhne 1 týden, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu
pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému
tělesnému poškození stanoveného oceňovací tabulkou A, bez ohledu
na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného
úrazu vyšší než 120, navyšuje pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení
na dvojnásobek a od 241. dne na trojnásobek sjednané pojistné částky.

Hospitalizace následkem úrazu

V případě úrazu pojištěného, jehož následkem bylo z lékařského
hlediska nezbytné poskytnutí nemocniční lůžkové péče, vyplatí
pojistitel pojistné plnění v závislosti na délce hospitalizace. Plnění za
hospitalizaci následkem úrazu se poskytuje za hospitalizaci
v nemocnici výhradně na území ČR, a to maximálně za dobu 365 dnů
v průběhu dvou let od data pojistné události (úrazu).

Oceňovací tabulky, které stanoví podmínky plnění za dobu nezbytného léčení (Tabulka A) a plnění za trvalé následky úrazu (Tabulka B), jsou
součástí pojistných podmínek a jsou předány pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy. Dále jsou k dispozici na obchodních místech pojistitele
a webových stránkách ČP.
2.2.1. Výluky z úrazového pojištění
Pojistitel neposkytne pojistné plnění:
a) za sebevraždu, pokus o ni ani úmyslné sebepoškození;
b) za události, k nimž dojde v souvislosti s řízením motorového vozidla při automobilových nebo motocyklových soutěžích a při přípravě na ně.
Pojistitel není povinen plnit ani v případech, kdy se pojištěný zúčastní těchto soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec;
c) za události, k nimž dojde při výkonu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice, při lovu spojeném s jízdou na koni, hloubkovém potápění
s nutností dýchacího přístroje a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů, jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee,
bungee-jumping, shark-diving, mega-diving, rocket-bungee, heli-skiing (biking), rafting, blackwater-rafting apod., v případě sjednání připojištění
extrémních sportů jsou výluky odlišné;
d) za události, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl v době pojistné události řidičské
oprávnění;
e) za úraz pojištěného, k němuž dojde do 7 dní včetně od data sjednání pojištění, tato věta se nepoužije v případě plnění za smrt následkem úrazu
a plnění za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle.
Další výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Upozornění: Je v zájmu pojistníka, aby se detailně seznámil s výlukami
pojištění před uzavřením pojistné smlouvy!
2.2.2. Snížení plnění
V souladu s ustanovením § 2846 občanského zákoníku má pojistitel právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem
toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti úrazu. Došlo-li ke
smrti pojištěného, pojistitel sníží pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem, jímž pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na
zdraví nebo smrt.
Bez ohledu na to, při jaké činnosti k úrazu došlo, pojistitel sníží pojistné plnění za úraz v poměru pojistného, které bylo placeno ke správné výši
pojistného, jestliže pojištěný v době úrazu měl být zařazen vzhledem k vykonávanému povolání do rizikové skupiny 2, resp. 3 nebo vykonával sport
patřící mezi VRČ a neplatil pojistné ve správné výši. Pojistitel nebude snižovat pojistné plnění, pokud dojde následkem úrazu ke smrti pojištěného.
2.3. Limity produktu
Limity pojistného

Minimální měsíční pojistné

Úrazové pojištění pro dospělé

200 Kč

Úrazové pojištění dětí a mládeže

101 Kč

2.4. Opce - Indexace pojištění
Pojistné se zvyšuje o indexační procento. Následně se provádí navýšení pojistných částek odpovídající nárůstu pojistného o indexační procento.
Výpočet pojistné částky vychází zejména z aktuální pojistné částky, nového pojistného a pojistné doby zbývající do konce pojištění.
Pojistné podmínky upravují, kdy je pojistitel oprávněn stanovit indexační procento a provést indexaci.

3. INFORMACE O VÝŠI, ZPŮSOBU A DOBĚ PLACENÍ POJISTNÉHO
Výše běžného pojistného za sjednané pojistné období je uvedena v pojistné smlouvě.
Výše běžného pojistného je uvedená v pojistné smlouvě a závisí na sjednané pojistné době a sjednaných pojistných částkách.
Doba placení pojistného je shodná s dobou trvání pojištění.
Možnosti placení pojistného: souhlasem k inkasu, souhlasem k inkasu ze sporožirového účtu, trvalým příkazem, SIPO, poštovní poukázkou
(složenkou), v hotovosti (na pokladně ČP).
4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Dobu trvání pojištění volí pojistník a je uvedena v pojistné smlouvě.
Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem jejího zániku, resp. trváním a existencí
závazků z pojistné smlouvy.
Významným závazkem pojistníka je povinnost platit pojistné. Je třeba, aby pojistník zvážil délku pojistné doby, tedy dobu, po kterou bude povinnost
platit pojistné trvat. Doba platnosti pojistné smlouvy (pojistná doba) je vždy uvedena v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na dobu určitou a ta
je stanovena počtem let nebo určením konkrétního data. Pojistná doba a doba placení pojistného jsou shodné. Pojistná doba se stanoví na celé roky
jako rozdíl mezi rokem konce pojištění a rokem počátku pojištění.
5. INFORMACE O ZPŮSOBECH ZÁNIKU POJIŠTĚNÍ
K zániku pojištění může dojít:
1. Uplynutím doby.
2. Nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v minimální délce 1 měsíc) stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného
pojistného nebo jeho části. Pokud pojištění zanikne z důvodu neplacení běžného pojistného, pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění.
3. Výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní
doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
4. Výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Lhůta pro doručení výpovědi druhé straně je šest týdnů přede dnem, ve kterém
uplyne pojistné období (resp. v tom pojistném období, v němž 6 týdnů uplyne).
5. Výpovědí pojistníka nebo pojistitele do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet
výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká s měsíční výpovědní dobou.
6. Dohodou o zániku pojištění, k jejíž platnosti se vyžaduje ujednání stran o vzájemném vyrovnání.
7. Výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou:
a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel porušil při určení výše pojistného nebo při výpočtu pojistného plnění zásadu rovného
zacházení;
b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo
c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
8. Odstoupením od pojistné smlouvy, které je podrobněji popsáno dále.
9. Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby.
10. Z dalších důvodů uvedených v právních předpisech nebo pojistných podmínkách.
6. PODMÍNKY A LHŮTY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce při jednání o uzavření
smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit v případě, že pojistitel poruší povinnost
upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavírání smlouvy vědom, mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky. Porušil-li pojistník
nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam
pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li,
že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců
ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti, které opravňuje k odstoupení. Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel
do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od
smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník,
pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
V případě pojistné smlouvy úrazového pojištění může pojistník odstoupit od smlouvy vždy do 14 dní ode dne jejího uzavření. Pokud pojistník ve
smlouvě požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, může pojistitel požadovat zaplacení částky úměrné
rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku odstoupení, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. V případě
neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je pojistná smlouva platnou a účinnou a zavazuje strany k plnění závazků v ní obsažených.
Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník dále právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne
jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Poskytl-li
pojistitel pojistníkovi, který je spotřebitelem, klamavý údaj, má pojistník právo odstoupit od smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl
nebo dozvědět měl a mohl.
Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti
dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění
vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, pojistiteli částku zaplaceného
pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno podat písemně a zaslat je na adresu: Česká pojišťovna, P. O. BOX 305, 601 00 Brno.
Formulář pro odstoupení naleznete na webových stránkách a obchodních místech ČP nebo můžete požádat o jeho doručení prostřednictvím
pojišťovacího zprostředkovatele.
7. INFORMACE O DŮSLEDCÍCH, KTERÉ KLIENT PONESE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z POJISTNÉ SMLOUVY
V případě, že pojistník, pojištěný či jiná osoba mající právo na pojistné plnění poruší své zákonné a/nebo smluvní povinnosti (např. je v prodlení
s placením běžného pojistného), může dle okolností a smluvních ujednání dojít ke snížení či odmítnutí pojistného plnění, a/nebo vzniku práva na
vrácení vyplaceného pojistného plnění či práva na náhradu pojistného plnění. Porušení povinností může též být důvodem pro ukončení pojištění
výpovědí nebo odstoupení.
Důsledkem neplacení běžného pojistného je skutečnost, že zanikají všechna sjednaná pojištění na základě upomínky pojistitele (pojištění zanikne
k uvedenému datu).
8. PRÁVO ROZHODNÉ PRO POJISTNOU SMLOUVU
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Rozhodování sporů přísluší obecným soudům ČR, spory o pojistné řeší obecné soudy. Pro
uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.
9. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele Česká pojišťovna, P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují
se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.
Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad
pojišťovnictvím.
ČP dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je přístupný na www.cap.cz.
Stížnost týkající se úrazového pojištění je možné řešit mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, www.coi.cz.

10. POPLATKY
Poplatky účtované klientovi nad rámec sjednaného běžného pojistného jsou uvedeny v Sazebníku poplatků, který je součástí dokumentace
k pojistné smlouvě. Za použití prostředků komunikace na dálku žádné dodatečné náklady ani poplatky nevznikají.
11. DANĚ
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Plnění z rizikového pojištění jsou
aktuálně od daně osvobozena. V současné chvíli si nejsme vědomi daní, které by měly být pojistníkem hrazeny v souvislosti se sjednávaným
pojištěním. Právní předpisy nicméně mohou v budoucnu takovou povinnost zavést.

