DoplÀkové pojistné podmínky
verze ÎP-DPP-GAR-0002

Bod 1
Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.

Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto poji‰tûní ustanovení zákona o pojistné
smlouvû a V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní
poji‰tûní schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. ze dne 14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen „VPP ÎP“) a V‰eobecné pojistné podmínky pro
úrazové poji‰tûní schválené pﬁedstavenstvem âeské
poji‰Èovny a.s. ze dne 14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen „VPP ÚP“). V‰eobecné pojistné podmínky a doplÀkové pojistné podmínky, které se na
pojistnou smlouvu vztahují a které byly pojistníkovi
pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁedány, jsou nedílnou
souãástí pojistné smlouvy.
Pojistná smlouva obsahuje poji‰tûní pro pﬁípad smrti
nebo doÏití a poji‰tûní pro pﬁípad smrti následkem úrazu v motorovém vozidle. Dále pojistná smlouva obsahuje úrazové poji‰tûní dospûl˘ch, bylo-li sjednáno.

Bod 2
Definice pojmÛ
2.1.

2.2.

Kapitálovou hodnotou poji‰tûní tvoﬁenou podílov˘mi jednotkami vnitﬁního fondu (dále jen
„kapitálová hodnota poji‰tûní“) se rozumí aktuální hodnota podílov˘ch jednotek.
Kapitálová hodnota poji‰tûní se mÛÏe mûnit s ohledem
na v˘voj ceny podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu.
V˘plata kapitálové hodnoty poji‰tûní
Dojde-li k zániku poji‰tûní nebo k pojistné události
s v˘platou kapitálové hodnoty poji‰tûní, stanoví pojistitel v˘‰i kapitálové hodnoty poji‰tûní. Stanovení v˘‰e
kapitálové hodnoty je investiãním úkonem, pﬁi kterém
dochází k finálnímu odkupu v‰ech podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu veden˘ch na úãtu pojistníka.
V souladu s bodem 9.1.11. pojistitel stanoví v˘‰i kapitálové hodnoty poji‰tûní tvoﬁené podílov˘mi jednotkami vnitﬁního fondu na základû ceny podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu k datu finálního odkupu v‰ech
podílov˘ch jednotek veden˘ch na úãtu pojistníka.

2.3.

Motorov˘m vozidlem se rozumí vozidlo urãené pro
pﬁepravu osob s maximálním poãtem 7 sedadel.

2.4.

Zúãtovacím obdobím se rozumí jeden mûsíc. Poãátek zúãtovacího období se stanoví na den v mûsíci,
kter˘ se ãíslem shoduje se dnem, kter˘ byl dohodnut
jako den poãátku poji‰tûní. Není-li takov˘ den v mûsíci, pﬁipadne poãátek lhÛty na jeho poslední den.
Zúãtovací období konãí v den pﬁedcházející dni v mûsíci, kter˘ se ãíslem shoduje se dnem, kter˘ byl dohodnut jako den poãátku poji‰tûní. Není-li takov˘
den v mûsíci, pﬁipadne konec zúãtovacího období na
den pﬁedcházející poslednímu dni mûsíce.

Bod 4
Poãátek poji‰tûní
Úrazové poji‰tûní dospûl˘ch, pokud bylo sjednáno, má poãátek poji‰tûní shodn˘ se sjednan˘m poãátkem základního
poji‰tûní.

Bod 5
Zánik poji‰tûní
5.1.

Bylo-li sjednáno úrazové poji‰tûní dospûl˘ch, je konec poji‰tûní shodn˘ se sjednan˘m koncem základního poji‰tûní.

5.2.

Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvû mÛÏe b˘t sjednané poji‰tûní vypovûzeno pojistníkem i pojistitelem do dvou mûsícÛ od uzavﬁení
pojistné smlouvy s osmidenní v˘povûdní lhÛtou.

5.3.

Podle ustanovení § 22 odst. 3 a 5 zákona o pojistné
smlouvû mohou vypovûdût pojistitel nebo pojistník
úrazové poji‰tûní dospûl˘ch do 3 mûsícÛ ode dne doruãení oznámení vzniku pojistné události.

5.4.

Zánik poji‰tûní odpadnutím dÛvodu dal‰ího poji‰tûní a uplynutím doby, na niÏ bylo sjednáno

5.4.1.

1.1.

Jednorázové pojistné je splatné nejpozdûji v den poãátku poji‰tûní. Pojistné se povaÏuje za uhrazené pﬁipsáním pojistného na úãet pojistitele.

1.2.

Pojistitel jednorázové pojistné zaplacené pﬁed datem
poãátku poji‰tûní nezhodnocuje.

1.3.

Pojistitel má právo na náhradu nákladÛ na upomínání o zaplacení pojistného, které nebylo vãas a ﬁádnû
zaplaceno.

Zánik poji‰tûní jako dÛsledek nezaplacení jednorázového pojistného
Pokud poji‰tûní zanikne z dÛvodu nezaplacení jednorázového pojistného, pojistitel má právo na rizikové pojistné do zániku poji‰tûní.

5.6.

Zánik poji‰tûní odmítnutím plnûní
Pokud poji‰tûní zanikne odmítnutím plnûní podle
ustanovení § 24 zákona o pojistné smlouvû, pojistitel
vyplatí oprávnûné osobû kapitálovou hodnotu poji‰tûní k datu oznámení pojistné události pojistiteli.

2.2.

Jednorázové pojistné za poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se
sniÏuje o poplatek za umístûní pojistného do vnitﬁního fondu.
Pojistitel je oprávnûn v prÛbûhu trvání poji‰tûní první
den kaÏdého zúãtovacího období sniÏovat kapitálovou hodnotu poji‰tûní o správní náklady stanovené
podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele.

V pﬁípadû zru‰ení pojistné smlouvy s v˘platou odkupného je
pojistitel oprávnûn úãtovat pojistníkovi poplatek. V˘‰e poplatku je stanovena v Pﬁehledu poplatkÛ.

8.7.

Odstoupení od pojistné smlouvy, stíÏnosti pojistníkÛ,
poji‰tûn˘ch nebo oprávnûn˘ch osob se zasílají na adresu âeská poji‰Èovna a.s., P.O. BOX 305, 601 00 Brno.
StíÏnosti budou vyﬁizovány bez zbyteãného odkladu
specializovan˘mi zamûstnanci. Pojistníci, poji‰tûní
nebo oprávnûné osoby se mohou se sv˘mi stíÏnostmi obrátit i na âeskou národní banku.

8.8.

Pojistník a poji‰tûn˘ je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochranû osobních údajÛ ã. 101/2000 Sb., ve
znûní novel, oprávnûn b˘t na základû Ïádosti kdykoliv
bez zbyteãného odkladu informován o osobních údajích o nûm zpracovávan˘ch pojistitelem. Tuto informaci obdrÏí za úhradu nutn˘ch nákladÛ souvisejících se
sdûlením poÏadované informace. V˘‰e úhrady je stanovena v Pﬁehledu poplatkÛ.

8.9.

Pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zjistí, Ïe do‰lo k poru‰ení povinností uloÏen˘ch pojistiteli citovan˘m zákonem, má právo poÏadovat na pojistiteli nápravu,
event. se obrátit na Úﬁad pro ochranu osobních údajÛ s Ïádostí o zaji‰tûní opatﬁení k nápravû.

8.10.

Pojistitel informuje pojistníka (poji‰tûného), Ïe poskytnutí osobních údajÛ v rozsahu uvedeném v § 4
zákona o pojistné smlouvû je povinné a je podmínkou uzavﬁení pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních
osobních údajÛ uveden˘ch v této pojistné smlouvû je
nutné zejména pro stanovení v˘‰e pojistného rizika.

8.11.

Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ruãnû i automatizovanû prostﬁednictvím sv˘ch zamûstnancÛ a dále zpracovatelÛ, se kter˘mi uzavﬁe smlouvy o zpracování osobních údajÛ za podmínek zákona o ochranû
osobních údajÛ. Informace o osobních údajích mohou
b˘t pojistitelem zpﬁístupnûny zajistitelÛm za podmínek
stanoven˘ch zákonem o ochranû osobních údajÛ a dále subjektÛm oprávnûn˘m poÏadovat zpﬁístupnûní
údajÛ podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.

8.12.

Spoleãnosti, které náleÏejí do stejného koncernu jako âeská poji‰Èovna a.s., jsou zejména spoleãnost
Home Credit a.s., Iâ: 26978636, se sídlem Brno,
Moravské námûstí 249/8, okres Brno-mûsto,
PSâ 602 00; âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s.,
Iâ: 43873766, se sídlem Praha 1, PurkyÀova 74/2,
PSâ 110 00; Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.,
Iâ: 61858692, se sídlem Praha 1, Truhláﬁská 1106/9,
PSâ 110 00; âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.,
Iâ: 49240749 se sídlem Praha 10, Litevská 1174/8,
PSâ 100 05. Aktuální pﬁehled spoleãností je k dispozici na internetov˘ch stránkách pojistitele.

Bod 7
Forma právních úkonÛ
7.1.

Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu, není-li uvedeno jinak.

7.2.

Oznámení pojistné události ve smyslu zákona o pojistné smlouvû, resp. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, je moÏné podat rovnûÏ telefonicky na telefonním ãísle zveﬁejnûném k tomuto úãelu pojistitelem na
jeho obchodních místech. Na základû telefonicky podaného oznámení pojistné události je pojistitel
oprávnûn si pro provedení ‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu jeho povinnosti plnit, vyÏádat potﬁebné
doklady v listinné podobû.

7.3.

Pojistník mÛÏe telefonicky podat takov˘ návrh na zmûnu pojistné smlouvy, kter˘ je uveden v Pﬁehledu zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné smlouvy
a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech
pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.

7.4.

Úkony uvedené v bodech 7.2. a 7.3. mÛÏe pojistitel
umoÏnit podat rovnûÏ e-mailem nebo prostﬁednictvím
webového kanálu, a to zveﬁejnûním v Pﬁehledu zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné smlouvy a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.

Bod 8
Informace o poji‰tûní
8.1.

Pojistitelem je âeská poji‰Èovna a.s., která má sídlo
v âeské republice.

8.2.

Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavﬁením pojistné smlouvy a okamÏikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazkÛ z pojistné smlouvy.

8.3.

Odkupné se urãuje jako ãást nespotﬁebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva
vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu
zániku poji‰tûní.

8.4.

Pojistné lze zaplatit hotovostnû nebo bezhotovostnû.

8.5.

Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy
odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy

Bod 3
Uzavﬁení pojistné smlouvy
K uzavﬁení pojistné smlouvy mÛÏe dojít pouze v období stanoveném pojistitelem.

Na poji‰tûní se vztahuje právní úprava zákona
ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, v platném znûní.

Bod 6
Odkupné

Bod 2
Náklady a poplatky
2.1.

8.6.

Poji‰tûní zanikne smrtí poji‰tûného. Nejpozdûji poji‰tûní zanikne, doÏije-li se poji‰tûn˘ konce poji‰tûní.

5.5.

âLÁNEK 1
SPOLEâNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné

odstoupit, pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zodpoví pﬁi
sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, jestliÏe by pﬁi
pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ pojistnou
smlouvu neuzavﬁel. Pojistník má právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliÏe mu pojistitel nebo jím
zmocnûn˘ zástupce nepravdivû nebo neúplnû zodpovûdûl jeho písemné dotazy t˘kající se sjednávaného
poji‰tûní. Právo odstoupit od pojistné smlouvy mÛÏe
pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,
kdy takovou skuteãnost zjistil, jinak právo zanikne. To
platí i v pﬁípadû zmûny pojistné smlouvy.

Bod 9
Vnitﬁní fond
9.1.

Definice investiãních pojmÛ

9.1.1.

Vnitﬁním fondem se rozumí investice spravovaná pojistitelem v˘hradnû pro úãely poji‰tûní. Pojistitel spravuje tuto investici vytvoﬁenou z prostﬁedkÛ tohoto poji‰tûní oddûlenû od ostatního majetku pojistitele.

9.1.2.

Podílovou jednotkou se rozumí podíl vnitﬁního
fondu slouÏící k v˘poãtu penûÏních nárokÛ plynoucích z poji‰tûní.

9.1.3.

Cena podílové jednotky se stanoví na základû
hodnoty podkladového aktiva vnitﬁního fondu
a celkového poãtu podílov˘ch jednotek tohoto
vnitﬁního fondu.

9.1.4.

Úãtem pojistníka se rozumí individuální úãet veden˘ pojistitelem k pojistné smlouvû tvoﬁen˘ podílov˘mi jednotkami vnitﬁního fondu.

9.1.5.

OceÀovací den je den, ke kterému pojistitel stanoví cenu podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu.

9.1.6.

Obchodováním s podílov˘mi jednotkami se
rozumí nákup a odkup podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu.

9.1.7.

Nákupem podílov˘ch jednotek se rozumí zv˘‰ení poãtu podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu
veden˘ch na úãtu pojistníka.

9.1.8.

Odkupem podílov˘ch jednotek se rozumí sníÏení poãtu podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu
veden˘ch na úãtu pojistníka.

9.1.9.

Odkupem podílov˘ch jednotek ve v˘‰i mûsíãní sráÏky správních nákladÛ se rozumí sníÏení
poãtu podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu veden˘ch na úãtu pojistníka z dÛvodu úhrady správních nákladÛ.

9.1.10.

Finálním odkupem podílov˘ch jednotek se rozumí odkup v‰ech podílov˘ch jednotek z vnitﬁního
fondu veden˘ch na úãtu pojistníka.

9.1.11.

Investiãním úkonem se rozumí provedení nákupu
nebo odkupu podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu.
Investiãní úkon je dÛsledkem zejména zániku pojistné smlouvy, provedené pojistitelem na základû Ïádosti pojistníka vypl˘vající z tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek a v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek, pﬁi které dochází ke zmûnû poãtu podílov˘ch jednotek veden˘ch na úãtu pojistníka.

9.1.12.

Investiãní riziko spojené s provádûním investiãního úkonu nese pojistník.

9.1.13.

K provedení poÏadovaného investiãního úkonu pojistníka, resp. investiãního úkonu pojistitele
dojde ke dni realizace nákupu nebo odkupu podkladového aktiva vnitﬁního fondu pojistitelem.
K tomuto datu jsou nakoupeny nebo odkoupeny
podílové jednotky na úãtu pojistníka.

9.2.

Informace o vnitﬁním fondu

Bod 2
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití
2.1.

Rozsah nárokÛ poji‰tûní pro pﬁípad doÏití
DoÏije-li se poji‰tûn˘ dne uvedeného v pojistné
smlouvû jako konec poji‰tûní, pojistitel vyplatí poji‰tûnému kapitálovou hodnotu poji‰tûní ve v˘‰i stanovené k datu konce poji‰tûní.
V˘‰e kapitálové hodnoty poji‰tûní, která je vyplacena
poji‰tûnému, doÏije-li se dne uvedeného v pojistné
smlouvû jako konec poji‰tûní, je ovlivnûna dnem, kdy
bylo zaplaceno jednorázové pojistné, resp. kdy bylo
jednorázové pojistné pﬁipsáno na úãet pojistitele.
PoÏádá-li o to poji‰tûn˘, pojistitel dohodne s poji‰tûn˘m na místo jednorázového plnûní v˘platu doÏivotního nebo ãasovû omezeného dÛchodu. Splátka dÛchodu nesmí ãinit ménû neÏ minimální v˘‰e uvedená
v Pﬁehledu poplatkÛ.

2.2.
2.2.1.

Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného, nikoli následkem sebevraÏdy do dvou let trvání poji‰tûní a nikoliv následkem úrazu v motorovém vozidle, pojistitel vyplatí oprávnûné osobû
sjednanou pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti a kapitálovou hodnotu poji‰tûní ve v˘‰i stanovené
k datu oznámení pojistné události pojistiteli.

2.2.2.

Zemﬁe-li poji‰tûn˘ v prvních dvou letech trvání poji‰tûní následkem sebevraÏdy, zanikají bez práva
na plnûní v‰echna sjednaná poji‰tûní. V takovém
pﬁípadû pojistitel vyplatí oprávnûné osobû kapitálovou hodnotu poji‰tûní ve v˘‰i stanovené k datu
oznámení úmrtí pojistiteli.

2.2.3.

V pﬁípadû, Ïe smrt poji‰tûného není pojistnou událostí, vyplatí pojistitel oprávnûné osobû kapitálovou
hodnotu stanovenou podle pojistnû technick˘ch
zásad pojistitele k datu, kdy se o smrti dozvûdûl.

Pojistitel nabízí vnitﬁní fond veden˘ v podílov˘ch
jednotkách, a to v ãeské mûnû.

9.2.2.

Vnitﬁní fond je veden pojistitelem jako oddûlené
a identifikovatelné podkladové aktivum.

9.2.3.

V˘nosy z podkladového aktiva ve vnitﬁním fondu,
sníÏené o prokazatelné náklady, zvy‰ují hodnotu
vnitﬁního fondu.

Bod 3
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti následkem úrazu
v motorovém vozidle

9.2.4.

Vzhledem k charakteru vnitﬁního fondu cena
a poãet podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu nejsou garantovány.

Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které utrpí poji‰tûn˘ pﬁi provozu motorového vozidla urãeného pro pﬁepravu
osob s maximálním poãtem 7 sedadel.

9.2.5.

Pojistitel tvoﬁí ze zaplaceného jednorázového pojistného umístûného do vnitﬁního fondu rezervu
na úhradu závazkÛ z finanãního umístûní jménem
poji‰tûn˘ch (rezervu Ïivotních poji‰tûní s investiãním rizikem pojistníka).

3.1.

ZpÛsob umístûní prostﬁedkÛ rezerv na úhradu závazkÛ z finanãního umístûní jménem poji‰tûn˘ch se ﬁídí
obecnû platn˘mi právními pﬁedpisy a za podmínek
v nich stanoven˘ch pak rozhodnutími pojistitele.

9.2.7.

Podílové jednotky z vnitﬁního fondu mohou b˘t
odkoupeny, pouze pokud je z vnitﬁního fondu
proveden odkup podkladov˘ch aktiv, jejichÏ hodnota je rovna hodnotû tûchto podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu.

9.2.8.

Odkup podílov˘ch jednotek vnitﬁního fondu na
úãtu pojistníka slouÏí k uhrazení v˘‰e poplatkÛ
a správních nákladÛ. Souãasnû slouÏí ke stanovení
pojistného plnûní a jin˘ch závazkÛ z poji‰tûní.

9.2.9.

Podkladové aktivum vnitﬁního fondu a v˘nosy plynoucí z tohoto podkladového aktiva jsou vlastnictvím pojistitele a zÛstávají jím po celou dobu trvání poji‰tûní. Z poji‰tûní nevzniká právní nárok na
Ïádná podkladová aktiva spoleãnosti ani na Ïádné
v˘nosy z tûchto aktiv plynoucí.

9.2.10.

Pojistitel má právo sníÏit hodnotu vnitﬁního fondu
o v‰echny daÀové sráÏky spojené s podkladov˘m
aktivem tohoto vnitﬁního fondu a jiné sráÏky, které spoleãnost uzná skuteãn˘m nebo potenciálním
závazkem tohoto vnitﬁního fondu.

9.2.11.

9.2.12.

Pojistitel je oprávnûn od data poãátku poji‰tûní kaÏd˘ oceÀovací den sníÏit hodnotu vnitﬁního fondu
o poplatek za správu portfolia. Spoleãnost je oprávnûna sníÏit hodnotu vnitﬁního fondu o administrativní poplatek, jehoÏ v˘‰e nepﬁesáhne 2 % roãnû
z podkladov˘ch aktiv vnitﬁního fondu. Tento poplatek je odeãítán po ãástech, a to pﬁi kaÏdém oceÀování, a je souãástí poplatku za správu portfolia.
Pojistitel je oprávnûn od data poãátku poji‰tûní první den kaÏdého zúãtovacího období sniÏovat kapitálovou hodnotu poji‰tûní o poplatek za evidenci
podílov˘ch jednotek uveden˘ v Pﬁehledu poplatkÛ.

âLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJI·TùNÍ
Bod 1
Základní poji‰tûní zahrnuje poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo
doÏití a poji‰tûní pro pﬁípad smrti následkem úrazu v motorovém vozidle.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Rozsah nárokÛ
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného
následkem úrazu v motorovém vozidle, pojistitel vyplatí oprávnûné osobû sjednanou pojistnou ãástku
pro pﬁípad smrti, sjednanou pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti následkem úrazu v motorovém vozidle
a kapitálovou hodnotu poji‰tûní ve v˘‰i stanovené
k datu oznámení úmrtí pojistiteli.
Pojistná událost
Pojistnou událostí ve smyslu znûní ãl. 11 VPP ÚP je
smrt následkem úrazu poji‰tûného, která nastala
bûhem trvání poji‰tûní pﬁi dále uvedené ãinnosti.
Odchylnû od ãl. 11 odst. 2 VPP ÚP se poji‰tûní
vztahuje na pojistné události, které utrpí poji‰tûn˘
pﬁi provozu motorového vozidla.
Úrazy pﬁi provozu motorového vozidla se rozumí:
a) úrazy vzniklé pﬁi uvádûní motoru do chodu
bezprostﬁednû pﬁed zahájením jízdy,
b) úrazy vzniklé pﬁi nastupování nebo vystupování
z motorového vozidla,
c) úrazy dopravovan˘ch osob, k nimÏ dojde za jízdy motorového vozidla nebo pﬁi jeho havárii,
d) úrazy vzniklé pﬁi krátkodob˘ch zastávkách motorového vozidla, pokud k úrazu dopravované
osoby dojde v motorovém vozidle nebo jeho
blízkosti na silniãní komunikaci,
e) úrazy dopravovan˘ch osob pﬁi odstraÀování
bûÏn˘ch poruch motorového vozidla, vznikl˘ch
bûhem jízdy.
Poji‰tûní se nevztahuje na:
a) úrazy osob dopravovan˘ch na místech motorového vozidla, která nejsou urãena k dopravû
osob (blatníky, kapota apod.),
b) úrazy pﬁi úãasti motorového vozidla na rychlostních závodech a na závodech s rychlostní
vloÏkou (vãetnû tréninku),
c) úrazy pﬁi provádûní typov˘ch zkou‰ek rychlosti,
brzd, zvratu a stability motorového vozidla, dojezdu s nejvût‰í rychlostí, zajíÏdûní apod.,
d) úrazy pﬁi nakládání a vykládání nákladu,
e) úrazy osob dopravovan˘ch ve vozidlech auto‰koly, taxisluÏby, rychlé záchranné sluÏby, motokaravanÛ, autobusÛ, traktorÛ, motocyklÛ
a invalidních vozíkÛ,
f) úrazy osob dopravovan˘ch ve vozidlech, která
neslouÏí k dopravû osob, napﬁ. silniãní válce,
buldozery,
g) úrazy osob dopravovan˘ch v nákladních automobilech v prostoru pro náklad, i kdyÏ tento
byl pro dopravu osob upraven.

Pojistné plnûní
Pojistné události hlásí ten, kdo má právo na plnûní,
pojistiteli. Ten, komu vznikne právo na plnûní z pojistné smlouvy, je povinen k likvidaci pojistné události
pﬁedloÏit doklady vyÏádané pojistitelem v jazyce ãeském nebo slovenském.
K uplatnûní práva na plnûní je nutno pﬁedloÏit:
– policejní protokol,
– „Oznámení pojistné události z úrazového poji‰tûní“,
– kopii úmrtního listu a potvrzení o pﬁíãinû smrti,
– pﬁípadnû dal‰í související doklady, které si pojistitel
vyÏádá.

âLÁNEK 3
ÚRAZOVÉ POJI·TùNÍ DOSPùLÉHO POJI·TùNÉHO
Bod 1
Rozsah nárokÛ

Rozsah nárokÛ poji‰tûní pro pﬁípad smrti

9.2.1.

9.2.6.

3.3.

1.1.

Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní k úrazu poji‰tûného,
pojistitel vyplatí plnûní za smrt úrazem a trvalé následky úrazu. Plnûní za dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem poskytuje
pojistitel jen tehdy, pokud bylo v pojistné smlouvû
ujednáno.
Základní úrazové poji‰tûní zahrnuje plnûní za smrt
zpÛsobenou úrazem a za trvalé následky úrazu.
Základní pojistné ãástky ãiní:
– pro pﬁípad smrti následkem úrazu
200 000 Kã
– pro trvalé následky úrazu
200 000 Kã

1.2.

Progresivní plnûní za trvalé následky úrazu
Úrazové poji‰tûní zahrnuje progresivní plnûní za trvalé následky úrazu, z nûhoÏ pojistitel vyplatí plnûní za
trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu
stanoveném v procentech podle oceÀovací tabulky B
takto:
rozsah trval˘ch následkÛ
násobek stanoveného
úrazu v %
plnûní
do 25 % vãetnû
1
nad 25 % do 50 % vãetnû
2
nad 50 % do 75 % vãetnû
3
nad 75 % do 100 % vãetnû
4

1.3.

Poji‰tûní doby nezbytného léãení úrazu
Je-li sjednáno poji‰tûní doby nezbytného léãení tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem, vyplatí pojistitel plnûní ve sjednané formû a rozsahu.

1.3.1.

1. varianta formy plnûní za dobu nezbytného
léãení úrazu (DNL v %)
Základní pojistná ãástka
pro dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem
30 000 Kã

1.3.2.

2. varianta formy plnûní za dobu nezbytného
léãení úrazu (DNL-D)
Základní denní plnûní
pro dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem
100 Kã

1.4.

Pojistitel je povinen vyplatit plnûní z této pojistné
smlouvy pouze v pﬁípadû, Ïe sjednan˘ násobek základních pojistn˘ch ãástek spolu s násobky základních
pojistn˘ch ãástek zahrnut˘mi do pojistn˘ch smluv
uzavﬁen˘ch jiÏ dﬁíve s âeskou poji‰Èovnou a.s. nepﬁesáhne desetinásobek základních pojistn˘ch ãástek. Do
uvedeného limitu se zapoãítávají úrazová poji‰tûní dospûl˘ch sjednaná ve v‰ech pojistn˘ch smlouvách s poãátkem 1. 1. 1994 a pozdûji bez ohledu na to, zda
pojistné smlouvy zahrnují poji‰tûní doby nezbytného
léãení, ãi nikoli, a bez ohledu na to, kdo uzavﬁel pojistnou smlouvu.

Bod 2
Zánik poji‰tûní
Zánikem základního poji‰tûní zaniká i úrazové poji‰tûní.

Bod 3
Pojistné plnûní
3.1.

Dojde-li ke smrti úrazem, právo na plnûní má oprávnûná osoba, která má v pﬁípadû smrti poji‰tûného právo na plnûní pro pﬁípad smrti ze základního poji‰tûní.

3.2.

Pojistitel není povinen z pojistné smlouvy plnit, jestliÏe poji‰tûn˘ neodpovûdûl pravdivû a úplnû na písemné dotazy pojistitele t˘kající se zdravotního stavu,
a tím zpÛsobil, Ïe poji‰tûní bylo sjednáno za jin˘ch
podmínek, neÏ za nichÏ mûlo b˘t sjednáno.

Bod 4
Rizikové skupiny poji‰tûn˘ch podle vykonávaného
povolání pro úrazové poji‰tûní dospûl˘ch
4.1.

Poji‰tûn˘ je povinen pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy
uvést rizikovou skupinu. Stanovená riziková skupina
se v prÛbûhu trvání poji‰tûní nemûní.

4.2.

Riziková skupina 1 zahrnuje pracovníky, kteﬁí se
zab˘vají du‰evní ãinností, ﬁídící a administrativní ãin-

ností ve vnitﬁní a vnûj‰í správû, obchodû, pracovníky
ve zdravotnictví a kultuﬁe, kteﬁí nevyvíjejí fyzickou
ãinnost. Dále zahrnuje pracovníky, jejichÏ pracovní ãinnost má charakter v˘robní ãi manuální a zároveÀ riziko úrazu je u nich srovnatelné s nev˘robní ãinností.
4.3.

Riziková skupina 2 zahrnuje ostatní pracovníky
s v˘robní ãi manuální ãinností, popﬁ. pracovníky vystavené pﬁi nev˘robní ãinnosti zv˘‰enému riziku (napﬁ. ﬁidiãe z povolání), profesionální sportovce bez VRâ.

4.4.

Riziková skupina 3 zahrnuje pracovníky, kteﬁí vykonávají pracovní ãinnosti s vysok˘m rizikem úrazu,
napﬁ.: práce v hlubinn˘ch dolech; záchranné a havarijní práce báÀské záchranné sluÏby; pﬁíslu‰níkÛ veﬁejné a závodní poÏární ochrany; ãlenové horské záchranné sluÏby; práce s v˘bu‰ninami; práce
pyrotechnikÛ; práce Ïelezniãních posunovaãÛ; práce
ve v˘‰kách, provádûné v nucen˘ch polohách bez pracovních plo‰in, z provazov˘ch ÏebﬁíkÛ, visut˘ch sedaãek v závûsu na ochranném pásu a v omezeném pro-

storu na pracovní lávce, vesmûs ve v˘‰kách nad
10 metrÛ; práce s vysok˘m rizikem akutních otrav pﬁi
zaslepování a odslepování plynovodního potrubí
s generátorov˘m plynem, svítiplynem apod., pﬁi ãi‰tûní nádrÏí, cisteren apod., od chemick˘ch luãebnin
a zvlá‰È nebezpeãn˘ch jedÛ; práce s vysok˘m rizikem
popálenin v dÛsledku vysoké teploty pracovního prostﬁedí, jako jsou práce pﬁi havarijních vnitﬁních opravách Ïáruvzdorn˘ch vyzdívek a pecí, práce se Ïhav˘mi kovy apod.; práce pod vodou, pﬁi níÏ je nezbytné
pouÏívat potápûcího d˘chacího pﬁístroje (pﬁi záchrann˘ch pracích, pﬁi údrÏbû pﬁehradních hrází, v kesonech); ãinnost artistÛ, kaskadérÛ, krotitelÛ zvûﬁe; ãinnost v˘zkumná a badatelská v neprobádan˘ch
krajinách; ãinnost pﬁi zajíÏdûní motorov˘ch vozidel
a pﬁi provádûní typov˘ch zkou‰ek; ãinnost továrních
jezdcÛ motorov˘ch vozidel a plavidel.
4.5.

Vysoce riziková ãinnost (VRâ)
Do skupiny vysoce rizikov˘ch ãinností (VRâ) patﬁí
v‰echny druhy sportÛ, které poji‰tûn˘ provozuje jako

aktivní úãastník organizovan˘ch soutûÏí s v˘jimkou
aerobiku, atletiky, badmintonu, bowlingu, curlingu,
golfu, jachtingu, kanoistiky, krasobruslení, kuleãníku, kulturistiky, kuÏelek, lukostﬁelby, metané, minigolfu, moderní gymnastiky, orientaãního bûhu, paint
ballu, petanque, plavání, stolního tenisu, ‰achÛ, ‰ipek, tenisu, turistiky, veslování a závodního tance.
Do skupiny vysoce rizikov˘ch ãinností se rovnûÏ zaﬁazují v‰echny osoby, které provozují jak˘koli druh bojového umûní. Do této skupiny sportÛ (VRâ) se nezahrnují ãinnosti vylouãené z úrazového poji‰tûní ãl. 13
písm. d), e), f), g) VPP ÚP.

Bod 5
Profesionální sprotovci
Profesionálním sportovcem se rozumí ten sportovec, kter˘
za provozování sportovní ãinnosti zaﬁazené do skupiny vysoce rizikov˘ch ãinností bere pﬁíjem ze závislé ãinnosti (pracovního pomûru), nebo ten sportovec, kter˘ za provozování
sportovní ãinnosti pobírá pﬁíjmy z nezávislé ãinnosti.

V‰eobecné pojistné podmínky
pro Ïivotní poji‰tûní
verze ÎP-VPP-GAR-0001

schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. dne 14. 9.
2004 pod ã. j. 4

âlánek 6
Mimoﬁádné pojistné

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mimoﬁádné pojistné je povaÏováno za bûÏné pojistné uhrazené v prÛbûhu trvání poji‰tûní nad rámec dohodnutého placení bûÏného pojistného.

Pro Ïivotní poji‰tûní, které sjednává âeská poji‰Èovna a.s.
(dále jen „pojistitel“) se pouÏije právní ﬁád âeské republiky
a platí pﬁíslu‰ná ustanovení zákona o pojistné smlouvû
ã. 37/2004 Sb. (dále „ZPS“). Souãástí pojistné smlouvy jsou
tyto v‰eobecné pojistné podmínky.
Poji‰tûním se rozumí soukromé poji‰tûní podle zákona o pojistné smlouvû (dále jen „poji‰tûní“).
Îivotní poji‰tûní sjednávané pojistitelem je v souladu s § 54
odst. 2 ZPS poji‰tûním obnosov˘m.

OBECNÁ USTANOVENÍ

ZMùNA POJI·TùNÍ
âlánek 7
Zmûna poji‰tûní
1. Pokud se úãastníci dohodnou o zmûnû poji‰tûní jiÏ sjednaného, plní pojistitel ze zmûnûného poji‰tûní aÏ z pojistn˘ch událostí, které nastanou od smluvnû stanoveného dne, nejdﬁíve v‰ak v 00 hodin dne následujícího po
uzavﬁení dohody.

DRUHY POJI·TùNÍ

2. Pﬁi zmûnû poji‰tûní je pojistitel oprávnûn zkoumat zdravotní stav poji‰tûného.

âlánek 1
Druhy poji‰tûní

3. V pﬁípadû zmûny poji‰tûní, kdy od úãinnosti takové zmûny do konce poji‰tûní nezb˘vá cel˘ poãet let, mÛÏe b˘t
dÛsledkem této zmûny stanovení nového konce poji‰tûní.

1. Pojistitel v rámci Ïivotního poji‰tûní mÛÏe sjednat:
– poji‰tûní pro pﬁípad smrti,
– poji‰tûní pro pﬁípad doÏití,
– poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití,
– poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní,
– poji‰tûní pro pﬁípad invalidity.
2. Pojistitel mÛÏe sjednávat i jiné druhy Ïivotního poji‰tûní.
Pokud takové poji‰tûní není upraveno zvlá‰tními pﬁedpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro nû ta ustanovení
tûchto podmínek, která jsou mu povahou a úãelem nejbliÏ‰í.
3. V jedné pojistné smlouvû lze sjednat se Ïivotním poji‰tûním i dal‰í druhy poji‰tûní. Pro nû pak platí pojistné podmínky pﬁíslu‰ného druhu poji‰tûní.

VZNIK A SPRÁVA POJI·TùNÍ
âlánek 2
Pojistná doba, poãátek poji‰tûní, konec poji‰tûní
1. Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno. Pojistnou dobu lze sjednat buì na pﬁesnû stanovenou dobu (se sjednan˘m koncem poji‰tûní)
nebo na dobu neurãitou.
2. Poji‰tûní zaãíná v 00 hodin dne sjednaného jako poãátek poji‰tûní, nebylo-li úãastníky dohodnuto, Ïe zaãne
jiÏ uzavﬁením pojistné smlouvy.
3. U poji‰tûní sjednan˘ch na pﬁesnû stanovenou dobu konãí poji‰tûní ve 24 hodin dne sjednaného jako konec poji‰tûní.

âlánek 3
Pojistné ãástky
Pojistitel má právo stanovit pro jednotlivé druhy a sazby Ïivotního poji‰tûní minimální a maximální pojistné ãástky, na
které lze poji‰tûní sjednat.

âlánek 4
Pojistné, doba placení pojistného
1. V˘‰e a splatnost pojistného je uvedena v pojistné smlouvû. V˘‰e pojistného se urãuje podle sazebníku pojistného stanoveného pojistitelem pro jednotlivé druhy a sazby poji‰tûní zejména s ohledem na pohlaví a vûk
poji‰tûného, pojistnou dobu, platnou pojistnou ãástku
v aktuálním pojistném období a na zdravotní stav poji‰tûného k datu sjednání poji‰tûní nebo k datu poslední
zmûny poji‰tûní.
2. Pokud v˘‰e pojistného závisí na vûku poji‰tûného, povaÏuje se pro úãely stanovení pojistného za jeho vûk rozdíl
mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním
rokem narození poji‰tûného (vstupní vûk poji‰tûného).
3. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojistitel oprávnûn poÏadovat úrok z prodlení.
4. Pojistné u poji‰tûní za bûÏné pojistné se platí po sjednanou
pojistnou dobu. Pojistitel mÛÏe stanovit sazby, u nichÏ
lze pojistné platit po dobu krat‰í.

âlánek 5
Pﬁedplácení pojistného
Pﬁedplacené pojistné je povaÏováno za jednorázové pojistné, které sniÏuje bûÏnû placené pojistné bûhem celé doby
placení pojistného. Poji‰tûní s pﬁedplacen˘m pojistn˘m je
posuzováno jako poji‰tûní za bûÏnû placené pojistné.

ODKUPNÉ
âlánek 8
Odkupné
1. Pokud bylo u poji‰tûní za bûÏné pojistné zaplaceno pojistné alespoÀ za dva roky nebo jde-li o poji‰tûní za jednorázové pojistné sjednané na dobu del‰í neÏ jeden rok
nebo o poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo
o poji‰tûní se zaplacen˘m pﬁedplacen˘m pojistn˘m, má
pojistník právo, aby na jeho Ïádost pojistitel poji‰tûní
zru‰il s v˘platou odkupného. Toto právo není u poji‰tûní
pro pﬁípad smrti, které bylo sjednáno na pﬁesnû stanovenou dobu, a u poji‰tûní, ze kterého se jiÏ vyplácí dÛchod,
pokud v pojistné smlouvû nebylo dohodnuto jinak.
2. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy pojistitel odkupné vyplatil
v hotovosti, vystavil ‰ek nebo dal pﬁíkaz k provedení v˘platy penûÏnímu ústavu.
3. V˘‰i odkupného pojistitel stanoví podle pojistnû technick˘ch zásad.

DÒSLEDKY NEPLACENÍ POJISTNÉHO
âlánek 9
DÛsledky neplacení pojistného
1. Pokud bylo u poji‰tûní za bûÏné pojistné zaplaceno pojistné alespoÀ za dva roky nebo bylo zaplaceno pﬁedplacené pojistné a pokud nebylo bûÏné pojistné za dal‰í pojistné období zaplaceno ve stanovené lhÛtû, mûní se
poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou ãástkou (redukce pojistné ãástky), se sníÏen˘m dÛchodem (redukce
dÛchodu), a to bez povinnosti platit dal‰í pojistné.
2. Pokud redukovaná pojistná ãástka je men‰í neÏ 1 500 Kã,
pﬁípadnû sníÏen˘ roãní dÛchod je men‰í neÏ 250 Kã, bude poji‰tûní pﬁemûnûno na poji‰tûní se zkrácenou pojistnou dobou (redukce pojistné doby), jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
3. Poji‰tûní pro pﬁípad smrti, které bylo sjednáno na pﬁesnû
stanoven˘ poãet let, pro neplacení pojistného zaniká.
4. K redukci dojde v 00 hodin prvního dne po uplynutí lhÛty, jejímÏ uplynutím jinak poji‰tûní zaniká pro neplacení
pojistného.
5. Redukovanou pojistnou ãástku, sníÏen˘ dÛchod nebo
zkrácenou pojistnou dobu pojistitel stanoví podle pojistnû technick˘ch zásad.

ZÁNIK POJI·TùNÍ
âlánek 10
Zánik poji‰tûní
1. K zániku poji‰tûní mÛÏe dojít:
a) uplynutím doby,
b) nezaplacením pojistného,
c) dohodou, která musí obsahovat zpÛsob vzájemného
vypoﬁádání závazkÛ a okamÏik zániku poji‰tûní,
d) v˘povûdí pojistníka ke konci pojistného období,
e) v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka do dvou mûsícÛ
od uzavﬁení pojistné smlouvy,
f) v˘povûdí pojistníka do 3 mûsícÛ ode dne doruãení
oznámení vzniku pojistné události,
g) v˘povûdí pojistníka do 1 mûsíce ode dne doruãení
sdûlení o pﬁevodu pojistného kmene nebo jeho ãásti

podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu nebo do 1 mûsíce
ode dne zveﬁejnûní oznámení o odnûtí povolení k provozování poji‰Èovací ãinnosti pojistitele,
h) odstoupením od pojistné smlouvy,
i) odmítnutím plnûní,
j) vyplacením odkupného,
k) smrtí poji‰tûné fyzické osoby,
l) zpÛsoby uveden˘mi v doplÀkov˘ch nebo zvlá‰tních
pojistn˘ch podmínkách.
DÛvody jednotliv˘ch zánikÛ poji‰tûní jsou uvedeny v ZPS,
doplÀkov˘ch nebo zvlá‰tních pojistn˘ch podmínkách.
2. Pokud poji‰tûní zaniklo z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ jsou uvedeny v odstavci 1 písm. h) a i), ne v‰ak proto, Ïe pojistnou
událostí odpadl dÛvod dal‰ího poji‰tûní, je pojistitel povinen vrátit zb˘vající ãást bûÏného pojistného.
3. Pokud poji‰tûní zaniklo odstoupením od pojistné smlouvy,
tato smlouva se od poãátku ru‰í. Pojistitel je povinen bez
zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do 30 dnÛ ode
dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pﬁípadû odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odeãítají i náklady spojené se vznikem a správou poji‰tûní.
Pojistník nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem,
popﬁípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pﬁesahuje v˘‰i zaplaceného pojistného.
4. Pokud poji‰tûní zaniklo odmítnutím plnûní, zaplacené
bûÏné pojistné pojistitel nevrací.

POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ PLNùNÍ
âlánek 11
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí se v Ïivotním poji‰tûní rozumí smrt poji‰tûného nebo doÏití se poji‰tûného dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní, resp. poãátek v˘platy
dÛchodu, vznik závaÏného onemocnûní, vznik plné invalidity nebo jiná skuteãnost, uvedená v pojistné smlouvû.
2. Poji‰tûní se t˘ká pojistn˘ch událostí, které nastanou bûhem
trvání poji‰tûní. Územní platnost poji‰tûní není omezena.

âlánek 12
V˘luky z poji‰tûní
Pojistitel není povinen plnit z událostí, k nimÏ dojde:
a) v dÛsledku nebo v souvislosti s obãanskou válkou, váleãnou událostí, váleãnou invazí, vpádem zahraniãního nepﬁítele, váleãn˘m stavem vyhlá‰en˘m nebo nevyhlá‰en˘m, revoluãními událostmi, pﬁevraty, teroristick˘mi
útoky (tj. násiln˘m jednáním motivovan˘m politicky, sociálnû, ideologicky nebo náboÏensky) a mezinárodní mírovou misí, teroristick˘mi akty vãetnû kontaminace v dÛsledku teroristického aktu,
b) v dÛsledku nebo v souvislosti s úãastí poji‰tûného na stranû iniciátora pﬁi obãansk˘ch nepokojích, vnitrostátních
násiln˘ch nepokojích a stávkách.
V takov˘ch pﬁípadech pojistitel vyplatí oprávnûné osobû
rezervu poji‰tûní nebo kapitálovou hodnotu, podle toho,
co je dohodnuto v pojistné smlouvû.

âlánek 13
Omezení plnûní pojistitele
Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu, zemﬁel-li poji‰tûn˘ v souvislosti s jednáním, jímÏ jinému
zpÛsobil tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt anebo jímÏ jinak
hrubû poru‰il dÛleÏit˘ zájem spoleãnosti.

âlánek 14
Nastane-li smrt následkem sebevraÏdy poji‰tûného
a) do 2 let trvání poji‰tûní, pojistitel vyplatí pojistníkovi, není-li shodn˘ s poji‰tûn˘m nebo oprávnûné osobû rezervu
poji‰tûní nebo kapitálovou hodnotu, podle toho, co je
dohodnuto v pojistné smlouvû,
b) po 2 letech trvání poji‰tûní, vyplatí pojistitel oprávnûné
osobû pojistné plnûní.

âlánek 15
Splatnost pojistného plnûní
1. Pojistné plnûní je splatné v âeské republice a v ãeské mûnû, pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
2. Pojistné plnûní je splatné do patnácti dnÛ, jakmile pojistitel skonãil ‰etﬁení nutné k zji‰tûní rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistitel poskytne oprávnûné
osobû na poÏádání ve smyslu § 16 odst. 3 ZPS pﬁimûﬁenou zálohu.

y
í

âlánek 16
V˘plata pojistného plnûní
1. Z poji‰tûní pojistitel poskytne jednorázové plnûní nebo
vyplácí dÛchod, a to podle toho, co bylo dohodnuto
v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události.
2. Bylo-li v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události sjednáno plnûní ve formû dÛchodu, dÛchod se vyplácí v dohodnut˘ch obdobích, a to pﬁedem.
3. Právo na v˘platu dÛchodu vzniká prvního dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém do‰lo k pojistné události.
4. DÛchod se vyplácí poji‰tûnému nebo tomu, komu vzniklo právo na v˘platu dÛchodu, po dobu dohodnutou v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události.
5. Ten, komu vznikne právo na v˘platu dÛchodu, je povinen pﬁedloÏit doklady potﬁebné pro v˘platu dÛchodu,
které pojistitel poÏaduje, podrobit se na vyzvání pojistitele lékaﬁské prohlídce a oznámit zmûny, které mají vliv
na v˘platu dÛchodu. Dokud tyto povinnosti nejsou splnûny, pojistitel s v˘platou dÛchodu nezaãne, popﬁípadû
vyplácení aÏ do jejich splnûní pozastaví.

ãení pln˘ invalidní dÛchod (dále jen „invalidní dÛchod“). Dnem pﬁiznání invalidního dÛchodu se rozumí
den, resp. datum, které je uvedeno ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pﬁiznává invalidní dÛchod.
2. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud invalidní dÛchod byl pﬁiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûného definovaného ve v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách pro úrazové poji‰tûní pojistitele a k nûmuÏ do‰lo
nejdﬁíve po sjednaném poãátku poji‰tûní.
3. Pojistitel má právo ovûﬁovat trvání nároku poji‰tûného na
invalidní dÛchod.
4. Právo na pojistné plnûní z poji‰tûní invalidity má pojistník nebo poji‰tûn˘ podle toho, co je dohodnuto v pojistné smlouvû.
5. Pojistné plnûní mÛÏe mít formu úhrady bûÏného pojistného nebo formu dÛchodu, podle toho, co je dohodnuto v pojistné smlouvû.
6. Pojistné plnûní se vyplácí po dobu dohodnutou v pojistné smlouvû.

ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

SPOLEâNÁ USTANOVENÍ

âlánek 17
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti

âlánek 22
Oprávnûní pojistitele

1. Z poji‰tûní pro pﬁípad smrti pojistitel na základû písemné
Ïádosti vyplatí pojistné plnûní, zemﬁe-li poji‰tûn˘ v dobû
trvání poji‰tûní.

1. Pojistitel je oprávnûn poÏadovat údaje o zdravotním stavu a zji‰tûní zdravotního stavu nebo pﬁíãiny smrti poji‰tûného, jsou-li pro to dÛvody související se stanovením v˘‰e pojistného rizika, v˘‰e pojistného a ‰etﬁením pojistné
události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního stavu nebo pﬁíãiny smrti
se provádí na základû zpráv a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûﬁen˘m zdravotnick˘m
zaﬁízením od o‰etﬁujících lékaﬁÛ, a v pﬁípadû potﬁeby
i prohlídkou nebo vy‰etﬁením proveden˘m zdravotnick˘m zaﬁízením.

2. Právo na plnûní má obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3 ZPS.

âlánek 18
Poji‰tûní pro pﬁípad doÏití
1. Z poji‰tûní pro pﬁípad doÏití pojistitel na základû písemné
Ïádosti poji‰tûného vyplatí pojistné plnûní, jestliÏe se poji‰tûn˘ doÏije dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní, resp. dne poãátku v˘platy dÛchodu.
2. Právo na plnûní má poji‰tûn˘.

âlánek 19
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití
1. Z poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití vyplatí pojistitel
na základû písemné Ïádosti pojistné plnûní, zemﬁel-li poji‰tûn˘ v dobû trvání poji‰tûní. Na základû písemné Ïádosti poji‰tûného vyplatí pojistitel pojistné plnûní, jestliÏe
se poji‰tûn˘ doÏije dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní, resp. dne poãátku v˘platy dÛchodu.
2. Právo na plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného má obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle
§ 51 odst. 2 a 3 ZPS. Právo na plnûní v pﬁípadû doÏití poji‰tûného má poji‰tûn˘.

âlánek 20
Poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
1. V poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní vyplatí pojistitel pojistné plnûní v pﬁípadû, Ïe u poji‰tûného v dobû trvání
poji‰tûní, nejdﬁíve po ‰esti mûsících od sjednání poji‰tûní
závaÏn˘ch onemocnûní a poprvé v Ïivotû poji‰tûného,
do‰lo k závaÏnému onemocnûní definovanému v pojistné smlouvû.
2. U poji‰tûného do‰lo k závaÏnému onemocnûní bylo-li
mu diagnostikováno nûkteré z onemocnûní uveden˘ch
v pojistné smlouvû nebo podrobil-li se nûkterému z v˘konÛ definovan˘ch v pojistné smlouvû a v následujících
15 kalendáﬁních dnech nedo‰lo k úmrtí poji‰tûného. Datum vzniku závaÏného onemocnûní je datum stanovení
diagnózy nebo provedení v˘konu.
3. Právo na plnûní v pﬁípadû závaÏného onemocnûní má
poji‰tûn˘.
4. Na základû stavu lékaﬁské vûdy mÛÏe v dobû trvání poji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak po pûti letech od uzavﬁení pojistné
smlouvy, pojistitel stanovit novou v˘‰i pojistného.

âlánek 21
Poji‰tûní pro pﬁípad invalidity
1. V poji‰tûní pro pﬁípad invalidity vyplatí pojistitel pojistné plnûní, pokud v dobû trvání poji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak
po dvou letech od uzavﬁení pojistné smlouvy, byl poji‰tûnému pﬁiznán podle pﬁedpisÛ o sociálním zabezpe-

2. Souhlas se zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním svého zdravotního stavu dávají poji‰tûn˘ a pojistník podpisem pojistné smlouvy. Souhlas se zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním zdravotního stavu osoby, která není zpÛsobilá
k právním úkonÛm, dává její zákonn˘ zástupce nebo
opatrovník podpisem pojistné smlouvy.
3. Skuteãnosti, o kter˘ch se pojistitel pﬁi zji‰Èování zdravotního stavu dozví, smí pouÏít pouze pro svou potﬁebu.

âlánek 23
Vinkulace
1. Lze dohodnout, Ïe pojistné plnûní nebo odkupné bude vinkulováno ve prospûch tﬁetí osoby. Vinkulace znamená, Ïe pojistné plnûní nebo odkupné pojistitel vyplatí tﬁetí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní
vinkulováno (vinkulaãní vûﬁitel), pokud vinkulaãní vûﬁitel nedá souhlas k vyplacení plnûní oprávnûné osobû
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnûní vinkulaãnímu vûﬁiteli, splní pojistitel svÛj závazek vÛãi oprávnûné
osobû.
2. Vinkulace plnûní mÛÏe b˘t provedena pouze na Ïádost
pojistníka. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat plnûní jen se souhlasem poji‰tûného.

âlánek 24
Doruãování
1. Písemnost t˘kající se poji‰tûní je doruãována zpravidla
prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle zvlá‰tního zákona na poslední pojistiteli známou adresu úãastníka poji‰tûní na území âeské republiky. Písemnost mÛÏe
b˘t doruãena i zamûstnancem pojistitele nebo jinou povûﬁenou osobou.
2. Pojistník (poji‰tûn˘) je povinen pojistiteli oznámit zmûnu
adresy, kam mu mají b˘t písemnosti zasílány.
3. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost
pojistitele v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licence. Nevyzvedne-li adresát písemnost do 15 dnÛ
od jejího uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za
den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení písemnosti nedozvûdûl.
4. Odmítl-li adresát pﬁijetí písemnosti, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy adresát její pﬁijetí odmítl.
O následcích odmítnutí musí b˘t adresát pouãen.
5. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ by
o tom informoval pojistitele, je písemnost doruãena dnem,
kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãitelná.

âlánek 25
¤e‰ení sporÛ
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe v‰echny majetkové spory vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se t˘kají úplného i ãásteãného nezaplacení bûÏného ãi jednorázového pojistného, jeho v˘‰e
nebo splatnosti, budou rozhodovány s vylouãením pravomoci obecn˘ch soudÛ v rozhodãím ﬁízení s v˘jimkou
uvedenou v ãlánku 25 odstavec 2 tûchto pojistn˘ch
podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovan˘m Správcem Seznamu rozhodcÛ, vedeném Spoleãností pro rozhodãí ﬁízení, a.s.
Iâ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSâ 120
00 (dále jen „Spoleãnost“). Smluvní strany prohla‰ují,
Ïe jsou srozumûny s obsahem Jednacího ﬁádu pro rozhodãí ﬁízení Spoleãnosti, Pravidly o nákladech rozhodãího ﬁízení, Organizaãním a Kanceláﬁsk˘m ﬁádem Spoleãnosti. O právech a povinnostech plynoucích z tûchto
dokumentÛ se smluvní strany mohou rovnûÏ informovat v sídle Spoleãnosti, kde mohou téÏ obdrÏet stejnopis Jednacího ﬁádu a Pravidel o nákladech rozhodãího
ﬁízení po úhradû nákladÛ na poﬁízení kopie, nebo na
internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obû smluvní strany se dohodly a berou na vûdomí, Ïe
rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, zpravidla pouze písemné,
a Ïe nevyjádﬁí-li se Ïalovan˘ do sedmi kalendáﬁních
dnÛ ode dne, kdy mu byla doruãena Ïaloba, jsou skuteãnosti vyjádﬁené a uvedené v Ïalobû povaÏovány za
nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Spoleãnosti. Ve‰keré písemnosti jsou doruãovány po‰tou, pﬁípadnû osobnû. Pﬁi doruãování po‰tou stranû sporu, jeÏ
nebyla zastiÏena, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje,
se pouÏije pﬁimûﬁenû ustanovení obãanského soudního ﬁádu o doruãování písemností do vlastních rukou,
pﬁiãemÏ opûtovné doruãování zásilky se nevyÏaduje
a platí, Ïe nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ
od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den
doruãení, i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl. Písemnosti se doruãují na adresu Ïalované strany, uvedenou v pojistné smlouvû, nesdûlí-li tato strana písemnû adresu jinou, k ãemuÏ se zavazuje, pokud chce, aby
jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doruãovány.
V pﬁípadû, Ïe Ïalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdrÏuje se na jiné adrese, budou v rozhodãím
ﬁízení písemnosti doruãovány na Ïalobci známou adresu a Ïalovaná strana bere na vûdomí, Ïe se tak dûje
s úãinky pro rozhodãí ﬁízení rozhodn˘mi, jako by se na
této adrese zdrÏovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe rozhodãí doloÏka
sjednaná v ustanovení ãlánku 25 odstavec 1 tûchto pojistn˘ch podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve vûci kterého nebylo dosud
zahájeno rozhodãí ﬁízení, ru‰í zahájením soudního ﬁízení ve vûci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. V‰echny dal‰í spory, vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich pﬁedmûtu nelze podﬁadit pod ustanovení ãlánku 25 odstavec 1 tûchto pojistn˘ch podmínek, budou rozhodovány
obecn˘mi vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘mi soudy.

âlánek 26
Poplatky
Pojistitel je oprávnûn úãtovat pojistníkovi poplatky za mimoﬁádné úkony, které provádí na Ïádost pojistníka a jsou
uvedeny v Pﬁehledu poplatkÛ. V˘‰i poplatkÛ urãuje pojistitel a je obsaÏena v aktuálním Pﬁehledu poplatkÛ pﬁístupném na obchodních místech pojistitele. Úhrada poplatkÛ
se provádí zapoãtením vzájemn˘ch pohledávek. Není-li zapoãtení moÏno provést, je splatná pﬁedem.

âlánek 27
Povinnosti oprávnûné osoby
Oprávnûná osoba je povinna pﬁedloÏit pﬁi likvidaci pojistné
události doklady vyÏádané pojistitelem v ãeském jazyce.

âlánek 28
V˘klad pojmÛ
Písemn˘mi dotazy pojistitele t˘kajícími se sjednávaného
poji‰tûní jsou v‰echny dotazy nutné k uzavﬁení pojistné
smlouvy. Tûmito dotazy se rozumí i dotazy t˘kající se zdravotního stavu poji‰tûného i pojistníka.
Oprávnûnou osobou v pﬁípadû smrti poji‰tûného je obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle
§ 51 odst. 2 a 3 ZPS.

V‰eobecné pojistné podmínky
pro úrazové poji‰tûní

schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. dne 14. 9.
2004 pod ã. j. 4

jistn˘ch událostí, které nastanou od smluvnû stanoveného
dne, nejdﬁíve v‰ak v 00 hodin dne následujícího po uzavﬁení
dohody.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pro úrazové poji‰tûní, které sjednává âeská poji‰Èovna a.s.
(dále jen „pojistitel“), se pouÏije právní ﬁád âeské republiky
a platí pﬁíslu‰ná ustanovení zákona o pojistné smlouvû
ã. 37/2004 Sb.(dále „ZPS“). Souãástí pojistné smlouvy jsou
tyto v‰eobecné pojistné podmínky.
Poji‰tûním se rozumí soukromé poji‰tûní podle ZPS (dále jen
„poji‰tûní“).
Úrazové poji‰tûní sjednávané pojistitelem je poji‰tûním obnosov˘m.

OBECNÁ USTANOVENÍ
DRUHY POJISTNÉHO PLNùNÍ
âlánek 1
Druhy pojistného plnûní
1. Pojistitel poskytuje z úrazového poji‰tûní pojistné plnûní
– za dobu nezbytného léãení (ãlánek 18),
– za hospitalizaci následkem úrazu (ãlánek 19),
– za trvalé následky úrazu (ãlánek 20),
– za smrt zpÛsobenou úrazem (ãlánek 21).
2. Pojistitel mÛÏe z úrazového poji‰tûní poskytovat i jiné
druhy pojistn˘ch plnûní. Pokud takové druhy pojistn˘ch
plnûní nejsou upraveny zvlá‰tními pﬁedpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro nû ustanovení tûchto pojistn˘ch
podmínek, která jsou mu povahou a úãelem nejbliÏ‰í.
3. Pro to, zda se poji‰tûní vztahuje na v‰echny uvedené druhy pojistn˘ch plnûní nebo jen na nûkteré z nich, je rozhodující obsah pojistné smlouvy.

âlánek 2
Úrazové poji‰tûní lze sjednat v jedné pojistné smlouvû i s dal‰ími druhy poji‰tûní. Pro nû pak platí v‰eobecné pojistné
podmínky pﬁíslu‰ného druhu poji‰tûní.

VZNIK A SPRÁVA POJI·TùNÍ
âlánek 3
Pojistná doba, poãátek poji‰tûní, konec poji‰tûní
1. Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno. Pojistnou dobu lze sjednat buì na pﬁesnû
stanovenou dobu (se sjednan˘m koncem poji‰tûní) nebo
na dobu neurãitou.
2. Poji‰tûní zaãíná v 00 hodin dne sjednaného jako poãátek
poji‰tûní, nebylo-li úãastníky dohodnuto, Ïe zaãne jiÏ
uzavﬁením pojistné smlouvy.
3. U poji‰tûní sjednan˘ch na pﬁesnû stanovenou dobu konãí
poji‰tûní ve 24 hodin dne sjednaného jako konec poji‰tûní.
4. Pokud je úrazové poji‰tûní za bûÏné pojistné sjednáno
v jedné pojistné smlouvû s jin˘m druhem poji‰tûní,
v nûmÏ je doba placení pojistného krat‰í neÏ pojistná doba, zaniká úrazové poji‰tûní uplynutím dohodnuté doby
placení pojistného.

âlánek 4
Pojistné ãástky
Pojistitel má právo stanovit pro jednotlivé sazby úrazového
poji‰tûní a druhy pojistn˘ch plnûní maximální a minimální
pojistné ãástky, na které lze poji‰tûní sjednat.

âlánek 5
Pojistné
1. V˘‰e a splatnost pojistného je uvedena v pojistné smlouvû. V˘‰e pojistného se urãuje podle sazebníku pojistného
stanoveného pojistitelem pro jednotlivé druhy a sazby
poji‰tûní s ohledem na povolání poji‰tûného a vykonávanou sportovní ãinnost.
2. Pokud v˘‰e pojistného závisí na vûku poji‰tûného, povaÏuje se pro úãely stanovení pojistného za jeho vûk rozdíl
mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním
rokem narození poji‰tûného (vstupní vûk poji‰tûného).
3. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojistitel oprávnûn poÏadovat úrok z prodlení.

ZMùNA POJI·TùNÍ
âlánek 6
Zmûna poji‰tûní
Pokud se úãastníci dohodnou o zmûnû rozsahu poji‰tûní jiÏ
sjednaného, plní pojistitel ze zmûnûného poji‰tûní aÏ z po-

ODKUPNÉ
âlánek 7
Odkupné
1. Pokud bylo u poji‰tûní za jednorázové pojistné, sjednaného na dobu del‰í neÏ 1 rok, zaplaceno pojistné, má
pojistník právo, aby na jeho Ïádost pojistitel poji‰tûní
zru‰il s v˘platou odkupného.
2. V˘‰i odkupného pojistitel stanoví podle pojistnû technick˘ch zásad.
3. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy pojistitel odkupné vyplatil
v hotovosti, vystavil ‰ek nebo dal pﬁíkaz k provedení v˘platy penûÏnímu ústavu.

DÒSLEDKY NEPLACENÍ POJISTNÉHO
âlánek 8
DÛsledky neplacení pojistného
Pro neplacení pojistného poji‰tûní zaniká bez náhrady.

P¤ERU·ENÍ POJI·TùNÍ
âlánek 9
U úrazového poji‰tûní nenastává pﬁeru‰ení poji‰tûní ve smyslu § 18 ZPS.

ZÁNIK POJI·TùNÍ
âlánek 10
Zánik poji‰tûní
1. K zániku poji‰tûní mÛÏe dojít:
a) uplynutím doby,
b) nezaplacením pojistného,
c) dohodou, která musí obsahovat zpÛsob vzájemného
vypoﬁádání závazkÛ a okamÏik zániku soukromého
poji‰tûní,
d) v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období,
e) v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka do dvou mûsícÛ
od uzavﬁení pojistné smlouvy,
f) v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka do 3 mûsícÛ ode
dne doruãení oznámení vzniku pojistné události,
g) v˘povûdí pojistníka do 1 mûsíce ode dne doruãení
sdûlení o pﬁevodu pojistného kmene nebo jeho ãásti
podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu nebo do 1 mûsíce
ode dne zveﬁejnûní oznámení o odnûtí povolení
k provozování poji‰Èovací ãinnosti pojistitele,
h) odstoupením od pojistné smlouvy,
i) odmítnutím plnûní,
j) vyplacením odkupného u poji‰tûní za jednorázové
pojistné sjednaného na dobu del‰í neÏ 1 rok,
k) smrtí poji‰tûné fyzické osoby,
l) zpÛsoby uveden˘mi v doplÀkov˘ch nebo zvlá‰tních
pojistn˘ch podmínkách.
DÛvody jednotliv˘ch zánikÛ poji‰tûní jsou uvedeny v ZPS,
doplÀkov˘ch nebo zvlá‰tních pojistn˘ch podmínkách.
2. Pokud poji‰tûní zaniklo z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ uveden˘ch
v odstavci 1 písm. b), h) a i), ne v‰ak proto, Ïe pojistnou
událostí odpadl dÛvod dal‰ího poji‰tûní, je pojistitel povinen vrátit zb˘vající ãást bûÏného pojistného.
3. Pokud poji‰tûní zaniklo odstoupením od pojistné smlouvy,
tato smlouva se od poãátku ru‰í. Pojistitel je povinen bez
zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do 30 dnÛ ode
dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pﬁípadû odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odeãítají i náklady spojené se vznikem a správou poji‰tûní.
Pojistník nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem,
popﬁípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pﬁesahuje v˘‰i zaplaceného pojistného.
4. Pokud poji‰tûní zaniklo odmítnutím plnûní, zaplacené
bûÏné pojistné pojistitel nevrací.

2. Pokud nebylo dohodnuto v pojistné smlouvû jinak, vztahuje se poji‰tûní na úrazy poji‰tûného, ke kter˘m dojde
pﬁi jakékoliv ãinnosti s v˘jimkou ãinností uveden˘ch
v ãlánku 13.
3. Pojistnou událostí v úrazovém poji‰tûní je úraz poji‰tûného. Úrazem se rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení zevních sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m
bylo poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo
smrt. Pro úãely úrazového poji‰tûní se po‰kozením zdraví rozumí tûlesné po‰kození, které je uvedeno v oceÀovacích tabulkách pojistitele.
4. Pojistitel plní i za újmy na zdraví, které byly poji‰tûnému
zpÛsobeny
a) nemocí vzniklou v˘luãnû následkem úrazu,
b) zhor‰ením následkÛ úrazu nemocí, jíÏ poji‰tûn˘ trpûl
pﬁed úrazem,
c) místním hnisáním po vniknutí choroboplodn˘ch zárodkÛ do otevﬁené rány zpÛsobené úrazem a nákazou tetanem pﬁi úrazu,
d) diagnostick˘mi, léãebn˘mi a preventivními zákroky
proveden˘mi za úãelem léãení následkÛ úrazu.

âlánek 12
V˘luky z poji‰tûní
Pojistnou událostí není:
a) vznik a zhor‰ení k˘l (hernií), nádorÛ v‰eho druhu a pÛvodu, amoce sítnice, vznik a zhor‰ení aseptick˘ch zánûtÛ
pochev ‰lachov˘ch, úponÛ svalov˘ch, tíhov˘ch váãkÛ, synovitid, epikondylitid a v˘hﬁez meziobratlové ploténky
a s ním související obtíÏe, vãetnû vertebrogenních algick˘ch syndromÛ, a to ani v pﬁípadû, kdy vyvolávajícím momentem vyjmenovan˘ch obtíÏí je úraz,
b) infekãní nemoc, i kdyÏ byla pﬁenesena zranûním, a pracovní úraz a nemoc z povolání, pokud nemají povahu
úrazu podle ãlánku 11,
c) následek diagnostick˘ch, léãebn˘ch a preventivních zákrokÛ, které nebyly provedeny za úãelem léãení následkÛ úrazu,
d) dojde-li v dÛsledku úrazu ke zhor‰ení nebo projevení se
nemoci, vãetnû zhor‰ení ãi projevení se obtíÏí majících
pÛvod v degenerativních zmûnách,
e) sebevraÏda, pokus o ni ani úmyslné sebepo‰kození.

âlánek 13
Pojistitel neplní z událostí, k nimÏ dojde
a) v dÛsledku nebo v souvislosti s obãanskou válkou, váleãnou událostí, váleãnou invazí, vpádem zahraniãního nepﬁítele, váleãn˘m stavem vyhlá‰en˘m nebo nevyhlá‰en˘m, revoluãními událostmi, pﬁevraty, teroristick˘mi
útoky (tj. násiln˘m jednáním motivovan˘m politicky, sociálnû, ideologicky nebo náboÏensky) a mezinárodní mírovou misí, teroristick˘mi akty vãetnû kontaminace v dÛsledku teroristického aktu,
b) v dÛsledku nebo v souvislosti s úãastí poji‰tûného na stranû iniciátora pﬁi obãansk˘ch nepokojích, vnitrostátních
násiln˘ch nepokojích a stávkách,
c) pﬁím˘m nebo nepﬁím˘m pÛsobením jaderné energie,
d) v souvislosti s ﬁízením motorového vozidla pﬁi automobilov˘ch nebo motocyklov˘ch soutûÏích a pﬁi pﬁípravû na
nû. Pojistitel není povinen plnit ani v pﬁípadech, kdy se
poji‰tûn˘ zúãastní tûchto soutûÏí nebo pﬁípravy na nû jako spolujezdec,
e) vykonává-li poji‰tûn˘ funkci pilota nebo jiného ãlena posádky letadla s v˘jimkou toho, vykonává-li tuto ãinnost
jako své povolání na palubû dopravního letadla letecké
spoleãnosti pﬁepravujícího osoby nebo náklad; pﬁi létání
s bezmotorov˘mi letadly, vûtroni s pomocn˘m motorem
a ultralehk˘mi letadly, pﬁi závûsném létání, paraglidingu
a létání v balonech, pﬁi seskocích a letech s padákem z letadel i z v˘‰in,
f) pﬁi v˘konu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice,
pﬁi lovu spojeném s jízdou na koni, hloubkovém potápûní
s nutností d˘chacího pﬁístroje a pﬁi provozování extrémních, tzv. adrenalinov˘ch sportÛ jako je napﬁ. canyoning,
sky–surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark–diving,
mega–diving, rocket–bungee, heli–skiing (biking), rafting,
black– water–rafting apod.,
g) v dÛsledku nebo v souvislosti s ﬁízením motorového vozidla, pro nûÏ poji‰tûn˘ nemûl v dobû pojistné události
ﬁidiãské oprávnûní.

âlánek 14
Pojistné plnûní

POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ PLNùNÍ

1. Pojistné plnûní je splatné v âeské republice a v ãeské mûnû, pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 11
Pojistná událost

2. Pojistné plnûní je splatné do patnácti dnÛ, jakmile pojistitel skonãil ‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu povinnosti
pojistitele plnit. Pojistitel poskytne poji‰tûnému, resp.
oprávnûné osobû na poÏádání ve smyslu § 16 odst. 3 ZPS
pﬁimûﬁenou zálohu.

1. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou
bûhem trvání poji‰tûní. Územní platnost poji‰tûní není
omezena s v˘jimkou uvedenou v ãlánku 19 odst. 2.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnûní na základû písemného
oznámení na tiskopisu pojistitele.

í

4. Pojistitel nenese náklady spojené s cestou poji‰tûného do
zahraniãí ãi ze zahraniãí z dÛvodu zji‰tûní rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
5. Pojistitel nenese náklady na cestu ze zahraniãí ãi do zahraniãí vzniklé v souvislosti s úrazem poji‰tûného.

âlánek 15
V˘plata pojistného plnûní
1. Z poji‰tûní pojistitel poskytne jednorázové plnûní nebo
vyplácí dÛchod, a to podle toho, co bylo dohodnuto
v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události.
2. Bylo-li sjednáno v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události plnûní ve formû dÛchodu, vyplácí se dÛchod v dohodnut˘ch obdobích, a to pﬁedem.
3. Právo na v˘platu dÛchodu vzniká prvního dne mûsíce,
kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém do‰lo k pojistné
události.
4. DÛchod se vyplácí poji‰tûnému nebo tomu, komu vzniklo právo na v˘platu dÛchodu, po dohodnutou dobu v pojistné smlouvû nebo pﬁi ‰etﬁení pojistné události.

âlánek 16
Povinnosti poji‰tûného
1. Povinností poji‰tûného je bez zbyteãného odkladu vyhledat po úrazu lékaﬁské o‰etﬁení, léãit se podle pokynÛ lékaﬁe a vyÏaduje-li to pojistitel, dát se na jeho náklady vy‰etﬁit lékaﬁem, kterého pojistitel urãí. V pﬁípadû pozdního
o‰etﬁení, které mûlo vliv na délku léãení a rozsah trval˘ch
následkÛ, má pojistitel právo poskytnout pojistné plnûní
pouze za prokázanou dobu léãení dle pevnû stanoveného procenta pﬁíslu‰né poloÏky, u denního plnûní nejv˘‰e
do maximálního poãtu dní uvedeného u pﬁíslu‰né poloÏky a pojistné plnûní za trvalé následky adekvátnû sníÏit.
2. V pﬁípadû pochybností je povinností poji‰tûného prokázat, Ïe k úrazu do‰lo.
3. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ poÏaduje kontrolní vy‰etﬁení, je
povinen nést náklady tohoto vy‰etﬁení. Pokud na základû kontrolního vy‰etﬁení pojistitel poskytne dal‰í plnûní,
náklady na kontrolní vy‰etﬁení poji‰tûnému uhradí.
4. Pﬁi hodnocení trval˘ch následkÛ je poji‰tûn˘ povinen prokázat se obãansk˘m prÛkazem ãi jin˘m platn˘m identifikaãním dokladem.
5. Poji‰tûn˘ je povinen pﬁi likvidaci pojistné události pﬁedloÏit doklady vyÏádané pojistitelem v ãeském jazyce.

ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ
âlánek 17
Urãení v˘‰e plnûní
1. V˘‰i plnûní za dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem a za trvalé následky úrazu urãuje pojistitel podle zásad, uveden˘ch dále v ãlánku 18,
19 a 20, pﬁepoãtové tabulky a tabulek pro hodnocení tûlesn˘ch po‰kození v úrazovém poji‰tûní (dále jen „oceÀovací tabulky“), do kter˘ch je moÏné nahlédnout na
obchodních místech pojistitele.
2. V˘‰i plnûní urãuje pojistitel podle oceÀovacích tabulek
platn˘ch k datu uzavﬁení pojistné smlouvy.
3. V˘‰i plnûní za smrt následkem úrazu urãuje pojistitel
podle zásad uveden˘ch v ãlánku 21 a podle sjednané pojistné ãástky.

âlánek 18
Plnûní za dobu nezbytného léãení
A. Plnûní za dobu nezbytného léãení stanovená v procentech (DNL – %)
1. Dojde-li k úrazu poji‰tûného a doba, které je podle poznatkÛ vûdy obvykle tﬁeba ke zhojení nebo ustálení tûlesného
po‰kození zpÛsobeného úrazem (dále jen „prÛmûrná doba nezbytného léãení“), je del‰í neÏ dva t˘dny, vyplatí pojistitel z pojistné ãástky tolik procent, kolika procentÛm
podle oceÀovací tabulky A odpovídá plnûní za prÛmûrnou
dobu nezbytného léãení tohoto tûlesného po‰kození.
2. V pﬁípadech uveden˘ch v odstavci 3 tohoto ãlánku plní
pojistitel podle poãtu dní doby nezbytného léãení, která
je pﬁimûﬁená povaze a rozsahu tûlesného po‰kození (dále
jen „pﬁimûﬁená doba nezbytného léãení“). Plnûní za pﬁimûﬁenou dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem urãí pojistitel ve v˘‰i tolika procent
z pojistné ãástky, kolika procentÛm odpovídá pﬁimûﬁená
doba nezbytného léãení podle pﬁepoãtové tabulky.
3. Podle pﬁimûﬁené doby nezbytného léãení pojistitel plní tehdy, jestliÏe tato doba pﬁesáhne dobu nezbytného léãení
vlastního tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem, a to
a) v pﬁípadû uvedeném v ãlánku 11 písm. a), b), d) o více neÏ ãtyﬁi t˘dny,
b) pro celkov˘ zdravotní stav poji‰tûného, kter˘ nemá
povahu nemoci, o více neÏ ãtyﬁi t˘dny.
4. Stanoví-li tabulka A procentní rozpûtí, urãí pojistitel v˘‰i

plnûní podle pﬁepoãtové tabulky tak, aby v rámci daného rozpûtí odpovídalo pojistné plnûní povaze a rozsahu
tûlesného po‰kození, které bylo poji‰tûnému úrazem
zpÛsobeno.
5. Do doby nezbytného léãení se nezapoãítává doba, ve
které se poji‰tûn˘ podroboval obãasn˘m zdravotním
kontrolám, nebo rehabilitace, která byla zamûﬁena na
zmírnûní bolesti bez následné úpravy zdravotního stavu.
6. Bylo-li poji‰tûnému zpÛsobeno jedin˘m úrazem nûkolik
tûlesn˘ch po‰kození, plní pojistitel jen za dobu nezbytného léãení toho po‰kození, které je hodnoceno nejvy‰‰ím procentem.
7. Pojistitel plní za prÛmûrnou dobu nezbytného léãení, popﬁípadû za pﬁimûﬁenou dobu nezbytného léãení, nejv˘‰e
za dobu jednoho roku.
8. Za dobu nezbytného léãení nevzniká právo na plnûní,
zemﬁe-li poji‰tûn˘ do jednoho mûsíce od úrazu.
9. Právo na plnûní za dobu nezbytného léãení stanovenou
v procentech má poji‰tûn˘.
B. Plnûní za dobu nezbytného léãení ve dnech (DNL-D)
1. Dojde-li k úrazu poji‰tûného a doba, která je podle poznatkÛ vûdy obvykle tﬁeba ke zhojení nebo ustálení tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem (dále jen „prÛmûrná doba nezbytného léãení“), je del‰í neÏ dva t˘dny,
vyplatí pojistitel denní plnûní za kaÏd˘ den doby nezbytného léãení, a to do maximálního rozsahu poãtu dní, kter˘ odpovídá pﬁíslu‰nému tûlesnému po‰kození, stanovenému v ãásti pro denní plnûní oceÀovací tabulkou A.
2. Denní plnûní vyplatí pojistitel naãítanû v závislosti na délce doby nezbytného léãení tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem násobené pﬁíslu‰n˘m pﬁepoãtov˘m koeficientem takto :
Délka nezbytného léãení
Pﬁepoãtov˘ koeficient
od 1. dne do 28. dne (vãetnû)
0,5
od 29. dne do 120. dne (vãetnû)
1
od 121. dne do 240. dne (vãetnû)
1,5
od 241. dne do 365. dne (vãetnû)
2
3. V pﬁípadech uveden˘ch v odstavci 4 tohoto ãlánku plní
pojistitel podle poãtu dní doby nezbytného léãení, která
je pﬁimûﬁená povaze a rozsahu tûlesného po‰kození (dále
jen „pﬁimûﬁená doba nezbytného léãení“). Plnûní za pﬁimûﬁenou dobu nezbytného léãení tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem urãí pojistitel ve v˘‰i poãtu dní, kolika dnÛm odpovídá pﬁimûﬁená doba nezbytného léãení.
4. V pﬁípadech prodlouÏení doby nezbytného léãení v dÛsledku újem na zdraví uveden˘ch v ãlánku 11 písm. a),
b), d) nebo pro celkov˘ zdravotní stav poji‰tûného, kter˘
nemá povahu nemoci, plní pojistitel i za dny doby nezbytného léãení, o které pﬁimûﬁená doba nezbytného léãení nepﬁesáhne 20 % maximálního poãtu dní stanoveného pro jednotlivá tûlesná po‰kození v ãásti pro denní
plnûní oceÀovací tabulky A.
5. Pojistitel není povinen poskytnout denní plnûní za dny
pﬁimûﬁené doby nezbytného léãení úrazu, o které tato
doba nezbytného léãení vlastního tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem pﬁesáhne maximální poãet dní stanoven˘ pro jednotlivá tûlesná po‰kození v ãásti pro denní plnûní oceÀovací tabulky A.
6. Do doby nezbytného léãení se nezapoãítává doba, ve
které se poji‰tûn˘ podroboval obãasn˘m zdravotním
kontrolám, nebo rehabilitace, která byla zamûﬁena na
zmírnûní bolesti bez následné úpravy zdravotního stavu.
7. Bylo-li poji‰tûnému zpÛsobeno jedin˘m úrazem nûkolik
tûlesn˘ch po‰kození, plní pojistitel denní plnûní jen za
dobu nezbytného léãení toho po‰kození, které je hodnoceno nejvy‰‰ím poãtem dní v oceÀovací tabulce A.
8. Pojistitel poskytuje denní plnûní za dobu nezbytného léãení nejv˘‰e za dobu jednoho roku.
9. Za dobu nezbytného léãení nevzniká právo na plnûní,
zemﬁe-li poji‰tûn˘ do jednoho mûsíce od úrazu.
10. Právo na plnûní za dobu nezbytného léãení ve dnech má
poji‰tûn˘.

âlánek 19
Denní plnûní za hospitalizaci následkem úrazu
1. Pojistnou událostí je úraz, jehoÏ následkem do‰lo z lékaﬁského hlediska k nezbytnému poskytnutí nemocniãní
lÛÏkové péãe (dále jen „hospitalizace“).
2. Poji‰tûní pro pﬁípad hospitalizace následkem úrazu se vztahuje na hospitalizaci poskytnutou v˘hradnû na území âR.
3. Pojistitel poskytne plnûní z poji‰tûní denního plnûní pﬁi
hospitalizaci následkem úrazu na lÛÏkové ãásti nemocnice, která je pod stál˘m lékaﬁsk˘m dozorem, disponuje
dostateãn˘m diagnostick˘m, chirurgick˘m a terapeutick˘m zaﬁízením, pracuje v souladu se souãasn˘mi dostupn˘mi poznatky lékaﬁské vûdy a její provozování je v souladu s pﬁíslu‰n˘mi platn˘mi právními pﬁedpisy.
4. Denní plnûní pﬁi pobytu v nemocnici se poskytuje za kaÏd˘ kalendáﬁní den hospitalizace následkem úrazu, která
je z lékaﬁského hlediska nezbytná. Hospitalizace z lékaﬁského hlediska nezbytná je taková, kdy vzhledem k zá-

vaÏnosti a charakteru úrazu musí b˘t o‰etﬁení a léãení
provedeno v nemocnici na lÛÏkové ãásti.
5. Za lékaﬁsky nezbytnou hospitalizaci se nepovaÏuje ústavní pobyt v pﬁípadû, je-li odÛvodnûn pouze nedostatkem
domácí péãe ãi jin˘mi osobními pomûry poji‰tûného.
6. Ústavní pobyty (hospitalizace) k o‰etﬁení zubÛ a zákroky
v oblasti zubní a ãelistní chirurgie v dÛsledku úrazu se
povaÏují za lékaﬁsky nezbytné pouze tehdy, jestliÏe z lékaﬁsk˘ch dÛvodÛ není moÏné ambulantní o‰etﬁení.
7. Denní plnûní za hospitalizaci následkem úrazu poskytuje
pojistitel s ãasov˘m omezením, maximálnû po dobu 60
dnÛ v prÛbûhu ãtyﬁ let od data pojistné události (úrazu).
8. Dojde-li v dobû hospitalizace v dÛsledku úrazu k dal‰ímu úrazu s nutností hospitalizace, (tj. v pﬁípadû soubûhu nezbytné hospitalizace v dÛsledku více úrazÛ s rozdíln˘m datem poãátku), zapoãítává se hospitalizace ve
dnech soubûhu tak, Ïe pojistitel poskytne denní plnûní
za kaÏd˘ den soubûhu pouze jednou.
9. Právo na plnûní nevzniká pﬁi hospitalizaci v dÛsledku
úrazu za dny, kdy se poji‰tûn˘ v nemocnici nezdrÏoval
(pﬁeru‰ení hospitalizace) nebo jestliÏe nemocniãní o‰etﬁování trvalo ménû neÏ 24 hodin. Den, kdy byl poji‰tûn˘
pﬁijat do nemocniãního o‰etﬁování a den, kdy byl z tohoto o‰etﬁování propu‰tûn se sãítají a povaÏují se za jeden den hospitalizace.
10. Pojistitel neposkytne denní plnûní pﬁi hospitalizaci následkem úrazu, zemﬁel-li poji‰tûn˘ do jednoho mûsíce
od úrazu.
11. Právo na plnûní nevzniká za denní plnûní pﬁi hospitalizaci následkem úrazu za léãebné pobyty:
a) v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních, léãebnách, centrech a sanatoriích, zotavovnách, dietetick˘ch zaﬁízeních a zvlá‰tních dûtsk˘ch zaﬁízeních,
b) v rehabilitaãních zaﬁízeních a centrech, kromû hospitalizace ve speciálních rehabilitaãních zaﬁízeních, která pojistitel pﬁedem urãil (do aktuálního seznamu
tûchto zaﬁízení má poji‰tûn˘ moÏnost nahlédnout
u pojistitele),
c) pﬁi hospitalizaci z dÛvodÛ kosmetick˘ch úkonÛ proveden˘ch za úãelem léãení následkÛ úrazu, které nejsou z lékaﬁského hlediska nezbytné,
d) v zaﬁízeních pro dlouhodobû nemocné, pro o‰etﬁované z dÛvodu stáﬁí, se‰losti, neduÏivosti nebo pro
nedostatek domácí péãe s potﬁebou peãovatelské
a opatrovnické péãe,
e) v psychiatrick˘ch léãebnách a jin˘ch zdravotnick˘ch
zaﬁízeních v dÛsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu,
f) ve vojensk˘ch o‰etﬁovnách a ve vûzeÀsk˘ch nemocnicích,
g) pﬁi pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod, které nejsou v‰eobecnû vûdecky uznány.
12. Právo na denní plnûní za hospitalizaci následkem úrazu
má poji‰tûn˘.

âlánek 20
Plnûní za trvalé následky úrazu
1. Zanechá-li úraz poji‰tûnému trvalé následky, vyplatí pojistitel z pojistné ãástky tolik procent, kolika procentÛm
odpovídá pro jednotlivá tûlesná po‰kození podle oceÀovací tabulky B rozsah trval˘ch následkÛ po jejich ustálení a v pﬁípadû, Ïe se neustálily do tﬁí let ode dne úrazu,
kolika procentÛm odpovídá jejich stav ke konci této lhÛty. Stanoví-li tabulka B procentní rozpûtí, urãí pojistitel
v˘‰i pojistného plnûní tak, aby v rámci daného rozpûtí
odpovídalo pojistné plnûní povaze a rozsahu tûlesného
po‰kození zpÛsobeného úrazem.
2. NemÛÏe-li pojistitel plnit podle pﬁedchozího odstavce
proto, Ïe trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí ‰esti
mûsícÛ ode dne úrazu je‰tû ustáleny, av‰ak je jiÏ známo,
jak˘ bude jejich minimální rozsah, poskytne poji‰tûnému na jeho poÏádání pﬁimûﬁenou zálohu.
3. T˘kají-li se trvalé následky úrazu ãásti tûla nebo orgánu,
které byly po‰kozeny jiÏ pﬁed úrazem, sníÏí pojistitel pojistné plnûní za trvalé následky o tolik procent, kolika
procentÛm odpovídalo pﬁedcházející po‰kození, urãené
téÏ podle oceÀovací tabulky B.
4. ZpÛsobil-li jedin˘ úraz poji‰tûnému nûkolik trval˘ch
následkÛ, hodnotí pojistitel celkové trvalé následky
souãtem procent pro jednotlivé následky, nejv˘‰e v‰ak
100 %.
5. T˘kají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhoÏ údu, orgánu nebo jejich ãástí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejv˘‰e procentem, stanoven˘m
v oceÀovací tabulce B pro anatomickou nebo funkãní
ztrátu pﬁíslu‰ného údu, orgánu nebo jejich ãástí.
6. JestliÏe pﬁed v˘platou plnûní za trvalé následky úrazu
poji‰tûn˘ zemﬁe, nikoliv v‰ak na následky tohoto úrazu,
vyplatí pojistitel jeho dûdicÛm ãástku, která odpovídá
rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu poji‰tûného v dobû jeho smrti, nejv˘‰e v‰ak ãástku, odpovídající pojistné ãástce dohodnuté pro pﬁípad smrti následkem úrazu.
7. Právo na plnûní za trvalé následky úrazu má poji‰tûn˘.

âlánek 21
Plnûní za smrt následkem úrazu

âlánek 24
Doruãování

1. Byla-li úrazem zpÛsobena poji‰tûnému smrt, která nastala nejpozdûji do tﬁí let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel
pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti následkem úrazu.

1. Písemnost t˘kající se poji‰tûní je doruãována zpravidla
prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle zvlá‰tního zákona na poslední pojistiteli známou adresu úãastníka poji‰tûní na území âR, jemuÏ je urãena. Písemnost
mÛÏe b˘t doruãena i zamûstnancem pojistitele nebo jinou povûﬁenou osobou.

2. Právo na plnûní má obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3 ZPS.
3. Zemﬁe-li v‰ak poji‰tûn˘ na následky úrazu a pojistitel jiÏ
plnil za trvalé následky tohoto úrazu, vyplatí jen pﬁípadn˘ rozdíl mezi pojistnou ãástkou pro pﬁípad smrti následkem úrazu a ãástkou jiÏ vyplacenou.

SPOLEâNÁ USTANOVENÍ
âlánek 22
Oprávnûní pojistitele
1. Pojistitel je oprávnûn poÏadovat údaje o zdravotním stavu a zji‰tûní zdravotního stavu nebo pﬁíãiny smrti poji‰tûného, jsou-li pro to dÛvody související se stanovením v˘‰e pojistného rizika, v˘‰e pojistného a ‰etﬁením pojistné
události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního stavu nebo pﬁíãiny smrti
se provádí na základû zpráv a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûﬁen˘m zdravotnick˘m
zaﬁízením od o‰etﬁujících lékaﬁÛ, a v pﬁípadû potﬁeby
i prohlídkou nebo vy‰etﬁením proveden˘m zdravotnick˘m zaﬁízením.
2. Souhlas se zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním svého zdravotního stavu dávají poji‰tûn˘ a pojistník podpisem pojistné smlouvy. Souhlas se zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním zdravotního stavu osoby, která není zpÛsobilá
k právním úkonÛm, dává její zákonn˘ zástupce nebo
opatrovník podpisem pojistné smlouvy.
3. Skuteãnosti, o kter˘ch se pojistitel pﬁi zji‰Èování zdravotního stavu dozví, smí pouÏít pouze pro svou potﬁebu.

âlánek 23
Vinkulace
1. Lze dohodnout, Ïe pojistné plnûní nebo odkupné bude vinkulováno ve prospûch tﬁetí osoby. Vinkulace znamená, Ïe pojistné plnûní nebo odkupné pojistitel vyplatí tﬁetí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní
vinkulováno (vinkulaãní vûﬁitel), pokud vinkulaãní vûﬁitel nedá souhlas k vyplacení plnûní oprávnûné osobû
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnûní vinkulaãnímu vûﬁiteli, splní pojistitel svÛj závazek vÛãi oprávnûné
osobû.
2. Vinkulace plnûní mÛÏe b˘t provedena pouze na Ïádost
pojistníka. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat plnûní jen se souhlasem poji‰tûného.

2. Pojistník (poji‰tûn˘) je povinen pojistiteli oznámit zmûnu
adresy, kam mu mají b˘t písemnosti zasílány.
3. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost
pojistitele v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licence. Nevyzvedne-li adresát písemnost do 15 dnÛ
od jejího uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za
den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení písemnosti nedozvûdûl.
4. Odmítl-li adresát pﬁijetí písemnosti, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy adresát její pﬁijetí odmítl.
O následcích odmítnutí musí b˘t adresát pouãen.
5. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ by
o tom informoval pojistitele, je písemnost doruãena dnem,
kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãitelná.

âlánek 25
¤e‰ení sporÛ
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe v‰echny majetkové spory
vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti
s ní, které se t˘kají úplného i ãásteãného nezaplacení bûÏného ãi jednorázového pojistného, jeho v˘‰e nebo splatnosti, budou rozhodovány s vylouãením pravomoci obecn˘ch soudÛ v rozhodãím ﬁízení s v˘jimkou uvedenou
v ãlánku 25 odstavec 2 tûchto pojistn˘ch podmínek. Tyto
spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovan˘m Správcem Seznamu rozhodcÛ, vedeném Spoleãností
pro rozhodãí ﬁízení, a.s. Iâ 26421381 se sídlem Praha 2,
Sokolská 60, PSâ 120 00 (dále jen „Spoleãnost“). Smluvní strany prohla‰ují, Ïe jsou srozumûny s obsahem Jednacího ﬁádu pro rozhodãí ﬁízení Spoleãnosti, Pravidly o nákladech rozhodãího ﬁízení, Organizaãním a Kanceláﬁsk˘m
ﬁádem Spoleãnosti. O právech a povinnostech plynoucích
z tûchto dokumentÛ se smluvní strany mohou rovnûÏ informovat v sídle Spoleãnosti, kde mohou téÏ obdrÏet stejnopis Jednacího ﬁádu a Pravidel o nákladech rozhodãího
ﬁízení po úhradû nákladÛ na poﬁízení kopie, nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obû smluvní strany se dohodly a berou na vûdomí, Ïe rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, zpravidla pouze písemné, a Ïe
nevyjádﬁí-li se Ïalovan˘ do sedmi kalendáﬁních dnÛ ode
dne, kdy mu byla doruãena Ïaloba, jsou skuteãnosti vyjádﬁené a uvedené v Ïalobû povaÏovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Spoleãnosti. Ve‰keré písemnosti jsou doruãovány po‰tou, pﬁípadnû osobnû. Pﬁi
doruãování po‰tou stranû sporu, jeÏ nebyla zastiÏena, aã-

koliv se v místû doruãení zdrÏuje, se pouÏije pﬁimûﬁenû
ustanovení obãanského soudního ﬁádu o doruãování písemností do vlastních rukou, pﬁiãemÏ opûtovné doruãování zásilky se nevyÏaduje a platí, Ïe nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát
o doruãení nedozvûdûl. Písemnosti se doruãují na adresu Ïalované strany, uvedenou v pojistné smlouvû, nesdûlí-li tato strana písemnû adresu jinou, k ãemuÏ se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doruãovány. V pﬁípadû, Ïe Ïalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdrÏuje se na jiné adrese,
budou v rozhodãím ﬁízení písemnosti doruãovány na Ïalobci známou adresu a Ïalovaná strana bere na vûdomí,
Ïe se tak dûje s úãinky pro rozhodãí ﬁízení rozhodn˘mi,
jako by se na této adrese zdrÏovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe rozhodãí doloÏka
sjednaná v ustanovení ãlánku 25 odstavec 1 tûchto pojistn˘ch podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve vûci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodãí ﬁízení, ru‰í zahájením soudního ﬁízení ve
vûci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. V‰echny dal‰í spory, vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich pﬁedmûtu
nelze podﬁadit pod ustanovení ãlánku 25 odstavec 1
tûchto pojistn˘ch podmínek, budou rozhodovány obecn˘mi vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘mi soudy.

âlánek 26
Poplatky
Pojistitel je oprávnûn úãtovat pojistníkovi poplatky za mimoﬁádné úkony, které provádí na Ïádost pojistníka a jsou uvedeny v Pﬁehledu poplatkÛ. V˘‰i poplatkÛ urãuje pojistitel a je
obsaÏena v aktuálním Pﬁehledu poplatkÛ pﬁístupném na obchodních místech pojistitele. Úhrada poplatkÛ se provádí zapoãtením vzájemn˘ch pohledávek. Není-li zapoãtení moÏno
provést, je splatná pﬁedem.

âlánek 27
Povinnosti oprávnûné osoby
Oprávnûná osoba je povinna pﬁedloÏit pﬁi likvidaci pojistné
události doklady vyÏádané pojistitelem v ãeském jazyce.

âlánek 28
V˘klad pojmÛ
Písemn˘mi dotazy pojistitele t˘kajícími se sjednávaného poji‰tûní jsou v‰echny dotazy nutné k uzavﬁení pojistné smlouvy. Tûmito dotazy se rozumí i dotazy t˘kající se zdravotního
stavu poji‰tûného i pojistníka.
Oprávnûnou osobou v pﬁípadû smrti poji‰tûného je obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle § 51
odst. 2 a 3 ZPS.

