Doplňkové pojistné podmínky Krátkodobého úrazového
pojištění dospělých osob (KÚD) a mládeže (KÚM)
verze ŽP-DPP-KPÚ-0004

Bod 1
Úvodní ustanovení
1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění schválené představenstvem České pojišťovny a.s.
dne 14. 9. 2004 pod číslem jednacím č. 4 (dále jen
„VPP ÚP“). Všeobecné pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky, které byly pojistníkovi při uzavření pojistné smlouvy předány, jsou nedílnou součástí
pojistné smlouvy.
1.2. Pojistná smlouva obsahuje úrazové pojištění.

ČLÁNEK 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné
1.1. Pojistné je splatné ihned a platí se najednou při sjednání pojištění.

Bod 2
Informace o pojištění
2.1. Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., která má sídlo
v České republice.
2.2. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba
vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem
jejího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné smlouvy.
2.3. Pojistné se platí hotovostně nebo bezhotovostně.
2.4. Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo pojištěný zodpoví při
sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti, nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou
smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliže mu pojistitel nebo jím
zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného
pojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy může
pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne,
kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne.
2.5. Odstoupení od pojistné smlouvy, stížnosti pojistníků,
pojištěných nebo oprávněných osob se zasílají na
adresu: Česká pojišťovna a.s., Úsek správy ŽP a NŽP,
P.O. BOX 305, 601 00 Brno. Stížnosti budou vyřizovány bez zbytečného odkladu specializovanými zaměstnanci. Pojistníci, pojištění nebo oprávněné osoby se
mohou se svými stížnostmi obrátit i na Ministerstvo financí.
2.6. Pojistník a pojištěný je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve
znění novel, oprávněn být na základě žádosti kdykoliv
bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných pojistitelem. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se
sdělením požadované informace. Výše úhrady je stanovena v Přehledu poplatků.
2.7. Pokud pojistník nebo pojištěný zjistí, že došlo k porušení povinností uložených pojistiteli citovaným zákonem, má právo požadovat na pojistiteli nápravu,

event. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
2.8. Pojistitel informuje pojistníka (pojištěného), že poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 4 zákona o pojistné smlouvě je povinné a je podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních
údajů uvedených v této pojistné smlouvě je nutné zejména pro stanovení výše pojistného rizika.
2.9. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ručně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců a dále
zpracovatelů, se kterými uzavře smlouvy o zpracování
osobních údajů za podmínek zákona o ochraně osobních údajů. Informace o osobních údajích mohou být
pojistitelem zpřístupněny zajistitelům za podmínek
stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dále subjektům oprávněným požadovat zpřístupnění
údajů podle zvláštních právních předpisů.

Bod 3
Hlášení pojistných událostí
3.1. Pojistné události hlásí ten, kdo má právo na plnění pojistiteli. K uplatnění práva na plnění je nutno předložit
pojistnou smlouvu a „Oznámení pojistné události
z úrazového pojištění“ a „Atestacio medici“, dojde-li
k úrazu v zahraničí; v případě smrti pojištěného: „Oznámení pojistné události – Úmrtí pojištěného následkem úrazu“, kopii úmrtního listu, usnesení nebo relaci
policie, popř. rozsudek soudu v případě šetření úmrtí
policií.

1.2.1.

Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (DNL v %)
Základní pojistná částka pro dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem
20 000 Kč

1.2.2.

Odchylně od čl. 18 bodu A1 VPP ÚP pojistitel vyplatí
plnění za dobu nezbytného léčení, je-li průměrná
doba nezbytného léčení stanovená v oceňovací tabulce A, případně přiměřená doba léčení, delší než
4 týdny.

Bod 2
2.1. Profesionální sportovci
Profesionálním sportovcem se rozumí ten sportovec,
který za provozování sportovní činnosti bere příjem ze
závislé činnosti (pracovního poměru), nebo ten sportovec, který za provozování sportovní činnosti pobírá příjmy z nezávislé činnosti.
2.2. Pojistit profesionálního sportovce uvedeným pojištěním lze jen za zvýšenou sazbu pojistného. Zamlčí-li
osoba sjednávající pojištění skutečnost, že pojištěný je
profesionálním sportovcem, je pojistitel oprávněn plnění z pojištění přiměřeně snížit.

ČLÁNEK 3
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÉHO DÍTĚTE
Bod 1
Rozsah nároků

3.3. Pojistitel nehradí náklady na dopravu pojištěného z ciziny na území České republiky za účelem stanovení
rozsahu trvalých následků úrazu.

1.1. Dojde-li v době trvání pojištění k úrazu pojištěného dítěte, pojistitel vyplatí plnění za smrt úrazem a za trvalé
následky úrazu. Plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem poskytuje
pojistitel jen tehdy, pokud to bylo v pojistné smlouvě
ujednáno.
Základní pojistné částky:
– pro případ smrti následkem úrazu
10 000 Kč
– pro trvalé následky úrazu
200 000 Kč

3.4. V případě smrti pojištěného cizince má právo na plnění
za smrt následkem úrazu obmyšlený určený při sjednání
pojištění pojištěným podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě.

1.2. Pojištění doby nezbytného léčení úrazu:
Je-li sjednáno pojištění doby nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, vyplatí pojistitel plnění ve sjednané formě a rozsahu.

3.5. Bylo-li sjednáno pojištění pro nejmenované osoby, cizinci nejsou pojištěni.

1.2.1.

ČLÁNEK 2
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÉHO DOSPĚLÉHO

Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (DNL v %)
Základní pojistná částka pro dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem
10 000 Kč

1.2.2.

Odchylně od čl. 18 bodu A1 VPP ÚP pojistitel vyplatí plnění za dobu nezbytného léčení, je-li průměrná
doba nezbytného léčení stanovená v oceňovací tabulce A, případně přiměřená doba léčení, delší než
4 týdny.

3.2. Sjednala-li pojištění právnická osoba, příp. fyzická osoba s IČ, je třeba, aby na „Oznámení pojistné události
z úrazového pojištění“ bylo pojistníkem potvrzeno, že
k úrazu došlo při pojištěné činnosti.

Bod 1
Rozsah nároků
1.1. Dojde-li v době trvání pojištění k úrazu pojištěného,
pojistitel vyplatí plnění za smrt úrazem a trvalé následky úrazu. Plnění za dobu nezbytného léčení tělesného
poškození způsobeného úrazem poskytuje pojistitel
jen tehdy, pokud to bylo v pojistné smlouvě ujednáno.
Základní úrazové pojištění zahrnuje plnění za smrt
způsobenou úrazem a za trvalé následky úrazu.
Základní pojistné částky:
– pro případ smrti následkem úrazu
100 000 Kč
– pro trvalé následky úrazu
200 000 Kč
1.2. Pojištění doby nezbytného léčení úrazu:
Je-li sjednáno pojištění doby nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem vyplatí pojistitel
plnění ve sjednané formě a rozsahu.

1.3. Dojde-li ke smrti pojištěného dítěte do 3 let jeho věku,
pojistitel neposkytne pojistné plnění.

Bod 2
Pojistné plnění
2.1. V případě smrti dítěte následkem úrazu má právo na
plnění pojistník. Pojistník tohoto práva nenabude,
je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou s IČ.
Nenabyl-li pojistník tohoto práva, nabývají ho osoby
určené podle ustanovení § 51 odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvě ve vztahu k pojištěnému dítěti.
2.2. Právo na plnění za trvalé následky úrazu a za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného
úrazem, bylo-li ujednáno, má pojištěné dítě.

