Doplňkové pojistné podmínky kapitálového
životního pojištění bez zkoumání zdravotního stavu
verze ŽP-DPP-50S-0001

Bod 1
Úvodní ustanovení

Bod 4
Informace o pojištění

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

4.1. Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., která má sídlo
v České republice.

1.2. Pojistná smlouva obsahuje pojištění pro případ smrti
nebo dožití.

Bod 2
Definice pojmů
2.1. Běžným pojistným se rozumí pojistné placené pojistníkem pravidelně v dohodnuté výši za dohodnutá pojistná
období.

ČLÁNEK 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné
1.1. První běžné pojistné a předplacené pojistné je splatné
v den počátku pojištění.
1.2. Další běžné pojistné je splatné prvního dne sjednaného pojistného období.
1.3. Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období
a naposledy zaplacené pojistné nepostačuje na uhrazení dluhu, je vyrovnáno dlužné pojistné za nejdříve
splatné období bez ohledu na to, za jaké období mělo
být pojistné skutečně zaplaceno.

Bod 2
Změny pojištění
2.1. V době trvání pojištění může pojistník požádat pojistitele o změnu rozsahu pojištění. Pojistitel si vyhrazuje
právo v závislosti na aktuálním stavu pojistné smlouvy
(např. aktuální věk pojištěného, aktuální zdravotní stav
pojištěného) žádost o změnu pojištění zamítnout.
2.2. Redukce pojištění
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Pokud bylo zaplaceno běžné pojistné za dobu stanovenou ve VPP ŽP nebo bylo zaplaceno předplacené pojistné a nezaplatí-li pojistník řádně běžné pojistné za další pojistná období, dojde v 00 hodin
prvního dne po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce na zaplacení pojistného k redukci
pojištění.
Dojde-li v důsledku neplacení pojistného (dle VPP
ŽP) k redukci pojistné částky, při dožití konce pojištění nebo při smrti pojištěného před dožitím sjednaného konce pojištění pojistitel vyplatí redukovanou
pojistnou částku.
Nejsou-li splněny podmínky pro redukci pojistné
částky, odchylně od čl. 9 VPP ŽP, nedojde u tohoto
pojištění k redukci pojistné doby. Pojištění zanikne
s výplatou odkupného stanoveného podle pojistně
technických zásad pojistitele k datu redukce.
U redukovaného pojištění pojistníkovi zaniká povinnost platit běžné pojistné.

Bod 3
Zánik pojištění

4.3. Odkupné se určuje jako část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění.

Odchylně od článku 14 VPP ŽP dojde-li ke smrti pojištěného do 3 let trvání pojištění následkem sebevraždy, zanikne bez práva na plnění celé pojištění.
V takovém případě pojistitel vyplatí oprávněné osobě rezervu pojistného stanovenou podle pojistně
technických zásad pojistitele k datu, kdy se pojistitel
o smrti dozvěděl, sníženou o poplatek za ukončení
pojištění. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.

1.1.4.

Dojde-li ke smrti pojištěného do 3 let trvání pojištění následkem úrazu, pojistitel vyplatí oprávněné
osobě sjednanou pojistnou částku.

1.1.5.

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.
Pojistitel neplní za smrt následkem úrazu z pojistných událostí, k nimž dojde:
a) v důsledku nebo v souvislosti s občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, vpádem
zahraničního nepřítele, válečným stavem vyhlášeným nebo nevyhlášeným, revolučními událostmi, převraty, teroristickými útoky (tj. násilným
jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) a mezinárodní mírovou misí, teroristickými akty včetně kontaminace
v důsledku teroristického aktu,
b) v důsledku nebo v souvislosti s účastí pojištěného na straně iniciátora při občanských nepokojích, vnitrostátních násilných nepokojích a stávkách,
c) přímým nebo nepřímým působením jaderné
energie,
d) 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,
e) vykonává-li pojištěný funkci pilota nebo jiného
člena posádky letadla s výjimkou toho, vykonává-li tuto činnost jako své povolání na palubě dopravního letadla letecké společnosti přepravujícího osoby nebo náklad; při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem
a ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin,
f) 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, black– water–rafting apod.,
g) v důsledku nebo v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl v době pojistné události řidičské oprávnění.

1.1.6.

Pokud je sjednáno více pojištění podle sazby 50S,
pojistitel vyplatí pojistné plnění z této smlouvy jen
v takové výši, aby součet vyplacených pojistných
částek nepřesáhl částku 250 000 Kč.

4.4. Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, a to hotovostně nebo bezhotovostně.
4.5. 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. To
platí i v případě změny pojistné smlouvy.
4.6. Na pojištění se vztahuje právní úprava zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
4.7. Odstoupení od pojistné smlouvy, stížnosti pojistníků,
pojištěných nebo oprávněných osob se zasílají na adresu: Česká pojišťovna a.s., Úsek klientského servisu ŽP,
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.
4.8. 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.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. 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.

ČLÁNEK 2
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Bod 1
1.1. Pojištění pro případ smrti nebo dožití

Rozsah nároků
1.1.1.

3.3. Zánik pojištění odpadnutím důvodu dalšího pojištění a uplynutím doby, na niž bylo sjednáno
Pojištění zanikne smrtí pojištěného. Nejpozději pojištění zanikne, dožije-li se pojištěný konce pojištění.
3.4. Zánik pojištění jako důsledek neplacení běžného
pojistného
Pokud pojištění zanikne z důvodu neplacení běžného
pojistného, pojistitel má právo na pojistné do zániku
pojištění.

1.1.3.

4.2. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné
smlouvy.

3.1. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvě mohou být sjednaná pojištění vypovězena
pojistníkem i pojistitelem do dvou měsíců od uzavření
pojistné smlouvy nebo sjednání dalšího pojištění, s osmidenní výpovědní lhůtou.
3.2. Po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy
může ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 zákona
o pojistné smlouvě sjednané pojištění vypovědět pojistník. Výpověď musí být dána alespoň šest týdnů před
uplynutím pojistného období.

pojistného a pojištění zaniká. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.

1.1.2.

Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného, nikoli do tří let trvání pojištění, nebo dožije-li se
pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako
konec pojištění, pojistitel vyplatí oprávněné osobě
sjednanou pojistnou částku.
Dojde-li ke smrti pojištěného do 3 let trvání pojištění, nikoli následkem sebevraždy a úrazu, zanikne
bez práva na plnění celé pojištění. V takovém případě pojistitel vyplatí oprávněné osobě 90 % běžně zaplaceného pojistného a 95 % předplaceného

Bod 2
Podíly na výnosech z rezerv pojistného
2.1. Oprávněná osoba má právo na podíl na výnosech
z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy (dále jen „výnosy“), za každý kalendářní rok trvání pojištění, a to za podmínky, že o jejich
přiznání za příslušný kalendářní rok rozhodne představenstvo společnosti, a v rozsahu, který ve svém
rozhodnutí určí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti učiní rozhodnutí o přiznání či nepřiznání a rozsahu podílu oprávněné osoby na výnosech za uplynulý kalendářní rok do 30.6. běžného
kalendářního roku.
2.2. Podíly na výnosech z rezerv pojistného se vyplácejí při
skončení pojištění.
2.3. Při skončení pojištění, u něhož došlo k redukci pojištění, se podíly na výnosech z rezerv pojistného nepřiznávají. Podíly na výnosech z rezerv pojistného přiznané
do dne účinnosti redukce podle čl. 9 VPP ŽP se k tomuto dni podle zásad pojistitele zahrnují do redukované pojistné částky.

