DoplÀkové pojistné podmínky kapitálového Ïivotního
poji‰tûní bez zkoumání zdravotního stavu
ÎP-DPP-50S-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. dne 14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen
„VPP ÎP“). V‰eobecné pojistné podmínky a doplÀkové pojistné podmínky, které byly pojistníkovi pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁedány, jsou nedílnou souãástí pojistné smlouvy.
Pojistná smlouva obsahuje poji‰tûní pro pﬁípad smrti
nebo doÏití.

3.4.

Bod 4
Forma právních úkonÛ
4.1.

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

4.2.

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.

Bod 2
Definice pojmÛ
2.1.

BûÏn˘m pojistn˘m se rozumí pojistné placené pojistníkem pravidelnû v dohodnuté v˘‰i za dohodnutá
pojistná období.

4.3.

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.

4.4.

Úkony uvedené v bodech 4.2. a 4.3. 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.

âLÁNEK 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné
1.1.

První bûÏné pojistné a pﬁedplacené pojistné je splatné
v den poãátku poji‰tûní.

1.2.

Dal‰í bûÏné pojistné je splatné prvního dne sjednaného pojistného období.

1.3.

DluÏí-li pojistník pojistné za více pojistn˘ch období
a naposledy zaplacené pojistné nepostaãuje na uhrazení dluhu, je vyrovnáno dluÏné pojistné za nejdﬁíve
splatné období bez ohledu na to, za jaké období mûlo b˘t pojistné skuteãnû zaplaceno.

1.4.

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

Bod 2
Zmûny poji‰tûní
2.1.

2.2.

V dobû trvání poji‰tûní mÛÏe pojistník poÏádat pojistitele o zmûnu rozsahu poji‰tûní. Pojistitel si vyhrazuje
právo v závislosti na aktuálním stavu pojistné smlouvy
(napﬁ. aktuální vûk poji‰tûného, aktuální zdravotní
stav poji‰tûného) Ïádost o zmûnu poji‰tûní zamítnout.
Pokud bylo zaplaceno bûÏné pojistné za dobu stanovenou ve VPP ÎP nebo bylo zaplaceno pﬁedplacené
pojistné a nezaplatí-li pojistník ﬁádnû bûÏné pojistné
za dal‰í pojistná období, dojde v 00 hodin prvního
dne po uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce na zaplacení pojistného k redukci poji‰tûní.

2.2.2.

Dojde-li v dÛsledku neplacení pojistného (dle VPP
ÎP) k redukci pojistné ãástky, pﬁi doÏití konce poji‰tûní nebo pﬁi smrti poji‰tûného pﬁed doÏitím sjednaného konce poji‰tûní pojistitel vyplatí redukovanou pojistnou ãástku.

2.2.3.

2.2.4.

Nejsou-li splnûny podmínky pro redukci pojistné
ãástky, odchylnû od ãl. 9 VPP ÎP, nedojde u tohoto
poji‰tûní k redukci pojistné doby. Poji‰tûní zanikne
s v˘platou odkupného stanoveného podle pojistnû
technick˘ch zásad pojistitele k datu redukce.

3.1.

Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvû mohou b˘t sjednaná poji‰tûní vypovûzena
pojistníkem i pojistitelem do dvou mûsícÛ od uzavﬁení
pojistné smlouvy nebo sjednání dal‰ího poji‰tûní, s osmidenní v˘povûdní lhÛtou.

3.2.

Po uplynutí dvou mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy mÛÏe ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 zákona o pojistné smlouvû sjednané poji‰tûní vypovûdût
pojistník. V˘povûì musí b˘t dána alespoÀ ‰est t˘dnÛ
pﬁed uplynutím pojistného období.

3.3.

5.1.

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

5.2.

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

5.3.

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

5.4.

Pojistné lze platit mûsíãnû, ãtvrtletnû, pololetnû, roãnû, a to hotovostnû nebo bezhotovostnû.

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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.

5.8.

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.

5.9.

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.

U redukovaného poji‰tûní pojistníkovi zaniká povinnost platit bûÏné pojistné.

Bod 3
Zánik poji‰tûní

Zánik poji‰tûní odpadnutím dÛvodu dal‰ího poji‰tûní a uplynutím doby, na niÏ bylo sjednáno
Poji‰tûní zanikne smrtí poji‰tûného. Nejpozdûji poji‰tûní zanikne, doÏije-li se poji‰tûn˘ konce poji‰tûní.

vﬁení pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních
údajÛ uveden˘ch v této pojistné smlouvû je nutné zejména pro stanovení v˘‰e pojistného rizika.
5.11. 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.
5.12. 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.

âLÁNEK 2
ÎIVOTNÍ POJI·TùNÍ
Bod 1
1.1.

Poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití

Rozsah nárokÛ
Bod 5
Informace o poji‰tûní

Redukce poji‰tûní

2.2.1.

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

5.10. Pojistitel informuje pojistníka (poji‰tûného), Ïe poskytnutí osobních údajÛ v rozsahu uvedeném v § 4 zákona o pojistné smlouvû je povinné a je podmínkou uza-

1.1.1.

Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného, nikoli do tﬁí let trvání poji‰tûní, nebo doÏije-li
se poji‰tûn˘ dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní, pojistitel vyplatí oprávnûné osobû sjednanou pojistnou ãástku.
PoÏádá-li o to poji‰tûn˘, pojistitel dohodne s poji‰tûn˘m namísto jednorázového plnûní v˘platu doÏivotního nebo ãasovû omezeného dÛchodu. Splátka dÛchodu nesmí ãinit ménû neÏ minimální v˘‰e
uvedená v Pﬁehledu poplatkÛ.

1.1.2.

Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let trvání poji‰tûní, nikoli následkem sebevraÏdy a úrazu, zanikne
bez práva na plnûní celé poji‰tûní. V takovém pﬁípadû pojistitel vyplatí oprávnûné osobû 90 % bûÏnû zaplaceného pojistného a 95 % pﬁedplaceného
pojistného a poji‰tûní zaniká. Není-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, bude tato ãástka vyplacena pojistníkovi.

1.1.3.

Odchylnû od ãlánku 14 VPP ÎP dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let trvání poji‰tûní následkem sebevraÏdy, zanikne bez práva na plnûní celé poji‰tûní.
V takovém pﬁípadû pojistitel vyplatí oprávnûné osobû rezervu pojistného stanovenou podle pojistnû
technick˘ch zásad pojistitele k datu, kdy se pojistitel o smrti dozvûdûl, sníÏenou o poplatek za ukonãení poji‰tûní. Není-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, bude tato ãástka vyplacena pojistníkovi.

1.1.4.

Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let trvání poji‰tûní následkem úrazu, pojistitel vyplatí oprávnûné
osobû sjednanou pojistnou ãástku.

1.1.5.

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.
Pojistitel neplní za smrt následkem úrazu z pojistn˘ch 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.

1.1.6.

Pokud je sjednáno více poji‰tûní podle sazby 50S,
pojistitel vyplatí pojistné plnûní z této smlouvy jen
v takové v˘‰i, aby souãet vyplacen˘ch pojistn˘ch
ãástek nepﬁesáhl ãástku 250 000 Kã.

1.1.7.

V pﬁípadû, Ïe smrt poji‰tûného není pojistnou událostí, vyplatí pojistitel oprávnûné osobû rezervu pojistného stanovenou podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele k datu, kdy se o smrti dozvûdûl.
Není-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, bude tato
ãástka vyplacena pojistníkovi.

Bod 2
Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného
2.1.

Oprávnûná osoba má právo na podíl na v˘nosech z finanãního umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické
rezervy (dále jen „v˘nosy“), za kaÏd˘ kalendáﬁní rok trvání poji‰tûní, a to za podmínky, Ïe o jejich pﬁiznání za
pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní rok rozhodne pﬁedstavenstvo spoleãnosti, a v rozsahu, kter˘ ve svém rozhodnutí urãí

pﬁedstavenstvo spoleãnosti. Pﬁedstavenstvo spoleãnosti
uãiní rozhodnutí o pﬁiznání ãi nepﬁiznání a rozsahu podílu oprávnûné osoby na v˘nosech za uplynul˘ kalendáﬁní rok do 30. 6. bûÏného kalendáﬁního roku.
2.2.

Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného se vyplácejí pﬁi
skonãení poji‰tûní.

2.3.

Pﬁi skonãení poji‰tûní, u nûhoÏ do‰lo k redukci poji‰tûní, se podíly na v˘nosech z rezerv pojistného nepﬁiznávají. Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného pﬁiznané do dne úãinnosti redukce podle ãl. 9 VPP ÎP se
k tomuto dni podle zásad pojistitele zahrnují do redukované pojistné ãástky.

