DoplÀkové pojistné podmínky Ïivotního poji‰tûní

verze ÎP-DPP-GAR-0001

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 6 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 6
Odkupné
6.1.

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

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
3.1.

8.6.

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

5.5.

Bod 2
Náklady a poplatky
2.1.

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

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 4
Poãátek poji‰tûní

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.

9.1.8.

9.1.9.

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

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.

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.

9.2.4.

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

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).

9.2.6.

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.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

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.
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.

2.1.1.

2.2.

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.

Bod 1

Bod 1
Rozsah nárokÛ
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.

Bod 3
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti následkem úrazu
v motorovém vozidle
Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které utrpí poji‰tûn˘ pﬁi provozu motorového vozidla urãeného pro pﬁepravu
osob s maximálním poãtem 6 sedadel.
3.1.
3.1.1.

3.2.

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.

3.2.2.

Odchylnû od ãl. 11 odst. 2 VPP ÚP se poji‰tûní
vztahuje na pojistné události, které utrpí poji‰tûn˘
pﬁi provozu motorového vozidla.

3.2.3.

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.

3.3.
3.3.1.

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.

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.

3.2.4.

1.3.1.

Rozsah nárokÛ

3.2.1.

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.

Základní poji‰tûní zahrnuje poji‰tûní pro pﬁípad smrti
nebo doÏití a poji‰tûní pro pﬁípad smrti následkem
úrazu v motorovém vozidle.

âLÁNEK 3
ÚRAZOVÉ POJI·TùNÍ DOSPùLÉHO POJI·TùNÉHO

Rozsah nárokÛ poji‰tûní pro pﬁípad smrti

âLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJI·TùNÍ

1.1.

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.

2.2.1.

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.
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.

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.

Rozsah nárokÛ poji‰tûní pro pﬁípad doÏití

Informace o vnitﬁním fondu

9.2.1.

9.2.8.

2.1.

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.

v jazyce ãeském nebo slovenském.

Bod 2
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití

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, nákladních vozidel, motocyklÛ a invalidních vozíkÛ.
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

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 pûtinásobek 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 ãinností ve vnitﬁní a vnûj‰í správû, obchodû, pracovníky
ve zdravotnictví a kultuﬁe, kteﬁí nevyvíjejí fyzickou
ãinnost. Z pracovníkÛ, jejichÏ pracovní ãinnost má
charakter v˘robní ãi manuální, jenom ty, pﬁi nichÏ je
riziko úrazu 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, 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 prostoru 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, mini-

golfu, moderní gymnastiky, orientaãního bûhu, paint
ballu, petanque, plavání, stolního tenisu, ‰ipek, tenisu, turistiky, veslování, ‰achÛ 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
5.1.

Profesionální sportovci
Profesionálním sportovcem se rozumí ten sportovec,
kter˘ za provozování sportovní ãinnosti bere pﬁíjem
ze závislé ãinnosti (pracovního pomûru), nebo ten
sportovec, kter˘ za provozování sportovní ãinnosti
pobírá pﬁíjmy z nezávislé ãinnosti.

