DoplÀkové pojistné podmínky

verze ÎP-DPP-MAN-0005

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"). Bylo-li pojistnou smlouvou pﬁipoji‰tûno i úrazové
poji‰tûní, platí pro nû ustanovení zákona o pojistné
smlouvû a V‰eobecné pojistné podmínky pro úrazové
poji‰tûní schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny
a.s. dne 14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen
„VPP ÚP"). Pokud bylo pojistnou smlouvou pﬁipoji‰tûno i poji‰tûní pro pﬁípad nemoci, platí pro nû ustanovení zákona o pojistné smlouvû a V‰eobecné pojistné
podmínky pro poji‰tûní denní dávky pﬁi pracovní neschopnosti schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s. dne 29. 9. 2004 pod ãíslem jednacím
01/2005, resp. V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní denní podpory pﬁi pobytu v nemocnici schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s. dne
29. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 02/2005. 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. Dále pojistná smlouva obsahuje poji‰tûní
závaÏn˘ch onemocnûní, bylo-li sjednáno, poji‰tûní
zpro‰tûní od placení pojistného, bylo-li sjednáno, úrazové poji‰tûní, bylo-li sjednáno, a poji‰tûní pro pﬁípad
nemoci, bylo-li sjednáno.

Bod 2
Definice pojmÛ
2.1.

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

2.2.

Mimoﬁádn˘m bûÏn˘m pojistn˘m (téÏ „mimoﬁádné pojistné") se rozumí pojistné uhrazené v prÛbûhu
trvání poji‰tûní nad rámec dohodnutého placení bûÏného pojistného podle ãl. 6 VPP ÎP.
Dohodnut˘m pojistn˘m obdobím u mimoﬁádného pojistného se rozumí pojistné období, ve kterém bylo mimoﬁádné pojistné zaplaceno.

2.3.

Rizikov˘m pojistn˘m se rozumí úplata za poji‰tûní
rizika smrti nebo jiného rizika poji‰tûného poji‰tûním
sjednan˘m pojistnou smlouvou.

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.

2.5.

2.6.

2.7.

Kapitálovou hodnotou se rozumí aktuální hodnota
poji‰tûní a ãlení se na kapitálovou hodnotu tvoﬁenou
bûÏn˘m pojistn˘m a kapitálovou hodnotu tvoﬁenou
mimoﬁádn˘m pojistn˘m. Kapitálová hodnota tvoﬁená bûÏn˘m pojistn˘m se zvy‰uje o zaplacené bûÏné pojistné a dále se zvy‰uje k 1. dni kaÏdého zúãtovacího období o mûsíãní úrok odpovídající roãnímu
úroãení 2,4 %. Kapitálová hodnota tvoﬁená mimoﬁádn˘m pojistn˘m se zvy‰uje o zaplacené mimoﬁádné pojistné a dále se zvy‰uje k 1. dni kaÏdého zúãtovacího období o mûsíãní úrok odpovídající roãnímu
úroãení ve v˘‰i uvedené v Pﬁehledu poplatkÛ.
Kapitálová hodnota se sniÏuje k 1. dni kaÏdého zúãtovacího období o rizikové pojistné, poãáteãní a správní
náklady a poplatky.
Pojistn˘m rokem se rozumí bûÏn˘ rok, kter˘ poãíná
bûÏet v den poãátku poji‰tûní a dále vÏdy ve v˘roãní
den poji‰tûní a kter˘ konãí jeden den pﬁed v˘roãním
dnem poji‰tûní.
V˘roãním dnem poji‰tûní se rozumí den, kter˘ se
datem (dnem a mûsícem) shoduje s datem uveden˘m
v pojistné smlouvû jako den poãátku poji‰tûní (téÏ v˘roãní den poãátku poji‰tûní). Není-li takov˘ den v mûsíci, pﬁipadne v˘roãní den na poslední den takového
mûsíce. V pﬁípadû zmûny poji‰tûní, pﬁi níÏ dojde ke
zmûnû pojistné doby, se rozumí v˘roãním dnem poji‰tûní den, kter˘ se shoduje s datem úãinnosti takové
zmûny uveden˘m jako datum úãinnosti v dodatku
k pojistné smlouvû.

2.8.

Pojistníkem se rozumí, od sjednání poji‰tûní do okamÏiku pﬁevodu práv na poji‰tûného, fyzická osoba identifikovaná Iâ nebo právnická osoba. Pﬁi sjednání poji‰tûní je pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného.

âLÁNEK 1
SPOLEâNÁ USTANOVENÍ

jistné ãástky pro pﬁípad smrti, zmûnu v˘‰e bûÏnû placeného pojistného). 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.
4.2.

Redukce poji‰tûní

4.2.1.

Pokud bylo zaplaceno bûÏné pojistné za dobu stanovenou ve VPP ÎP 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.

1.1.

Pojistník je povinen poji‰tûnému pﬁedat informaci
o rozsahu poji‰tûní a pojistn˘ch podmínkách platn˘ch
pro toto poji‰tûní. Pojistník je dále povinen poji‰tûného informovat o v‰ech zmûnách poji‰tûní.

1.2.

Není-li pojistník totoÏn˘ s poji‰tûn˘m, pak poji‰tûn˘
nemá v prÛbûhu pojistné doby právo jakkoliv nakládat s poji‰tûním.

4.2.2.

1.3.

V prÛbûhu trvání poji‰tûní mÛÏe pojistník pﬁevést práva
a povinnosti na poji‰tûného. Pﬁevod práv a povinností
provede pojistitel jen na základû písemné Ïádosti pojistníka. Pﬁi pﬁevodu práv z pojistníka na poji‰tûného je
pojistník povinen pﬁedat poji‰tûnému originál pojistky,
vydan˘ pojistitelem jako potvrzení o uzavﬁení pojistné
smlouvy. OkamÏikem pﬁevodu práv a povinností se poji‰tûn˘ stává zároveÀ pojistníkem a dal‰í pﬁevod práv
a povinností za trvání poji‰tûní nelze provádût.

Pokud bylo zaplaceno bûÏné pojistné za dobu stanovenou ve VPP ÎP, mÛÏe pojistník o redukci poji‰tûní poÏádat. V 00 hodin prvního dne nejbliÏ‰ího
zúãtovacího období, na které není zaplaceno bûÏné pojistné, dojde k redukci poji‰tûní (redukce na
Ïádost).

4.2.3.

Dojde-li v dÛsledku neplacení pojistného (dle VPP
ÎP) nebo na Ïádost pojistníka k redukci pojistné
ãástky, zÛstává zachováno poji‰tûní pro pﬁípad
smrti nebo doÏití a zanikají v‰echna dal‰í sjednaná
poji‰tûní. Pojistná ãástka pro pﬁípad smrti se sniÏuje na redukovanou pojistnou ãástku stanovenou
podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele.
Pﬁi doÏití konce poji‰tûní pojistitel vyplatí poji‰tûnému kapitálovou hodnotu ve v˘‰i stanovené k datu
konce poji‰tûní. Pﬁi smrti poji‰tûného pojistitel vyplatí oprávnûné osobû redukovanou pojistnou ãástku
pro pﬁípad smrti a kapitálovou hodnotu ve v˘‰i stanovené k datu oznámení pojistné události pojistiteli.

4.2.4.

Dojde-li v dÛsledku neplacení pojistného (dle VPP
ÎP) nebo na Ïádost pojistníka k redukci pojistné
doby, zÛstává zachováno poji‰tûní pro pﬁípad smrti
nebo doÏití a zanikají v‰echna dal‰í sjednaná poji‰tûní. Pojistná ãástka pro pﬁípad smrti zÛstává zachována. Pﬁi doÏití konce redukované pojistné doby bude poji‰tûnému vyplacena kapitálová
hodnota tvoﬁená mimoﬁádn˘m pojistn˘m ve v˘‰i
stanovené k datu konce redukovaného poji‰tûní.
Pﬁi smrti poji‰tûného pﬁed uplynutím redukované
pojistné doby vyplatí pojistitel oprávnûné osobû
pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti a kapitálovou
hodnotu ve v˘‰i stanovené k datu oznámení pojistné události pojistiteli.

4.2.5.

U redukovaného poji‰tûní pojistníkovi zaniká povinnost platit bûÏné pojistné. Pojistník není oprávnûn platit mimoﬁádné pojistné.

Bod 1
Pojistné
BûÏné pojistné
1.1.

První bûÏné 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.

Rizikové pojistné
1.5.

1.6.

1.7.

Pojistitel je oprávnûn od data poãátku poji‰tûní první
den kaÏdého zúãtovacího období sniÏovat kapitálovou hodnotu poji‰tûní o rizikové pojistné za poji‰tûní
pro pﬁípad smrti a o rizikové pojistné za dal‰í sjednaná poji‰tûní.
Rizikové pojistné za poji‰tûní pro pﬁípad smrti a rizikové pojistné za dal‰í sjednaná poji‰tûní stanoví pojistitel podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele, pﬁedev‰ím s ohledem na pohlaví a vûk poji‰tûného,
pojistnou ãástku platnou pro aktuální zúãtovací období a na zdravotní stav poji‰tûného k datu sjednání
poji‰tûní nebo k datu poslední zmûny pojistné ãástky
nebo pojistného.
Riziková sloÏka tohoto poji‰tûní je tvoﬁena pojistn˘m
za poji‰tûní pro pﬁípad smrti a dal‰í sjednaná poji‰tûní, kromû poji‰tûní pro pﬁípad doÏití. Spoﬁící sloÏka tohoto poji‰tûní je tvoﬁena pojistn˘m za poji‰tûní pro
pﬁípad doÏití.

Bod 5
Zánik poji‰tûní
5.1.

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.

5.2.

Po uplynutí dvou mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy mÛÏe ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 zákona o pojistné smlouvû v‰echna sjednaná poji‰tûní vypovûdût pojistník. Pojistitel mÛÏe vypovûdût pouze
úrazové poji‰tûní a poji‰tûní pro pﬁípad nemoci. V˘povûì musí b˘t dána alespoÀ ‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistného období. V˘povûdí základního poji‰tûní
zanikají v‰echna sjednaná poji‰tûní. V˘povûdí úrazového poji‰tûní nebo poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
nebo poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného nebo
poji‰tûní pro pﬁípad nemoci zaniká jen vypovûzené
poji‰tûní.

5.3.

Podle ustanovení § 22 odst. 3 a 5 zákona o pojistné
smlouvû pojistitel nebo pojistník mohou sjednané poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne doruãení oznámení vzniku pojistné události. Pojistitel mÛÏe vypovûdût pouze úrazové poji‰tûní a poji‰tûní pro pﬁípad
nemoci.

5.4.

U úrazového poji‰tûní, poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného a poji‰tûní pro pﬁípad nemoci je konec poji‰tûní shodn˘ se
sjednan˘m koncem základního poji‰tûní, pokud nezaniklo nûkteré z tûchto poji‰tûní v prÛbûhu trvání poji‰tûní.

5.5.

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

Bod 2
Náklady a poplatky
2.1.

Pojistitel je oprávnûn od data poãátku poji‰tûní první
den kaÏdého zúãtovacího období sniÏovat kapitálovou
hodnotu poji‰tûní o poãáteãní a správní náklady stanovené podle pojistnû technick˘ch zásad pojistitele.

2.2.

Pojistitel je oprávnûn zapoãítat pojistníkovi inkasní náklady za kaÏdé zaplacené pojistné.

Bod 3
Vznik poji‰tûní
3.1.

Úrazové poji‰tûní, poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní,
poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného a poji‰tûní
pro pﬁípad nemoci má poãátek poji‰tûní shodn˘ se
sjednan˘m poãátkem základního poji‰tûní, pokud bylo sjednáno pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy.

Bod 4
Zmûny poji‰tûní
4.1.

V dobû trvání poji‰tûní mÛÏe pojistník poÏádat pojistitele o zmûnu rozsahu poji‰tûní (napﬁ. úrazového poji‰tûní, poji‰tûní pro pﬁípad nemoci, zmûnu v˘‰e po-

5.5.1.

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

5.5.2.

JestliÏe u poji‰tûní s redukovanou pojistnou dobou
souãet rizikového pojistného, poãáteãních a správ-

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.

ních nákladÛ a poplatkÛ je vy‰‰í neÏ kapitálová
hodnota tvoﬁená bûÏn˘m pojistn˘m, poji‰tûní zaniká. Pojistitel je povinen o takovém zániku pojistníka informovat.
5.6.

5.7.

Zánik poji‰tûní jako dÛsledek neplacení bûÏného
pojistného
Pokud poji‰tûní zanikne z dÛvodu neplacení bûÏného
pojistného, pojistitel má právo na rizikové pojistné,
poãáteãní a správní náklady a na poplatky do zániku
poji‰tûní. JestliÏe bylo zaplaceno mimoﬁádné pojistné,
je pojistníkovi vyplacena ãást kapitálové hodnoty tvoﬁená mimoﬁádn˘m pojistn˘m stanovená na základû
pojistnû technick˘ch zásad pojistitele.
Zánik poji‰tûní odmítnutím plnûní
Pokud poji‰tûní zanikne odmítnutím plnûní podle
ustanovení § 24 zákona o pojistné smlouvû, pojistitel
vyplatí oprávnûné osobû kapitálovou hodnotu tvoﬁenou mimoﬁádn˘m pojistn˘m k datu oznámení pojistné události pojistiteli, sníÏenou o poplatek za ukonãení poji‰tûní. Není-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem,
bude kapitálová hodnota tvoﬁená mimoﬁádn˘m pojistn˘m vyplacena pojistníkovi.

Bod 6
Forma právních úkonÛ
6.1.

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

6.2.

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.

6.3.

6.4.

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.
Úkony uvedené v bodech 6.2. a 6.3. 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.

7.9.

7.10. 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.

7.2.

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

7.3.

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

Zaplacení mimoﬁádného pojistného nemá vliv na
povinnost platit bûÏné pojistné.

2.1.4.

Mimoﬁádné pojistné nelze hradit u redukovaného
poji‰tûní.

Bod 3
Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného

Podíly na v˘nosech z rezerv pojistného se vyplácejí pﬁi
skonãení poji‰tûní, pﬁi kterém se vyplácí kapitálová
hodnota poji‰tûní.

7.12. 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.

3.3.

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 zohlední pﬁi redukci poji‰tûní.

âLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJI·TùNÍ

1.1.

Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní k pojistné události
z poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní a jsou splnûny podmínky definované u tohoto závaÏného onemocnûní
podle bodu 5 tohoto ãlánku, nejdﬁíve po ‰esti mûsících od sjednání poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, poji‰tûní skonãí v˘platou pojistného plnûní. Poji‰tûnému
v tomto pﬁípadû bude vyplacena souãasnû s pojistnou
ãástkou za závaÏné onemocnûní i kapitálová hodnota
poji‰tûní ve v˘‰i stanovené k datu oznámení závaÏného onemocnûní pojistiteli a celé poji‰tûní zanikne.

1.2.

Je-li závaÏné onemocnûní diagnostikováno dﬁíve neÏ
za 6 mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy nebo od
sjednání poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, právo na
v˘platu pojistného plnûní závaÏn˘ch onemocnûní nevzniká a poji‰tûní závaÏného onemocnûní zaniká. Pojistitel pﬁestane od nejbliÏ‰ího zúãtovacího období strhávat z kapitálové hodnoty rizikové pojistné za
poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní. Sjednané základní
poji‰tûní zÛstává beze zmûny.

âLÁNEK 3
POJI·TùNÍ ZÁVAÎN¯CH ONEMOCNùNÍ
Bod 1
Rozsah nárokÛ

Bod 1
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití
1.1.

1.1.2.

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

7.5.

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.

1.1.4.

7.6.

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

1.1.5.

7.7.

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 a v pﬁípadû stíÏností t˘kajících se poji‰tûní pro
pﬁípad nemoci na adresu: âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ
a.s., Litevská 1174/8, 100 05, Praha 10. 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.
Pojistník a poji‰tûn˘ je, zejména ve smyslu § 12 a § 21

2.1.3.

3.2.

7.11. 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.

7.4.

7.8.

Pojistitel je oprávnûn v Pﬁehledu poplatkÛ stanovit
bliÏ‰í podmínky pro v˘‰i, ãetnost a podmínky placení mimoﬁádného pojistného.

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, které 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.

Bod 7
Informace o poji‰tûní
Pojistitelem je âeská poji‰Èovna a.s., která má sídlo
v âeské republice. V pﬁípadû sjednání poji‰tûní pro
pﬁípad nemoci je pojistitelem i âeská poji‰Èovna
ZDRAVÍ a.s., která má sídlo v âeské republice.

2.1.2.

3.1.

1.1.1.

7.1.

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.

místo urãené pojistitelem. Pojistitel si vyhrazuje
právo mimoﬁádné pojistné odmítnout.

1.1.3.

Rozsah nárokÛ
DoÏije-li se poji‰tûn˘ dne uvedeného v pojistné
smlouvû jako konec poji‰tûní, pojistitel vyplatí poji‰tûnému kapitálovou hodnotu ve v˘‰i stanovené
k datu konce poji‰tûní. 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.
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného, nikoli následkem sebevraÏdy do dvou let trvání
poji‰tûní, pojistitel vyplatí oprávnûné osobû sjednanou pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti a kapitálovou hodnotu ve v˘‰i stanovené k datu oznámení
pojistné události pojistiteli. Bylo-li sjednáno poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní a do‰lo-li k v˘platû pojistného plnûní za pojistnou událost z tohoto poji‰tûní, zaniká základní poji‰tûní a poji‰tûní s ním
sjednaná.
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. Není- li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, bude kapitálová hodnota vyplacena pojistníkovi.
Zemﬁe-li poji‰tûn˘ ve tﬁetím nebo dal‰ím roce trvání poji‰tûní následkem sebevraÏdy a neuplynuly-li
alespoÀ dva roky od posledního zv˘‰ení pojistné
ãástky, vyplatí pojistitel oprávnûné osobû souãet
nejniÏ‰í pojistné ãástky platné v prÛbûhu dvou let
pﬁed datem úmrtí poji‰tûného a kapitálové hodnoty ve v˘‰i stanovené k datu oznámení pojistné události pojistiteli.
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.
Není-li poji‰tûn˘ zároveÀ pojistníkem, bude tato
ãástka vyplacena pojistníkovi.

Bod 2
Pojistné
2.1.
2.1.1.

Mimoﬁádné pojistné
Pojistník je oprávnûn v dobû trvání poji‰tûní zaplatit mimoﬁádné pojistné, a to v ãeské mûnû a na

Bod 2
Pojistná ãástka
2.1.

Pojistná ãástka poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní pro
zúãtovací období je shodná s pojistnou ãástkou poji‰tûní pro pﬁípad smrti.

Bod 3
Pojistné plnûní
3.1.

Dojde-li bûhem trvání poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní ke sníÏení pojistné ãástky poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo na pojistné plnûní ve v˘‰i sníÏené pojistné ãástky poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
nejdﬁíve v den úãinnosti této zmûny.

3.2.

Dojde-li bûhem trvání poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní ke zv˘‰ení pojistné ãástky poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo na pojistné plnûní ve v˘‰i zv˘‰ené pojistné ãástky poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
nejdﬁíve po uplynutí 6 mûsícÛ ode dne úãinnosti této
zmûny.

Bod 4
Zánik poji‰tûní
4.1.

Zánikem základního poji‰tûní zaniká i poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní.

4.2.

Vyplatí-li pojistitel pojistné plnûní za pojistnou událost
z poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní, zaniká okamÏikem
vyplacení tohoto plnûní i základní poji‰tûní a poji‰tûní
s ním sjednaná.

Bod 5
Definice závaÏn˘ch onemocnûní
a) Infarkt myokardu
Infarktem myokardu ve smyslu tohoto poji‰tûní je stanovení diagnózy infarktu myokardu v kardiologickém
nebo interním zdravotnickém zaﬁízení, jde-li o akutnû
vzniklou loÏiskovou nekrózu ãásti srdeãního svalu zpÛsobenou náhl˘m uzávûrem nebo extrémním zúÏením
vûnãité tepny zásobující pﬁíslu‰nou oblast.
Pro stanovení diagnózy musí b˘t prokázána pﬁítomnost v‰ech níÏe uveden˘ch ukazatelÛ:
a) typická bolest hrudníku
b) ãerstvé zmûny na EKG s obrazem infarktu myokardu
c) diagnostické zv˘‰ení kardiospecifick˘ch enzymÛ Troponin T ãi I, CK-MB (pﬁíp. Myoglobin, CK, AST, LDH)
Vylouãeny jsou:
Angina pectoris a jiné formy ischemické choroby srdeãní.

pro pﬁípad invalidity, má pojistné plnûní formu úhrady bûÏného pojistného (téÏ poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného).
1.1.

Bylo-li sjednáno poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného, je pojistník zpro‰tûn povinnosti platit bûÏné pojistné za sjednaná poji‰tûní, jsou-li splnûny podmínky
uvedené v ãl. 21 VPP ÎP.

1.2.

Zpro‰tûní od placení pojistného poãíná ode dne nejbliÏ‰í
splatnosti pojistného po pﬁiznání invalidního dÛchodu
a t˘ká se bûÏného pojistného za jeden rok trvání poji‰tûní. 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. Zpro‰tûní od placení pojistného se prodluÏuje vÏdy na dal‰í rok na základû skuteãnosti, Ïe nárok na pobírání invalidního dÛchodu trvá. Zpro‰tûní od
placení pojistného konãí nejpozdûji uplynutím doby, na
kterou bylo placení pojistného sjednáno.

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 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.

b) Operace vûnãit˘ch tepen
Operací vûnãit˘ch tepen pro ischemickou chorobu srdeãní ve smyslu tohoto poji‰tûní je provedení dále definovaného kardiochirurgického v˘konu, t.j. minimálnû dvojnásobného koronárního bypassu s pouÏitím
transplantátu, provedeného pﬁi otevﬁeném hrudníku.
Indikací musí b˘t koronarograficky prokázaná funkãnû v˘znamná nedostateãnost vûnãit˘ch tepen.
Vylouãeny jsou:
Angioplastika a ostatní intraarteriální v˘kony provedené katetrizaãní nebo laserovou technikou.

1.3.

c) Cévní mozková pﬁíhoda
Cévní mozkovou pﬁíhodou ve smyslu tohoto poji‰tûní je
stanovení diagnózy intracerebrálního nebo subarachnoidálního krvácení a (nebo) mozkové ischémie, vedoucí
k objektivnû stanovenému neurologickému postiÏení
a hodnotitelné známky tohoto postiÏení jsou pﬁítomny
je‰tû po uplynutí 3 mûsícÛ po pﬁedmûtné cévní mozkové pﬁíhodû. Je zahrnuto i postiÏení mozku infarktem
mozku, krvácením nebo embolizací z extrakraniálních
(mimolebních) pﬁíãin. Diagnóza musí b˘t potvrzena typick˘mi klinick˘mi pﬁíznaky a CT nebo MRI vy‰etﬁením.
Vylouãeny jsou:
Pﬁechodné ischemické pﬁíhody (TIA), migrenózní
symptomy.

1.4.

Pojistník je na Ïádost pojistitele povinen prokázat, Ïe
invalidní dÛchod je poji‰tûnému dále vyplácen.

1.5.

Zpro‰tûní od placení pojistného se vztahuje na bûÏné
pojistné za poslední pojistné období pﬁed pﬁiznáním
invalidního dÛchodu, není-li uvedeno jinak.

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.

1.6.

Dojde-li bûhem trvání poji‰tûní ke sníÏení bûÏného pojistného, je pojistník zpro‰tûn od placení bûÏného pojistného ve v˘‰i sníÏeného pojistného nejdﬁíve ode dne
úãinnosti zmûny poji‰tûní.

3.2.

1.7.

Dojde-li bûhem trvání poji‰tûní ke zv˘‰ení bûÏného
pojistného, je pojistník zpro‰tûn od placení pojistného
ve v˘‰i zv˘‰eného bûÏného pojistného nejdﬁíve po
uplynutí dvou let ode dne úãinnosti této zmûny. V pﬁípadû, Ïe není splnûna podmínka uplynutí dvou let
ode dne úãinnosti zv˘‰ení bûÏného pojistného a pﬁitom vzniká právo na zpro‰tûní od placení pojistného,
poji‰tûní se mûní tak, Ïe bûÏné pojistné je sníÏeno na
hodnotu nejniÏ‰ího lhÛtního pojistného za dva roky.
Pojistitel si v takovém pﬁípadû vyhrazuje právo v souladu se stavem poji‰tûní zmûnit odpovídajícím zpÛsobem pojistnû technické parametry poji‰tûní.

Bez ohledu na to, pﬁi jaké ãinnosti k úrazu do‰lo, pojistitel sníÏí pojistné plnûní za úraz v pomûru v˘‰e pojistného, které bylo placeno, ke správné v˘‰i pojistného, jestliÏe poji‰tûn˘ v dobû úrazu mûl b˘t zaﬁazen
vzhledem k vykonávanému povolání do rizikové skupiny 2, resp. 3 nebo vykonával sport patﬁící mezi vysoce rizikové ãinnosti nebo vykonával sport jako profesionální sportovec a neplatil pojistné ve správné v˘‰i.

3.3.

Pojistitel nebude sniÏovat plnûní podle pﬁedchozího
bodu, pokud dojde následkem úrazu ke smrti poji‰tûného.

3.4.

Bez ohledu na to, pﬁi jaké ãinnosti k úrazu do‰lo, pojistitel nebude pojistné plnûní zvy‰ovat, jestliÏe poji‰tûn˘ jiÏ nevykonával povolání, pro které byl zaﬁazen do
rizikové skupiny 2, resp. 3 nebo nevykonával sport
patﬁící mezi vysoce rizikové ãinnosti nebo nevykonával sport jako profesionální sportovec a platil vy‰‰í pojistné neÏ mûl platit. Pﬁeplacené pojistné se nevrací.

3.5.

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

3.6.

PoÏádá-li o to poji‰tûn˘ do v˘platy plnûní za trvalé následky úrazu, pojistitel zaãne vyplácet namísto jednorázového plnûní doÏivotní nebo ãasovû omezen˘ dÛchod, nebo vyplatí z ãásti jednorázového plnûní
zvolenou jednorázovou ãástku a ze zb˘vající ãásti zaãne vyplácet doÏivotní nebo ãasovû omezen˘ dÛchod.
Splátka dÛchodu v‰ak nesmí ãinit ménû neÏ 500 Kã.

d) Rakovina
Rakovinou ve smyslu tohoto poji‰tûní je stanovení diagnózy zhoubného nádoru charakterizovaného nekontrolovateln˘m rÛstem a ‰íﬁením do okolních tkání a orgánÛ. Diagnóza musí b˘t potvrzena jednoznaãn˘m
histologick˘m nálezem s hodnocením tﬁídy nádoru podle mezinárodní klasifikace TNM (pﬁíp. jiné odpovídající
klasifikace) a operaãním protokolem, byl-li proveden
chirurgick˘ v˘kon.
Pojem rakovina zahrnuje i leukémii, maligní lymfomy,
Hodgkinovu nemoc a nádory mozku (není klasifikováno
dle TNM).
Vylouãeny jsou:
I. v‰echny typy rakoviny kÛÏe vãetnû maligního melanomu (melanoblastomu) klasifikované v TNM jako T1
N0 M0 (Breslow do 1,5 mm vãetnû, Clark I, II)
II. v‰echny nádory popsané jako premalignity (vãetnû
dysplasie dûloÏního hrdla CIN I, CIN II, CIN III) nebo
definované jako „in situ", tzn. dobﬁe ohraniãené
na jednom místû a vût‰inou bez dal‰ích následkÛ
chirurgicky odstranitelné
III. rakovina prostaty a varlat klasifikovaná v TNM
jako T1 N0 M0
IV. první stadium Hodgkinovy nemoci
V. nádory související s HIV pozitivitou.
e) Selhání ledvin
Selháním ledvin ve smyslu tohoto poji‰tûní je zahájení
dialyzaãního programu ve specializovaném zdravotnickém zaﬁízení na základû stanovení diagnózy nevyléãitelného onemocnûní obou ledvin s nevratn˘m po‰kozením funkce ledvin, vyÏadující trvalou dial˘zu
nebo transplantaci ledviny.
f) Transplantace Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ
Transplantace Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ ve smyslu tohoto poji‰tûní je skuteãné provedení transplantace orgánu poji‰tûnému jako pﬁíjemci lidsk˘ch orgánÛ – srdce, plic, jater, ledvin, slinivky bﬁi‰ní, kostní dﬁenû
(u kostní dﬁenû heterotransplantát).
Vylouãeny jsou:
Transplantace v‰ech ostatních orgánÛ nebo jejich ãástí a transplantace tkání.

1.8.

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

Bod 3
Pojistné plnûní

Zánikem základního poji‰tûní zaniká i poji‰tûní zpro‰tûní od
placení pojistného.

âLÁNEK 5
ÚRAZOVÉ POJI·TùNÍ
Bod 1
Rozsah nárokÛ
1.1.

1.2.

âLÁNEK 4
POJI·TùNÍ PRO P¤ÍPAD INVALIDITY
1.3.

Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní k pojistné události z poji‰tûní

Dojde-li bûhem trvání poji‰tûní ke zv˘‰ení bûÏného
pojistného, vzniká právo na zpro‰tûní od placení pojistného ve v˘‰i zv˘‰eného pojistného nejdﬁíve v den
úãinnosti této zmûny, pokud invalidní dÛchod byl pﬁiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu, kter˘ splÀuje poÏadavky uvedené ve VPP ÚP a k nûmuÏ do‰lo nejdﬁíve
v den úãinnosti zv˘‰ení pojistného.

Bod 2
Zánik poji‰tûní

g) Slepota
Slepotou ve smyslu tohoto poji‰tûní je stanovení diagnózy slepoty obou oãí jako úplné, trvalé a nevratné ztráty
zraku následkem nemoci nebo úrazu. Diagnóza musí b˘t
stanovena v oftalmologickém zdravotnickém zaﬁízení.

Bod 1
Rozsah nárokÛ

Poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného konãí nejpozdûji den pﬁed v˘roãním dnem poãátku poji‰tûní v kalendáﬁním roce, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhne vûku 60
let. Do‰lo-li ke zpro‰tûní od placení pojistného pﬁed
tímto dnem, je pojistník i nadále zpro‰tûn od placení
pojistného, pokud jsou splnûny ostatní podmínky pro
trvání zpro‰tûní od placení pojistného. Po ukonãení
poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného pojistitel pﬁestává od nejbliÏ‰ího zúãtovacího období strhávat z kapitálové hodnoty rizikové pojistné za poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného.

1.3.1.

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

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.

4.2.

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.

4.3.

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.
4.4.

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, ‰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.
4.5.

Poji‰tûn˘ je povinen oznámit bez zbyteãného odkladu
pojistiteli zmûnu povolání, jestliÏe jeho nové povolání
patﬁí do jiné rizikové skupiny, neÏ do které byl zaﬁazen. RovnûÏ je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe zaãal provozovat sport patﬁící do
skupiny vysoce rizikov˘ch ãinností, pﬁípadnû, Ïe zaãal
provozovat takov˘ sport jako své povolání. Zmûna

mající vliv na v˘‰i pojistného je úãinná od nejbliÏ‰í
splatnosti pojistného následující po doruãení sdûlení
pojistiteli. Není- li ten, kdo je poji‰tûn, zároveÀ pojistníkem, má tyto povinnosti pojistník.

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.

