Smluvní ujednání
verze ŽP-SU-50S-0001

Bod 1
Úvodní ustanovení

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.

1.1. Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro
toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění (dále jen „VPP ŽP“). Ustanovení VPP ŽP, která se na pojistnou smlouvu vztahují jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.

Bod 2
2.1. Pojištění pro případ smrti nebo dožití
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Rozsah nároků
Pojištění pro případ smrti nebo dožití zabezpečuje
výplatu sjednané pojistné částky oprávněné osobě
v případě, že pojištěný v době trvání pojištění zemře, nikoli do tří let trvání pojištění nebo pojištěnému
v případě, že se dožije konce pojištění. Pojištění zanikne smrtí pojištěného, nejpozději zanikne, dožijeli se pojištěný konce pojištění.
Zemře-li pojištěný do tří let od uzavření pojistné
smlouvy, nikoli následkem sebevraždy a úrazu, právo
na výplatu pojistného plnění pro případ smrti nevzniká. Pojistitel vyplatí oprávněné osobě 90% běžně zaplaceného pojistného a 95% předplaceného pojistného a pojištění zaniká. Není-li pojištěný zároveň
pojistníkem, bude pojistné vyplaceno pojistníkovi.
Zemře-li pojištěný do tří let od uzavření pojistné
smlouvy následkem sebevraždy, právo na výplatu
pojistného plnění pro případ smrti nevzniká. Pojistitel vyplatí oprávněné osobě rezervu pojistného stanovenou podle pojistně technických zásad a pojištění zaniká. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem,
bude rezerva pojistného vyplacena pojistníkovi.
Zemře-li pojištěný do tří let od uzavření pojistné
smlouvy následkem úrazu, pojistitel vyplatí sjednanou pojistnou částku. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované
působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot,
plynů, par, záření a jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým byla pojištěnému během trvání pojištění způsobena smrt.
Pojistitel neplní za smrt následkem úrazu z pojistných událostí, k nimž dojde
a) v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí
nebo občanskou válkou,
b) v souvislosti s občanskými nepokoji, na nichž se
pojištěný přímo podílel,
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

uhrazení dluhu, je vyrovnáno dlužné pojistné za nejdříve splatné období bez ohledu na to, za jaké období mělo být pojistné skutečně zaplaceno. Úhradu
dlužného pojistného může pojistitel provést započtením vzájemných pohledávek.
2.4.4.

Přeměna pojištění při redukci
a) Dojde-li v důsledku neplacení pojistného (dle
článku 10 VPP ŽP) k redukci pojistné částky, při
dožití konce pojištění nebo při smrti pojištěného
před dožitím sjednaného konce pojištění pojistitel vyplatí pojistné plnění ve výši redukované pojistné částky.
b) Odchylně od článku 10, odst. 2 VPP ŽP, dojde-li
v důsledku neplacení pojistného k redukci pojistné
doby, pojištění zanikne ke dni účinnosti redukce.

2.4.5.

Podle ustanovení § 800 odst. 2 občanského zákoníku mohou být sjednaná pojištění vypovězena pojistníkem i pojistitelem do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou.
Po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné
smlouvy může ve smyslu ustanovení § 800 odst. 1
a 3 občanského zákoníku pojištění vypovědět pojistník. Výpověď musí být dána alespoň šest týdnů
před uplynutím pojistného období.

2.4.6.

Pojistitel má právo na úhradu mimořádných správních nákladů za úkony, které provádí na žádost pojistníka. Výši mimořádných správních nákladů určuje pojistitel a je obsažena v Přehledu poplatků,
přístupném na obchodních místech pojistitele.
Úhrada se provádí započtením vzájemných pohledávek. Není-li započtení možno provést, je splatná
předem.

2.4.7.

Právo na plnění:
Právo na plnění v případě smrti pojištěného má
oprávněná osoba. Není-li oprávněná osoba určena
nebo nenabude-li tato osoba práva na plnění, má
právo na plnění osoba určená v ustanovení §817
odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve vztahu k pojištěnému. Právo na plnění v případě dožití konce pojištění má pojištěný.

2.4.8.

Odchylně od článku 9 VPP ŽP toto pojištění neobsahuje nárok na zproštění od placení pojistného v případě přiznání plného invalidního důchodu.

2.4.9.

Odchylně od článku 24 VPP ŽP nastane-li smrt následkem sebevraždy pojištěného
a) do 3 let trvání pojištění, pojistitel neposkytne pojistné plnění, vyplatí rezervu pojistného dle bodu 2.1.3.
b) po 3 letech trvání pojištění, vyplatí pojistitel tomu, komu vzniklo právo na plnění, pojistné plnění dle bodu 2.1.1.

2.2. Podíly na výnosech z rezerv pojistného
2.2.1.

Podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem se přiznává podíl na výnosech z rezerv pojistného. Podíl
na výnosech z rezerv pojistného se vyplácí při skončení pojištění.

2.2.2.

Při skončení pojištění, u něhož došlo k redukci pojistné částky, se podíly na výnosech z rezerv po dni účinnosti redukce pojistného nepřiznávají. Podíly na výnosech z rezerv pojistného přiznané do dne účinnosti
redukce podle čl. 10 VPP ŽP se k tomuto dni podle zásad pojistitele zahrnují do redukované pojistné částky.

2.3. Pokud bylo sjednáno předplácení pojistného,
smluvně se ujednává:
2.3.1.

Předplacené pojistné je považováno za jednorázové
pojistné, které snižuje běžně placené pojistné během celé doby placení pojistného. Pojištění s předplaceným pojistným je posuzováno jako pojištění za
běžně placené pojistné.

2.3.2.

Odchylně od článku 10 odst. 1 VPP ŽP u pojištění
s předplaceným pojistným dojde k redukci pojištění, byla-li zaplacena alespoň částka předplaceného
pojistného.

2.3.3.

Odchylně od článku 17 odst. 1 VPP ŽP u pojištění
s předplaceným pojistným vzniká právo na výplatu
odbytného, byla-li zaplacena alespoň částka předplaceného pojistného.

2.4. V pojištění se dále smluvně ujednává:
2.4.1.

První běžné pojistné je splatné v den počátku pojištění. Další běžné pojistné je splatné prvního dne
sjednaného pojistného období.

2.4.2.

Pojistné období
Pojistným obdobím se rozumí dohodnuté časové
období, za které se platí běžné pojistné. Pojistné období lze sjednat jako měsíční, čtvrtletní, pololetní
nebo roční.
Počátek pojistného období se stanoví na den, který
se číslem shoduje se dnem, který byl dohodnut jako
den počátku pojištění. Není-li takový den v měsíci,
připadne počátek pojistného období na jeho poslední den. Pojistné období končí v den předcházející dni, který se číslem shoduje se dnem, který byl dohodnut jako den počátku pojištění.

2.4.3.

Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období
a naposledy zaplacené pojistné nepostačuje na

2.4.10. 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.

