Smluvní ujednání
krátkodobého úrazového pojištění
verze ŽP-SU-KPÚ-0001

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.

Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecných pojistných podmínek pro
úrazové pojištění (VPP ÚP), schválených dne 18.
10. 1993 MF ČR pod č.j. 323/45064/1993, které
byly pojistníkovi při uzavření pojistné smlouvy
předány a které jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.

Článek 2
A. ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ
2.1.

2.2.

– pro dobu nezbytného léčení tělesného poškození
způsobeného úrazem podle rozsahu příslušné
procento z částky
20 000 Kč
10 000 Kč

Článek 3
B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
3.1.

Rozsah nároků
Základní pojištění zahrnuje plnění za smrt způsobenou úrazem a za trvalé následky úrazu. Plnění
za dobu nezbytného léčení tělesného poškození
způsobeného úrazem (DNL) poskytuje pojistitel
jen tehdy, pokud to bylo v pojistné smlouvě ujednáno.
Základní pojistné částky
KÚD
– pro případ smrti následkem úrazu
100 000 Kč

Odchylně od čl. 24 odst. 1 a 2 VPP ÚP se ujednává, že pojistitel vyplatí plnění za dobu nezbytného
léčení, je-li průměrná doba nezbytného léčení stanovená v oceňovací tabulce A, případně přiměřená doba nezbytného léčení, delší než 4 týdny.

KÚM
10 000 Kč

– pro trvalé následky úrazu podle rozsahu následků příslušné procento z částky
200 000 Kč 200 000 Kč

Smluvně se ujednává, že:

pojištěného – úmrtní list a potvrzení o příčině
smrti od ošetřujícího lékaře.
Sjednala-li pojištění právnická osoba, příp. fyzická
osoba s IČ, je třeba, aby na „Oznámení pojistné
události z úrazového pojištění“ bylo pojistníkem
potvrzeno, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti.
3.1.4. Při pojištění cizinců pojistitel nehradí náklady na
dopravu pojištěného z ciziny na území ČR za účelem stanovení rozsahu trvalých následků úrazu.
V případě smrti pojištěného cizince má právo na
plnění za smrt následkem úrazu osoba, určená
při sjednání pojištění pojištěným, podle ust. § 817
odst.1 občanského zákoníku.

3.1.1. Pojistné je splatné ihned a platí se najednou při
sjednání pojištění.

3.1.5. Bylo-li sjednáno pojištění pro nejmenované osoby, nejsou pojištěni cizinci.

3.1.2. Právo na plnění za trvalé následky úrazu a za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených úrazem má pojištěný. V případě smrti
pojištěného následkem úrazu má právo na plnění osoba určená podle § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

3.1.6. Pojistit profesionálního sportovce uvedeným pojištěním lze jen za zvýšenou sazbu pojistného. Zamlčí-li osoba sjednávající pojištění skutečnost, že
pojištěný je profesionálním sportovcem, je pojistitel ve smyslu ustanovení § 798 občanského zákoníku oprávněn plnění z pojištění přiměřeně snížit.
Profesionálním sportovcem se rozumí ten sportovec, který za provozování sportovní činnosti
bere příjem ze závislé činnosti (pracovního poměru), nebo ten sportovec, který za provozování sportovní činnosti pobírá příjmy z nezávislé
činnosti.

3.1.3. Pojistné události hlásí ten, kdo má právo na plnění, organizační složce pojistitele, u níž bylo pojištění sjednáno. K uplatnění práva na plnění je nutno předložit pojistku a „Oznámení pojistné
události z úrazového pojištění“ a „Atestacio medici“, dojde-li k úrazu v zahraničí; v případě smrti

