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UCZ/05

V‰eobecné pojistné podmínky
- obecná ãást l)

âlánek 1
Úvodní ustanovení

m)
Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna,
a.s. (dále jen „pojistitel“), se ﬁídí právním ﬁádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o pojistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto
v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní ãást
VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li nûkteré
z v˘‰e uveden˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistn˘ch
podmínkách nebo pﬁímo v pojistné smlouvû.

n)
o)
p)
r)
s)

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení
2.1.

2.2.

t)

Na základû uzavﬁené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pﬁípadû vzniku pojistné události
poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tﬁeba
písemné formy. Ve‰keré zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

u)
v)

âlánek 3
Vymezení pojmÛ

w)

Pro úãely poji‰tûní se rozumí
a)
nahodilou skuteãností skuteãnost, která je moÏná a u které není jisté, zda v dobû trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo není známa
doba jejího vzniku,
b)
pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné smlouvû nebo ve zvlá‰tním právním pﬁedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnûní,
c)
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé
poji‰tûní sjednáno,
d)
zájemcem osoba, která má zájem o uzavﬁení pojistné smlouvy s pojistitelem,
e)
úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní strany a dále poji‰tûn˘
a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní vzniklo právo nebo povinnost,
f)
pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰Èovací ãinnost podle zvlá‰tního zákona,
g)
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavﬁela
pojistnou smlouvu,
h)
poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek,
odpovûdnost za ‰kodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji‰tûní vztahuje,
i)
oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnûní,
j)
obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které vznikne právo na pojistné plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného,
k)
skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na skupinu poji‰tûn˘ch blíÏe vymezen˘ch v pojistné smlouvû, jejichÏ totoÏnost
v dobû uzavﬁení této smlouvy není obvykle známa,

x)

y)
z)
Ï)

pojistn˘m nebezpeãím moÏná pﬁíãina vzniku pojistné události,
pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku
pojistné události vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
pojistn˘m zájmem oprávnûná potﬁeba ochrany
pﬁed následky nahodilé skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
pojistnou hodnotou nejvy‰‰í moÏná majetková újma,
která mÛÏe v dÛsledku pojistné události nastat,
pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné
období,
pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté
v pojistné smlouvû, za které se platí pojistné,
jednorázov˘m pojistn˘m pojistné stanovené na celou
dobu, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda
a která by mohla b˘t dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,
ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostﬁednû
pﬁed pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny vûci,
pﬁiãemÏ se pﬁihlíÏí ke stupni opotﬁebení nebo jiného
znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, k nûmuÏ do‰lo její opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,
novou cenou cena, za kterou lze v daném místû
a v daném ãase vûc stejnou nebo srovnatelnou
znovu poﬁídit jako vûc stejnou nebo novou, stejného druhu a úãelu,
odkupn˘m ãást nespotﬁebovaného pojistného
ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami
k datu zániku soukromého poji‰tûní,
ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi událostmi,
poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ
úãelem je náhrada ‰kody vzniklé v dÛsledku pojistné události,
poji‰tûním obnosov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ
úãelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanãní
ãástky v dÛsledku pojistné události ve v˘‰i, která je
nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pﬁedbûÏné poji‰tûní
4.1.

4.2.

4.3.
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Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavﬁení a zmûnu pojistné smlouvy pﬁedkládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrhovatel povinen pravdivû a úplnû zodpovûdût.
Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pﬁevzetí o jeho pﬁijetí ãi nepﬁijetí.
OkamÏikem pﬁijetí návrhu je pojistná smlouva
uzavﬁena. Jako písemné potvrzení o uzavﬁení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku,
v níÏ je den uzavﬁení pojistné smlouvy uveden.
Obsahuje-li pﬁijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení nebo jiné zmûny proti pÛvodnímu
návrhu, povaÏuje se takové pﬁijetí za nov˘ návrh.

Nevyjádﬁí-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve
lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této lhÛtû pojistné ãi jeho splátku stanovenou pojistitelem, povaÏuje se návrh za odmítnut˘.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní.
Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku
a není ujednáno jinak, prodluÏuje se vÏdy automaticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních
stran smlouvu nevypoví nejménû 6 t˘dnÛ pﬁed
uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod.
dne sjednaného jako poãátek poji‰tûní a konãí
v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tûní.
Poji‰tûní nelze pﬁeru‰it, není-li ujednáno jinak.
4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m
obdobím 12 mûsícÛ.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data
uvedeného v návrhu jako poãátek poji‰tûní do
okamÏiku rozhodnutí o návrhu pﬁedbûÏné poji‰tûní. Rozsah pﬁedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.
4.8. PﬁedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavﬁení pojistné
smlouvy, automatick˘m uplynutím 2 mûsícÛ od
data pﬁevzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uveden˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku pﬁedbûÏného poji‰tûní v písemném odmítnutí musí b˘t stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní.
4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pﬁedbûÏného poji‰tûní.
4.10. Dojde-li v dobû pﬁedbûÏného poji‰tûní k pojistné
události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
4.11. V pﬁípadû, Ïe je návrh pojistitelem pﬁijat, poskytuje pojistitel pln˘ rozsah poji‰tûní od poãátku,
kter˘ je uveden v návrhu.

5.5.

5.6.
5.7.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném
uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalendáﬁních dní, nebylo-li dohodnuto jinak. Neníli v‰ak uhrazeno v uvedené lhÛtû první pojistné,
poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.
6.2. V˘povûdí
6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘dnÛ pﬁed
uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 2 mûsícÛ ode dne uzavﬁení pojistné
smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne doruãení oznámení
vzniku pojistné události. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3.
vypovûdût Ïivotní poji‰tûní.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pﬁi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti
nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má
pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
jestliÏe pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by pojistnou smlouvu neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,
kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pﬁípadû zmûny pojistné smlouvy.
6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í. Pojistitel je povinen bez zbyteãného odkladu,
nejpozdûji ve lhÛtû do 30 dnÛ ode dne odstoupení od
pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého
se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pﬁípadû odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odeãítají i náklady spojené se vznikem a správou poji‰tûní. Pojistník
nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem, popﬁípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen

âlánek 5
Pojistné
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného pojistného pro dal‰í pojistné
období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou v˘‰i pojistného pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû 2 mûsícÛ
pﬁed splatností pojistného za pojistné období, ve
kterém se má v˘‰e pojistného zmûnit. Pokud pojistník se zmûnou v˘‰e pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsíce ode dne,
kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.
Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorázovû poplatky (napﬁ. pojistn˘
poplatek, poplatek za vinkulaci).
Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní nebo pﬁeplatkÛm
pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e
pojistného se urãuje na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tûní
podle zásad pojistné matematiky. Základna pro
v˘poãet pojistného je uvedena v návrhu pojistné
smlouvy nebo ve zvlá‰tní ãásti VPP.
Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V pojistné smlouvû lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úãtuje pojistitel pﬁiráÏky
odpovídající pﬁíslu‰nému podroãnímu placení.
Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku
nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je
nutno uhradit do 14 dnÛ od data uzavﬁení pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmûnu pojistné smlouvy. Pojistné za dal‰í
pojistná období je splatné vÏdy k v˘roãnímu dni
poãátku poji‰tûní, není-li ujednáno jinak.
Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky z prodlení, jejichÏ v˘‰i stanoví právní pﬁedpis. Za datum úhrady pojistného ãi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pﬁipsány na úãet pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.
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pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní,
která pﬁesahuje v˘‰i zaplaceného pojistného.
6.4. Odmítnutím pojistného plnûní
6.4.1. Pojistitel plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe
a)
pﬁíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se
dozvûdûl aÏ po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pﬁi sjednávání poji‰tûní nebo jeho zmûnû
v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû
nebo neúplnû zodpovûzen˘ch písemn˘ch dotazÛ,
a jestliÏe by pﬁi znalosti této skuteãnosti v dobû uzavﬁení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavﬁel,
nebo ji uzavﬁel za jin˘ch podmínek, nebo
b)
oprávnûná osoba uvede pﬁi uplatÀování práva na plnûní z poji‰tûní vûdomû nepravdivé nebo hrubû
zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojistné události
nebo podstatné údaje t˘kající se této události zamlãí.
6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní zanikne.
6.5. Dal‰í dÛvody zániku
6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko
nebo poji‰tûná vûc nebo jiná majetková hodnota,
nebo dnem, kdy do‰lo ke smrti poji‰tûné fyzické
osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.

‰ení pojistného rizika, navrhnout zmûnu pojistné
smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádﬁit do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.8. Nesouhlasí-li pojistník se zmûnou pojistné
smlou-vy nebo nevyjádﬁí-li se k této zmûnû ve
lhÛtû podle odstavce 7.7., má pojistitel právo
pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 2
mûsícÛ ode dne, kdy obdrÏel nesouhlas pojistníka se zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode
dne, kdy uplynula lhÛta pro jeho vyjádﬁení.
V takovém pﬁípadû poji‰tûní zanikne uplynutím
8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko
podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pﬁi uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by za tûchto podmínek pojistno smlouvu neuzavﬁel, má právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy se
dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V takovém
pﬁípadû soukromé poji‰tûní zanikne uplynutím
8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.10. Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije
u poji‰tûní osob v pﬁípadech, kdy se pojistné riziko mûní v prÛbûhu doby trvání soukromého
poji‰tûní a kdy je tato zmûna promítnuta ve v˘poãtu pojistného.
7.11. Pojistník je povinen neprodlenû nahlásit pojistiteli jakoukoli zmûnu v subjektu, kter˘ se uvádí
v pojistné smlouvû. Zmûna v subjektu se povaÏuje za podstatné zv˘‰ení pojistného rizika v souladu s bodem 7.7. tûchto VPP.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

V pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit poji‰tûného s obsahem
pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.
Právo na pojistné plnûní mÛÏe pojistník uplatnit
pouze tehdy, jestliÏe prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe prokáÏe, Ïe mu byl k pﬁijetí pojistného plnûní dán souhlas poji‰tûného, popﬁípadû zákonného zástupce takové osoby, není-li
zákonn˘m zástupcem pojistník sám.
Zemﬁe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce
pojistník, kter˘ sjednal poji‰tûní cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do soukromého poji‰tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemﬁel nebo zanikl bez právního nástupce,
není-li dohodnuto jinak.
Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala pojistná událost, podat
pravdivé vysvûtlení o vzniku a rozsahu následkÛ
této události, pﬁedloÏit k tomu potﬁebné doklady
a postupovat dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû poji‰tûn˘m, má tuto povinnost
poji‰tûn˘; je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba.
Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu
oznámit pojistiteli zmûnu nebo zánik pojistného rizika. V pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného
rizika má tuto povinnost poji‰tûn˘.
JestliÏe se v pojistné dobû pojistné riziko podstatnû sníÏí, je pojistitel povinen úmûrnû tomuto sníÏení sníÏit pojistné, a to s úãinností ode
dne, kdy se o sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.
JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pﬁi uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by
smlouvu uzavﬁel za jin˘ch podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘-

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností
8.1.

8.2.

8.3.

Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pﬁi sjednávání
poji‰tûní, v prÛbûhu poji‰tûní nebo pﬁi zmûnû
pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden˘ch
v právních pﬁedpisech nebo v pojistné smlouvû
a bylo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné,
mÛÏe pojistitel pojistné plnûní pﬁimûﬁenû sníÏit.
Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pﬁedpisech nebo v pojistné smlouvû podstatn˘
vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh nebo na
zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tûní
nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel
pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo
toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.
V pﬁípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit
zv˘‰ení pojistného rizika a pojistitel na základû
svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleÏí mu pojistné aÏ do konce pojistného období,
ve kterém do‰lo k zániku soukromého poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní
Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etﬁení pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s ‰etﬁením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû.
âlánek 10
Postup pﬁi rozdíln˘ch názorech
10.1. Pﬁi neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném
pojistitelem lze dohodnout ﬁízení znalcÛ.
10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady
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10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

sobící v témÏe místû podnikání anebo zamûstnané
na témÏe pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání
písemnosti. Není-li moÏno ani takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li
si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se
poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má
se za to, Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval.
11.3. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ
o tom informoval pojistitele, povaÏuje se tato písemnost za doruãenou dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãitelná.

po jednom znalci a písemnû o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemnû znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se
obû strany dohodnou na zavedení ﬁízení, platí tato
skuteãnost jako uznání názoru druhé strany.
Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobû znalce lze vznést
pﬁed zahájením jeho ãinnosti.
Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran
bude pﬁedán pojistiteli i poji‰tûnému.
Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tﬁetího
znalce jako pﬁedsedy, kter˘ má rozhodující hlas
v pﬁípadû neshody; ten své rozhodnutí pﬁedá
obûma smluvním stranám.
Náklady na ãinnost pﬁedsedy ﬁízení hradí obû
smluvní strany rovn˘m dílem.

âlánek 12
Postoupení pohledávky
Pojistník/poji‰tûn˘ je oprávnûn postoupit své pohledávky za pojistitelem na tﬁetí osobu ãi osoby pouze za
podmínky, Ïe pojistiteli pﬁedem písemnû oznámí zámûr postoupit pohledávku za pojistitelem a souãasnû
doloÏí pojistiteli identifikaãní údaje postupníka.

âlánek 11
Doruãování
11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské
republice prostﬁednictvím po‰ty jak obyãejné ãi
doporuãené zásilky, pﬁípadnû jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.
11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv
se v místû doruãení zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé
osobû bydlící v témÏe bytû nebo v témÏe domû, pÛ-

âlánek 13
Úãinnost
Tyto VPP nab˘vají úãinnosti 1. 9. 2011.

V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Î/12G

pro Ïivotní poji‰tûní
- zvlá‰tní ãást -

covní, zájmovou a sportovní ãinnost poji‰tûného.
2.2. Je-li v˘‰e pojistného závislá na vûku poji‰tûného,
pak se vstupní vûk stanoví jako rozdíl mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním
rokem narození poji‰tûného.
2.3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo sníÏit
navrhované pojistné ãástky nebo dohodnout
zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob, které jsou vystaveny zv˘‰enému pojistnému riziku.
2.4. Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození
a v dÛsledku toho bylo pojistitelem chybnû stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná ãástka, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní z této smlouvy sníÏit v pomûru v˘‰e pojistného, které bylo placeno, k v˘‰i
pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození.
2.5. Zjistí-li pojistitel v dobû trvání soukromého poji‰tûní, Ïe pojistník uvedl nesprávné datum narození poji‰tûného, je oprávnûn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliÏe by s pojistníkem v pﬁípadû
správnû uvedeného data narození poji‰tûného v
dobû uzavﬁení pojistné smlouvy za dan˘ch podmínek pojistnou smlouvu neuzavﬁel.

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou
ãástí - UCZ/05, které tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní
se sjednává jako poji‰tûní obnosové.
âlánek 1
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní
1.1. Pojistnou událostí je smrt poji‰tûného nebo skuteãnost, Ïe se poji‰tûn˘ doÏil dne uvedeného
v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní nebo nastala-li jiná skuteãnost, uvedená v tûchto pojistn˘ch podmínkách nebo v pojistné smlouvû (dále
jen „pojistná událost“).
1.2. Îivotní poji‰tûní lze sjednat zejména jako:
a)
poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo
b)
poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se sjednaného konce
poji‰tûní nebo
c)
poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití se sjednaného konce poji‰tûní.
1.3. V jedné pojistné smlouvû lze uzavﬁít se Ïivotním
poji‰tûním i dal‰í druhy poji‰tûní, které se ﬁídí pﬁíslu‰n˘mi v‰eobecn˘mi nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro pﬁíslu‰n˘ druh poji‰tûní.
1.4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které
nastanou v dobû trvání poji‰tûní na celém svûtû,
není-li ve smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 3
Zpro‰tûní od placení pojistného
3.1. Pokud je pojistníkovi, kter˘ je souãasnû poji‰tûn˘m, v prÛbûhu poji‰tûní pro pﬁípad doÏití podle ãlánku 1.2.b) nebo v prÛbûhu poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití podle ãlánku 1.2.c) této
zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
pﬁiznána podle pﬁedpisÛ o sociálním zabezpeãení invalidita tﬁetího stupnû, nejdﬁíve v‰ak po 2 letech od poãátku poji‰tûní, pak je pojistník zpro-

âlánek 2
Pojistné
2.1. V˘‰e pojistného se stanoví zejména s ohledem na
vstupní vûk a délku poji‰tûní a na zdravotní stav poji‰tûného, jakoÏ i s ohledem na vykonávanou pra-
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

lidita tﬁetího stupnû pﬁiznána poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemocnûní vznikl˘ch následkem:
a)
pokusu o sebevraÏdu pﬁed uplynutím 3 let od sjednaného poãátku, zmûny nebo obnovy poji‰tûní;
b)
pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c)
pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu;
d)
úãasti na vzpouﬁe, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojích;
e)
aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo
s nimi bezprostﬁednû souvisejících tréninkov˘ch
jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch
plavidlech a letadlech;
f)
letecké pﬁepravy, pﬁi které byl poji‰tûn˘ ãlenem
leteckého personálu dopravce na palubû havarovaného letadla;
g)
úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby
z podnûtu poji‰tûného;
h)
poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek
nebo pﬁípravkÛ obsahujících návykové látky.
3.11. Dnem zpro‰tûní od placení pojistného za Ïivotního poji‰tûní zanikají v‰echna sjednaná doplÀková
poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, není-li ujednáno jinak.

‰tûn od placení pojistného (pokud ve smlouvû
není stanoveno jinak) po dobu, po kterou pobírá
invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû
a povinnost platit pojistné po tuto dobu pﬁebírá
pojistitel.
Splnûní podmínky 2 let se nevyÏaduje, pokud byla invalidita tﬁetího stupnû pﬁiznána v˘luãnû
v dÛsledku úrazu, k nûmuÏ do‰lo nejdﬁíve po
sjednaném poãátku poji‰tûní. Úraz musí splÀovat
poÏadavky uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro
úrazové poji‰tûní platn˘ch v dobû sepsání návrhu na uzavﬁení poji‰tûní, které jsou souãástí pojistné smlouvy.
Pojistitel v‰ak nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li pﬁíãinou pﬁiznání invalidity tﬁetího stupnû u pojistníka nemoc ãi úraz a jejich dÛsledky, které vznikly pﬁed poãátkem nebo po datu nav˘‰ení pojistného a pro nûÏ byl pojistník
pﬁed poãátkem nebo pﬁed datem nav˘‰ení pojistného léãen ãi lékaﬁsky sledován nebo byly
v tomto období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky.
Dnem pﬁiznání invalidity tﬁetího stupnû se rozumí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pﬁiznává invalidita tﬁetího stupnû. Pojistník je zpro‰tûn od
placení bûÏného pojistného ode dne nejbliÏ‰í
splatnosti pojistného po pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû a konãí nejpozdûji uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného. Bylo-li poji‰tûní sjednáno
na dobu pﬁesahující vûk 65 let poji‰tûného, konãí zpro‰tûní od placení pojistného nejpozdûji
uplynutím pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let. Toto neplatí, pokud byla
invalidita tﬁetího stupnû pﬁiznána v˘luãnû podle
odstavce 3.2.
Pojistník je povinen prokázat, Ïe je mu invalidní
dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû dále vyplácen, a to pﬁedloÏením potvrzení pﬁíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období, ve kterém bylo zpro‰tûní
naposledy pﬁiznáno.
Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lékaﬁskému vy‰etﬁení
lékaﬁem povûﬁen˘m pojistitelem.
Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit dal‰í podklady, které jsou nezbytné pro
‰etﬁení pojistné události. V pﬁípadû pochybností je poji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat od pﬁíslu‰né
správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné
informace a poÏadované doklady nebo odmítne
zmocnit pojistitele, mÛÏe pojistitel nárok na
zpro‰tûní od placení pojistného odmítnout.
Pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného,
je povinen neprodlenû informovat pojistitele
o pﬁípadném odnûtí invalidity tﬁetího stupnû.
TotéÏ platí i pro zmûnu stupnû pﬁiznané invalidity (dále jen „odnûtí invalidity tﬁetího stupnû“).
Pojistník je povinen opût platit pojistné, a to
k datu první splatnosti pojistného, následujícím
po dni odnûtí invalidity tﬁetího stupnû. Neuhradí-li pojistník pojistné do 3 mûsícÛ od splatnosti
pojistného po odnûtí invalidity tﬁetího stupnû,
poji‰tûní k datu splatnosti pojistného zaniká nebo se mûní podle ãlánku 4 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
Pojistitel nepﬁebere placení pojistného, je-li inva-

âlánek 4
Redukce pojistné ãástky
4.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném
s bûÏn˘m pojistn˘m zaplaceno pojistné nejménû za 2 roky a nebylo-li zaplaceno bûÏné pojistné za následné pojistné období po marném
uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce podle ãlánku 6 odstavce 6.1. obecné
ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, mûní
se poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou
ãástkou bez povinnosti dále platit pojistné (dále jen „redukce pojistné ãástky“). K redukci pojistné ãástky dojde v 0.00 hod. prvního dne po
uplynutí lhÛty, jejímÏ uplynutím by jinak soukromé poji‰tûní zaniklo pro neplacení pojistného. Pokud by redukovaná pojistná ãástka byla
niÏ‰í neÏ 10.000 Kã, pojistitel redukci neprovede a vyplatí odkupné.
4.2. Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy do‰lo
ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou
pojistnou ãástkou.
4.3. Pojistník se mÛÏe s pojistitelem dohodnout, aby
redukovaná pojistná ãástka byla opût zv˘‰ena na
pÛvodní v˘‰i.
4.4. Poji‰tûní pro pﬁípad smrti, které bylo sjednáno na
pﬁesnû stanovenou dobu za bûÏné pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez nároku na redukci pojistné ãástky.
4.5. Redukci pojistné ãástky je moÏné provést také na
základû Ïádosti pojistníka. Pokud by redukovaná
pojistná ãástka v tomto pﬁípadû byla niÏ‰í neÏ
10.000,- Kã, pojistitel redukci neprovede a pojistná smlouva zÛstane nadále v platnosti dle aktuálnû sjednan˘ch podmínek a rozsahu.
âlánek 5
Odkupné
5.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném s bûÏn˘m pojistn˘m zaplaceno pojistné nejménû za 2
roky nebo jde-li o soukromé poji‰tûní za jednorázové pojistné sjednané na dobu del‰í neÏ 1 rok
nebo jde-li o soukromé poji‰tûní s redukovanou
pojistnou ãástkou, má pojistník právo, aby mu na
jeho písemnou Ïádost pojistitel poji‰tûní ukonãil
a vyplatil mu odkupné.
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pojistník urãit obmy‰leného jako oprávnûnou
osobu, a to jménem a datem narození nebo
vztahem k poji‰tûnému. AÏ do vzniku pojistné
události mÛÏe pojistník obmy‰leného zmûnit.
Zmûna obmy‰leného je úãinná dnem doruãení
sdûlení pojistiteli.
7.2. Nebyl-li v dobû pojistné události urãen obmy‰len˘ nebo nenabude-li obmy‰len˘ práva na pojistné plnûní, nab˘vají tohoto práva manÏel /
manÏelka poji‰tûného, a není-li jich, dûti poji‰tûného.
7.3. Není-li osob uveden˘ch v odstavcích 7.1. a 7.2.,
nab˘vají práva na pojistné plnûní rodiãe poji‰tûného, a není-li jich, nab˘vají práva na pojistné plnûní osoby, které Ïily s poji‰tûn˘m po dobu nejménû jednoho roku pﬁed jeho smrtí ve spoleãné
domácnosti a které z tohoto dÛvodu peãovaly
o spoleãnou domácnost nebo byly odkázány v˘Ïivou na poji‰tûného; není-li ani tûchto osob, nab˘vají tohoto práva dûdici poji‰tûného. V pﬁípadû zji‰tûní, Ïe dûdicem je nûkdo jin˘ nebo je dûdicÛ více, pouÏije se obdobnû ustanovení obãanského zákoníku o ochranû oprávnûného dûdice.
7.4. Vznikne-li právo na pojistné plnûní nûkolika osobám a nejsou-li jejich podíly urãeny, má kaÏdá
z nich právo na stejn˘ díl.

5.2. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaniká dohodou
k prvnímu dni v mûsíci následujícímu po datu, kdy
pojistitel písemnou Ïádost obdrÏel.
5.3. Právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro pﬁípad smrti podle ãlánku 1.2.a) této zvlá‰tní ãásti
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek s dobou placení bûÏného pojistného do 10 let vãetnû nebo
u poji‰tûní s v˘platou dÛchodu, ze kterého se dÛchod uÏ vyplácí, pokud nebylo ve smlouvû ujednáno jinak.
5.4. Není-li ujednáno jinak, právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro pﬁípad doÏití podle ãlánku
1.2.b) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek.
5.5. Îádost o v˘platu odkupného je nutno podat písemnû na formuláﬁi pojistitele nebo na jiném
vhodném formuláﬁi.
5.6. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému
pojistnému, ale rezervû pojistného podle ãlánku
3.x) obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05, sníÏené o krátící faktor, nav˘‰ené
o podíl na zisku. Hodnota krátícího faktoru mÛÏe
ãinit maximálnû 10% rezervy pojistného.
âlánek 6
Pojistné plnûní

âlánek 8
Omezení plnûní pojistitele

6.1. Bylo–li sjednáno poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se
sjednaného konce poji‰tûní, poskytuje pojistitel
pojistné plnûní poji‰tûnému.
6.2. Bylo–li sjednáno pojistné plnûní pro pﬁípad smrti
poji‰tûného, vyplatí pojistitel v pﬁípadû smrti poji‰tûného pojistné plnûní osobám podle ãlánku 7
této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
6.3. Pojistné plnûní vyplatí pojistitel buì formou jednorázového plnûní, nebo formou pravidelnû vypláceného dÛchodu.
6.4. Plnûní z pojistné smlouvy v pﬁípadû doÏití poskytne pojistitel poji‰tûnému na jeho písemnou
Ïádost po pﬁedloÏení nezbytn˘ch dokladÛ.
Pojistitel je oprávnûn poÏadovat i doklad o posledním zaplacení pojistného.
6.5. V pﬁípadû smrti poji‰tûného je povinen pojistník
nebo osoba oprávnûná k pﬁijetí pojistného plnûní tuto skuteãnost bez zbyteãného odkladu písemnû pojistiteli oznámit a zároveÀ pojistiteli
pﬁedloÏit tyto podklady:
–
úﬁední doklad o úmrtí poji‰tûného;
–
podrobnou zprávu lékaﬁe, kter˘ zemﬁelého naposledy léãil, nebo pokud se takové léãení neuskuteãnilo, jiné lékaﬁské nebo úﬁední osvûdãení.
Osvûdãení musí obsahovat pﬁíãinu smrti, poãátek a prÛbûh smrtelného onemocnûní poji‰tûného nebo bliÏ‰í okolnosti jeho smrti.
6.6. Na Ïádost pojistitele je tﬁeba rovnûÏ pﬁedloÏit
i dal‰í doklady, které jsou nezbytné pro ‰etﬁení
pojistitele ve vûci pojistné události. Pojistitel mÛÏe rovnûÏ provést ‰etﬁení sám.
6.7. Náklady spojené s v˘‰e uveden˘mi ustanoveními
hradí ten, kdo uplatÀuje nárok vÛãi pojistiteli.
6.8. Pojistné plnûní lze vinkulovat. Vinkulace se provádí se souhlasem poji‰tûného. Zru‰ení se provádí pouze se souhlasem toho, v jehoÏ prospûch
bylo pojistné plnûní vinkulováno. Uvedené zmûny nab˘vají úãinnosti doruãením pﬁíslu‰n˘ch
souhlasÛ pojistiteli.

8.1. Nebylo-li ujednáno jinak, vyplatí pojistitel pojistné plnûní do v˘‰e rezervy pojistného, nastane-li
smrt poji‰tûného:
a)
pﬁi sebevraÏdû nebo pﬁi pokusu o sebevraÏdu pﬁed
uplynutím 3 let od sjednaného poãátku poji‰tûní,
zmûny nebo od obnovení pojistné smlouvy;
b)
v pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c)
následkem pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi událostmi v‰eho
druhu;
d)
v souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jin˘mi
hromadn˘mi násiln˘mi nepokoji;
e)
v dÛsledku aktivní úãasti na závodech nebo s nimi bezprostﬁednû souvisejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavidlech a letadlech;
f)
pﬁi letecké pﬁepravû a poji‰tûn˘ byl ãlenem leteckého personálu dopravce na palubû havarovaného letadla.
V pﬁípadû, Ïe nebyla do vzniku pojistné události
podle tohoto odstavce vytvoﬁena kladná rezerva
pojistného, zaniká poji‰tûní bez náhrady.
8.2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit své plnûní aÏ o jednu
polovinu, do‰lo-li k smrti poji‰tûného následkem
poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek
nebo pﬁípravkÛ obsahující návykové látky poji‰tûn˘m, a okolnosti, za kter˘ch ke smrti do‰lo, to
odÛvodÀují.
8.3. SníÏené plnûní podle tohoto ãlánku nesmí klesnout pod v˘‰i rezervy pojistného.
8.4. Oprávnûná osoba, která má v pﬁípadû smrti poji‰tûného právo na plnûní pojistitele, tohoto práva nenabude, zpÛsobí-li poji‰tûnému smrt úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem uznána vinnou.
âlánek 9
Právo volby dÛchodu

âlánek 7
Právo na pojistné plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného

9.1. Poji‰tûn˘ mÛÏe v pﬁípadû doÏití zvolit místo jednorázové v˘platy pojistného plnûní vyplácení dÛchodu (doÏivotního nebo po stanovenou dobu),

7.1. Je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, mÛÏe
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zv˘‰ení pojistného a tím i jemu odpovídající nav˘‰ení
pojistn˘ch ãástek v závislosti na v˘voji indexu spotﬁebitelsk˘ch cen. V tom pﬁípadû bude indexová doloÏka
nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

av‰ak pouze v pﬁípadû, Ïe jednorázové plnûní je‰tû nebylo vyplaceno.
9.2. V˘‰e dÛchodu se vypoãítává ke dni splatnosti pojistného plnûní. Pro v˘poãet v˘‰e dÛchodu je rozhodující vûk poji‰tûného v den splatnosti pojistného plnûní.

âlánek 14
Podíl na zisku

âlánek 10
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

Poji‰tûn˘ se u poji‰tûní podle ãlánku 1.2.b) a 1.2.c) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek podílí na v˘nosech z technick˘ch rezerv. V˘sledek podílu
na v˘nosech nelze pﬁedem stanovit a jeho rozdûlení na
jednotlivé pojistné smlouvy se stanovuje rozhodnutím
pﬁedstavenstva spoleãnosti.Rozhodu-jícím pro stanovení podílu na v˘nosech z technick˘ch rezerv je stav technick˘ch rezerv na zaãátku období, za nûÏ se podíl na
v˘nosech z technick˘ch rezerv pﬁiznává. Podíl na zisku
je vytváﬁen podílem na v˘nosech z technick˘ch rezerv,
podíly ze správních nákladÛ a zisku z podúmrtnosti.
Pokud je ujednáno, Ïe podíl na zisku bude pouÏit k nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek, jsou od okamÏiku pﬁipsání
podílu na zisku nav˘‰ené pojistné ãástky garantovány.
Rezerva na jiÏ pﬁipsané podíly na zisku je vedena oddûlenû od rezervy pojistného soukromého poji‰tûní a je
souãástí základu pro v˘poãet podílu na v˘nosech technick˘ch rezerv v letech následujících. V˘sledek v˘nosÛ
z technick˘ch rezerv, podílu ze správních nákladÛ a zisku z podúmrtnosti v jednotliv˘ch letech nevytváﬁí závazek pro jejich v˘‰i v letech následujících. Pojistník
mÛÏe poÏádat o vyplacení rezervy podílu na zisku nebo její ãásti, a to tehdy, vznikl-li mu nárok na v˘platu
odkupného podle ãlánku 6 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek ve v˘‰i alespoÀ 3.000 Kã.
Za kaÏd˘ v˘bûr pojistitel úãtuje správní poplatek.

Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni sdûlit bez prodlení pojistiteli v‰echny zmûny skuteãností uveden˘ch v pojistné smlouvû (s v˘jimkou zmûn vûku a zdravotního stavu), které nastanou bûhem trvání poji‰tûní.
âlánek 11
Právo pojistitele související se zji‰Èováním a pﬁezkoumáním zdravotního stavu
11.1. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat
pﬁi sjednání poji‰tûní i pﬁi jeho zmûnû jakoÏ
i v souvislosti se ‰etﬁením pojistné události, v souladu s pﬁíslu‰nou legislativou, zdravotní stav poji‰tûného a dal‰í skuteãnosti, t˘kající se pﬁedmûtného poji‰tûní, a to na základû souhlasu poji‰tûného uvedeném v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy ãi pﬁíslu‰ném tiskopisu, kter˘m oznamuje pojistnou událost. Pojistitel mÛÏe poÏadovat
lékaﬁskou prohlídku poji‰tûného lékaﬁem, kterého sám urãí.
11.2. Za tímto úãelem je poji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k jednání s o‰etﬁujícími lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními a zprostit je mlãenlivosti.
11.3. Pojistitel smí pouÏít ve‰keré získané informace pﬁi
zji‰Èování zdravotního stavu pouze pro svou potﬁebu, jinak pouze se souhlasem poji‰tûného, nebo v souladu s platn˘mi zákony.
11.4. Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními VPP UCZ/05 zanikne poji‰tûní téÏ v dÛsledku odvolání souhlasu pojistníka nebo poji‰tûného ke zpracování údajÛ o svém
zdravotním stavu, kter˘ pojistiteli dal ve smyslu
zákona o ochranû osobních údajÛ. Poji‰tûní zanikne dnem, ve kterém pojistitel obdrÏí písemné
oznámení pojistníka nebo poji‰tûného o odvolání
souhlasu.

âlánek 15
PﬁedbûÏné poji‰tûní
1.
2.

âlánek 12
Souhlas poji‰tûného

3.

12.1. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, mÛÏe urãit
nebo zmûnit osobu obmy‰leného nebo pohledávky ze soukromého poji‰tûní postoupit nebo vinkulovat nebo zastavit jen se souhlasem poji‰tûného.
12.2. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, mÛÏe jakékoliv zmûny smlouvy, t˘kající se tohoto poji‰tûného, provádût jen s jeho souhlasem.
12.3. Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospûch obmy‰leného, je k uzavﬁení takové pojistné smlouvy tﬁeba souhlasu poji‰tûného, popﬁípadû zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník sám. Souhlas poji‰tûného nebo zákonného zástupce se vyÏaduje
i v pﬁípadû zmûny obmy‰leného, zmûny podílÛ
na pojistném plnûní, bylo-li urãeno více obmy‰len˘ch, a k vyplacení odkupného.

–

–

Pojistitel poskytuje dle ãl.4, odst.4.7 aÏ 4.11. VPP
UCZ/05 pﬁedbûÏné poji‰tûní.
Odchylnû od ãl.4, odst.4.7 VPP UCZ/05 platí, Ïe
v pﬁípadû úhrady zálohy na pojistné podle pﬁedloÏeného návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy
pﬁed poãátkem uveden˘m v návrhu zaãíná pﬁedbûÏné poji‰tûní pro pﬁípad smrti úrazem jiÏ
v 0.00 hodin dne následujícího po dni úhrady
pojistného a nikoliv aÏ dnem uvedeného poãátku poji‰tûní.
Pro pﬁedbûÏné poji‰tûní, pokud není v pojistné
smlouvû ujednáno jinak, platí následující omezení v˘‰e pojistného plnûní.
pojistitel poskytuje poji‰tûnému pﬁedbûÏné poji‰tûní pro pﬁípad smrti, která byla vyvolána úrazov˘m dûjem, a to do v˘‰e sjednané pojistné ãástky Ïivotního poji‰tûní pro pﬁípad smrti, maximálnû v‰ak do ãástky 500.000,- Kã,
je-li poji‰tûnému poskytnuto pﬁedbûÏné poji‰tûní
u více pojistn˘ch smluv Ïivotního poji‰tûní, je pojistitel povinen v pﬁípadû smrti úrazem poji‰tûného plnit do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek
pro pﬁípad smrti, maximálnû v‰ak do ãástky
500.000,- Kã

âlánek 16
Závûreãné ustanovení
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1. 9. 2012.

âlánek 13
Indexová doloÏka
V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe bude provádûno
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V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/U/12G

pro úrazové poji‰tûní
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení

g)

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami - obecná
ãást - UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást.

h)

âlánek 1
Základní ustanovení

i)

1.

Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v dobû trvání poji‰tûní na celém svûtû, neníli ve smlouvû dohodnuto jinak.
Pokud je pﬁijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze
zdravotní dokumentace nebo na v˘sledku zdravotní
prohlídky, náklady s tím spojené nese navrhovatel.
Poji‰tûny mohou b˘t osoby do vûku 75 let.
Osoby pﬁedstavující pro pojistitele zv˘‰ené pojistné
riziko mohou b˘t poji‰tûny za zvlá‰tních podmínek.
Pro sjednané úrazové poji‰tûní se za dítû povaÏuje
dítû do vûku 18 let, respektive do vûku 26 let, pokud
se soustavnû pﬁipravuje na budoucí povolání.
Ukonãí-li dítû soustavnou pﬁípravu na budoucí povolání nebo dosáhne-li vûku 26 let, zaniká úrazové
poji‰tûní dítûte v nejbliÏ‰í v˘roãní den poji‰tûní. Za
seniora se pro sjednané úrazové poji‰tûní povaÏuje
osoba ve vûku 70 let a více.

5.

âlánek 2
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí, ‰kodná a pojistná událost

3.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pﬁípad vzniku popálenin v dÛsledku úrazu (dále jen
„popáleniny“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;
pﬁípad kosmetické operace v dÛsledku úrazu (dále
jen „kosmetické operace“), které se sjednává jako
poji‰tûní ‰kodové;
pﬁípad hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní pau‰ál“), které se sjednává jako poji‰tûní
obnosové.
Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.

âlánek 3
Pojistné
1.

2.

Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad úrazu poji‰tûné osoby.
Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pﬁíãina úrazového
dûje, v jehoÏ dÛsledku dojde k po‰kození zdraví nebo smrti poji‰tûného.
·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná
událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy
pojistitel mÛÏe z doloÏen˘ch podkladÛ jednoznaãnû
urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojistné plnûní. ·etﬁení ‰kodné události pojistitel zahájí ihned
po doruãení vyplnûného oznámení o ‰kodû vãetnû
pﬁiloÏené lékaﬁské zprávy; pro ‰etﬁení ve vûci nárokÛ
z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu je rozhodující
pﬁedání písemného rozhodnutí lékaﬁe pojistiteli o jejich existenci.
Úrazové poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno pro:
pﬁípad trvalého tûlesného po‰kození poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „trvalé následky“), které se
sjednává jako poji‰tûní obnosové;
pﬁípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen
„smrt úrazem“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;
dobu léãení úrazu (dále jen „denní od‰kodné“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;
dobu hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní od‰kodné“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;
pﬁípad vzniku nákladÛ spojen˘ch s úrazem (dále jen
„úrazové náklady“), které se sjednává jako poji‰tûní
‰kodové;
pﬁípad vzniku zlomenin v dÛsledku úrazu (dále jen
„zlomeniny“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;

V˘‰e pojistného se stanoví zejména s ohledem na vykonávané zamûstnání, zájmovou a sportovní ãinnost, jakoÏ i s ohledem na zdravotní stav a vûk poji‰tûného. V˘‰i pojistného dále ovlivÀuje rozsah pojistné ochrany, v˘‰e pojistn˘ch ãástek a doba trvání
poji‰tûní. Pojistné se na základû zmûn upravuje i bûhem trvání pojistné smlouvy.
Dle povolání (profese) a zájmové ãi sportovní ãinnosti se poji‰tûní zaﬁazují do rizikov˘ch skupin. Popis
rizikov˘ch skupin je poji‰tûnému k dispozici na webov˘ch stránkách pojistitele, koneãné rozhodnutí
o zaﬁazení poji‰tûného do rizikové skupiny je plnû
v kompetenci pojistitele.
Urãuje-li se v˘‰e pojistného s pﬁihlédnutím k vûku
poji‰tûného, pak se vûk stanoví jako rozdíl mezi kalendáﬁním rokem vstupu do poji‰tûní a kalendáﬁním
rokem narození poji‰tûného.

âlánek 4
Zmûny poji‰tûní
1.

2.

3.

4.

S ohledem na dosaÏen˘ vûk poji‰tûného (dítû, dospûl˘) má pojistitel nárok na vy‰‰í pojistné. Pokud
nebyla provedena pﬁíslu‰ná zmûna pojistné smlouvy, plní pojistitel v pﬁípadû pojistné události z pﬁimûﬁenû sníÏen˘ch pojistn˘ch ãástek (v pomûru pojistného, které bylo sjednáno, k pojistnému, které pojistiteli náleÏí podle vûku poji‰tûného a platn˘ch sazeb).
Pﬁi provádûní zmûny pojistné smlouvy na Ïádost pojistníka, stanoví pojistitel poãátek její platnosti k datu
nejbliÏ‰í splatnosti pojistného, není-li dohodnuto jinak.
Pokud vznikne pﬁi zmûnû zamûstnání nebo zájmové
ãinnosti poji‰tûného nárok na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel toto pojistné od okamÏiku doruãení oznámení o zmûnû pojistiteli.
Pokud vznikne pﬁi zmûnû zamûstnání nebo zájmové
ãinnosti poji‰tûného pojistiteli nárok na vy‰‰í pojistné, vzniká pojistiteli právo do 1 mûsíce ode dne, kdy
se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika, navrhnout
zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo.

âlánek 5
Zánik poji‰tûní
Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch pﬁíslu‰n˘mi
ustanoveními VPP UCZ/05 zanikne poji‰tûní téÏ v dÛsledku odvolání souhlasu pojistníka nebo poji‰tûného ke
zpracování údajÛ o svém zdravotním stavu, kter˘ pojisti-
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teli dal ve smyslu zákona o ochranû osobních údajÛ.
Poji‰tûní zanikne dnem, ve kterém pojistitel obdrÏí písemné oznámení pojistníka nebo poji‰tûného o odvolání
souhlasu.

3.

âlánek 6
Úraz

4.

1. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení vnûj‰ích 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. Za úraz
se téÏ povaÏuje stav, kdy v dÛsledku zv˘‰ené svalové
síly vyvinuté na konãetiny nebo páteﬁ dojde k vymknutí kloubu nebo k pﬁetrÏení nebo natrÏení svalÛ,
‰lach, vazÛ nebo pouzder.
2. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na
vÛli poji‰tûného:
a) smrt utonutím;
b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opaﬁením,
pÛsobením úderu blesku, elektrick˘m proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch nebo leptav˘ch
látek, vyjma pﬁípadÛ, kdy jejich pÛsobení probíhá
postupnû a dlouhodobû;
c) nákaza tetanem nebo vzteklinou pﬁi úrazu.
3. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození páteﬁe
vã. v˘hﬁezÛ (hernií) plotének, ke kterému do‰lo pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením na páteﬁ a nejednáli se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pﬁed úrazem. Poruchy hybnosti páteﬁe v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo zvedání
bﬁemene nejsou povaÏovány za úraz.
4. Bﬁi‰ní nebo tﬁíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze tehdy, pokud byla zpÛsobena
pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebylali dispoziãnû podmínûna.
5. Za úraz se nepovaÏují
a) psychické nebo du‰evní nemoci (chorobné stavy),
i kdyÏ k nim do‰lo v dÛsledku tûlesného po‰kození
nebo v dÛsledku psychického traumatu;
b) nemoci vã. infekãních onemocnûní, srdeãní infarkt
a mozková mrtvice, i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;
c) sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako následek úrazu;
d) sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození
nebo zpÛsobení úrazu jinou osobou z podnûtu poji‰tûného.

5.

Rozsah trval˘ch následkÛ úrazu v %
do 25% vãetnû
nad 25% do 50% vãetnû
nad 50% do 75% vãetnû
nad 75% do 100% vãetnû

Trvalé následky úrazu

1.

Pokud bylo v pojistné smlouvû sjednáno poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu a tento úraz zanechá trvalé
následky, tj. omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ nebo
jejich ztrátu, vzniká poji‰tûnému nárok na pojistné
plnûní. Rozsah trval˘ch následkÛ urãuje lékaﬁ pojistitele v procentech dle pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky,
se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit.
JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘ v dÛsledku úrazu bûhem jednoho roku od vzniku úrazu zemﬁe, nárok na pojistné
plnûní za trvalé následky nevzniká.
Pokud stanoví pﬁíslu‰ná oceÀovací tabulka procentuální rozpûtí, urãí pojistitel v˘‰i plnûní tak, aby
v rámci daného rozpûtí odpovídalo rozsahu a povaze tûlesného po‰kození vzniklého následkem úrazu.
Pokud rozsah trval˘ch následkÛ podle pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky není moÏné stanovit, je rozhodující,
do jaké míry je z lékaﬁského hlediska ovlivnûna tûlesná funkce po‰kozeného orgánu.

2.

V˘poãet pojistného plnûní
z 1x pojistné ãástky
z 2x pojistné ãástky
z 3x pojistné ãástky
z 4x pojistné ãástky

Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní
PROG6 za trvalé následky úrazu, stanoví se v˘‰e plnûní
podle jejich rozsahu stanoveném v procentech dle pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky takto :
Rozsah trval˘ch následkÛ úrazu v %
do 25% vãetnû
nad 25% do 50% vãetnû
nad 50% do 75% vãetnû
nad 75% do 95% vãetnû
nad 95% do 100% vãetnû

6.

7.

8.

âlánek 7
Plnûní z úrazového poji‰tûní
A.

Zemﬁe-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu
z jiné pﬁíãiny, která nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní podle stupnû trval˘ch následkÛ,
kter˘ je moÏno urãit na základû naposledy vystaven˘ch lékaﬁsk˘ch nálezÛ.
V dÛsledku jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit nejv˘‰e do 100% sjednané pojistné ãástky,
resp. jejího násobku dle odst. 5 tohoto ãlánku pro
pﬁípad trval˘ch následkÛ, a to i v pﬁípadû, kdy souãet procent pro jednotlivé trvalé následky hranici
100% pﬁekroãí.
Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní PROG4 za trvalé následky úrazu, stanoví se v˘‰e plnûní podle jejich rozsahu stanoveném v procentech dle pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky takto :

9.

z 1x pojistné ãástky
z 2x pojistné ãástky
z 3x pojistné ãástky
z 4x pojistné ãástky
z 6x pojistné ãástky

V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnûní pouze v tom pﬁípadû, lze-li z lékaﬁského hlediska jednoznaãnû stanovit koneãn˘ rozsah trval˘ch následkÛ
úrazu.
Pokud procento trval˘ch následkÛ není moÏno jednoznaãnû urãit jeden rok od data úrazu, je oprávnûn
jak pojistitel, tak poji‰tûn˘ nechat rozsah trval˘ch následkÛ kaÏdoroãnû po dobu ãtyﬁ let ode dne úrazu
provûﬁit lékaﬁem.
Pﬁi urãení procenta trval˘ch následkÛ se odeãítá procento pﬁedchozích trval˘ch následkÛ, které mûl poji‰tûn˘ je‰tû pﬁed úrazem. Pﬁedchozí následky se stanoví podle pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky pro urãování
rozsahu trval˘ch následkÛ.
Pokud je v pojistné smlouvû sjednána procentuální
v˘‰e hodnocení trval˘ch následkÛ úrazu, od které
poskytne pojistitel pojistné plnûní, má poji‰tûn˘ nárok na pojistné plnûní pouze tehdy, kdyÏ celkové
hodnocení trval˘ch následkÛ dosáhne alespoÀ tuto
sjednanou procentuální v˘‰i. Tato procentuální v˘‰e
platí samostatnû pro kaÏdou pojistnou událost.

B.

Smrt úrazem

1.

Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní pro pﬁípad smrti úrazem a poji‰tûn˘ zemﬁe na následky
úrazu, nejpozdûji v‰ak do tﬁí let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti úrazem sjednanou v pojistné smlouvû k datu úrazu.
Pojistné plnûní v dÛsledku smrti úrazem se sniÏuje
o plnûní, které bylo jiÏ vyplaceno poji‰tûnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pokud jiÏ bylo pojistitelem vyplaceno vy‰‰í pojistné plnûní za trvalé následky tohoto úrazu neÏ je pojistná ãástka sjednaná pro
pﬁípad smrti úrazem, nemá pojistitel právo poÏadovat vrácení rozdílu tûchto dvou plnûní.

2.
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V˘poãet pojistného plnûní

3.

4.

C.

Pﬁimûﬁená doba léãení úrazu - denní od‰kodné

1.

Denním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû
sjednaná ãástka, která se vyplácí za pﬁimûﬁenou dobu léãení úrazu.
Pﬁimûﬁená doba léãení úrazu je uvedena v pﬁíslu‰né
oceÀovací tabulce, se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit. Pﬁimûﬁenou dobu léãení stanoví
pojistitel na základû diagnózy uvedené o‰etﬁujícím
odborn˘m lékaﬁem v dokumentaci, kterou pﬁeloÏí
poji‰tûn˘ k prokázání svého nároku.
V pﬁípadû komplikací pﬁi léãení mÛÏe uznat lékaﬁ pojistitele prodlouÏení pﬁimûﬁené doby léãení max. o 20%.
Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno denní od‰kodné, vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní
aÏ ode dne, kter˘ je uveden v pojistné smlouvû jako
den poãátku plnûní denního od‰kodného. Pokud je
v pojistné smlouvû sjednáno denní od‰kodné zpûtnû, vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní jiÏ od
1. dne léãení, a to pokud pﬁimûﬁená doba léãení
úrazu dosáhne minimálnû poãtu dnÛ uvedeného
v pojistné smlouvû.
Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní za denní od‰kodné, stanoví se v˘‰e plnûní naãítanû v závislosti na délce doby pﬁimûﬁené doby léãení násobené pﬁíslu‰n˘m pﬁepoãtov˘m koeficientem D takto :

2.

3.
4.

5.

Pﬁimûﬁená doba léãení
od 1.dne do 120.dne vãetnû
od 121.dne do 240.dne vãetnû
od 241.dne do 365.dne vãetnû

6.

7.

8.

ﬁenou dobu léãení podle diagnózy úrazu v souladu
s pﬁíslu‰nou oceÀovací tabulkou - viz odst. 2 tohoto
ãlánku.

Plnûní je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvû urãen jako obmy‰lená osoba nebo obmy‰len˘m
osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena obmy‰lená osoba nebo nenabyla-li práva na plnûní, je
pojistné plnûní vyplaceno osobám urãen˘m dle §51
odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvû.
Pojistné plnûní se zvy‰uje na 2x sjednané pojistné
ãástky, pokud je smrt poji‰tûného bezprostﬁednû zapﬁíãinûna úrazem zpÛsoben˘m dopravní nehodou.
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, napﬁ. havárie nebo sráÏka, která
se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci
a pﬁi níÏ dojde k usmrcení nebo zranûní osoby nebo
ke ‰kodû na majetku v pﬁímé souvislosti s provozem
vozidla v pohybu.

D.

Nemocniãní od‰kodné – hospitalizace následkem
úrazu

1.

Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné
smlouvû sjednaná ãástka za den hospitalizace poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku úrazu.
Hospitalizací se rozumí z lékaﬁského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe, která trvá
minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t o‰etﬁení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.
Nemocniãní od‰kodné se plní za kaÏd˘ den hospitalizace v dÛsledku léãení úrazu s tím, Ïe se den, kdy
byl poji‰tûn˘ pﬁijat k hospitalizaci a den, kdy byl z tohoto o‰etﬁení propu‰tûn, sãítají a povaÏují za jeden
den hospitalizace. Pojistné plnûní se vyplácí po pﬁedloÏení lékaﬁského potvrzení o dobû trvání a termínu
hospitalizace, nejdéle v‰ak za 365 dnÛ v prÛbûhu
dvou let od data úrazu.
Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch,
peãovatelsk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních, v rehabilitaãních zaﬁízeních, v dietetick˘ch zaﬁízeních,
v domovech dÛchodcÛ apod.

2.

3.

4.

E.

Úrazové náklady

1.

Pokud jsou v pojistné smlouvû sjednány úrazové náklady hradí pojistitel poji‰tûnému níÏe uvedené náklady spojené s úrazem aÏ do v˘‰e sjednané pojistné
ãástky po dobu dvou let ode dne úrazu za pﬁedpokladu, Ïe není poskytnuta úhrada nákladÛ ze zdravotního ãi jiného poji‰tûní.
Pojistitel hradí tyto dle lékaﬁského hlediska nezbytnû
nutné náklady:
náklady léãení, které byly nezbytnû vynaloÏeny na
odstranûní následkÛ úrazu a nehrazené ze zdravotního ãi jiného poji‰tûní. Patﬁí k nim první poﬁízení umûl˘ch konãetin a náhrady zubÛ, jakoÏ i náklady na
jiné potﬁebné první poﬁízení náhrad dle lékaﬁského
pﬁedpisu. Regulaãní poplatky, náklady na opravu nebo znovupoﬁízení náhrady zubÛ, umûl˘ch konãetin
nebo jin˘ch pomÛcek nejsou hrazeny. Za nezbytné
náklady spojené s léãením úrazu se nepovaÏuje napﬁ. pobyt v lázních, ozdravovnách, léãebn˘ch a peãovatelsk˘ch ústavech, v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch, domovech dÛchodcÛ a pod.;
náklady na lékaﬁsky doporuãenou dopravu z místa
úrazu, kter˘ poji‰tûn˘ utrpûl, event. z nemocnice, do
které byl poji‰tûn˘ po úraze dopraven
do místa jeho trvalého bydli‰tû v âR nebo
do nemocnice, která je místu bydli‰tû nejblíÏe;
v pﬁípadû smrti v dÛsledku úrazu budou uhrazeny
téÏ náklady na pﬁepravu ostatkÛ poji‰tûného do místa bydli‰tû;
náklady na záchranu poji‰tûného, kter˘ se ocitl v dÛsledku úrazu ve stavu nouze a musel b˘t vypro‰tûn;
pojistitel hradí rovnûÏ náklady na vypro‰tûní poji‰tûného v pﬁípadû smrti následkem úrazu; do pojistného plnûní se zahrnují i doloÏené náklady na pátrání po poji‰tûném a jeho dopravu na nejbliÏ‰í sjízdnou silnici.
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí
úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události
nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota nebo zdraví, se omezuje v˘-

2.
a)

Pﬁepoãtov˘ Pﬁepoãtov˘
koeficient D koeficient N
1
2
3

2
3
4

V pﬁípadû, kdy si léãení úrazu do 24 hodin od
okamÏiku úrazu vyÏádá hospitalizaci dle bodu D2)
tohoto ãlánku, pouÏije se po dobu hospitalizace
(den, kdy byl poji‰tûn˘ pﬁijat k hospitalizaci a den,
kdy byl z tohoto o‰etﬁení propu‰tûn, se sãítají a povaÏují za jeden den hospitalizace) násobení pﬁepoãtov˘m koeficientem N, pro ostatní dny léãení násobení pﬁepoãtov˘m koeficientem D. Pokud bude
délka hospitalizace neúmûrnû del‰í neÏ je pro dan˘
úraz obvyklé, urãí v˘‰i plnûní lékaﬁ pojistitele.
Denní od‰kodné v dÛsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 365 dnÛ nezbytného léãení v období
dvou let od vzniku úrazu. Na pﬁípadné dal‰í léãení se
nebere zﬁetel.
Utrpí-li poji‰tûn˘ v dobû léãení úrazu, za kter˘ je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnûní dal‰í
úraz, vzniká nárok na v˘platu denního od‰kodného
pouze jednou.
Pokud je léãení úrazu prodlouÏeno v dÛsledku pﬁedchozích úrazÛ ãi jiÏ dﬁíve diagnostikovan˘ch onemocnûní, vyplatí pojistitel pojistné plnûní za pﬁimû-

b)
–
–

c)

3.
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‰í sjednané pojistné ãástky. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ se omezuje v˘‰í
5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného
souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

2.

F.

Zlomeniny

3.

1.

Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní zlomenin
a poji‰tûn˘ následkem úrazu utrpí zlomeninu ve
smyslu tohoto ãlánku, vyplatí pojis-titel pojistnou
ãástku sjednanou v pojistné smlouvû k datu úrazu.
Zlomeninou se rozumí traumatická zlomenina kosti
(poru‰ení celistvosti kosti) vzniklá následkem úrazu
a nezávisle na jin˘ch pﬁíãinách, a to bez ohledu na
to, zda zanechá trvalé následky nebo nikoli.
Pojistnou událostí není zlomenina vzniklá jako následek nebo v souvislosti s následujícími okolnostmi :
vrozené vady a stavy z nich vypl˘vající ;
jakákoli nemoc nebo postupnû pÛsobící pﬁirozená
pﬁíãina;
patologická zlomenina tj. zlomenina vzniklá v místû,
ve kterém pﬁedchozí nemoc zpÛsobila oslabení (proﬁídnutí) nebo jinou zmûnu kostí vãetnû zlomenin zavinûn˘ch osteoporózou;
stresová (únavová) zlomenina tj. poru‰ení celistvosti
kosti vzniklé opakovan˘m pﬁetíÏením.
JestliÏe zpÛsobí úraz více zlomenin, vzniká poji‰tûnému
nárok na pojistné plnûní pouze za jednu zlomeninu.

2.

3.
a)
b)
c)

d)
4.

4.
5.

âlánek 8
Práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a poji‰tûného
1.

G. Popáleniny
1.

2.

3.
a)
b)
c)
4.

Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní popálenin
a poji‰tûn˘ následkem úrazu utrpí popáleninu ve
smyslu tohoto ãlánku, vyplatí pojistitel pojistnou
ãástku sjednanou v pojistné smlouvû k datu úrazu.
Popáleninou se rozumí ãásteãná ãi úplná destrukce
kÛÏe popﬁ. i hlub‰ích tkání, vzniklá pÛsobením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidsk˘ organismus, a to úrazov˘m dûjem.
Pojistnou událostí není popálenina
I. stupnû
II. stupnû men‰í neÏ 100 cm2
III. stupnû men‰í neÏ 100 cm2
JestliÏe zpÛsobí úraz více nezávisl˘ch popálenin,
vzniká poji‰tûnému nárok na pojistné plnûní pouze
za jednu popáleninu.

2.

3.

4.
H.

Kosmetické operace

1.

Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní kosmetick˘ch operací a poji‰tûn˘ ji podstoupí, nejpozdûji
v‰ak do tﬁí let ode dne úrazu, uhradí pojistitel ty náklady na zákrok a klinické léãení vãetnû lékÛ, které
nejsou hrazeny ze zdravotního poji‰tûní, a to aÏ do
v˘‰e pojistné ãástky sjednané v pojistné smlouvû.
Nárok na plnûní za kosmetickou operaci, která ﬁe‰í
následky poji‰tûného úrazu, vznikne, jestliÏe je po
úrazu povrch tûla po‰kozen nebo deformován takov˘m zpÛsobem, Ïe by po skonãení léãení vzhled poji‰tûného trvale utrpûl, zejména se jedná o následky
popálenin, poleptání apod. a souãasnû k tomuto zákroku dojde na doporuãení odborného lékaﬁe.
Pojistné plnûní se proplácí na základû kopie doporuãení lékaﬁe k zákroku a originálÛ dokladÛ o úhradû
operace, klinického léãení, pﬁedepsan˘ch lékÛ, kopie
hospitalizaãní zprávy nebo operaãního protokolu a
pﬁedpisu na léky.

2.

3.

I.

Nemocniãní pau‰ál

1.

Nemocniãním pau‰álem se rozumí v pojistné smlou-

vû sjednaná ãástka za hospitalizaci poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku úrazu.
Hospitalizací se rozumí z lékaﬁského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe, která trvá
minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t o‰etﬁení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.
Nemocniãní pau‰ál se plní za hospitalizaci v dÛsledku léãení úrazu, která trvala nepﬁetrÏitû alespoÀ poãet dnÛ stanoven˘ v pojistné smlouvû s tím, Ïe se
den, kdy byl poji‰tûn˘ pﬁijat k hospitalizaci a den,
kdy byl z tohoto o‰etﬁení propu‰tûn, sãítají a povaÏují za jeden den hospitalizace. Jednorázové pojistné
plnûní ve v˘‰i sjednané pojistné ãástky se vyplácí nejdéle do dvou let od data úrazu.
Poji‰tûn˘ má nárok na pojistné plnûní pouze jednou
v souvislosti s jednou pojistnou událostí.
Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch,
peãovatelsk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách
pro dlouhodobû a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních, v rehabilitaãních zaﬁízeních, v dietetick˘ch zaﬁízeních, v domovech dÛchodcÛ apod.

5.

6.

7.

8.
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Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního stavu
se provádí na základû zpráv a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûﬁen˘m zdravotnick˘m zaﬁízením od o‰etﬁujících lékaﬁÛ, a v pﬁípadû potﬁeby i prohlídkou nebo vy‰etﬁením proveden˘m zdravotnick˘m zaﬁízením. I v pﬁípadû smrti
poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékaﬁské
zprávy potﬁebné k ‰etﬁení. Poji‰tûn˘ je povinen tûmto poÏadavkÛm pojistitele vyhovût.
Poji‰tûn˘ je povinen zmocnit pojistitele k jednání
s o‰etﬁujícími lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními
a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas se zji‰Èováním
a pﬁezkoumáváním svého zdravotního stavu dává
poji‰tûn˘ zejména podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká poji‰tûní, a také podpisem na pﬁíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu oznamuje.
Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu vyhledat po úrazu lékaﬁské o‰etﬁení, léãit se podle pokynÛ
lékaﬁe a vyÏaduje-li to pojistitel, dát se na jeho náklady vy‰etﬁit lékaﬁem, kterého pojistitel urãí.
Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do 10 dnÛ písemnû
nahlásit úraz. V˘jimky jsou moÏné pouze v pﬁípadû,
kdy vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo moÏné
tuto zprávu odeslat.
Ihned po obdrÏení formuláﬁe oznámení o ‰kodû je
poji‰tûn˘ povinen po-drobnû a pravdivû ho vyplnit a
zaslat pojistiteli. Po ukonãení léãení je dále povinen
nechat vyplnit pﬁíslu‰nou lékaﬁskou zprávu, pﬁiloÏit
pﬁípadné dal‰í související zprávy a podklady a zaslat
neprodlenû pojistiteli.
Pokud je poji‰tûno nemocniãní od‰kodné nebo nemocniãní pau‰ál, musí poji‰tûn˘ zaslat ihned po propu‰tûní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména, rodného ãísla, data pﬁijetí a propu‰tûní,
jakoÏ i diagnózy.
Pokud jsou poji‰tûny úrazové náklady, musí poji‰tûn˘ pojistiteli zaslat originály úãtÛ s uvedením, u které zdravotní poji‰Èovny je poji‰tûn, a zda jiÏ u ní uplatnil své nároky. Dále je poji‰tûn˘ povinen uvést i
poji‰tûní u dal‰ích poji‰Èoven.
Pojistitel je povinen v pﬁípadû pojistné události poskytnout pojistné plnûní v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. V˘‰i plnûní stanoví pojistitel dle
zásad uveden˘ch v âl.7 a pﬁíslu‰n˘ch oceÀovacích
tabulek platn˘ch ke dni, kdy bylo pojistiteli doruãe-

no oznámení pojistné události. Pojistitel má právo
doplÀovat a mûnit pﬁíslu‰né oceÀovací tabulky v závislosti na v˘voji lékaﬁské vûdy a praxe. Aktuální oceÀovací tabulky jsou poji‰tûnému k dispozici na webov˘ch stránkách pojistitele.
9. V pﬁípadû rozdíln˘ch názorÛ je poji‰tûn˘ povinen
nechat se vy‰etﬁit znalci nebo jimi urãen˘mi lékaﬁi a
podrobit se takov˘m opatﬁením, která znalci pokládají za nutné.
10. Vedle povinností, které jsou stanoveny zákonem, je
pojistník a poji‰tûn˘ povinen:
a) odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny písemné
dotazy pojistitele, t˘kající se sjednávaného poji‰tûní,
a to zejména na dotazy, které se t˘kají zdravotního
stavu poji‰tûného;
b) nahlásit pojistiteli neprodlenû zmûny oproti údajÛm,
uveden˘m v Návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy,
napﬁ. zmûnu jména ãi pﬁíjmení, bydli‰tû, zmûnu zamûstnání a zájmové ãinnosti;
c) plnit dal‰í specifické povinnosti vypl˘vající z poji‰tûní, které byly smluvnû ujednány v pojistné smlouvû.

b)
c)

d)

âlánek 9
V˘luky
1.
a)
b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

Z poji‰tûní jsou, pokud není v pojistné smlouvû uvedeno jinak, vylouãeny úrazy, které vznikly:
pﬁi pouÏití prostﬁedkÛ k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), para‰utismu a bungee jumpingu;
pﬁi horolezeckém sportu;
pﬁi aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech ãi exhibicích a s tím souvisejících tréninkov˘ch jízdách;
pﬁi aktivní úãasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyÏování, skocích na lyÏích, závodech na snowbordech, bobech, skibobech a saních,
jakoÏ i pﬁi úãasti na trénincích pro tyto závody.
Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které vznikly:
v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘
uznán vinn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem, nebo pﬁi
kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;
poji‰tûnému pﬁi ﬁízení motorového vozidla bez toho,
Ïe by vlastnil pﬁíslu‰né platné ﬁidiãské oprávnûní;
váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami
nebo jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty;
pﬁi vnitﬁních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘
zúãastnil na stranû organizátora;
jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbraní;
pﬁímo ãi nepﬁímo pÛsobením jaderné energie nebo
vlivem ionizovaného záﬁení;
tûlesn˘m po‰kozením pﬁi léãebn˘ch opatﬁeních a zákrocích, které poji‰tûn˘ provede nebo nechá provést
na svém tûle, pokud dÛvodem tûchto zákrokÛ nebyla pojistná událost.

a)
b)
c)
d)
4.

âlánek 11
PﬁedbûÏné poji‰tûní
1.
2.
-

3.

âlánek 10
Odmítnutí nebo sníÏení pojistného plnûní
1.

2.
a)

bo délku léãení, a to v pomûru, v jakém je negativní
pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k následkÛm úrazu;
do‰lo-li k úrazu poji‰tûného s následkem smrti v souvislosti s úmysln˘m jednáním, jímÏ jinému zpÛsobil
tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt;
do‰lo-li k úrazu poji‰tûného pobírajícího invalidní
dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû nebo starobní
dÛchod nebo poji‰tûného, kter˘ byl nebo se v prÛbûhu poji‰tûní stal nezamûstnan˘m, sníÏí pojistitel
pojistné plnûní z denního od‰kodného na maximálnû 100,-Kã/den; Za nezamûstnaného ve smyslu
tûchto VPP se pokládá osoba, která je registrována
v âR na úﬁadu práce jako uchazeã o zamûstnání nebo osoba bez zdaniteln˘ch pﬁíjmÛ (tzv. OBZP).
jestliÏe mûl b˘t poji‰tûn˘ v dobû úrazu zaﬁazen
vzhledem k vykonávanému povolání do vy‰‰í rizikové skupiny nebo provozoval sport, kter˘ neuvedl pﬁi
sjednání smlouvy a kvÛli kterému by byl zaﬁazen do
vy‰‰í rizikové skupiny. Pojistitel sníÏí plnûní (s v˘jimkou pojistného plnûní za smrt úrazem) v pomûru v˘‰e pojistného, které bylo placeno, ke správné v˘‰i
pojistného.
Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní povinností pojistníka, resp. poji‰tûného zejména v tûchto pﬁípadech:
poji‰tûn˘ nevyhledal neodkladnû lékaﬁské o‰etﬁení;
poji‰tûn˘ nedodrÏel léãebn˘ reÏim;
poji‰tûn˘ nepodstoupil vy‰etﬁení smluvním lékaﬁem
pojistitele;
poji‰tûn˘ poru‰il povinnost vãasného nahlá‰ení pojistné události.
ZpÛsobila-li poji‰tûnému smrt osoba, která je podezﬁelá ze spáchání úmyslného trestného ãinu s následkem smrti poji‰tûného a která podle smlouvy má
nárok na plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného, pak pojistitel vyplatí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní
moci osvobozujícího rozsudku. V opaãném pﬁípadû
nárok na pojistné plnûní této osobû nevzniká.

Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu
následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch
látek nebo pﬁípravkÛ obsahujících návykové látky
poji‰tûn˘m. Pokud to okolnosti, za kter˘ch k úrazu
do‰lo, odÛvodÀují, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní
odmítnout.
Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:
ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující jiÏ pﬁed úrazem vznik úrazu, následky úrazu ne-

Pojistitel poskytuje dle ãl. 4, odst. 4.7 aÏ 4.11. VPP
UCZ/05 pﬁedbûÏné poji‰tûní.
Pro pﬁedbûÏné poji‰tûní, pokud není v pojistné
smlouvû sjednáno jinak, platí následující omezení
v˘‰e pojistného plnûní:
z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu i z poji‰tûní smrti
úrazem ãiní pojistné plnûní maximálnû 600.000,- Kã,
z poji‰tûní denního od‰kodného i z poji‰tûní nemocniãního od‰kodného ãiní pojistné plnûní maximálnû
500,-Kã/den,
a to i pro pﬁípad, kdy má poji‰tûn˘ nárok na pojistné plnûní z pﬁedbûÏného poji‰tûní u více podan˘ch
návrhÛ na poji‰tûní.
Pojistitel pﬁedbûÏné poji‰tûní neposkytne, pokud navrhovatel – poji‰tûn˘ jiÏ v minulosti nebyl pﬁijat do
poji‰tûní nebo mu bylo úrazové poji‰tûní pojistitelem vypovûzeno (dle § 22 zákona o pojistné smlouvû) nebo mu bylo od tohoto poji‰tûní odstoupeno
(dle § 23 zákona o pojistné smlouvû).

âlánek 12
Závûreãná ustanovení
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1. 9. 2012.
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Î/PPI/12G

DoplÀkové pojistné podmínky
pro pﬁipoji‰tûní invalidity tﬁetího stupnû

rozumí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pﬁiznává invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû.
Invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû musí
b˘t pﬁiznán poji‰tûnému nejdéle do konce pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.
2.2. Z pﬁipoji‰tûní invalidity tﬁetího stupnû vyplatí pojistitel pojistné plnûní, pokud v dobû trvání
pﬁipoji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak po dvou letech od poãátku tohoto pﬁipoji‰tûní, byl poji‰tûnému pﬁiznán
a poji‰tûn˘ pobírá invalidní dÛchod pro invaliditu
tﬁetího stupnû podle platn˘ch pﬁedpisÛ o sociálním zabezpeãení.
2.3. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud
byl invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû
pﬁiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûného, ke
kterému do‰lo nejdﬁíve po sjednaném poãátku pﬁipoji‰tûní. Úraz musí splÀovat poÏadavky uvedené
ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní.
2.4. Pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího
stupnû poji‰tûn˘ prokazuje pﬁedloÏením pravomocného rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu o pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû. Za dal‰í nezbytné podklady k prokázání nároku
se povaÏují zejména ty podklady, z nichÏ vypl˘vá
dÛvod pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu
tﬁetího stupnû.
2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit
dal‰í podklady, které jsou nezbytné pro ‰etﬁení pojistné události. V pﬁípadû pochybností je poji‰tûn˘
povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl
oprávnûn si vyÏádat od pﬁíslu‰né správy sociálního
zabezpeãení nezbytné informace. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované
doklady nebo odmítne zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odloÏit.
2.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lékaﬁskému vy‰etﬁení lékaﬁem povûﬁen˘m pojistitelem.
2.7. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pﬁípadném odnûtí nebo zmûnû pﬁiznaného
stupnû invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího
stupnû.
2.8. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pﬁipoji‰tûní v
pﬁípadû, Ïe se zmûní podmínky sociálního zabezpeãení pro pﬁiznávání invalidních dÛchodÛ, a to ke
dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v úãinnost.
2.9. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (vã. jejich dÛsledkÛ), které vznikly pﬁed poãátkem/zmûnou pﬁipoji‰tûní a pro nûÏ byl poji‰tûn˘ pﬁed poãátkem /
zmûnou pﬁipoji‰tûní léãen ãi lékaﬁsky sledován nebo byly v tomto období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky.
2.10. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû pﬁiznán
poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemocnûní
vznikl˘ch následkem:
a)
pokusu o sebevraÏdu pﬁed uplynutím 3 let od sjednaného poãátku / zmûny pﬁipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

Úvodní ustanovení
Pﬁipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
– obecnou ãástí – UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi
podmínkami pro úrazové poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí –
UCZ/U/12G, dále v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotní poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G
nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní – Î/IÎP/12G, které tvoﬁí nedílnou
souãást. Toto pﬁipoji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní
obnosové.
âlánek 1
Obecná ustanovení
1.1. Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek
níÏe uvedené pojmy znamenají:
–
o invaliditu 3. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu
dlouhodobû nepﬁíznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 70 %.
Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykonávat v˘dûleãnou ãinnost odpovídající
jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním schopnostem, s pﬁihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalostem a pﬁedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem.
Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles
schopnosti vykonávat v˘dûleãnosti ãinnost v dÛsledku omezení tûlesn˘ch smyslov˘ch a du‰evních
schopností ve srovnání se stavem, kter˘ byl u poji‰tûného pﬁed vznikem dlouhodobû nepﬁíznivého
zdravotního stavu. Pﬁi urãování poklesu pracovní
schopnosti se vychází ze zdravotního stavu poji‰tûného doloÏeného v˘sledky funkãních vy‰etﬁení; pﬁitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postiÏení
trvale ovlivÀující pracovní schopnost, zda se jedná
o stabilizovan˘ zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘
na své zdravotní postiÏení adaptován, schopnost
rekvalifikace poji‰tûného na jin˘ druh v˘dûleãné
ãinnosti, neÏ dosud vykonával.
1.2. Pojistné pro pﬁipoji‰tûní invalidity tﬁetího stupnû
(dále jen „pﬁipoji‰tûní“) se stanoví pro stejné pojistné období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné
spolu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní nebo s pojistn˘m poji‰tûní nemocniãních denních dávek.
1.3. Pﬁipoji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, zánikem
Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny
Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo po pﬁevedení Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji
v‰ak ke konci pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.
1.4. Zmûny pﬁipoji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádﬁení.
âlánek 2
Pojistná událost
2.1. Pojistná událost vzniká dnem pﬁiznání invalidního
dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû, kter˘m se

15

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;
pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s bojov˘mi akcemi
nebo váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu;
úãasti na vzpouﬁe, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojích;
aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostﬁednû souvisejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavidlech a letadlech;
letecké pﬁepravy, pﬁi které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu dopravce na palubû havarovaného letadla;
úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby
z podnûtu poji‰tûného;
poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek
nebo pﬁípravkÛ obsahujících návykové látky.

3.4.

3.5.
âlánek 3
Pojistné plnûní v pﬁípadû pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû
3.6.
3.1. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû roãního dÛchodu, vzniká v pﬁípadû pojistné události
nárok na v˘platu pojistného plnûní ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po pﬁiznání invalidního
dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû, a to vÏdy za
jeden rok pﬁipoji‰tûní.
3.2. Pojistné plnûní se vyplácí poji‰tûnému ve formû
roãního dÛchodu (dále jen dÛchod) nebo formou
jednorázového plnûní dle ujednání v pojistné
smlouvû. Pojistné plnûní se vyplácí ve v˘‰i dohodnuté v pojistné smlouvû. Pokud je roãní dÛchod
vy‰‰í neÏ 60 000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost poji‰tûného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V pﬁípadû smrti poji‰tûného pﬁed splatností roãního dÛchodu nárok
na pojistné plnûní nevzniká.
Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní s jednorázovou v˘platou, vyplatí pojistitel pojistné plnûní k datu pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû.
3.3. Pokud byla sjednána v˘plata pojistného plnûní formou dÛchodu, je poji‰tûn˘ povinen v prÛbûhu pojistného plnûní prokázat, Ïe je mu i nadále invalid-

3.7.

ní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû vyplácen,
a to pﬁedloÏením potvrzení pﬁíslu‰ného orgánu
o pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního
období pobírání dÛchodu. ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe
je mu invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû i nadále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplácení
dÛchodu o dal‰í rok. V pﬁípadû, Ïe je poji‰tûnému
invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû vyplácen nepﬁetrÏitû 5 let, nemusí pojistitel kaÏdoroãní prokazování pobírání invalidního dÛchodu jiÏ
poÏadovat.
Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû poji‰tûnému vyplácení dÛchodu konãí,
a to k nejbliÏ‰ímu v˘roãnímu dni roãního vyplácení
dÛchodu po odebrání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû.
Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu
3.3. tohoto ãlánku pojistitel dÛchod za dal‰í rok pﬁipoji‰tûní nevyplatí, popﬁípadû vyplacení aÏ do splnûní povinnosti pozastaví.
Pﬁi splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3.
tohoto ãlánku pojistitel dÛchod vyplatí do uplynutí
posledního dne mûsíce, ve kterém uplynula doba,
na kterou bylo hlavní Ïivotní poji‰tûní sjednáno,
nejdéle v‰ak do konce pojistného období, ve kterém se poji‰tûn˘ doÏije 65 let. Pokud je hlavním poji‰tûním poji‰tûní nemocniãních denních dávek, vyplatí pojistitel dÛchod do konce období, ve kterém
se poji‰tûn˘ doÏije 65 let, a to bez ohledu na sjednanou pojistnou dobu poji‰tûní nemocniãních denních dávek.
Byla-li sjednána v˘plata pojistného plnûní formou
jednorázového plnûní a pojistné plnûní jiÏ bylo pro
stávající diagnózu vyplaceno z pﬁipoji‰tûní invalidity jiného stupnû, vyplatí pojistitel z tohoto pﬁipoji‰tûní pouze kladn˘ rozdíl. Pﬁípadn˘ záporn˘ rozdíl
pojistitel zpût nepoÏaduje.

âlánek 4
Závûreãná ustanovení
4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní denních dávek pﬁi pracovní neschopnosti
- zvlá‰tní ãást 4.
5.

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek a V‰eobec-n˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná
ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedíln˘ celek. Toto poji‰tûní lze sjednat jako poji‰tûní obnosové nebo poji‰tûní
‰kodové.

UCZ/DDPN/12G

Pojistit lze osoby ve vûku od 18 let.
Poji‰tûní lze sjednat pro fyzické osoby, které mají
ve smyslu zákona o dani z pﬁíjmu pﬁíjem ze závislé
ãinnosti a funkãní poÏitky („zamûstnanci“), a dále
pro osoby, které mají pravideln˘ pﬁíjem z podnikání nebo jiné samostatné v˘dûleãné ãinnosti
(„osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné“).

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

âlánek 2
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí

1.

1.

2.
3.

Pojistná ochrana platí na území âeské republiky,
není-li ujednáno jinak.
Poji‰tûn˘ musí mít trvalé bydli‰tû v âeské republice, není-li dohodnuto jinak.
Je-li pﬁijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze
zdravotní dokumentace nebo na v˘sledku lékaﬁské
prohlídky, náklady s tím spojené nese navrhovatel.

2.
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Poji‰tûní se sjednává pro pojistné nebezpeãí vzniku nahodilé skuteãnosti, související se zdravotním
stavem fyzické osoby, na jejíÏ zdraví se soukromé
poji‰tûní vztahuje (dále jen „poji‰tûn˘“) a které
mÛÏe b˘t pﬁíãinou pojistné události definované
v tûchto pojistn˘ch podmínkách.
Je-li poji‰tûní sjednáno jako ‰kodové, je v pﬁípadû

3.

4.

pojistné události pojistitel povinen poskytnout náhradu ‰kody zpÛsobenou sníÏením nebo ztrátou
pﬁíjmu poji‰tûného v dÛsledku pracovní neschopnosti, a to v˘platou denní dávky od urãeného dne
pracovní neschopnosti po uplynutí karenãní lhÛty.
V˘‰e denní dávky je v pojistné smlouvû stanovena
pojistnou ãástkou. Pojistitel je povinen poskytnout
náhradu ‰kody jen ve v˘‰i prokázané skuteãné
ztráty pﬁíjmu poji‰tûného, a to ve v˘‰i pojistitelné
denní dávky ve smyslu tûchto pojistn˘ch podmínek (pojistitelná denní dávka).
Je-li poji‰tûní sjednáno jako obnosové, je v pﬁípadû
pojistné události pojistitel povinen vyplatit od urãeného dne pracovní neschopnosti po uplynutí
karenãní lhÛty denní dávku pﬁi pracovní neschopnosti, a to v rozsahu vymezeném pojistnou smlouvou.
Podmínky pﬁijetí do poji‰tûní urãuje pojistitel.

7.

8.
9.
10.

âlánek 3
Stanovení pojistného
11.
1.

2.

3.

4.

Pojistné stanoví pojistitel zejména s ohledem na
sjednanou v˘‰i denní dávky a pﬁíslu‰nou sazbu
(danou vstupním vûkem, sjednanou karenãní lhÛtou a zpÛsobem v˘dûleãné ãinnosti) a na zdravotní stav poji‰tûného, jakoÏ i s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní ãinnost.
Urãuje-li pojistitel v˘‰i pojistného s pﬁihlédnutím
k vûku poji‰tûného, pak se vstupní vûk poji‰tûného
vypoãte jako rozdíl mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním rokem narození poji‰tûného.
Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo upravit
navrhovanou v˘‰i denní dávky nebo dohodnout
zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob, které jsou vystaveny zv˘‰enému pojistnému riziku.
Platnost ustanovení VPP – obecná ãást – UCZ/05
se roz‰iﬁuje i pro toto obnosové poji‰tûní

12.
13.

14.

âlánek 4
Pojistná událost a pojistné plnûní
1.

2.

3.

4.

5.

6.

pracovní neschopnosti), konãí tímto dnem i povinnost pojistitele poskytnout plnûní, tj. vyplácet
denní dávku.
Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po pﬁedloÏení ve‰ker˘ch dokladÛ. Nebylo-li ujednáno jinak,
pﬁípadné náklady spojené s vystavením poÏadovan˘ch dokladÛ hradí poji‰tûn˘. Doklady vystavené
manÏelem, manÏelkou, rodiãem, dítûtem ãi jinou,
poji‰tûnému blízkou ãi pﬁíbuznou osobou, pojistitel neuznává.
Pojistné plnûní pojistitel poskytne za kalendáﬁní
dny pracovní neschopnosti.
Pojistitel vyplatí pojistné plnûní maximálnû za 365
dnÛ pracovní neschopnosti v ãasovém intervalu tﬁí let.
Pojistnou událostí se pro toto poji‰tûní rozumí
i zmûna diagnózy. Trvá-li pracovní neschopnost
pro dal‰í, jinou diagnózu (za pﬁedpokladu ukonãení léãení kvÛli diagnóze, pro kterou byla pÛvodnû
pracovní neschopnost vystavena), dnem zmûny
diagnózy poãíná nová pojistná událost (plnûní se
poskytne po uplynutí nové karenãní lhÛty).
Je-li pracovní neschopnost vystavena pro soubûh
více diagnóz, jedná se o jednu pojistnou událost.
Pﬁi pojistné události, kdy pracovní neschopnost
pﬁesahuje okamÏik zániku poji‰tûní, náleÏí pojistné
plnûní pouze za období do zániku poji‰tûní.
Dojde-li k pojistné události mimo území âeské republiky, plní pojistitel pouze za dobu z lékaﬁského
hlediska nezbytnû nutné hospitalizace, vznikne-li
nárok podle ostatních ustanovení tûchto pojistn˘ch podmínek (napﬁ. pokud je vystavena pracovní neschopnost i zpûtnû).
Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li k pojistné události následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo
pﬁípravkÛ obsahujících návykové látky poji‰tûn˘m.
To neplatí, pokud uvedené látky obsahovaly léky,
které poji‰tûn˘ uÏil zpÛsobem pﬁedepsan˘m lékaﬁem, a nebyl-li lékaﬁem nebo v˘robcem upozornûn, Ïe v dobû aplikace tûchto lékÛ nelze vykonávat ãinnost, v jejímÏ dÛsledku do‰lo k pojistné
události.

âlánek 5
âekací doba a pﬁedbûÏné poji‰tûní

Pojistnou událostí je pracovní neschopnost poji‰tûného, pﬁi které dochází ke ztrátû pﬁíjmu poji‰tûného ze zamûstnání ãi v˘dûleãné ãinnosti a která
nastala v dobû trvání poji‰tûní.
·kodná událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe z pﬁedloÏen˘ch dokladÛ
jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok
na pojistné plnûní.
Pracovní neschopností se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí stav, kdy poji‰tûn˘ nemÛÏe z lékaﬁského
rozhodnutí pro nemoc nebo úraz Ïádn˘m zpÛsobem vykonávat a ani nevykonává své zamûstnání
ãi v˘dûleãnou ãinnost (uvedené v návrhu na poji‰tûní), vã. ﬁídící a kontrolní ãinnosti, a to ani po
omezenou ãást dne.
Pracovní neschopnost poji‰tûn˘ dokládá vystaven˘m potvrzením - dokladem o pracovní neschopnosti vystaven˘m pﬁíslu‰n˘m zdravotnick˘m zaﬁízením (o‰etﬁujícím lékaﬁem) a dal‰ími k likvidaci
potﬁebn˘mi doklady.
Opodstatnûnost pracovní neschopnosti uzná
zdravotnické zaﬁízení urãené pojistitelem (lékaﬁ urãen˘ pojistitelem), a to návaznû na revizní lékaﬁské
vy‰etﬁení provedené lékaﬁem urãen˘m pojistitelem
nebo na základû pﬁedloÏené zdravotní dokumentace.
Pokud pojistná událost konãí dnem, kter˘ stanoví
lékaﬁ urãen˘ pojistitelem (neopodstatnûnost trvání

1.

2.
3.
4.
a)
b)

5.
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Nárok na pojistné plnûní z titulu uzavﬁené pojistné
smlouvy vzniká aÏ po uplynutí ãekací doby. âekací
doba zaãíná bûÏet od poãátku poji‰tûní a ãiní
3 mûsíce, není-li ujednáno jinak.
V dobû pﬁedbûÏného poji‰tûní bûÏí ãekací doba od
poãátku poji‰tûní uvedeného v návrhu.
Pro pojistné události, které vzniknou bûhem ãekací doby, náleÏí pojistné plnûní pouze za období po
uplynutí ãekací doby.
âekací doba se nevztahuje na pojistnou událost
vzniklou:
následkem úrazu, ke kterému do‰lo v dobû trvání
poji‰tûní
vyjmenovan˘m akutním infekãním onemocnûní –
zardûnky, spalniãky, plané ne‰tovice, ne‰tovice,
spála, zá‰krt, ãern˘ ka‰el, pﬁíu‰nice, spinální dûtská
obrna, meningitida, úplavice, paratyfus, skvrnit˘
tyfus, tyfus, cholera, febris recurrens (návratná horeãka), malárie, snûÈ slezinná, rÛÏe, Ïlutá zimnice,
mor, tularémie a psitakóza.
Pﬁi zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení
sjednané denní dávky se na nav˘‰enou ãást vztahuje opûtovnû ãekací doba uvedená v bodû 1 tohoto ãlánku. Dokud není pojistná smlouva uzavﬁena, poskytuje pojistitel pojistné plnûní z pﬁedbûÏ-

6.

ného poji‰tûní v navrhovaném rozsahu s tím, Ïe jeho maximální v˘‰e je omezena zpÛsobem uveden˘m na návrhu.
Pojistitel poskytuje pﬁedbûÏné poji‰tûní dle ãl. 4,
odst. 4.7. aÏ 4.11. VPP UCZ/05. Pokud není pojistná smlouva uzavﬁena, poskytuje pojistitel pojistné plnûní z pﬁedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném
rozsahu: pro v˘poãet pojistného plnûní z poji‰tûní
denních dávek pﬁi pracovní neschopnosti se pouÏije nanejv˘‰ ãástka 300 Kã/den.

m)

n)
âlánek 6
Pojistná ãástka
1.
2.

3.

4.

5.

V pﬁípadû obnosového poji‰tûní je pojistnou ãástkou
v˘‰e denní dávky stanovená v pojistné smlouvû.
V pﬁípadû ‰kodového poji‰tûní se v˘‰e pojistné
ãástky stanoví z dosaÏeného ãistého pﬁíjmu poji‰tûného za poslední zdaÀovací období pﬁed vznikem, pﬁípadnû zmûnou poji‰tûní. Pojistitel je
oprávnûn pﬁi uzavﬁení poji‰tûní i pﬁi likvidaci pojistn˘ch událostí zkoumat v˘‰i pﬁíjmu poji‰tûného.
V pﬁípadû ‰kodového poji‰tûní za kaÏd˘ den pracovní neschopnosti, za kter˘ poji‰tûnému vzniká právo
na pojistné plnûní, plní pojistitel v˘‰i sjednané denní
dávky, nejv˘‰e v‰ak do v˘‰e pojistitelné denní dávky.
Pojistitelnou denní dávkou se rozumí skuteãná
ztráta na v˘dûlku poji‰tûného pﬁipadající na jeden
kalendáﬁní den. Ztráta se vypoãítá ze souãtu
ãist˘ch pﬁíjmÛ poji‰tûného za posledních 12 mûsícÛ, resp. za poslední úãetní rok pﬁed vznikem poji‰tûní nebo pojistné události sníÏeného o nároky
náleÏející poji‰tûnému z dÛvodu pracovní neschopnosti. Jedná se napﬁ. o dávky sociálního poji‰tûní, platby od zamûstnavatele nebo od v‰ech
pojistitelÛ, od‰kodnûní pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, apod.
Pﬁesáhne-li v pﬁípadû ‰kodového poji‰tûní pojistná
ãástka pojistitelnou denní dávku, je pojistitel
oprávnûn pojistnou ãástku upravit (sníÏit) dle skuteãn˘ch pomûrÛ.

o)
2.
a)
b)

c)

d)

e)

âlánek 7
V˘luky
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

mi úkony, které nejsou z lékaﬁského hlediska nezbytné a neslouÏí-li tyto zákroky k odstranûní následkÛ úrazu;
v souvislosti s léãením v léãebnách dlouhodobû
nemocn˘ch ãi hospitalizací pouze s potﬁebou
peãovatelské a opatrovnické péãe, s pobytem v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních ãi sanatoriích a v rehabilitaãních zaﬁízeních, s pracovní neschopností vystavenou z dÛvodu doprovodu ãi o‰etﬁování osoby blízké;
pro pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s normálním, abnormálním a pﬁedãasn˘m porodem, rizikov˘m tûhotenstvím, potratem, léãením
neplodnosti vã. umûlého oplodnûní, pﬁi tûhotensk˘ch vy‰etﬁeních a onemocnûních souvisejících
s tûhotenstvím (gestózy);
v souvislosti s úrazem, kter˘ poji‰tûn˘ utrpûl pﬁi ﬁízení motorového vozidla bez platného ﬁidiãského
oprávnûní.
Pojistiteli dále nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnûní:
za dobu pracovní neschopnosti poji‰tûného do
oznámení ‰kodné události (ãl.10.7);
za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem,
kdy poji‰tûn˘ odmítl lékaﬁské vy‰etﬁení lékaﬁem,
kterého pojistitel urãil, nebo se k tomuto vy‰etﬁení
bez pﬁedchozí omluvy a uvedení dÛvodu nedostavil nebo se nenechal lékaﬁem vy‰etﬁit;
za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem,
kdy pojistitel nebo pﬁíslu‰n˘ orgán státní správy zjistil poru‰ení léãebného reÏimu poji‰tûn˘m, zvlá‰tû
pak pokud se prokázalo, Ïe poji‰tûn˘ v dobû pracovní neschopnosti vykonává zamûstnání ãi jinou
v˘dûleãnou ãinnost (i ãinnost ﬁídící nebo kontrolní) ãi nedodrÏuje léãen˘ reÏim;
za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem,
kdy pojistitel zjistil, Ïe se poji‰tûn˘ v dobû pracovní neschopnosti nezdrÏuje v místû urãeném lékaﬁem na potvrzení o pracovní neschopnosti;
za dobu pracovní neschopnosti v souvislosti s léãením nemocí ãi úrazÛ, které pojistitel uvedl ve svém
v˘slovném prohlá‰ení (v˘luky – smluvní ujednání).

âlánek 8
Zánik poji‰tûní

Pojistitel neposkytne pojistné plnûní za ‰kodné
události, které vznikly:
jako dÛsledek pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání;
v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘
uznán vinn˘m úmysln˘m trestním ãinem, nebo
pﬁi kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;
v souvislosti s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi
ãiny, stávkami nebo jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty;
pﬁi vnitﬁních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘m
úãastnil na stranû organizátora;
jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch
nebo biologick˘ch zbraní;
pﬁímo ãi nepﬁímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného záﬁení;
po‰kozením zdraví pﬁi léãebn˘ch opatﬁeních a zákrocích, které poji‰tûn˘ provede nebo si nechá
provést na svém tûle;
pﬁi profesionálním provozování sportu;
pﬁi pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod,
které nejsou v‰eobecné vûdecky uznávány;
pro léãení v dÛsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu, poruchy du‰evní a poruchy
chování;
z dÛvodu léãení alkoholismu nebo toxikomanie;
z dÛvodu léãebné péãe v souvislosti s kosmetick˘-

Kromû pﬁípadÛ uveden˘ch v obecné ãásti VPP UCZ/05
poji‰tûní zaniká:
1.
K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém
do‰lo k zániku pﬁíjmu poji‰tûného z v˘konu povolání nebo v˘dûleãné ãinnosti, na jejímÏ základû bylo, nebo aktuálnû je, poji‰tûní sjednáno.
2.
Uplynutím pojistného období, ve kterém vzniká
poji‰tûnému nárok na starobní dÛchod dle platn˘ch pﬁedpisÛ, nejpozdûji v‰ak dosaÏením 65 let
vûku poji‰tûného, není-li ujednáno jinak.
3.
K 1. dni v mûsíci následujícím po datu pﬁiznání invalidního dÛchodu na základû pravomocného rozhodnutí orgánu sociálního zabezpeãení.
4.
K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém
poji‰tûn˘ pﬁestane vykonávat zamûstnání nebo v˘dûleãnou ãinnost uvedenou na návrhu poji‰tûní.
Pﬁi zmûnû zamûstnání nebo podnikání, pﬁípadnû
zmûnû zpÛsobu v˘dûleãné ãinnosti, mÛÏe pojistník poÏádat o pokraãování poji‰tûní. Poji‰tûní mÛÏe pokraãovat pouze na základû písemného vyjádﬁení pojistitele.
5.
Smrtí pojistníka, neprojeví-li poji‰tûná osoba zájem
o pokraãování poji‰tûní.
6.
Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû trvání poji‰tûní trvalé
bydli‰tû mimo území âeské republiky.
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âlánek 9
Zmûny poji‰tûní
1.

2.

3.

4.

Úãastníci se mohou dohodnout na zmûnû poji‰tûní. V‰echny navrhované zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû písemné Ïádosti pojistníka,
pﬁípadnû pojistníka i poji‰tûného. Pojistitel akceptuje navrhované zmûny písemn˘m potvrzením.
Vznikne-li pﬁi zmûnû zamûstnání nebo zájmové
ãinnosti poji‰tûného nárok na niÏ‰í pojistné, sníÏí
pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti, pokud
nebylo ujednáno jinak.
Je-li v pﬁípadû ‰kodového poji‰tûní denní dávka na
základû skuteãností zji‰tûn˘ch pﬁi likvidaci ‰kodné
události pﬁizpÛsobena (sníÏena) podle skuteãn˘ch
pomûrÛ a pojistné plnûní poskytováno v této v˘‰i,
upraví pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti
pojistného, nebylo-li ujednáno jinak.
Zmûny poji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného
pojistitelem v jeho písemném vyjádﬁení.

8.

9.

âlánek 10
Práva a povinnosti úãastníkÛ poji‰tûní
10.
Vedle povinností stanoven˘ch zákonem je pojistník a poji‰tûn˘ povinen:
1.
Nahlásit pojistiteli neprodlenû ve‰keré zmûny oproti údajÛm uveden˘m v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy, napﬁ. zmûnu jména, bydli‰tû, zamûstnání,
zájmové ãi sportovní ãinnosti, zdravotního stavu,
apod. V pﬁípadû poklesu pﬁíjmÛ oproti pﬁíjmÛm, na
základû kter˘ch bylo poji‰tûní sjednáno, v posledních 12 mûsících o více jak 20 %, oznámit tuto skuteãnost pojistiteli.
2.
Poji‰tûn˘ je povinen léãit se podle pokynÛ lékaﬁe,
dodrÏovat léãebn˘ reÏim a vylouãit ve‰kerá jednání, která brání uzdravení a vyÏaduje-li to pojistitel,
dát se na jeho náklady vy‰etﬁit pojistitelem urãen˘m lékaﬁem.
3.
PoÏaduje-li poji‰tûn˘ kontrolní vy‰etﬁení, je povinen nést náklady spojené s tímto vy‰etﬁením.
Pokud na základû kontrolního vy‰etﬁení pojistitel
poskytne dal‰í pojistné plnûní, náklady na kontrolní vy‰etﬁení poji‰tûnému uhradí.
4.
Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat
zdravotní stav poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního
stavu se provádí na základû zpráv a zdravotní dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûﬁen˘m
zdravotnick˘m zaﬁízením od lékaﬁÛ poji‰tûného,
v pﬁípadû potﬁeby i vy‰etﬁením proveden˘m pojistitelem urãen˘m lékaﬁem. I v pﬁípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékaﬁské
zprávy potﬁebné k ‰etﬁení.
5.
Souhlas se zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním svého
zdravotního stavu dává poji‰tûn˘ zejména sv˘m
podpisem návrhu, na jehoÏ základû vzniká poji‰tûní a akceptováním návrhu pojistitele, jakoÏ i sv˘m
podpisem na pﬁíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodnou událost oznamuje. Tímto souhlasem souãasnû
zbavuje lékaﬁe a zdravotnická zaﬁízení mlãenlivosti.
Odvoláním tohoto souhlasu poji‰tûní zaniká.
6.
Pﬁi pojistné události v pﬁípadû ‰kodového poji‰tûní
musí poji‰tûn˘ doloÏit v˘‰i ãistého pﬁíjmu, a to
zpÛsobem urãen˘m pojistitelem. Dále je na v˘zvu
pojistitele poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit dal‰í poÏadované doklady (napﬁ. doklad o plnûní od jin˘ch
pojistitelÛ, zamûstnavatele, nemocenského ãi dÛchodového poji‰tûní apod.).
7.
Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do poloviny karenãní lhÛty od poãátku trvání pracovní neschopnosti nahlásit pojistnou událost. V˘jimky jsou moÏ-

11.

né pouze v pﬁípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu
stavu poji‰tûného nebylo toto moÏné provést.
Dále je poji‰tûn˘ povinen do konce karenãní lhÛty
od poãátku trvání pracovní neschopnosti pﬁedloÏit
pojistiteli lékaﬁem vyplnûn˘ doklad o pracovní neschopnosti se stanovením diagnózy. Je-li ohlá‰ení
‰kodné události provedeno po uplynutí této lhÛty,
pak se za prv˘ den pracovní neschopnosti povaÏuje
ve smyslu tûchto podmínek den, kdy bylo ohlá‰ení
pojistiteli prokazatelnû doruãeno. V˘jimky jsou
moÏné pouze v pﬁípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo moÏné tyto doklady odeslat.
Pﬁi pracovní neschopnosti del‰í neÏ tﬁi t˘dny je poji‰tûn˘ povinen v pravideln˘ch 14-ti denních intervalech pﬁedkládat pojistiteli lékaﬁem potvrzen˘ pﬁíslu‰n˘ tiskopis o trvání pracovní neschopnosti, pokud pojistitel nestanoví jinak.
Poji‰tûn˘ je povinen zdrÏovat se v dobû pracovní
neschopnosti, kromû odÛvodnûn˘ch pﬁípadÛ (napﬁ. hospitalizace ãi za v˘slovného souhlasu svého
o‰etﬁujícího lékaﬁe), v místû urãeném lékaﬁem na
potvrzení o pracovní neschopnosti, a to na území
âR, nedohodne-li se s pojistitelem jinak.
Poji‰tûn˘ je povinen dostavit se ve stanoveném
termínu k lékaﬁskému vy‰etﬁení k pojistitelem urãenému lékaﬁi a nechat se vy‰etﬁit.
Pojistitel je oprávnûn kontrolovat plnûní povinností
pojistníka i poji‰tûného a pﬁi poru‰ení povinností je
oprávnûn sníÏit ãi neposkytnout pojistné plnûní.

âlánek 11
V˘klad pojmÛ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Nemocí se rozumí podle v‰eobecnû uznávaného
stavu lékaﬁsk˘ch vûd anomální tûlesn˘ nebo du‰evní stav.
Hospitalizací se rozumí pobyt poji‰tûného v nemocnici, jestliÏe jeho o‰etﬁení musí b˘t podle obecnû uznávaného stavu lékaﬁské vûdy provedeno
v nemocnici na lÛÏkové ãásti vzhledem k závaÏnosti nemoci ãi úrazu nebo vzhledem k charakteru provádûného o‰etﬁení.
Léãebnou péãí se rozumí lékaﬁské o‰etﬁení, které se
podle obecnû uznávaného stavu lékaﬁské vûdy jeví vhodn˘m k obnovení zdraví, ke zlep‰ení zdravotního stavu nebo k zamezení jeho zhor‰ení.
Karenãní lhÛtou se rozumí v pojistné smlouvû sjednané období zapoãítávané od vzniku pojistné
události, za které pojistitel neposkytuje plnûní.
Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení vnûj‰ích 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.
Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození páteﬁe,
vã. hernií (v˘hﬁezÛ) meziobratlov˘ch plotének, ke kterému do‰lo pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením na páteﬁ a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci,
která jiÏ existovala pﬁed úrazem. Poruchy hybnosti páteﬁe v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo
zvedání bﬁemene nejsou povaÏovány za úraz.
Bﬁi‰ní nebo tﬁíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze tehdy, byla-li zpÛsobena pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebyla-li
dispoziãnû podmínûna.

âlánek 12
Závûreãná ustanovení
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.9.2012.

19

DPP/RB/PN/12G

DoplÀkové pojistné podmínky
poji‰tûní pro pﬁípad pracovní neschopnosti
Úvodní ustanovení

v úvûrové smlouvû jako doba splatnosti úvûru (dále jen „pojistná doba").
Kromû dÛvodÛ uveden˘ch ve VPP UCZ/05
a UCZ/DDPN/12G poji‰tûní zaniká také ukonãením úvûrové smlouvy.

Poji‰tûní pro pﬁípad pracovní neschopnosti je upraveno
tûmito DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a V‰eobec-n˘mi pojistn˘mi podmínkami pro poji‰tûní denních dávek pﬁi
pracovní neschopnosti – zvlá‰tní ãást – UCZ/DDPN/12G,
které spolu tvoﬁí nedíln˘ celek. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

2.

âlánek 1
V˘klad pojmÛ

Odchylnû od VPP se stanoví, Ïe ãekací doba nebude
uplatÀována.

Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se rozumí:

âlánek 5
Pojistné plnûní

Poji‰tûn˘:
Osoba oznaãená v úvûrové smlouvû jako poji‰tûn˘, která
splnila podmínky pro pﬁijetí k poji‰tûní uvedené v pojistné
smlouvû.
Oprávnûná osoba:
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvû jako pojistník, se kterou dluÏník uzavﬁel úvûrovou
smlouvu a v jejíÏ prospûch dluÏník vinkuluje pojistné plnûní k úhradû svého závazku.
Mûsíãní dávka:
Pojistné plnûní ve v˘‰i mûsíãní splátky, kterou je poji‰tûn˘
povinen mûsíãnû splácet na základû úvûrové smlouvy.
Jednorázová dávka:
Pojistné plnûní ve v˘‰i dluhu z úvûrové smlouvy k datu pojistné události, pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
BûÏn˘ mûsíc:
Období trvající od urãitého data v rámci jednoho mûsíce
do shodného data v mûsíci následujícím.
Karenãní lhÛta:
Období trvající od prvního dne pracovní neschopnosti po
dobu 60 dnÛ nepﬁeru‰ené pracovní neschopnosti.

5.1. Pojistné plnûní ve formû mûsíãní dávky
5.1.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû mûsíãní
dávky. V˘‰e mûsíãní dávky je stanovena v úvûrové
smlouvû a odpovídá pravidelné splátce úvûru, kterou je poji‰tûn˘ dluÏník povinen platit.
5.1.2. Pojistitel vyplatí první mûsíãní dávku oprávnûné
osobû aÏ po ukonãení karenãní lhÛty.
5.1.3. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané
mûsíãní dávky oprávnûné osobû za kaÏd˘ ukonãen˘ bûÏn˘ mûsíc pracovní neschopnosti.
5.1.4. Pokud se jedná o dÛsledek stejné nemoci ãi zranûní, musí mezi pojistn˘mi událostmi uplynout alespoÀ 6 po sobû jdoucích bûÏn˘ch mûsícÛ. V opaãném pﬁípadû vyplatí pojistitel pojistné plnûní jako
za jednu pojistnou událost (viz bod 3 tohoto ãlánku).
5.2. Pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky
5.2.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky. V˘‰e jednorázové dávky odpovídá aktuálnímu dluhu z úvûrové smlouvy k datu pojistné
události.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

âlánek 6
V˘luky

1.

Kromû pﬁípadÛ uveden˘ch ve VPP nárok na poskytnutí
mûsíãních dávek nevzniká v pﬁípadû pracovní neschopnosti:
a)
vzniklé v dÛsledku pouÏití alkoholu nebo drog;
b)
vzniklé trval˘m nebo zhor‰en˘m onemocnûním,
kter˘m poji‰tûn˘ trpûl nebo se kter˘m se léãil jiÏ
v období 12 mûsícÛ pﬁed poãátkem tohoto poji‰tûní;
c)
na základû mentální nebo nervové poruchy ãi jiné
nemoci psychicko-neurotického pÛvodu;
d)
v dÛsledku onemocnûní páteﬁe (nemoci svalové,
kosterní a pojivové tkánû) a dále úrazÛ páteﬁe,
kde nebude RTG prokázáno poru‰ení skeletu
úrazem.

2.

3.

âlánek 4
âekací doba

Odchylnû od VPP UCZ/DDPN/12G ãl. 6, odst. 1 se
ujednává, Ïe je poskytována mûsíãní nebo jednorázová dávka.
Pojistit lze fyzické osoby (zamûstnance) a osoby
samostatnû v˘dûleãnû ãinné (OSVâ). Jedná se o zamûstnance, kteﬁí jsou k datu podpisu úvûrové
smlouvy zamûstnáni v hlavním pracovním pomûru, nejsou ve zku‰ební lhÛtû a zamûstnavatelem jim
nebylo oznámeno rozvázání pracovního pomûru.
Pro tuto kategorii poji‰tûn˘ch je pojistné krytí platné po uplynutí nepﬁetrÏitû 6 po sobû jdoucích kalendáﬁních mûsícÛ od nástupu do zamûstnání
v hlavním pracovním pomûru. U OSVâ se jedná
o osoby, které pﬁi sjednání úvûrové dohody pﬁedloÏili daÀové pﬁiznání za pﬁedcházející rok s kladn˘m základem danû a mají platnou registraci OSVâ.
Pojistit nelze dÛchodce, studenty, Ïeny v domácnosti a nezamûstnané.

âlánek 7
Závûreãná ustanovení
1.

âlánek 3
Doba trvání poji‰tûní a zánik poji‰tûní
1.

2.

Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou sjednanou
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Ujednává se, Ïe v‰echna ustanovení VPP
UCZ/DDPN/12G t˘kající se denních dávek budou
pﬁimûﬁenû platit i pro dávky jednorázové a mûsíãní.
Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.10.2012.

DPP/RB/ZZ/12G

DoplÀkové pojistné podmínky
poji‰tûní pﬁi nedobrovolné ztrátû zamûstnání

âlánek 4
Doba trvání poji‰tûní a zánik poji‰tûní

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní dávek pﬁi nedobrovolné ztrátû zamûstnání je
upraveno tûmito DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami
a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro poji‰tûní denních dávek pﬁi pracovní neschopnosti – zvlá‰tní ãást –
UCZ/DDPN/12G, které spolu tvoﬁí nedíln˘ celek.
Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

1.
2.

âlánek 1
V˘klad pojmÛ

âlánek 5
âekací doba

Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se
rozumí:
Poji‰tûn˘:
Osoba oznaãená v úvûrové smlouvû jako poji‰tûn˘, která splnila podmínky pro pﬁijetí k poji‰tûní uvedené v pojistné smlouvû.
Oprávnûná osoba:
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvû jako pojistník, se kterou dluÏník uzavﬁel úvûrovou
smlouvu a v jejíÏ prospûch dluÏník vinkuluje pojistné plnûní k úhradû svého závazku.
Nezamûstnanost:
Stav osoby oznaãené v úvûrové smlouvû jako poji‰tûn˘,
zpÛsoben˘ nedobrovolnou ztrátou zamûstnání za
pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ je registrován v âeské republice na úﬁadu práce jako uchazeã o zamûstnání
a kter˘ souãasnû pobírá podporu v nezamûstnanosti,
pﬁípadnû dávky sociálního charakteru ãi státní podporu nahrazující podporu v nezamûstnanosti.
Mûsíãní dávka:
Pojistné plnûní ve v˘‰i mûsíãní splátky, kterou je poji‰tûn˘
povinen mûsíãnû splácet na základû úvûrové smlouvy.
Jednorázová dávka:
Pojistné plnûní ve v˘‰i dluhu z úvûrové smlouvy k datu pojistné události, pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
BûÏn˘ mûsíc:
Období trvající od urãitého data v rámci jednoho mûsíce
do shodného data v mûsíci následujícím.
Karenãní lhÛta
60 dnÛ od data registrace na úﬁadu práce, pokud nezamûstnanost trvá i po této lhÛtû.

Odchylnû od VPP se stanoví, Ïe ãekací doba nebude
uplatÀována.
âlánek 6
Pojistné plnûní
Pojistitel vyplatí pojistné plnûní za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ byl pﬁed pojistnou událostí zamûstnán v hlavním pracovním pomûru. Pojistitel vyplatí dávku oprávnûné osobû
aÏ po ukonãení karenãní lhÛty.
6.1. Pojistné plnûní ve formû mûsíãní dávky
6.1.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané
mûsíãní dávky oprávnûné osobû za kaÏd˘ ukonãen˘ bûÏn˘ mûsíc trvání nezamûstnanosti.
6.1.2. Mezi pojistn˘mi událostmi musí b˘t poji‰tûn˘ zamûstnán v hlavním pracovním pomûru minimálnû
6 po sobû jdoucích bûÏn˘ch mûsícÛ. Je-li doba mezi pojistn˘mi událostmi krat‰í neÏ 6 mûsícÛ, vyplatí
pojistitel pojistné plnûní jako za jednu pojistnou
událost (viz bod 3 tohoto ãlánku).
6.2. Pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky
6.2.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky. V˘‰e jednorázové dávky odpovídá aktuálnímu dluhu z úvûrové smlouvy k datu pojistné
události.
âlánek 7
V˘luky
Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich dÛsledku:
a)
ztráty zamûstnání poji‰tûného, která je poji‰tûnému pﬁedbûÏnû oznámena jiÏ pﬁed datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní, a ztráta zamûstnání, ke
které dojde pﬁed datem sjednan˘m jako poãátek
poji‰tûní;
b)
ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení pracovní káznû dle § 52 písm. f)-g) zákoníku práce nebo podle § 55 zákoníku práce a dále ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení jin˘ch zákonÛ
(napﬁ. o sluÏebním pomûru policistÛ, hasiãÛ, vûzeÀské sluÏby a vojákÛ z povolání) a pracovnû právních pﬁedpisÛ;
c)
ztráty zamûstnání v dÛsledku vûdomého rozhodnutí poji‰tûného;
d)
ztrátû zamûstnání v dÛsledku pﬁedãasného nebo
i ﬁádného ukonãení pracovního pomûru uzavﬁeného na dobu urãitou. V˘jimku tvoﬁí pracovní
pomûr na dobu urãitou, kter˘ nahradil pracovní
pomûr na dobu neurãitou a pracovní pomûr
trval nejménû dva roky nepﬁetrÏitû pﬁed jeho
ukonãením.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení
1.

2.

3.

Poji‰tûní se vztahuje na osoby, jejichÏ vûk pﬁesáhl
v den poãátku poji‰tûní 18 let, jejichÏ vûk v den
ukonãení poji‰tûní nepﬁesáhne 65 let a které mají
dlouhodob˘ pobyt na území âeské republiky.
Pojistit lze pouze fyzické osoby (zamûstnance), které jsou k datu podpisu úvûrové smlouvy zamûstnány v hlavním pracovním pomûru nepﬁetrÏitû 6 po
sobû jdoucích kalendáﬁních mûsícÛ, nejsou ve zku‰ební lhÛtû a zamûstnavatelem jim nebylo oznámeno rozvázání pracovního pomûru.
Odchylnû od VPP UCZ/DDPN/12G ãl. 6, odst. 1 se
ujednává, Ïe je poskytována mûsíãní nebo jednorázová dávka.

âlánek 3
Pojistná událost
1.

Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou, sjednanou
v úvûrové smlouvû jako doba splatnosti úvûru (dále jen „pojistná doba").
Kromû dÛvodÛ uveden˘ch ve VPP UCZ/05
a UCZ/DDPN/12G poji‰tûní zaniká také ukonãením úvûrové smlouvy.

Pojistnou událostí je nedobrovolná ztráta zamûstnání a následná nezamûstnanost poji‰tûného.
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2.

âlánek 8
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
a)
b)
c)

Kromû povinností stanoven˘ch ve VPP UCZ/05
a UCZ/DDPN/12G je poji‰tûn˘ povinen:
ohlásit pojistiteli písemnû vznik pojistné události
a to nejpozdûji do 30 dnÛ od jejího vzniku;
ohlásit písemnû ukonãení nebo zmûnu pracovního
pomûru;
poskytnout pojistiteli v‰echny poÏadované podklady, které jsou nezbytné pro ‰etﬁení pojistitele ve vûci pojistné události. Náklady vzniklé v souvislosti se
získáváním tûchto dokumentÛ nese poji‰tûn˘;

Pokud poji‰tûn˘ nesplní povinnosti dle odst. 1 tohoto ãlánku, je pojistitel oprávûn pojistné plnûní
pﬁimûﬁenû sníÏit nebo odmítnout.

âlánek 9
Závûreãná ustanovení
1.
2.

Ujednává se, Ïe v‰echna ustanovení VPP
UCZ/DDPN/12G t˘kající se denních dávek platí
pﬁimûﬁenû i pro dávky jednorázové a mûsíãní.
Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.10.2012.

Specifikace pojistné události a pojistného plnûní
Pojistná událost:
V pﬁípadû Ïivotního poji‰tûní je pojistnou událostí smrt poji‰tûného. U poji‰tûní úrazového je pojistnou událostí
úraz. V pﬁípadû poji‰tûní invalidity tﬁetího stupnû je pojistnou událostí pﬁiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu
tﬁetího stupnû. V pﬁípadû poji‰tûní dlouhodobé pracovní neschopnosti je pojistnou událostí vznik pracovní neschopnosti poji‰tûného. V pﬁípadû poji‰tûní proti riziku ztráty zamûstnání je pojistnou událostí nedobrovolná ztráta zamûstnání poji‰tûného.
Poji‰tûní se ﬁídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami (dále jen VPP) - obecná ãást UCZ/05, VPP pro Ïivotní poji‰tûní -zvlá‰tní ãást UCZ/Î/12G, VPP pro úrazové poji‰tûní - zvlá‰tní ãást UCZ/U/12G, VPP pro poji‰tûní denních dávek pﬁi pracovní neschopnosti - zvlá‰tní ãást UCZ/DDPN/12G, DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami (dále jen DPP)
pro poji‰tûní pro pﬁípad pracovní neschopnosti DPP/RB/PN/12G, DPP pro poji‰tûní invalidity tﬁetího stupnû Î/PPI/12G a DPP pro poji‰tûní pﬁi nedobrovolné ztrátû zamûstnání DPP/RB/ZZ/12G UNIQA poji‰Èovny, a.s.

Jak postupovat pﬁi pojistné události:
V pﬁípadû ‰kodní události je Va‰í povinností informovat UNIQA poji‰Èovnu, a.s. o ‰kodû nejpozdûji do 30 dnÛ od data vzniku písemnû na adresu:
UNIQA poji‰Èovna, a.s.,
sekce poji‰tûní osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6
nebo e-mailem na adresu:
uniqa@uniqa.cz;
pﬁípadnû telefonicky na bezplatnou telefonní linku:
800 120 020
V této informaci je nezbytné uvést Va‰e jméno a adresu, pro pﬁípad poji‰tûní úvûru ãíslo úvûrové smlouvy, pro pﬁípad poji‰tûní platební karty ãíslo platební karty a struãn˘ popis ‰kodní události (ãeho se t˘ká - smrt, úraz, invalidita, pracovní neschopnost nebo ztráta zamûstnání). V pﬁípadû smrti informaci zasílá oprávnûná osoba.
UNIQA poji‰Èovna, a.s. Vám za‰le formuláﬁ "Oznámení o ‰kodû" vãetnû upﬁesnûní dokladÛ a zpráv, které je nezbytné pﬁedloÏit k dal‰ímu ‰etﬁení ‰kodní události. Tento formuláﬁ prosím vyplÀte ve v‰ech kolonkách, podepi‰te
a za‰lete vãetnû dal‰ích poÏadovan˘ch dokladÛ neprodlenû na v˘‰e uvedenou adresu.
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UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Základní tabulka A) k úrazovému poji‰tûní
Stanovení stupnû trval˘ch následkÛ
Pﬁi úplné ztrátû nebo úplné ztrátû funkãnosti:
Zraku obou oãí

100%

Zraku jednoho oka

35%

Pokud byl ale zrak druhého oka
ztracen jiÏ pﬁed vznikem poj. události

Horní konãetiny vpravo
Horní konãetiny vlevo

65%

60%
50%

Pﬁedloktí vpravo
Pﬁedloktí vlevo

55%
45%

Ruky v zápûstí vpravo
Ruky v zápûstí vlevo

50%
45%

Sluchu obou u‰í

40%

Sluchu jednoho ucha

15%

Pokud byl ale sluch
druhého ucha ztracen
jiÏ pﬁed vznikem
pojistné události

45%

Smyslu ãichového

do 10%

Smyslu chuÈového

do 10%

Jednoho palce ruky
vpravo
do 20%
Jednoho palce ruky
vlevo
do 18%
Jednoho ukazováku ruky
vpravo
do 12%
Jednoho ukazováku ruky
vlevo
do 10%

Jedné dolní konãetiny

Jedné konãetiny
se zachovan˘m kolenem

50%
Jiného prstu ruky
vpravo
Jiného prstu ruky
vlevo

45%

Palce nohy
Jedné nohy
v hlezenném kloubu

do 7%
do 6%

do 13%

40%
Jiného prstu nohy

2%

Podrobná OceÀovací tabulka pro urãování rozsahu trval˘ch následkÛ je dostupná na internetov˘ch stránkách pojistitele: www.uniqa.cz
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