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SD LENÍ KLÍOVÝCH INFORMACÍ
Úēel
V tomto sdĢlení naleznete klíēové informace o tomto invesƟēním produktu. Nejedná se o propagaēní materiál. Poskytnuơ tĢchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumĢt
podstatĢ, rizikƽm, nákladƽm, možným výnosƽm a ztrátám spojeným s ơmto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

PRODUKT NN ŽIVOT
Název produktu: Rizikové životní pojištĢní NN Život
Tvƽrce produktu: NN Životní pojišƛovna N.V., poboēka pro eskou republiku, I: 40763587, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PS 15000, eská republika, zapsaná
v obchodním rejstƎíku vedeném MĢstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizaēní složka spoleēnosƟ NN Životní pojišƛovna N.V. se sídlem Weena 505, 3013Al RoƩerdam,
Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstƎíku Obchodní komory v RoƩerdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, ēíslo zápisu 24042211 (dále jen „pojišƛovna“
nebo „NN“), www.nn.cz, email: klient@nn.cz, tel: +420 800 127 127.
PƎíslušným orgánem dohledu je eská národní banka, se sídlem na PƎíkopĢ 28, 115 03 Praha 1, eská republika. NN vykonává ēinnost na území eské republiky na základĢ práva
pojišƛovny z jiného ēlenského státu zƎídit zde svou poboēku, a to v rozsahu v jakém ji bylo udĢleno v Nizozemském království, a podléhá proto též dohledu De Nederlansche Bank,
Westeinde 1, P.O. BOX 98, 1000 AB Amsterdam, Nizozemské království.
Hlavním pƎedmĢtem podnikání NN je pojišƛovací ēinnost dle § 3 odst. 1, písm. f) ve spojení s § 137 odst. 1 a 2 zákona ē. 277/2009 Sb., o pojišƛovnictví v rozsahu pojistných odvĢtví I.
a), b) a c), II. III. životních pojištĢní uvedených v ēásƟ A pƎílohy tohoto zákona a ēinnosƟ související s pojišƛovací ēinnosơ ve smyslu § 3 odst. 1, písm. n) ve spojení s § 137 odst. 1 zákona
o pojišƛovnictví.
Zpráva o solventnosƟ a Þnanēní situaci NN je dostupná na internetových stránkách www.nnpojistovna.cz a ve vztahu k mateƎské spoleēnosƟ na internetových stránkách www.nn.nl.
Toto sdĢlení klíēových informací bylo naposledy upraveno dne 15. 4. 2018.

O jaký produkt se jedná?
Typ

Rizikové životní pojištĢní

Cíle

Tento produkt je urēen ke kryơ pojistných rizik, neobsahuje invesƟēní nebo spoƎící složku.

Pojistná plnĢní
a náklady na pojištĢní

Pojistník a pojišƛovna spolu uzavírají pojistnou smlouvu, kterou se pojišƛovna zavazuje poskytnout pojistníkovi nebo tƎeơ osobĢ pojistné plnĢní, nastane-li
pojistná událost, a pojistník se zavazuje zaplaƟt pojišƛovnĢ pojistné. Základem tohoto produktu je pojištĢní pro pƎípad smrƟ prvního pojištĢného (dále jen
„hlavní kryơ“).
Pojistné plnĢní u hlavního kryơ se pro pƎípad smrƟ rovná sjednané pojistné ēástce. K hlavnímu kryơ je možné sjednat též pojištĢní smrƟ druhého pojištĢného a doplŸková pƎipojištĢní kryjící rƽzné pojistné událosƟ, pƎiēemž pojistné plnĢní je odvozeno od sjednané pojistné ēástky nebo spoēívá ve zproštĢní
od placení pojistného. PƎehled pƎipojištĢní, jež je možné k hlavnímu kryơ nebo pojištĢní smrƟ druhého pojištĢného sjednat, jaké pojistné událosƟ tato
pƎipojištĢní kryjí, pƎípady, na které se pojistné kryơ nevztahuje (výluky z pojištĢní), informace o právu NN snížit pojistné plnĢní a další dƽležité informace
naleznete v pojistných podmínkách a budou Vám pƎípadnĢ vysvĢtleny pƎi sjednávání pojistné smlouvy.
BĢžné pojistné se plaơ za pojistná období a zpƽsobem dle pojistné smlouvy. Výše bĢžného pojistného na hlavní kryơ a pƎipojištĢní je ovlivnĢna Vašimi
konkrétními požadavky a dalšími parametry (napƎ. vstupní vĢk). PƎesná výše pojistného bude vypoētena pƎed uzavƎením pojistné smlouvy a poskytnuta
ke zvážení.

Doba trvání produktu

Tento produkt se sjednává na dobu urēitou uvedenou v pojistné smlouvĢ, minimální doba, na kterou lze produkt sjednat, je 5 let. Trvání pojištĢní druhého
pojištĢného nebo nĢkterých pƎipojištĢní mƽže být stanoveno odlišnĢ.
Pojistná smlouva zaniká zejména: uplynuơm sjednané pojistné doby; výpovĢdí pojistníka, doruēenou s pƎedsƟhem šesƟ týdnƽ pƎed koncem pojistného
období, pƎiēemž lze vypovĢdĢt i jen jednotlivá pƎipojištĢní; výpovĢdí NN, doruēenou s pƎedsƟhem šesƟ týdnƽ pƎed koncem pojistného období, a to pouze neživotních pƎipojištĢní; výpovĢdí pojistníka nebo NN s osmidenní výpovĢdní dobou do dvou mĢsícƽ od uzavƎení smlouvy; odstoupením (viz sekce
„Pouēení o odstoupení“ níže); dohodou; odmítnuơm plnĢní ze strany NN proto, že pojistná událost byla zpƽsobena skuteēnosơ, o které se NN dozvĢdĢla
až po vzniku pojistné událosƟ a pƎi znalosƟ této skuteēnosƟ by pojistnou smlouvu neuzavƎela, nebo se o této skuteēnosƟ nemohla dozvĢdĢt z dƽvodu
porušení povinnosơ pojistníkem nebo pojištĢným; pojistnou událosơ, není-li v pƎíslušných pojistných podmínkách stanoveno jinak ēi dalšími zpƽsoby
stanovenými zákonem a/nebo pojistnými podmínkami.
Pouēení o odstoupení
Do 30 dnƽ od uzavƎení máte právo od pojistné smlouvy odstoupit bez udání dƽvodu, lhƽta je zachována, je-li odstoupení zasláno pƎed jejím uplynuơm.
V pƎípadĢ uzavƎení prostƎedky na dálku se lhƽta poēítá ode dne, kdy Vás o uzavƎení smlouvy informujeme. Dále máte právo odstoupit od pojistné smlouvy,
jestliže Vám NN nebo pojišƛovací zprostƎedkovatel nepravdivĢ nebo neúplnĢ zodpovĢdĢl písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištĢní anebo pokud
Vás NN nebo pojišƛovací zprostƎedkovatel neupozornil na nesrovnalosƟ mezi nabízeným pojištĢním a požadavky pojistníka, kterých si musela NN být
vĢdoma, a to do dvou mĢsícƽ od dne, kdy se tak dozvíte. Odstoupení zašlete na adresu NN uvedenou výše nebo e-mailem na adresu klient@nn.cz. Lze
použít vzorový formuláƎ Oznámení o odstoupení, který je k dispozici na internetových stránkách NN www.nnpojistovna.cz.
NN mƽže od smlouvy odstoupit do dvou mĢsícƽ ode dne, kdy se dozví, že pojistník nebo pojištĢný nepravdivĢ nebo neúplnĢ zodpovĢdĢli dotazy pƎi
sjednávání pojistné smlouvy, a pokud by pojistnou smlouvu NN neuzavƎela, kdyby dotazy zodpovĢdĢli úplnĢ a pravdivĢ.
Odstoupením se pojistná smlouva od poēátku ruší. NN bez zbyteēného odkladu, nejpozdĢji do 30 kalendáƎních dní ode dne odstoupení, vráơ zaplacené
pojistné, od kterého se odeēte to, co již z pojištĢní plnila. V pƎípadĢ odstoupení NN se od zaplaceného pojistného odeēítají i náklady spojené se vznikem
a správou pojištĢní. V takovém pƎípadĢ máte povinnost ve stejné lhƽtĢ vráƟt ēástku vyplaceného pojistného plnĢní, která pƎesahuje výši zaplaceného
pojistného. V pƎípadĢ neuplatnĢní práva pojistníka na odstoupení za výše uvedených podmínek zƽstává pojistná smlouva platnou a úēinnou. Možnost
ukonēení pojistné smlouvy jiným ze shora uvedených zpƽsobƽ ơm není dotēena.

DaŸové pƎedpisy Vašeho domovského ēlenského státu mohou ovlivnit skuteēnou výši vyplácené ēástky
Pro daŸové rezidenty R upravuje daŸové povinnosƟ v souvislosƟ s pojistnou smlouvou zejména zákon ē. 586/1992 Sb., o daních z pƎíjmƽ. Pojistná plnĢní pro pƎípad smrƟ, úrazu
a nemoci jsou od danĢ osvobozena.
DaŸové pƎedpisy podléhají ēastým zmĢnám. Informace o aktuálním znĢní daŸových pƎedpisƽ vám poskytne daŸový poradce.
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Co se stane, když NN Životní pojišƛovna N.V. není schopna uskuteēnit výplatu?
V pƎípadĢ, že NN nebude schopna uskuteēnit výplatu, mƽžete utrpĢt Þnanēní ztráty. Závazky NN z pojištĢní nejsou kryty pojištĢním nebo zárukami, avšak NN je povinna udržovat kapitál
v zákonné výši. V pƎípadĢ insolvence NN mají pohledávky z pojištĢní pƎednost pƎed pohledávkami ostatních vĢƎitelƽ.
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Jakým zpƽsobem mohu podat sơžnost?
Podání sơžnosƟ pojišƛovnĢ
OhlednĢ ēinnosƟ NN nebo zprostƎedkovatele mƽžete Vy, pƎíp. oprávnĢná osoba, podat sơžnost, a to písemnĢ na adresu NN, OddĢlení sơžnosơ, Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PS
15000, e-mailem na adresu klient@nn.cz, faxem na tel: 257 473 555, telefonicky na tel. klientské linky: 800 127 127, osobnĢ v sídle pojišƛovny, nebo pomocí formuláƎe na internetových
stránkách pojišƛovny www.nnpojistovna.cz/formular/klientska-zona/sƟznost. Ze sơžnosƟ musí být zƎejmé, kdo ji podává a co je jejím pƎedmĢtem. V opaēném pƎípadĢ nebo je-li to nutné
k vyƎízení, NN vyzve k doplnĢní ve stanovené lhƽtĢ. Nebude-li sơžnost doplnĢna, nebude moci být vyƎízena. Lhƽta na vyƎízení sơžnosƟ je 30 kalendáƎních dnƽ a zaēíná plynout prvním
pracovním dnem po jejím doruēení ēi doplnĢní. SơžnosƟ jsou vyƎizovány bez zbyteēného odkladu.
Podání sơžnosƟ na pojišƛovnu nebo zprostƎedkovateli, rozhodné právo, Ǝešení sporƽ
Na postup NN lze podat sơžnost u eské národní banky, sekce dohledu nad Þnanēním trhem, odbor dohledu nad pojišƛovnami nebo odbor ochrany spotƎebitele, se sídlem Na PƎíkopĢ
28, 115 03 Praha 1, eská republika.
Pojistná smlouva se Ǝídí právem eské republiky. Spory lze Ǝešit soudnĢ prostƎednictvím vĢcnĢ a místnĢ pƎíslušného obecného soudu anebo mimosoudnĢ prostƎednictvím Þnanēního
arbitra, www.Þnarbitr.cz.
Pro Ǝešení sporu ze smlouvy uzavƎené on-line (prostƎednictvím internetové stránky ēi jiného elektronického prostƎedku) mƽžete využít i Plaƞormu pro Ǝešení spotƎebitelských sporƽ
on-line hƩps://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Jiné relevantní informace
Další dƽležité dokumenty
PƎed sjednáním pojistné smlouvy budou analyzovány Vaše potƎeby, o ēemž bude vyhotoven záznam, a v návaznosƟ na to bude vytvoƎena kalkulace s konkrétním návrhem nastavení
pojistného kryơ, z toho plynoucí celkovou výší pojistného a dalších parametrƽ. Nedílnou souēásơ pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky (Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní
pojistné podmínky sjednaných pojištĢní) a PƎehled poplatkƽ.
Tento dokument je vypracován dle stavu právní úpravy ke dni 1. 1. 2018.

P\EHLED POPLATKp K PRODUKTU RZ4C ͵ ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ NN ŽIVOT ͵ ZN NÍ OD 1. 12. 2016
POPLATKY
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1.

Poplatek za zmĢnu základních údajƽ smlouvy (osobní, ohlednĢ plateb apod.)

zdarma

2.

Poplatek za zmĢnu technických parametrƽ pojištĢní (pojistného, pojistné ēástky, pƎipojištĢní apod.)

zdarma

VPP

OBSAH
Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištĢní – verze 4/2018 .........................................................................
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ NN ŽIVOTNÍ POJIŠeOVNY N. V.,
POBOKY PRO ESKOU REPUBLIKU
Slovníēek pojmƽ na konci dokumentu vám pomƽže pochopit základní výrazy užívané
v tĢchto všeobecných pojistných podmínkách (VPP).

lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

Tyto VPP plaơ pro hlavní životní pojištĢní (hlavní kryơ) a pƎípadná doplŸková pojištĢní (pƎipojištĢní) úrazu nebo nemoci, které(á) sjednávají smluvní strany pojistné
smlouvy. VPP doplŸují pƎíslušné zvláštní pojistné podmínky pro sjednaný druh
hlavního kryơ a pƎíslušné zvláštní pojistné podmínky pro sjednaná pƎipojištĢní.
VPP i zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou souēásơ pojistné smlouvy.
Ustanovení zvláštních pojistných podmínek mají pƎednost pƎed tĢmito VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed ustanovením zvláštních pojistných podmínek.
PƎipojištĢní lze sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu kryơ.

lánek 2 – Co je pƎedmĢtem sjednávaného pojištĢní a které událosƟ jsou jím
kryty?
1.

2.

3.

Pojistnou smlouvou se pojišƛovna vƽēi pojistníkovi zavazuje poskytnout oprávnĢné
osobĢ pojistné plnĢní, nastane-li pojistná událost. Pojistník se zavazuje plaƟt pojišƛovnĢ pojistné.
V pojistné smlouvĢ je vždy sjednáno životní pojištĢní jako hlavní kryơ, ke kterému mohou být sjednána volitelná pƎipojištĢní, pƎiēemž pƎipojištĢní pro pƎípad
smrƟ, invalidity, rakoviny, závažných onemocnĢní, zproštĢní od placení následkem
nemoci nebo úrazu a nesobĢstaēnosƟ následkem nemoci nebo úrazu se považují
za životní pojištĢní ve smyslu § 2833 zákona ē. 89/2012 Sb., obēanský zákoník.
Pojišƛovna není povinna plnit za škodné událosƟ, které nastaly od sjednaného
poēátku pojištĢní do dne, kdy bylo na úēet pojišƛovny pƎipsáno první bĢžné nebo
jednorázové pojistné. Bylo-li toto pojistné uhrazeno, není pojišƛovna dále povinna plnit za škodné událosƟ, ke kterým dojde v období od sjednaného poēátku
pojištĢní do vydání pojistky, nejdéle však do dvou mĢsícƽ od uzavƎení pojistné
smlouvy, a to s výjimkou pojistné událosƟ zpƽsobené úrazem, který nastal v dobĢ
trvání pojištĢní po zaplacení prvního bĢžného nebo jednorázového pojistného.

8.

lánek 4 – Co se rozumí pojistným a které skuteēnosƟ ovlivŸují jeho výši?
1.
2.

3.

4.

5.

lánek 3 – Co je tƎeba vĢdĢt o pojistné smlouvĢ, poēátku pojištĢní a zmĢnách
pojištĢní?
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Pojistná smlouva musí být uzavƎena písemnĢ. Pojistná smlouva je uzavƎena
okamžikem podepsání pojistné smlouvy pojišƛovnou a pojistníkem. V pƎípadech
stanovených pojišƛovnou, lze pojistnou smlouvu sjednat také pomocí prostƎedkƽ
komunikace na dálku, a to zejména prostƎednictvím internetových stránek pojišƛovny a klientského portálu pojišƛovny.
PƎipoušơ-li to návrh pojistné smlouvy podaný ze strany pojišƛovny, lze jej pƎijmout
též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, pokud se tak stane ve lhƽtĢ
uvedené v návrhu. Pojistná smlouva je v takovém pƎípadĢ uzavƎena, jakmile bylo
pojistné pƎipsáno na úēet pojišƛovny.
UzavƎení pojistné smlouvy pojišƛovna pojistníkovi potvrdí vydáním a doruēením
pojistky.
Není-li v pojistné smlouvĢ uvedeno jinak, poēátek pojištĢní nastává první den
po uzavƎení pojistné smlouvy. Není-li v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy uvedeno jinak, u dodateēnĢ sjednaného pƎipojištĢní nastává poēátek pojištĢní první den
po pƎijeơ návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy ze strany pojišƛovny. PojištĢní zaēíná
v 0.00 hod. dne sjednaného jako poēátek pojištĢní.
Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, návrh na zmĢnu pojistné smlouvy musí být podán písemnĢ. Návrh podává pojistník zpravidla na pƎedepsaném Ɵskopise, který je
dostupný na internetových stránkách pojišƛovny nebo u pƎíslušného pojišƛovacího
zprostƎedkovatele pojišƛovny. Návrh na zmĢnu pojistné smlouvy musí být doruēen
pojišƛovnĢ nejpozdĢji 2 pracovní dny pƎed datem jeho úēinnosƟ. Za zmĢnu pojistné
smlouvy je pojišƛovna oprávnĢna úētovat poplatky uvedené v pƎehledu poplatkƽ.
NĢkteré zmĢny pojistné smlouvy, které souvisejí s platbou pojistného nebo
mají vliv na jeho výši, lze provést pouze s úēinností k datu splatnosti pojistného
v závislosti na sjednaném pojistném období (mĢsíēnĢ, ētvrtletnĢ apod.), anebo
jen k datu výroēí. Pokud pojišƛovna tyto zmĢny pƎijme, nastává jejich úēinnost
v nejbližší den splatnosti bĢžného pojistného, který následuje po doruēení návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy pojišƛovnĢ, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
Pojišƛovna navrhovanou zmĢnu bez zbyteēného odkladu provede nebo její provedení odmítne s uvedením dƽvodƽ, popƎ. podá pƎíslušný proƟnávrh. Není-li možné
zmĢnu provést bez zbyteēného odkladu, protože ji lze provádĢt jen k urēitému datu
nebo z dƽvodu dluhu na pojistném, pojišƛovna odpovídajícím zpƽsobem úēinnost
požadované zmĢny odloží. Pojišƛovna o této skuteēnosƟ informuje pojistníka bez
zbyteēného odkladu po doruēení jeho žádosƟ. Po provedení zmĢny zašle pojiš-

ƛovna pojistníkovi novou pojistku. Zasláním nové pojistky pozbývají dƎíve vydané
pojistky platnosƟ.
PojištĢní nelze pƎerušit, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak.

6.

7.

Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše je uvedena v pojistné smlouvĢ. Pojišƛovna má právo na pojistné za dobu trvání pojištĢní.
Nastala-li pojistná událost, v dƽsledku které pojištĢní zaniklo, náleží pojišƛovnĢ pojistné do konce pojistného období, v nĢmž tato pojistná událost nastala.
Jednorázové pojistné v takovém pƎípadĢ náleží pojišƛovnĢ za celou dobu, na kterou bylo pojištĢní sjednáno. Pokud pojištĢní zanikne z jiného dƽvodu pƎed uplynuơm pojistného období, za které bylo pojistné uhrazeno, je pojišƛovna povinna
pomĢrnou ēást pƎedplaceného pojistného vráƟt pojistníkovi, a to sníženou o pƎípadné poplatky a náklady pojišƛovny. ObdobnĢ to plaơ i pro jednorázové pojistné.
Výše pojistného se urēuje podle pojistnĢ matemaƟckých metod platných pro jednotlivé druhy životního pojištĢní (hlavního kryơ) a pƎipojištĢní, a to v souladu se zásadou rovného zacházení. Na písemnou žádost pojistníka doruēenou do pojišƛovny
je pojišƛovna povinna sdĢlit zásady pro stanovení výše pƎíslušného pojistného.
Veškeré zmĢny skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ nebo na které
se pojišƛovna tázala, jež vedou ke zmĢnĢ ēi zániku pojistného rizika, zejména pak
zmĢny pracovní, podnikatelské, sportovní nebo jiné zájmové ēinnosƟ pojištĢného, musí pojistník, pƎíp. pojištĢný oznámit pojišƛovnĢ bez zbyteēného odkladu,
nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy k nim došlo. Poruší-li pojistník nebo
pojištĢný povinnost oznámit pojišƛovnĢ zvýšení pojistného rizika, má pojišƛovna
právo do 2 mĢsícƽ ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvĢdĢla, pojištĢní vypovĢdĢt bez výpovĢdní doby. V takovém pƎípadĢ náleží pojišƛovnĢ pojistné
až do konce pojistného období, v nĢmž pojištĢní zaniklo; jednorázové pojistné
náleží pojišƛovnĢ v tomto pƎípadĢ celé.
Pokud zmĢna skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ nebo na které
se pojišƛovna tázala, zejména pak zmĢna pracovní, podnikatelské, sportovní nebo
jiné zájmové ēinnosƟ pojištĢného, podstatnĢ sníží pojistné riziko podle sazebníku
platného v okamžiku zmĢny, je pojišƛovna povinna podle nĢj úmĢrnĢ ke snížení
pojistného rizika snížit pojistné, a to s úēinnosơ od nejbližšího dne splatnosƟ pojistného následujícího po dni, kdy byla zmĢna oznámena pojišƛovnĢ.
Pokud zmĢna skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ nebo na které
se pojišƛovna tázala, zejména zmĢna pracovní, podnikatelské, sportovní nebo
jiné zájmové ēinnosƟ pojištĢného zvýší pojistné riziko podle sazebníku platného
v okamžiku zmĢny, je pojišƛovna oprávnĢna podle nĢj navrhnout pojistníkovi novou výši pojistného odpovídající zvýšenému pojistnému riziku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí pojistníkovi písemný návrh nové výše pojistného nejpozdĢji
do 1 mĢsíce ode dne, kdy jí uvedená zmĢna skuteēnosơ byla oznámena. Pokud
pojistník s návrhem pojišƛovny nesouhlasí, je povinen doruēit pojišƛovnĢ nejpozdĢji do 15 kalendáƎních dní od doruēení návrhu pojišƛovny písemné sdĢlení,
že návrh odmítá. Pokud tak pojistník neuēiní, má se za to, že ke dni následujícímu po uplynuơ uvedené lhƽty potvrzuje svƽj souhlas s novou výší pojistného.
Pojišƛovnou navržená zmĢna pojistného pak nabývá úēinnosƟ od nejbližšího
dne splatnosƟ pojistného, který následuje po uplynuơ uvedené lhƽty. Pokud
však pojistník v uvedené lhƽtĢ 15 kalendáƎních dní doruēí pojišƛovnĢ písemné
sdĢlení, že návrh odmítá, je pojišƛovna oprávnĢna do 2 mĢsícƽ od obdržení nesouhlasu pojistnou smlouvu jako celek, popƎ. pƎíslušné(á) pƎipojištĢní vypovĢdĢt
s osmidenní výpovĢdní dobou po doruēení výpovĢdi pojistníkovi. Pojistník bude
v návrhu pojišƛovny na možnost výpovĢdi upozornĢn. Ustanovení tohoto ēlánku
se vztahují na veškerá pojištĢní osob, vēetnĢ pojištĢní nemoci.
V odƽvodnĢných pƎípadech mƽže být pojistníkovi z dƽvodu pƎíslušnosƟ k urēité skupinĢ (napƎ. zamĢstnanecké nebo dané urēitou výší pojistného) ze strany pojišƛovny
pƎiznána sleva na pojistném nebo jiné oprávnĢní související s podmínkami jeho
pojištĢní. Podmínky pro pƎíslušnost ke skupinĢ stanoví pojišƛovna. Je-li pojistníkovi
pƎiznána sleva na pojistném nebo jiné oprávnĢní z dƽvodu pƎíslušnosƟ k urēité skupinĢ, nárok na tuto slevu nebo oprávnĢní zaniká, jakmile bude jeho pƎíslušnost ke skupinĢ ukonēena. PƎi navazujícím pƎestupu do jiné skupiny se ukonēením pƎíslušnosƟ
k pƽvodní skupinĢ pouze odpovídajícím zpƽsobem mĢní podmínky poskytnuơ pƎedmĢtné slevy na pojistném ēi jiného oprávnĢní. V obou tĢchto pƎípadech je pojistník
povinen poskytnout pojišƛovnĢ potƎebnou souēinnost ve vztahu k novému nastavení
pojistné smlouvy, zejména pokud jde o sjednanou výši pojistného.

lánek 5 – Kdy a jak mám plaƟt pojistné?
1.

Pojistník je povinen plaƟt pojistné dohodnuté v pojistné smlouvĢ ƎádnĢ a vēas.
\ádnĢ uhrazeným pojistným se rozumí pojistné, které bylo pƎipsáno na úēet urēený pojišƛovnou, a to ve výši, mĢnĢ a lhƽtĢ stanovené v pojistné smlouvĢ a/nebo
pojistných podmínkách, popƎ. v upomínce k zaplacení pojistného, a se správnými
3

VPP

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

idenƟÞkaēními údaji platby stanovenými pojišƛovnou (zejména se správným variabilním symbolem). Pojišƛovna mƽže dále stanovit, v jakých pƎípadech je možné
uhradit pojistné jiným zpƽsobem. Datum pƎipsání pojistného na úēet pojišƛovny
urēený pojišƛovnou pro platby pojistného není totožné s datem pƎipsání pojistného
ve prospĢch pojistné smlouvy. BĢžné pojistné mƽže být placeno v mĢsíēním, ētvrtletním, pƽlroēním nebo roēním pojistném období, a to zpƽsobem dohodnutým
v pojistné smlouvĢ.
První bĢžné pojistné je splatné dnem poēátku pojištĢní. BĢžné pojistné za druhé
a další pojistné období je splatné ke dni poēátku tohoto období. Jednorázové pojistné je splatné dnem poēátku pojištĢní.
Nebude-li pojistník plaƟt sjednané pojistné ƎádnĢ a vēas, pojištĢní zanikne pro
neplacení pojistného dle podmínek uvedených v ēl. 7 odst. 3 tĢchto VPP. Stanoví-li
tak zvláštní pojistné podmínky, mƽže být dƽsledkem neplacení pojistného rovnĢž
pƎevod pojištĢní do splaceného stavu. Co se rozumí pojištĢním ve splaceném stavu
a za jakých podmínek lze pojištĢní pƎevést do splaceného stavu je speciÞkováno
v pƎíslušných zvláštních pojistných podmínkách.
Pojišƛovna je oprávnĢna stanovit minimální a/nebo maximální limit bĢžného
pojistného. ObdobnĢ to plaơ i pro mimoƎádné pojistné, pokud zvláštní pojistné
podmínky pƎipoušơ jeho úhradu nad rámec bĢžného pojistného. Zaplacení mimoƎádného pojistného nemá vliv na povinnost pojistníka plaƟt bĢžné pojistné ani
na výši pojistné ēástky.
Obdrží-li pojišƛovna platbu, kterou nebude možné idenƟÞkovat (zejména pro
nesprávný variabilní symbol), je oprávnĢna ji bez dalšího vráƟt zpĢt na bankovní
úēet nebo na adresu odesílatele, ze kterých byla ve prospĢch pojišƛovny uhrazena.
ObdobnĢ to plaơ, pokud pƎi úhradĢ mimoƎádného pojistného není dodržena výše
minimálního/maximálního limitu mimoƎádného pojistného stanoveného pojišƛovnou. Postup v pƎípadĢ, kdy pojistník u platby mimoƎádného pojistného neurēí,
do jakých fondƽ a v jakém pomĢru má být mimoƎádné pojistné investováno (tzv.
alokaēní pomĢr), je speciÞkován ve zvláštních pojistných podmínkách.
Bude-li bĢžné pojistné zaplaceno ve výši pƎesahující ēástku pojistného sjednanou
v pojistné smlouvĢ, bude rozdíl ēástek považován za zálohu (pƎedplatné) pojistného na další období. Bude-li bĢžné pojistné zaplaceno ve výši nižší, než je výše
bĢžného pojistného sjednaná v pojistné smlouvĢ, vzniká na pojistné smlouvĢ
dluh ve výši celého sjednaného bĢžného pojistného za aktuální pojistné období
a zaplacená ēástka je u pojistné smlouvy evidována jako pƎeplatek. V okamžiku,
kdy pƎeplatek na pojistné smlouvĢ dosáhne výše dluhu na bĢžném pojistném
za pƎíslušné pojistné období, je tento dluh automaƟcky z pƎeplatku uhrazen.
Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného, použije se jakákoliv platba pojistného vždy na úhradu nejstaršího dlužného pojistného, nedohodnou-li se pojistník
a pojišƛovna jinak.
Všechny platby uēinĢné v souvislosƟ s pojistnou smlouvou, aƛ již pojistníkem nebo
pojišƛovnou, budou provádĢny v ēeské mĢnĢ, není-li v pojistné smlouvĢ dohodnuto jinak.
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lánek 6 – Co znamená tzv. proƟinßaēní program a jak ovlivŸuje pojištĢní?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Je-li proƟinßaēní program sjednán v pojistné smlouvĢ, pojišƛovna vždy k výroēí
zvýší bĢžné pojistné spolu se zvýšením pojistné ēástky pojištĢní i pƎipojištĢní.
Pojišƛovna oznámí pojistníkovi novou výši pojistného a pojistné ēástky s dostateēným ēasovým pƎedsƟhem pƎed výroēím, k nĢmuž má být zvýšení provedeno.
Pojistné se zvyšuje o stejný poēet procent jako míra inßace vyhlášená eským staƟsƟckým úƎadem za období 12 kalendáƎních mĢsícƽ, které konēí tƎi mĢsíce pƎed
dnem výroēí. V pƎípadĢ, kdy je míra inßace nižší než 5ര%, bude pojistné zvýšeno
o 5ര%.
SouēasnĢ se zvýšením bĢžného pojistného bude odpovídajícím zpƽsobem (v souladu s pƎíslušnou sazbou pojistného stanovenou sazebníkem pro daný druh pojištĢní
anebo pƎipojištĢní) zvýšena pojistná ēástka. Pojišƛovna vypoēte zvýšení pojistné
ēástky podle pojistnĢ matemaƟckých metod. PƎi tomto zvyšování pojistné ēástky
pojišƛovna nezkoumá zdravotní stav pojištĢného ani pojistníka.
Pojišƛovna mƽže stanovit maximální hodnoty (limity) pojistných ēástek pro pojištĢní a pƎipojištĢní, které pƎi zvyšování pojistné ēástky podle odst. 3 tohoto ēlánku
nemohou být pƎekroēeny. Pojistná ēástka mƽže být zvýšena maximálnĢ na hodnotu tohoto limitu. Nové pojistné bude urēeno podle tohoto limitu pojistné ēástky
pojistnĢ matemaƟckými metodami.
Pojistník je oprávnĢn pro každý pƎíslušný rok trvání proƟinßaēního programu
zvýšení pojistného a pojistné ēástky jednotlivĢ odmítnout, a to ve lhƽtĢ, kterou
pojišƛovna stanoví v oznámení nové výše pojistného a pojistné ēástky.
ProƟinßaēní program automaƟcky zaniká:
a) dnem, od kterého je pojistník zproštĢn povinnosƟ plaƟt bĢžné pojistné, nebo
b) dnem pojistné událosƟ, je-li pojistnou událosơ nemoc, nebo
c) dnem uznání invalidity III. stupnĢ pojištĢného ze strany pojišƛovny.
ProƟinßaēní program mƽže rovnĢž zaniknout na základĢ žádosƟ pojistníka o jeho
zrušení. Takové zrušení proƟinßaēního programu se stane úēinným poēínaje prvním výroēím, které bude následovat po doruēení žádosƟ pojistníka pojišƛovnĢ.
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lánek 8 – Kdo má nárok na pojistné plnĢní, jak o nĢj požádat a jak bude
vyplaceno?
1.
2.

lánek 7 – V jakých situacích a k jakému okamžiku pojištĢní zaniká?
1.

2.
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PojištĢní zaniká zejména z následujících dƽvodƽ:
a) pojistnou událosơ, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno
jinak;
b) uplynuơm sjednané pojistné doby;
c) pro neplacení pojistného;
d) výpovĢdí;
e) odstoupením;
f) odmítnuơm pojistného plnĢní dle odst. 7 tohoto ēlánku;
g) vyplacením odkupného;
h) dohodou;
i) zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištĢní.
Je-li dƽvodem zániku pojištĢní pojistná událost, zaniká pojištĢní k datu vzniku pojistné
událosƟ. Je-li ơmto dƽvodem uplynuơ sjednané doby, zaniká pojištĢní ve 24.00 hodin
dne sjednaného jako konec pojištĢní.

V pƎípadĢ zániku pojištĢní pro neplacení pojistného zaniká pojištĢní marným uplynuơm lhƽty k zaplacení dlužného pojistného, kterou stanovila pojišƛovna v upomínce odeslané pojistníkovi; tato lhƽta nebude kratší než jeden mĢsíc. Pojistník
bude v upomínce na možnost zániku pojištĢní upozornĢn.
VýpovĢě pojištĢní je možno provést zejména následujícími zpƽsoby:
a) Pojistník mƽže pojištĢní písemnĢ vypovĢdĢt ke konci pojistného období; taková výpovĢě musí být pojišƛovnĢ doruēena alespoŸ 6 týdnƽ pƎed uplynuơm
pojistného období. Je-li výpovĢě doruēena pozdĢji, pojištĢní zaniká ke konci
následujícího pojistného období. Pojišƛovna mƽže pojištĢní vypovĢdĢt za totožných podmínek, s výjimkou životních pojištĢní, která vypovĢdĢt nemƽže.
b) Pojišƛovna nebo pojistník mohou pojištĢní vypovĢdĢt do 2 mĢsícƽ ode dne
uzavƎení pojistné smlouvy s osmidenní výpovĢdní dobou po doruēení výpovĢdi
druhé smluvní stranĢ. Uplynuơm výpovĢdní doby pojištĢní zaniká.
Odstoupení od pojistné smlouvy je možné z následujících dƽvodƽ:
a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištĢný pƎi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnĢ
nebo z nedbalosƟ nepravdivĢ nebo neúplnĢ písemné dotazy pojišƛovny týkající
se sjednávaného pojištĢní (resp. skuteēnosơ, které mají význam pro rozhodnuơ
pojišƛovny, jak ohodnoơ pojistné riziko, zda zájemce o pojištĢní pojisơ a za jakých podmínek), má pojišƛovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže
by pƎi pravdivém a úplném zodpovĢzení dotazƽ pojistnou smlouvu neuzavƎela.
Toto právo mƽže pojišƛovna uplatnit do 2 mĢsícƽ ode dne, kdy takovou skuteēnost zjisƟla, jinak právo zanikne. To plaơ i v pƎípadĢ zmĢny pojistné smlouvy.
b) Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže mu pojišƛovna nebo
její pojišƛovací zprostƎedkovatel nepravdivĢ nebo neúplnĢ zodpovĢdĢl jeho
písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištĢní. Stejné právo pojistník
má, pokud ho pojišƛovna nebo její pojišƛovací zprostƎedkovatel neupozornil
na nesrovnalosƟ mezi nabízeným pojištĢním a požadavky pojistníka, kterých si
pojišƛovna musela být vĢdoma.
c) Ve lhƽtĢ 30 kalendáƎních dní ode dne uzavƎení pojistné smlouvy má pojistník
právo od pojistné smlouvy odstoupit i bez udání dƽvodu. V pƎípadĢ uzavƎení
pojistné smlouvy pomocí prostƎedkƽ komunikace na dálku se tato lhƽta poēítá
ode dne, kdy byl pojistník pojišƛovnou informován, že byla pojistná smlouva
uzavƎena.
Odstoupením od pojistné smlouvy se pojistná smlouva od poēátku ruší. Pojišƛovna
je povinna nejpozdĢji ve lhƽtĢ do 30 kalendáƎních dní ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vráƟt zaplacené pojistné, od kterého se odeēte to, co již z pojištĢní
plnila. V pƎípadĢ odstoupení pojišƛovny od pojistné smlouvy se od zaplaceného pojistného odeēítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištĢní. Pojistník nebo
pojištĢný, který není souēasnĢ pojistníkem, popƎípadĢ obmyšlený, je ve stejné lhƽtĢ
jako pojišƛovna povinen vráƟt ēástku vyplaceného pojistného plnĢní, která pƎesahuje výši zaplaceného pojistného.
Pojišƛovna mƽže odmítnout pojistné plnĢní s následkem zániku pojištĢní, jestliže
byly souēasnĢ splnĢny následující tƎi podmínky:
a) pƎíēinou pojistné událosƟ byla skuteēnost, o které se pojišƛovna dozvĢdĢla až
po vzniku pojistné událosƟ, a
b) kterou pojišƛovna nemohla zjisƟt pƎi sjednávání pojištĢní nebo jeho zmĢnĢ, a to
v dƽsledku toho, že pojistník a/nebo pojištĢný úmyslnĢ zodpovĢdĢl písemné dotazy pojišƛovny nepravdivĢ nebo neúplnĢ, a
c) jestliže by pƎi znalosƟ této skuteēnosƟ v dobĢ uzavƎení pojistné smlouvy pojišƛovna tuto smlouvu neuzavƎela, nebo by ji uzavƎela za jiných podmínek.
PojištĢní zanikne dnem doruēení oznámení o odmítnuơ pojistného plnĢní podle
tohoto odstavce. Zaplacené pojistné pojišƛovna nevrací.
Stanoví-li tak zvláštní pojistné podmínky, má pojistník právo, aby na jeho písemnou
žádost pojištĢní zaniklo s výplatou odkupného. Odkupné je pak splatné nejpozdĢji
do 3 mĢsícƽ ode dne, kdy byla žádost pojistníka doruēena do pojišƛovny. Výplatou
odkupného pojištĢní zaniká. Výši odkupného stanoví pojišƛovna na základĢ pojistnĢ matemaƟckých metod, pƎiēemž vlastní zpƽsob výpoētu výše odkupného je
speciÞkován v pƎíslušných zvláštních pojistných podmínkách. Výše odkupného se
nerovná souētu zaplaceného pojistného.
Je-li pojistník odlišný od pojištĢného a nejedná-li se o skupinové pojištĢní, vyžaduje
se k vyplacení odkupného písemný souhlas pojištĢného.
Zákon nebo zvláštní pojistné podmínky mohou stanovit i další zpƽsoby zániku
pojištĢní.
Zanikne-li pojištĢní hlavního kryơ, zaniká dnem jeho zániku i sjednané pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní lze samostatnĢ vypovĢdĢt ēi jinak ukonēit, nestanoví-li zvláštní pojistné
podmínky jinak.
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V pƎípadĢ pojistné událosƟ, s výjimkou smrƟ pojištĢného, je oprávnĢnou osobou
pojištĢný, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Je-li pojistnou událosơ smrt pojištĢného, mƽže pojistník urēit obmyšleného jako
oprávnĢnou osobu. Až do vzniku pojistné událosƟ mƽže pojistník obmyšleného
mĢnit. ZmĢna obmyšleného je úēinná dnem doruēení písemného sdĢlení do pojišƛovny. Nebyl-li v dobĢ pojistné událosƟ urēen obmyšlený nebo nenabude-li
obmyšlený práva na pojistné plnĢní, nabývají tohoto práva osoby urēené platnými
právními pƎedpisy.
V pƎípadĢ vzniku pojistné událosƟ je pojistník povinen bez zbyteēného odkladu
pojišƛovnĢ:
a) oznámit, že nastala pojistná událost;
b) podat pravdivé vysvĢtlení o vzniku a rozsahu následkƽ této událosƟ, o právech
tƎeơch osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištĢní;
c) pƎedložit potƎebné doklady;
d) podrobit se na vyzvání pojišƛovny lékaƎské prohlídce a povinné idenƟÞkaci;
e) oznámit údaje potƎebné k provedení výplaty pojistného plnĢní a
f) dále postupovat zpƽsobem dohodnutým v pojistné smlouvĢ.
Není-li pojistník souēasnĢ pojištĢným, má tyto povinnosƟ pojištĢný. Je-li pojistnou
událosơ smrt pojištĢného, má tyto povinnosƟ obmyšlený. Stejné oznámení mƽže
uēinit i jakákoliv osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistná udá-
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lánek 9 – Kdy má pojišƛovna právo snížit vyplácené pojistné plnĢní?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pojišƛovna je oprávnĢna podle okolnosơ snížit pojistné plnĢní v kterémkoliv z následujících pƎípadƽ:
a) zemƎel-li pojištĢný v souvislosƟ s nedbalostním jednáním, jímž jinému zpƽsobil tĢžkou újmu na zdraví nebo smrt, a to maximálnĢ o 50ര%;
b) zemƎel-li pojištĢný v souvislosƟ s úmyslným jednáním, jímž jinému zpƽsobil
tĢžkou újmu na zdraví nebo smrt, a to minimálnĢ o 50ര%;
c) došlo-li k pojistné událosƟ v souvislosƟ s požiơm alkoholu ēi aplikace omamných nebo psychotropních látek pojištĢným, vēetnĢ zneužiơ léku pojištĢným,
nebo pokud k pojistné událosƟ došlo v dƽsledku opakovaného požívání alkoholu ēi opakované aplikace uvedených látek pojištĢným ēi v souvislosƟ s nimi,
a to maximálnĢ o 50ര%;
d) došlo-li k pojistné událosƟ následkem hrubého porušení právních pƎedpisƽ,
které byl pojištĢný povinen dodržovat pƎi ēinnosƟ, v jejímž dƽsledku nebo
v souvislosƟ s níž došlo k pojistné událosƟ, a to maximálnĢ o 50ര%.
Bylo-li v dƽsledku porušení povinnosƟ pojistníka nebo pojištĢného pƎi jednání
o uzavƎení pojistné smlouvy nebo o její zmĢnĢ ujednáno nižší pojistné, má pojišƛovna právo pojistné plnĢní snížit o takovou ēást, jaký je pomĢr pojistného, které
obdržela, k pojistnému, které mĢla obdržet.
MĢlo-li porušení povinnosƟ pojistníka, pojištĢného nebo jiné osoby, která má
na pojistné plnĢní právo, podstatný vliv na vznik pojistné událosƟ, její prƽbĢh,
na zvĢtšení rozsahu jejích následkƽ nebo na zjištĢní ēi urēení výše pojistného
plnĢní, má pojišƛovna právo snížit pojistné plnĢní úmĢrnĢ k tomu, jaký vliv mĢlo
toto porušení na rozsah povinnosƟ pojišƛovny plnit.
Dojde-li k pojistné událosƟ v období mezi zvýšením pojistné ēástky a pƎipsáním
prvního pojistného zvýšeného na základĢ této zmĢny na úēet pojišƛovny, je pojišƛovna oprávnĢna snížit pojistné plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed datem
úēinnosƟ zmĢny pojistné smlouvy. To neplaơ, došlo-li ke zmĢnĢ pojistné smlouvy
v souvislosƟ s proƟinßaēním programem.
Dojde-li pƎi oznámení zvýšení pojistného rizika k pojistné událosƟ v období mezi
dnem, kdy se pojišƛovnou navržené zvýšení pojistného považuje za odsouhlasené
pojistníkem, a dnem úēinnosơ této zmĢny, vēetnĢ pƎipsání prvního pojistného
zvýšeného na základĢ této zmĢny na úēet pojišƛovny, je pojišƛovna oprávnĢna
snížit pojistné plnĢní úmĢrnĢ k tomu, jaký je pomĢr pojistného, které obdržela,
k odsouhlasenému navýšenému pojistnému dle zvýšeného pojistného rizika.
Poruší-li pojistník nebo pojištĢný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika
a nastala-li po této zmĢnĢ pojistná událost, má pojišƛovna právo snížit pojistné
plnĢní úmĢrnĢ k tomu, jaký je pomĢr pojistného, které obdržela, k pojistnému,
které by mĢla obdržet, kdyby povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika porušena nebyla.
Pojišƛovna je oprávnĢna podle okolnosơ snížit pojistné plnĢní i v dalších pƎípadech
stanovených zvláštními pojistnými podmínkami nebo platnými právními pƎedpisy.
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lánek 11 – Jaká další práva a povinnosƟ jsou spojeny s pojištĢním?
1.

2.

lánek 10 – Na které pƎípady se pojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají výluky)?
1.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v pƎípadĢ smrƟ pojištĢného následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v dobĢ 2 let od poēátku pojištĢní. Jestliže
by podle zvláštních pojistných podmínek mĢl pojistník k datu úmrơ pojištĢného
nárok na odkupné, vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ namísto pojistného plnĢní
pro pƎípad smrƟ ēástku odpovídající hodnotĢ odkupného. V opaēném pƎípadĢ
zaniká pojištĢní smrơ pojištĢného bez náhrady. Pokud k úmrơ pojištĢného došlo
následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu bĢhem 2 let po jakémkoliv

zvýšení pojistné ēástky, je pojišƛovna oprávnĢna snížit pojistné plnĢní na nejnižší
pojistnou ēástku platnou za poslední 2 roky pƎed jeho úmrơm.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne v pƎípadĢ škodné událosƟ zpƽsobené v dƽsledku nebo v souvislosƟ s váleēnou událosơ, vzpourou, povstáním, revoluēními
událostmi, pƎevraty, mezinárodní mírovou misí nebo pƎi výkonu akƟvní služby
v jakýchkoliv ozbrojených složkách, je-li služba vykonávána pƎi extrémnĢ rizikových ēinnostech, jako jsou zahraniēní mise v krizových oblastech hrozícího nebo
probíhajícího ozbrojeného konßiktu (vyhlašovaných Ministerstvem zahraniēních
vĢcí eské republiky), výkon služby bĢhem války, obēanské války a podobných
mimoƎádných stavƽ. Je-li škodnou událosơ smrt a podle zvláštních pojistných
podmínek by mĢl pojistník k datu úmrơ pojištĢného nárok na odkupné, vyplaơ
pojišƛovna oprávnĢné osobĢ namísto pojistného plnĢní pro pƎípad smrƟ ēástku
odpovídající hodnotĢ odkupného. V opaēném pƎípadĢ zaniká pojištĢní smrơ pojištĢného bez náhrady.
Právo na pojistné plnĢní nevzniká:
a) pokud v souvislosƟ s pojistnou událosơ byli oprávnĢná osoba a/nebo pojištĢný (je-li oprávnĢnou osobou jiná osoba než pojištĢný) soudem pravomocnĢ
uznáni vinnými z úmyslného trestného ēinu, nebo
b) pokud v souvislosƟ se shora uvedeným nebylo trestní sơhání vƽēi nim zahájeno z dƽvodu nepƎípustnosƟ trestního sơhání nebo pro nepƎíēetnost
oprávnĢné osoby a/nebo pojištĢného (je-li oprávnĢnou osobou jiná osoba
než pojištĢný) nebo toto sơhání bylo zastaveno, podmínĢnĢ zastaveno, pƎerušeno ēi došlo k narovnání.
Pokud je orgány ēinnými v trestním Ǝízení vedeno pƎípravné Ǝízení nebo trestní
sơhání proƟ pojistníkovi, pojištĢnému nebo oprávnĢné osobĢ v souvislosƟ s pojistnou událosơ nebo pojištĢním, pojišƛovna není povinna plnit, a to až do vydání
pravomocného rozhodnuơ ve vĢci.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne v pƎípadĢ, kdy oprávnĢná osoba uvede pƎi
uplatŸování práva na pojistné plnĢní vĢdomĢ nepravdivé nebo hrubĢ zkreslené
údaje týkající se rozsahu pojistné událosƟ nebo podstatné údaje týkající se této
událosƟ zamlēí.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, zpƽsobila-li úmyslnĢ pojistnou událost buě
osoba, která uplatŸuje právo na pojistné plnĢní, anebo zpƽsobila-li úmyslnĢ pojistnou událost z jejího podnĢtu tƎeơ osoba.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud pojistná událost nastala v pƎímé nebo
nepƎímé souvislosƟ s:
a) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu,
nebo ze spalování jaderného paliva;
b) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné
než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné
podobné mírové úēely;
c) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo
nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo
látku.
Další výluky z pojistného plnĢní stanoví zvláštní pojistné podmínky nebo platné
právní pƎedpisy.
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Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které jsou uvedeny v pojistné smlouvĢ nebo na které se pojišƛovna
tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pojištĢní/pƎipojištĢní. Tyto informace pojistník poskytne bez zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy
k pƎíslušné zmĢnĢ došlo. Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat
pojišƛovnu o každé zmĢnĢ osobních a kontaktních údajƽ (napƎ. trvalého pobytu,
kontaktní adresy, jména, e-mailu ēi telefonu) a zmĢnĢ dalších údajƽ uvedených
v pojistné smlouvĢ nebo souvisejících s pojištĢním/pƎipojištĢním (napƎ. zmĢna
pracovní, podnikatelské, sportovní nebo jiné zájmové ēinnosƟ, rozhodnuơ týkající se invalidity, pƎiznání starobního dƽchodu nebo jiných okolnosơ, které mají
vliv na pojistné riziko ēi existenci pojistného zájmu). Tato povinnost se vztahuje
obdobnĢ i na pojišƛovnu ve vztahu k pojistníkovi.
Souēásơ pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišƛovny týkající se sjednávaného
pojištĢní, resp. skuteēnosơ, které mají význam pro rozhodnuơ pojišƛovny, jak ohodnoơ pojistné riziko, zda zájemce o pojištĢní pojisơ a za jakých podmínek, vēetnĢ
dotazƽ o zdravotním stavu pojištĢného. Pojišƛovna je oprávnĢna tyto písemné
dotazy klást nejen pƎi uzavírání pojistné smlouvy, ale i pƎi každé její zmĢnĢ, pƎiēemž
zdravotní stav pojištĢného zkoumá i v rámci šetƎení pojistné událosƟ. Pojistník
a pojištĢný jsou povinni odpovĢdĢt na všechny dotazy pravdivĢ a úplnĢ. To samé
plaơ i pro obmyšleného nebo jakoukoliv jinou osobu, která má právní zájem na pojistném plnĢní. Zodpoví-li dotazy úmyslnĢ ēi z nedbalosƟ nepravdivĢ nebo neúplnĢ,
mƽže být následkem odstoupení pojišƛovny od pojistné smlouvy, odmítnuơ nebo
snížení pojistného plnĢní. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména
na základĢ dotazníku o zdravotním stavu (není-li nahrazen ēestným prohlášením
o zdravotním stavu) a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace,
kterou si vyžádá sama nebo prostƎednictvím povĢƎeného zdravotnického zaƎízení
od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je
pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi
zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného lékaƎem, kterého
sama urēí.
UdĢlil-li pojistník svƽj souhlas s elektronickou komunikací, je tento souhlas udĢlen
i v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona ē. 480/2004 Sb., o nĢkterých službách
informaēní spoleēnosƟ a o zmĢnĢ nĢkterých zákonƽ, ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ,
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lost se oznamuje na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“. Dokud tyto povinnosƟ oprávnĢná osoba nesplní, pojišƛovna pojistné plnĢní
nevyplaơ, popƎ. nezaēne s výplatou dƽchodu nebo jejich vyplácení zastaví. Doklady
pƎedkládané v rámci oznámení a šetƎení pojistné událosƟ si pojišƛovna ponechává.
Pokud je pojistnou událosơ dožiơ se sjednaného konce pojištĢní, je pojistné plnĢní
splatné do 1 mĢsíce ode dne pojistné událosƟ. U ostatních pojistných událosơ je
pojistné plnĢní splatné do 15 pracovních dní po skonēení šetƎení nutného ke zjištĢní rozsahu povinnosƟ pojišƛovny plnit. ŠetƎení musí být provedeno bez zbyteēného
odkladu, a nemƽže-li být skonēeno do 3 mĢsícƽ poté, co byla pojišƛovnĢ pojistná událost oznámena, je pojišƛovna povinna poskytnout na žádost osoby, která
uplatŸuje právo na pojistné plnĢní, pƎimĢƎenou zálohu. To neplaơ, je-li rozumný
dƽvod poskytnuơ zálohy odepƎít. ŠetƎení je skonēeno, jakmile pojišƛovna sdĢlí jeho
výsledek osobĢ, která uplatŸuje právo na pojistné plnĢní.
PojištĢní se vztahuje na pojistné událosƟ, které nastanou v dobĢ trvání pojištĢní kdekoliv, pokud zvláštní pojistné podmínky nestanoví jinak. Zvláštní
pojistné podmínky blíže stanoví, co se rozumí pojistnou událosơ a kdy vzniká
povinnost pojišƛovny poskytnout pojistné plnĢní. Úraz nebo nemoc, jejichž
následkem dojde k pojistné událosƟ, musí nastat v dobĢ trvání pojištĢní
/pƎipojištĢní a pƎípadnĢ též po uplynuơ sjednané ēekací doby, je-li ēekací doba
ve zvláštních pojistných podmínkách pro pƎipojištĢní stanovena.
Pojišƛovna není povinna poskytnout pojistné plnĢní, odvolal-li pojištĢný svƽj souhlas vƽēi pojišƛovnĢ s ơm, že pojišƛovna mƽže požadovat údaje o jeho zdravotním
stavu, zjišƛovat jeho zdravotní stav nebo pƎíēinu jeho smrƟ, udĢlený ve smyslu
zákona ē. 89/2012 Sb., obēanský zákoník, a to až do doby, než bude takový souhlas
znovu udĢlen.
Obsahuje-li oznámení pojistné událosƟ vĢdomĢ nepravdivé nebo hrubĢ zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené událosƟ anebo jsou-li v nĢm
údaje týkající se této událosƟ vĢdomĢ zamlēeny, má pojišƛovna právo na náhradu
nákladƽ, které úēelnĢ vynaložila na šetƎení skuteēnosơ, ve vztahu k nimž jí tyto
údaje byly sdĢleny nebo zamlēeny. Má se za to, že pojišƛovna vynaložila náklady
v prokázané výši úēelnĢ. Vyvolá-li pojistník, pojištĢný nebo jiná osoba, která uplatŸuje na pojistné plnĢní právo, náklady šetƎení nebo jejich zvýšení porušením své
povinnosƟ, má pojišƛovna vƽēi nĢmu právo na pƎimĢƎenou Þnanēní náhradu.
Pojišƛovna je oprávnĢna proƟ pohledávce na pojistné plnĢní zapoēíst dlužné pojistné a jakoukoliv jinou svou pohledávku z pojištĢní. Pojišƛovna je oprávnĢna proƟ
pohledávce na pojistné plnĢní zapoēíst i své již promlēené pohledávky z pojištĢní.
Je-li na pojistné smlouvĢ evidován pƎeplatek na pojistném, pojišƛovna je oprávnĢna vypoƎádat takový pƎeplatek formou jeho pƎipoētení k pojistnému plnĢní.

VPP

4.

5.

6.

k využiơ podrobnosơ jeho elektronického kontaktu (e-mailové adresy) za úēelem
šíƎení obchodních sdĢlení pojišƛovny.
Pojišƛovna je v souladu s platnými právními pƎedpisy nebo v zájmu ochrany práv
pojistníka a pojištĢného oprávnĢna požadovat pƎi provádĢní nĢkterých úkonƽ
souvisejících s pojištĢním úƎední ovĢƎení podpisu pojistníka a/nebo pojištĢného a/
nebo oprávnĢné osoby, popƎ. provedení idenƟÞkace a kontroly této osoby ve smyslu zákona ē. 253/2008 Sb., o nĢkterých opatƎeních proƟ legalizaci výnosƽ z trestné
ēinnosƟ a Þnancování, ovĢƎení její totožnosƟ, popƎ. požadovat fotokopii jejího
prƽkazu totožnosƟ.
Pojišƛovna si vyhrazuje právo provĢƎovat pƎedložené dokumenty, stejnĢ tak i právo
vyžadovat znalecké posudky odborníkƽ, které si urēí. Pojišƛovna je rovnĢž oprávnĢna složité pojistné událosƟ konzultovat nebo zasílat k odbornému posouzení, a to
ještĢ pƎed poskytnuơm pojistného plnĢní.
Pojišƛovna je rovnĢž oprávnĢna vyžadovat od pojistníka nebo pojištĢného doklady o výši pƎíjmu a délce vyplácení mzdy nebo její náhrady od zamĢstnavatele.
Požaduje-li pojišƛovna doložit hrubý pƎíjem pojistníka nebo pojištĢného, rozumí se
jím ēástka odpovídající deÞnici pojmu hrubý pƎíjem, která je uvedena v ēl. 14 tĢchto VPP. Hrubý pƎíjem se dokládá potvrzením plátce mzdy o pƎíjmech pojistníka nebo
pojištĢného jako zamĢstnance za období 3 po sobĢ následujících kalendáƎních
mĢsícƽ pƎedcházejících dni poēátku pojištĢní nebo vzniku pojistné událosƟ, a není-li pojistník anebo pojištĢný zamĢstnancem, dokládá se ovĢƎenou kopií daŸového
tvrzení za poslední 1 až 2 zdaŸovací období, která pƎedcházejí dni poēátku pojištĢní
nebo vzniku pojistné událosƟ.

5.

6.

7.

lánek 12 – Jaká plaơ pravidla pro doruēování písemnosơ a zpƽsob komunikace s pojišƛovnou?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Doruēením pojišƛovnĢ se rozumí výhradnĢ doruēení do sídla pojišƛovny.
Písemnost (tj. oznámení, žádost nebo jakékoliv jiné podání adresované pojišƛovnĢ) musí být úplná a splŸovat formální a obsahové náležitosƟ stanovené právními
pƎedpisy a pojistnou smlouvou. Pokud je písemnost neúplná nebo vykazuje vady,
vyzve pojišƛovna osobu, která písemnost podala, aby bez zbyteēného odkladu
doplnila chybĢjící údaje nebo odstranila její vady. V tĢchto pƎípadech se dnem
doruēení rozumí až den doruēení veškerých chybĢjících údajƽ a odstranĢní všech
vad písemnosƟ.
Písemnost, kterou pojišƛovna doruēuje pojistníkovi, pojištĢnému nebo oprávnĢné
osobĢ prostƎednictvím provozovatele poštovní služby, se zasílá na kontaktní adresu uvedenou v pojistné smlouvĢ nebo na poslední pojišƛovnĢ známou adresu.
Poštovní zásilky se považují za doruēené sedmým kalendáƎním dnem ode dne
jejich odeslání, nebude-li prokázáno jiné datum doruēení.
Pro osobní doruēování plaơ, že úēinky doruēení nastávají momentem pƎevzeơ zásilky druhou smluvní stranou. Smluvní strana je povinna toto pƎevzeơ a datum pƎevzeơ písemnĢ potvrdit na kopii doruēované písemnosƟ nebo na jejím druhopise.
Odmítne-li smluvní strana pƎevzeơ písemnosƟ nebo neposkytne-li souēinnost
k tomu nezbytnou, dohodly se smluvní strany, že se písemnost považuje za doruēenou dnem, kdy došlo z tĢchto dƽvodƽ ke znemožnĢní doruēení písemnosƟ.
Doruēování jakýchkoliv písemnosơ je možné i kurýrní službou, která umožŸuje
ovĢƎení doruēení. PísemnosƟ odeslané ơmto zpƽsobem se považují za doruēené
okamžikem jejich pƎevzeơ druhou smluvní stranou.
Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, veškerá sdĢlení, oznámení, žádosƟ nebo jakákoliv jiná podání, jež jsou adresovány pojišƛovnĢ ve vztahu k pojištĢní, se ēiní
písemnou formou, zpravidla na pƎedepsaném Ɵskopise, který je dostupný na internetových stránkách pojišƛovny nebo u pƎíslušného pojišƛovacího zprostƎedkovatele
pojišƛovny. Pojistná smlouva mƽže stanovit, v kterých pƎípadech je možné pro komunikaci mezi smluvními stranami použít i jinou formu, zejména e-mailový nebo
telefonický kontakt.
Požadavek písemné formy bude rovnĢž považován za splnĢný, pokud bude
pƎíslušný úkon ze strany pojistníka nebo pojišƛovny realizován prostƎednictvím
klientského portálu pojišƛovny. Pojišƛovna bude komunikovat s pojistníkem
prostƎednictvím klientského portálu pouze v pƎípadĢ, že pojistník je ƎádnĢ registrovaným uživatelem klientského portálu a jeho pojistná smlouva je v klientském
portálu evidována. ProstƎednictvím klientského portálu pojišƛovny bude v nĢkterých pƎípadech možné provádĢt vybrané zmĢny pojistné smlouvy, vēetnĢ uzavƎení
nové pojistné smlouvy k vybraným druhƽm pojištĢní. Smluvní strany se dohodly,
že pƎi komunikaci prostƎednictvím klientského portálu se písemnost zaslaná pojistníkem považuje za doruēenou okamžikem, kdy klientský portál vytvoƎí zprávu
o jejím odeslání, a písemnost zaslaná pojišƛovnou se považuje za doruēenou
okamžikem, kdy se jako nová zpráva zobrazí v prostƎedí klientského portálu.
Doruēuje-li pojistník písemnost pojišƛovnĢ prostƎednictvím klientského portálu
v den, který není pracovním dnem, považuje se písemnost za doruēenou nejbližší
následující pracovní den.

lánek 13 – Jaká další dƽležitá pravidla pojištĢní je tƎeba znát?
1.

2.

3.

4.

6

Rozhodným právem pro pojistnou smlouvu je právní Ǝád eské republiky. Veškeré
spory související s pojištĢním nebo z nĢj vyplývající budou Ǝešeny pƎíslušným
soudem eské republiky, popƎ. jiným pƎíslušným orgánem v souladu s platnými
právními pƎedpisy eské republiky.
V pƎípadĢ, že se nĢkteré ujednání pojistné smlouvy a/nebo pojistných podmínek
stane nebo bude shledáno neplatným ēi nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu pƎípustném podle pƎíslušných právních pƎedpisƽ) platnost
a vymahatelnost zbývajících ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek.
PƎedmĢtné ujednání se v takovém pƎípadĢ nahradí ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními pƎedpisy
pƎípustný význam a úēinek, jako byl zámĢr sledovaný pƽvodním ujednáním.
Je-li pojistník nebo pojišƛovna v prodlení s placením penĢžitých ēástek, má strana,
která není v prodlení s plnĢním své povinnosƟ, právo na úrok z prodlení ve výši
stanovené právními pƎedpisy. Za prodlení pojišƛovny s výplatou pojistného plnĢní
se nepovažuje doba nutná k šetƎení pojistné událosƟ.
Je-li pro urēitý úkon v pojistné smlouvĢ, pojistných podmínkách a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který
není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující.
Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že

8.

9.

dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení
funkēnosƟ interních systémƽ pojišƛovny.
Oznámí-li pojistník/pojištĢný zmĢnu nĢkterého z následujících idenƟÞkaēních/
osobních údajƽ – pƎíjmení, jméno, Ɵtul, pohlaví, rodné ēíslo (vydané v R), místo
trvalého pobytu, státní obēanství, pƎípadnĢ údaje o dokladu totožnosƟ (zejména
jeho ēíslo, kým byl vydán a do kdy je platný) je pojišƛovna oprávnĢna zajisƟt aktualizaci tĢchto údajƽ také u všech ostatních smluv, které má pojistník/pojištĢný
uzavƎeny s pojišƛovnou.
Pojišƛovna je oprávnĢna provést jednostrannou zmĢnu obchodního názvu produktu nebo služby, o které je povinna informovat pojistníka vhodným zpƽsobem a bez
zbyteēného odkladu. ZmĢna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv
na práva a povinnosƟ smluvních stran vyplývající z pojistné smlouvy, proto takovou zmĢnu smluvní strany nepovažují za zmĢnu smlouvy o daném produktu nebo
službĢ.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem, z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek nebo pƎi zmĢnĢ mĢny,
ve které je veden fond) provést pƎimĢƎenou zmĢnu pojistných podmínek a/nebo
sazebníku ēi pƎehledu poplatkƽ. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní pojistných podmínek pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku ēi pƎehledu poplatkƽ zveƎejní jejich
nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být
stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní pojistných podmínek pojistníkovi
a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku ēi pƎehledu poplatkƽ a dnem úēinnosƟ
této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu
týkající se sjednaného hlavního kryơ odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ
pojistnou smlouvu vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne
doruēení písemné výpovĢdi pojišƛovnĢ. Nedoruēí-li pojistník pojišƛovnĢ nejpozdĢji
30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny písemné sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pojistnou smlouvu vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou
pojistných podmínek a/nebo sazebníku ēi pƎehledu poplatkƽ ve znĢní, v jakém mu
bylo pojišƛovnou navrženo. Týká-li se zmĢna pouze sjednaných pƎipojištĢní, plaơ
pro tyto pƎípady postup uvedený ve zvláštních pojistných podmínkách k tĢmto
pƎipojištĢním.
PƎíslušným subjektem pro mimosoudní Ǝešení spotƎebitelských sporƽ v souvislosƟ
se životním pojištĢním je Finanēní arbitr, www.Þnarbitr.cz. Pro Ǝešení sporu ze
smlouvy uzavƎené on-line (tj. prostƎednictvím internetové stránky nebo jiného
elektronického prostƎedku) mƽžete využít rovnĢž Plaƞormu pro Ǝešení spotƎebitelských sporƽ on-line hƩps://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Tyto všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištĢní nabývají úēinnosƟ
dne 15. dubna 2018.

lánek 14 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Hlavní kryơ
PojištĢní, které pojišƛovna poskytuje jako hlavní životní pojištĢní.
Hrubý pƎíjem
ástka odpovídající hrubé mzdĢ (jde-li o zamĢstnance) a/nebo pƎíjem z podnikání nebo
z jiné samostatné výdĢleēné ēinnosƟ po odeētení výdajƽ dle daŸového pƎiznání za uplynulé(á) zdaŸovací období (nejde-li o zamĢstnance).
MimoƎádné pojistné
Pojistné, které je placeno nad rámec bĢžného pojistného dohodnutého v pojistné smlouvĢ za úēelem zvýšení invesƟēní složky životního pojištĢní.
Nemoc (onemocnĢní)
Porucha zdraví pojištĢného, která mƽže být pƎíēinou vzniku pojistné událosƟ, popƎ., jejíž
výskyt v dobĢ trvání pƎipojištĢní je v pojistné smlouvĢ, popƎ. ve zvláštních pojistných
podmínkách deÞnován pƎímo jako pojistná událost.
Obmyšlený
Osoba urēená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnĢní v pƎípadĢ smrƟ
pojištĢného.
OprávnĢná osoba
Osoba, které v dƽsledku pojistné událosƟ vznikne právo na pojistné plnĢní.
Pojistná ēástka
ástka, jejíž vyplacení je sjednáno v pojistné smlouvĢ pro pƎípad vzniku pojistné událosƟ.
Pojistná doba
Doba, na kterou bylo pojištĢní sjednáno v pojistné smlouvĢ, urēená datem poēátku pojištĢní a datem jeho konce (tzv. pojištĢní na dobu urēitou), anebo pouze datem poēátku
pojištĢní (pojištĢní na dobu neurēitou). Je-li konec pojistné doby v pojistné smlouvĢ
stanoven do urēitého vĢku pojištĢného, rozumí se datem konce pojištĢní datum výroēí
v kalendáƎním roce, ve kterém pojištĢný dosáhne tohoto vĢku.
Pojistná událost
Nahodilá událost oznaēená v pojistné smlouvĢ, ke které došlo v dobĢ trvání pojištĢní a se
kterou je spojen vznik povinnosƟ pojišƛovny poskytnout pojistné plnĢní.
Pojistné
Úplata za pojištĢní, která mƽže mít povahu úplaty za dohodnuté pojistné období (tzv.
bĢžné pojistné) nebo úplaty za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištĢní sjednáno
(tzv. jednorázové pojistné).
Pojistné období
asové období, za které je placeno bĢžné pojistné (tzv. frekvence placení).
Pojistné plnĢní
ástka, kterou pojišƛovna vyplaơ po ukonēení šetƎení pojistné událosƟ, jejíž výše bude
urēena v souladu s pojistnou smlouvou na základĢ výsledkƽ šetƎení.

Škodná událost
Nahodilá událost, která by mohla být dƽvodem vzniku pojistné událosƟ a mohla by zakládat právo na pojistné plnĢní z pojištĢní a/nebo pƎipojištĢní k nĢmu.

Pojistník
Fyzická nebo právnická osoba, která uzavƎela pojistnou smlouvu.

Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pojištĢní/pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému
zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené
pƽsobení vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou
úrazem se pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru
HIV nebo bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky
a s ním související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ,
kdy je jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní do data prvního výroēí a dále
období mezi daty po sobĢ následujících výroēí.
Pojistný zájem
OprávnĢná potƎeba ochrany pƎed následky pojistné událosƟ.
PojištĢný
Fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištĢní vztahuje.
Pojišƛovna (pojisƟtel)
NN Životní pojišƛovna N.V., poboēka pro eskou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5 – Smíchov, I: 4076358, zapsaná v obchodním rejstƎíku vedeném
MĢstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizaēní složka (odštĢpný závod) spoleēnosƟ: NN Životní pojišƛovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL RoƩerdam,
Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstƎíku Obchodní komory v RoƩerdamu,
Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, ēíslo zápisu 24042211.
PƎehled poplatkƽ
Dokument, který pro jednotlivé druhy hlavního kryơ stanoví poplatky hrazené pojistníkem pojišƛovnĢ, jejich výši a rovnĢž tzv. technické limity pro jednotlivé operace; aktuální
znĢní pƎehledu poplatkƽ je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle
pojišƛovny; znĢní platné ke dni sjednání pojistné smlouvy je rovnĢž souēásơ SdĢlení klíēových informací.
PƎipojištĢní
PojištĢní, které je pojišƛovna oprávnĢna poskytovat jako doplŸkové pojištĢní nemoci
nebo úrazu k hlavnímu životnímu pojištĢní (hlavnímu kryơ).

VPP
Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištĢní NN Životní pojišƛovny N. V., poboēky pro eskou republiku.
Vstupní vĢk
Rozdíl mezi kalendáƎním rokem poēátku pojištĢní a kalendáƎním rokem, v nĢmž se pojištĢný narodil.
Výroēí
Výroēní den poēátku pojištĢní v každém kalendáƎním roce doby trvání pojištĢní.
Životní pojištĢní
Všechna hlavní kryơ a pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ, invalidity, rakoviny, závažných onemocnĢní, zproštĢní od placení následkem nemoci nebo úrazu a nesobĢstaēnosƟ následkem nemoci nebo úrazu.

Sazebník
Sazebník pojišƛovny, kde jsou pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní uvedeny
sazby pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále
také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní
sazebníku je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
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Pojistné podmínky
Tyto všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky pro smluvený druh pojištĢní a/nebo pƎipojištĢní.

8

VPP

OBSAH
Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištĢní NN Život RZ4C verze 12/2016...........................................................

9

lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištĢní NN Život RZ4C (dále jen „ZPP NN
Život“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (VPP). Ustanovení VPP o proƟinßaēním programu se
na toto pojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Jaký je rozsah pojištĢní?

2.

Toto pojištĢní lze sjednat v rozsahu pojištĢní jedné nebo dvou fyzických osob (první
pojištĢný, druhý pojištĢný). Je tvoƎeno hlavním kryơm tĢchto osob, ke kterému mƽže
být za podmínek stanovených pojistnou smlouvou sjednáno jedno nebo více volitelných
pƎipojištĢní pro prvního pojištĢného a/nebo pro druhého pojištĢného a/nebo pƎipojištĢní dítĢte. Minimální rozsah tohoto pojištĢní (vēetnĢ pƎípadných k nĢmu sjednaných
pƎipojištĢní) je pojišƛovna oprávnĢna stanovit v sazebníku formou urēení minimální výše
pojistného, a to za pojistnou smlouvu jako celek a dále jednotlivĢ za hlavní kryơ prvního
pojištĢného a ostatní pojistné kryơ (tj. za hlavní kryơ druhého pojištĢného a veškeré
pƎipojištĢní obou pojištĢných).

lánek 3 – Co pojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V rámci tohoto pojištĢní je sjednáno pojištĢní následujících pojistných událosơ:
a) smrt prvního pojištĢného v dobĢ trvání pojištĢní;
b) smrt druhého pojištĢného v dobĢ trvání pojištĢní.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. a) tohoto ēlánku vyplaơ pojišƛovna
oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši pojistné ēástky pro pƎípad smrƟ prvního
pojištĢného platné ke dni vzniku pojistné událosƟ.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. b) tohoto ēlánku vyplaơ pojišƛovna
oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši pojistné ēástky pro pƎípad smrƟ druhého
pojištĢného platné ke dni vzniku pojistné událosƟ.
V pƎípadĢ, že pojistná událost podle odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto ēlánku nastane
jako následek úrazu, ke kterému došlo pƎi dopravní nehodĢ auta, autobusu, vlaku,
lodi, letadla, MHD, cyklisƟckého kola nebo motorky, a v dobĢ dopravní nehody se
pojištĢný nacházel v/na uvedeném dopravním prostƎedku úēastnícím se dopravní
nehody, pƎípadnĢ se dopravní nehody úēastnil jen jako chodec, pojišƛovna souēasnĢ s pojistným plnĢním navíc vyplaơ pƎíslušné oprávnĢné osobĢ bonus ve výši
uvedené ve smlouvĢ. Dopravní nehodou se pro úēely tohoto pƎipojištĢní rozumí
nahodilá událost bezprostƎednĢ související s provozem uvedeného dopravního
prostƎedku, pƎi které dojde ke zranĢní nebo usmrcení pojištĢného. Nárok na bonus
nevzniká v pƎípadĢ, že pojištĢný svým jednáním dopravní nehodu zavinil.
Pojistnou událosơ podle odst. 1 písm. a) tohoto ēlánku pojistná smlouva zaniká. To
neplaơ, vstoupí-li po smrƟ prvního pojištĢného, který byl souēasnĢ pojistníkem,
na místo pojistníka druhý pojištĢný podle podmínek stanovených v ēl. 4 tĢchto
ZPP NN Život. Pojistnou událosơ podle odst. 1 písm. b) tohoto ēlánku zaniká pouze
pojištĢní druhého pojištĢného (nikoliv pojistná smlouva jako celek).
Druhý pojištĢný mƽže k pojistné smlouvĢ pƎistoupit ke kterémukoliv datu splatnosƟ
bĢžného pojistného v závislosƟ na sjednaném pojistném období. Pojistné kryơ mu
mƽže být poskytováno maximálnĢ do konce trvání pojištĢní prvního pojištĢného.
Pojišƛovna je oprávnĢna stanovit v sazebníku samostatnĢ minimální rozsah pojištĢní druhého pojištĢného (zejména minimální pojistnou ēástku nebo minimální výši
pojistného).

lánek 4 – Jaké dopady pro druhého pojištĢného má smrt prvního pojištĢného, který je zároveŸ pojistníkem?
1.

3.

jištĢný do pozice pojistníka, avšak pouze za podmínky, že pojistné za jeho pojistné
kryơ, vēetnĢ pojistného za pƎípadná pƎipojištĢní, splŸuje podmínku minimálního
rozsahu tohoto pojištĢní dle sazebníku ve smyslu ēl. 2 tĢchto ZPP NN Život. Pokud
tato podmínka splnĢna není, je dosavadní druhý pojištĢný povinen adekvátnĢ navýšit celkovou výši pojistného za hlavní kryơ a pƎipojištĢní ve lhƽtĢ 90 kalendáƎních
dní, jinak pojistná smlouva zaniká.
Pojistná smlouva rovnĢž zanikne, sdĢlí-li druhý pojištĢný ve lhƽtĢ 90 kalendáƎních
dní od úmrơ prvního pojištĢného, jenž byl pojistníkem, že na jejím dalším trvání
nemá zájem.
PƎi postupu dle odst. 1 tohoto ēlánku bude pojistné smlouvĢ pƎidĢleno nové ēíslo
smlouvy a hlavnímu kryơ bude zmĢnĢno kódové oznaēení.

lánek 5 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ.
Výše bĢžného pojistného je stanovena v sazebníku pevnou ēástkou pro celou pojistnou dobu, a to podle vĢku pojištĢného k poēátku pojištĢní.

lánek 6 – Jakými pravidly se Ǝídí poplatky?
Výše poplatkƽ k tomuto pojištĢní a zpƽsob jejich úhrady jsou stanoveny v pƎehledu poplatkƽ úēinném ke dni provedení pƎíslušného úkonu, za který se úētují.

lánek 7 – Na jakou dobu pojištĢní sjednávám?
PojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ, která poēíná dnem
uvedeným v pojistné smlouvĢ jako poēátek pojištĢní a konēí uplynuơm pojistné doby.
PojištĢní rovnĢž automaƟcky zanikái v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ, a to ke dni výroēí
hlavního kryơ.

lánek 8 – Co je tƎeba vĢdĢt obecnĢ o nĢkterých zmĢnách pojištĢní?
1.

2.

Pojistná ēástka pro pƎípad smrƟ prvního pojištĢného a/nebo druhého pojištĢného
se v pojistné smlouvĢ k tomuto pojištĢní sjednává výhradnĢ ve výši pojistné ēástky
stanovené pojišƛovnou v sazebníku, pƎiēemž takto sjednaná pojistná ēástka je platná po celou dobu trvání pojištĢní. ZmĢna výše pojistné ēástky je vylouēena.
ZmĢny pojištĢní mohou být provedeny jen pƎi dodržení podmínky minimálního
rozsahu tohoto pojištĢní stanoveného v sazebníku ve smyslu ēl. 2 tĢchto ZPP NN
Život.

lánek 9 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. prosince 2016.

lánek 10 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Všechny pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen
ve VPP. Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Druhý pojištĢný
Fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo tĢlesné poškození se tento typ pojištĢní vztahuje
a která je spoleēnĢ s prvním pojištĢným pojištĢná na stejné pojistné smlouvĢ.
První pojištĢný
Fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo tĢlesné poškození se tento typ pojištĢní vztahuje a která je na pojistné smlouvĢ pojištĢná buě samostatnĢ, nebo spoleēnĢ s druhým
pojištĢným.

ZemƎe-li v dobĢ trvání pojištĢní, které je sjednáno v rozsahu dvou pojištĢných,
první pojištĢný, jenž je souēasnĢ pojistníkem, dnem jeho úmrơ vstupuje druhý po-

Tabulka pƎirozených sazeb RZ4C
Sazby jsou uvedeny na 10 000 Kē pojistné ēástky s bonusem 500 000 Kē v pƎípadĢ smrƟ úrazem pƎi dopravní nehodĢ.
VĢk
Sazba (v Kē)

0–60
30

61–70
50
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Zvláštní pojistné podmínky

lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ následkem úrazu nebo
nemoci CSO7 a pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ následkem úrazu nebo nemoci CSOB
(dále jen „ZPP CSO7/CSOB“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je
všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CSO7/CSOB mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CSO7/CSOB.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu, pak se na pƎipojištĢní CSOB nevztahují. Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se nevztahují
na pƎipojištĢní CSO7 ani CSOB.

c)

materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné palivo,
pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo používány
pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární
štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.

3.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ?

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

1.

1.

2.
3.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je smrt pojištĢného následkem úrazu
nebo nemoci.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu
pojišƛovny.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
2.
U pƎipojištĢní CSO7 se výše bĢžného pojistného rovná násobku pojistné ēástky pro
toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou dobu
v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné dobĢ;
pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají pevné sazby pojistného.
3.
U pƎipojištĢní CSOB se výše bĢžného pojistného rovná násobku pojistné ēástky pro
toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv.
pƎirozené pojistné), pƎiēemž konkrétní výše bĢžného pojistného pro první pojistný
rok je uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy)
a konkrétní výše bĢžného pojistného pro každý další pojistný rok bude pojistníkovi
oznámena písemnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení pojišƛovna
odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
Tabulka pƎirozených sazeb CSOB
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15
16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55
Sazba (v Kē)
3
3,5
4,5
5,5
6,5
9
16
31
54
VĢk
56–60 61–65 66–70 71–75
Sazba (v Kē)
100
160
240
380

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud pojistná událost nastala v pƎímé nebo nepƎímé
souvislosƟ:
a)
s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
b)
s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který je
pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické
dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením
od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je
pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem
ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna
v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného vēetnĢ jeho
pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá
proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé zmĢnĢ
osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CSO7/CSOB a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná
lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi
vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou
zmĢnu tĢchto ZPP CSO7/CSOB a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CSO7/CSOB pojistníkovi na poslední
známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní
na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven
tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CSO7/CSOB pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ
45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CSO7/CSOB a/nebo
zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém
pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode
dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ
30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CSO7/CSOB
a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.
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ÚMRTÍ

P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI CSO7
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI CSOB

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Všechny pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen
ve VPP. Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno
poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI CSOA
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI CSO8
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?

1.

1.
2.

2.

ÚMRTÍ

3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ následkem úrazu nebo
nemoci CSOA a pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ následkem úrazu nebo nemoci CSO8
(dále jen „ZPP CSOA/CSO8“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je
všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CSOA/CSO8 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CSOA/CSO8.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na tato pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.
3.

4.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je smrt pojištĢného následkem
úrazu nebo nemoci.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ.
Pojistná ēástka je lineárnĢ klesající, je tedy ke každému výroēí snížena o 1/n sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje sjednanou pojistnou dobu v letech.
Pokud dojde ke zmĢnĢ tohoto pƎipojištĢní na žádost pojistníka (zmĢna pojistné
ēástky nebo pojistné doby) je pojistná ēástka ke každému výroēí snížena o 1/n
novĢ sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje novĢ sjednanou pojistnou
dobu zaokrouhlenou na celé roky nahoru, zaokrouhleno na celé Ɵsíce Kē nahoru.
U pƎipojištĢní CSOA mƽže být místo lineárnĢ klesající pojistné ēástky sjednána pojistná ēástka klesající podle splátkového kalendáƎe, kdy se pojistná ēástka snižuje
k vybraným výroēím na pojistníkem urēené ēástky.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského
portálu pojišƛovny.

3.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

3.

4.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

3.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
U pƎipojištĢní CSOA se výše bĢžného pojistného rovná násobku aktuální pojistné
ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální
vĢk pojištĢného. Pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné), pƎiēemž konkrétní výše bĢžného pojistného pro
první pojistný rok je uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné
smlouvy) a konkrétní výše bĢžného pojistného pro každý další pojistný rok bude
pojistníkovi oznámena písemnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení
pojišƛovna odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
U pƎipojištĢní CSO8 je výše bĢžného pojistného stejná po celou dobu trvání pƎipojištĢní a rovná se násobku pojistné ēástky aktuálnĢ platné k poēátku tohoto
pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou dobu v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné dobĢ; pro
toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají pevné sazby pojistného. V posledních 3 letech
trvání pƎipojištĢní se plaơ pouze 1ര% pojistného urēeného podle pƎedchozí vĢty.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud pojistná událost nastala v pƎímé nebo nepƎímé
souvislosƟ:
a)
s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
b)
s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné palivo,
pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo používány
pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
c)
s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární
štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku.
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Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

5.

6.

Pokud je v pojistné smlouvĢ uvedena možnost sjednat si ve vztahu k tomuto pƎipojištĢní lineárnĢ klesající pojistnou ēástku nebo pojistnou ēástku klesající podle
splátkového kalendáƎe, pojistník má právo sjednat si kteroukoli z tĢchto variant
i v prƽbĢhu trvání pƎipojištĢní návrhem na zmĢnu pojistné smlouvy.
U pƎipojištĢní CSO8 není možné v posledních 5 letech trvání smluvnĢ mĢnit výši
pojistné ēástky nebo zkráƟt pojistnou dobu, v posledních 3 letech trvání tohoto
pƎipojištĢní pak není možné ani pojistnou dobu prodloužit.
Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CSOA/CSO8 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CSOA/CSO8 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém
pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CSOA/CSO8 pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové
znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CSOA/CSO8 pojistníkovi a/nebo
zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období
nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CSOA/CSO8
a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních
dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny
nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu
odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou
ZPP CSOA/CSO8 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Všechny pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen
ve VPP. Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také in-

formace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno
poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
Tabulka pƎirozených sazeb CSOA
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sazba (v Kē)
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
VĢk
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Sazba (v Kē) 7,8
8,6
9,4
10,2
11
12,8
14,6
16,4
18,2
20
VĢk
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Sazba (v Kē) 90
102
114
126
138
150
162
174
188
204

a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem
úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo bakterií
tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda,
epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním související
obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je jejich pƎíēinou
úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

25
5
46
24
67
222

26
5,2
47
28
68
242

27
5,4
48
32
69
263

28
5,6
49
36
70
287

29
5,8
50
40
71
314

30
6
51
45
72
346

31
6,2
52
50
73
381

32
6,4
53
55
74
420

33
6,6
54
60
75
466

34
6,8
55
66

35
7
56
78

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU 0012
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

4.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.
3.

4.

5.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je smrt pojištĢného úrazem,
za pƎedpokladu, že k úmrơ došlo do 3 let od úrazu.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ.
Pojišƛovna souēasnĢ s pojistným plnĢním navíc vyplaơ oprávnĢné osobĢ bonus
ve výši 100ര% pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ, pokud k úrazu, jehož následkem pojištĢný zemƎel, došlo pƎi dopravní nehodĢ auta, autobusu,
vlaku, lodi, letadla, MHD, cyklisƟckého kola nebo motorky a v dobĢ dopravní nehody se pojištĢný nacházel v/na uvedeném dopravním prostƎedku úēastnícím se
dopravní nehody, pƎípadnĢ se dopravní nehody úēastnil jen jako chodec. Dopravní
nehodou se pro úēely tohoto pƎipojištĢní rozumí nahodilá událost bezprostƎednĢ
související s provozem uvedeného dopravního prostƎedku, pƎi které dojde ke zranĢní nebo usmrcení pojištĢného. Nárok na bonus nevzniká v pƎípadĢ, že pojištĢný
svým jednáním dopravní nehodu zavinil.
Je-li toto pƎipojištĢní sjednáno spoleēnĢ s pƎipojištĢním trvalých následkƽ úrazu,
pak zemƎe-li pojištĢný na následky úrazu poté, co již pojišƛovna poskytla pojistné
plnĢní za trvalé následky tohoto úrazu, je pojistné plnĢní k tomuto pƎipojištĢní
urēeno jako rozdíl mezi sjednanou pojistnou ēástkou k tomuto pƎipojištĢní a ēástkou, která již byla vyplacena za trvalé následky úrazu.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu
pojišƛovny.

g)

h)
i)
j)
k)

l)

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.

3.

2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

1.

2.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud smrt úrazem nastala v pƎímé nebo nepƎímé
souvislosƟ:
a)
se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání
lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav pojištĢného;
b)
s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním
zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných lékaƎem;
c)
s duševní poruchou pojištĢného;
d)
s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným kƎeēovým
záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz jejich výluēnou
pƎíēinou;
e)
s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
f)
s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné
palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku;
s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
s výkonem prací pojištĢným zakázaných pracovnĢprávními pƎedpisy a pƎedpisy
s nimi souvisejícími;
s úrazem pojištĢného zpƽsobeným v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí, vēetnĢ
zhoršení nemoci;
s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to sportƽ
extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách
a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ. horolezectví
a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny aviaƟcké sporty a lety
jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové
sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištĢní
nebo v jiných než obvyklých podmínkách – napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování
mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo vyznaēené tratĢ);
s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety
provozované licencovaným leteckým dopravcem.

3.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP 0012 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ
prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi
vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP 0012 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP 0012 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP 0012 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP 0012 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP 0012 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Všechny pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen
ve VPP. Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
13
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3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad smrƟ následkem úrazu
0012 (dále jen „ZPP 0012“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je
všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP 0012 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP 0012.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ zvyšování pojistné ēástky bez
zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.

ÚMRTÍ

Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD TRVALÝCH NÁSLEDKp ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLN NÍM 0314
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

4.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ a co se rozumí „progresivním plnĢním“?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pojistnou událosơ tohoto pƎipojištĢní jsou trvalé následky úrazu uvedené v pƎíloze tĢchto ZPP 0314, diagnosƟkovány pƎíslušným lékaƎem u pojištĢného do 3 let
od úrazu. Trvalé následky úrazu znamenají fyzické nebo funkēní tĢlesné poškození,
které je po doléēení pƎíslušným lékaƎem prohlášeno za trvalý stav.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši pƎíslušného procenta z pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ vynásobeného tzv. koeÞcientem progrese podle níže uvedené tabulky. Toto
procento pro výpoēet pojistného plnĢní se stanoví v závislosƟ na rozsahu a povaze
tĢlesného poškození ohodnocených pƎíslušným odborným lékaƎem pojišƛovny
na základĢ pƎedložené lékaƎské dokumentace pojištĢného, vždy však pouze do výše
maximálního procenta plnĢní uvedeného pro jednotlivé typy trvalých následkƽ
v pƎíloze tĢchto ZPP 0314.
Stanovené procento z pojistné ēástky
pro jednotlivé typy trvalých následkƽ

KoeÞcient progrese

1–25ര% vēetnĢ

1

26–50ര% vēetnĢ

2

51–75ര% vēetnĢ

3

76–99ര% vēetnĢ

4

100ര%

6

V pƎípadĢ poškození více orgánƽ nebo ēásơ tĢla jedním úrazovým dĢjem se pƎíslušná procenta z pojistné ēástky (maximální % plnĢní) uvedená pro jednotlivé
typy trvalých následkƽ v pƎíloze tĢchto ZPP 0314 sēítají. V dƽsledku jedné pojistné
událosƟ mƽže být pojistné plnĢní stanoveno maximálnĢ ve výši 100ര% pojistné
ēástky (pƎed násobením koeÞcientem progrese).
Jestliže bude následkem jednoho úrazového dĢje víceēetné posƟžení jednoho
orgánu, konēeƟny nebo ēásƟ tĢla, pojistné plnĢní za toto posƟžení urēí pojišƛovna podle nejvyššího utrpĢného stupnĢ posƟžení daného orgánu, konēeƟny nebo
ēásƟ tĢla, tedy nikoli souētem procent z pojistné ēástky odpovídajících všem
jednotlivým posƟžením téhož orgánu, konēeƟny nebo ēásƟ tĢla pojištĢného.
V pƎípadĢ ēásteēné ztráty orgánu nebo ēásteēné ztráty jeho funkce bude výše pojistného plnĢní odvozena od plnĢní pro úplnou ztrátu orgánu nebo úplnou ztrátu
jeho funkce. V pƎípadĢ trvalých následkƽ úrazu, které nejsou v pƎíloze tĢchto
podmínek výslovnĢ uvedeny, urēí pojišƛovna výši plnĢní na základĢ lékaƎského
porovnání jejich závažnosƟ s následky uvedenými.
Pokud má úraz za následek poškození té ēásƟ tĢla pojištĢného, která byla jakkoli
posƟžena/poškozena již pƎed poēátkem tohoto pƎipojištĢní, bude ohodnocení
tĢchto následkƽ úmĢrnĢ sníženo tak, aby odpovídalo skuteēným následkƽm
daného úrazu. K ohodnocení poškození existujícího pƎed poēátkem tohoto pƎipojištĢní použije pojišƛovna procenta z pojistné ēástky uvedená v pƎíloze tĢchto ZPP
0314.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského
portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu

8.

pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba
blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ
vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li
pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud trvalé následky úrazu nastaly v pƎímé nebo
nepƎímé souvislosƟ:
a)
se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání
lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav pojištĢného;
b)
s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním
zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných lékaƎem;
c)
s duševní poruchou pojištĢného;
d)
s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným kƎeēovým
záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz jejich výluēnou
pƎíēinou;
e)
s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
f)
s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné
palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo
používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
g)
s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku;
h)
s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i)
s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
j)
s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí, vēetnĢ
zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi
existujícími pƎed takovým úrazem;
k)
se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l)
s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to sportƽ
extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/
nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ. horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm dýchacího pƎístroje
pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny aviaƟcké sporty a lety
jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové
sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištĢní
nebo v jiných než obvyklých podmínkách – napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování
mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo vyznaēené tratĢ);
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3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad trvalých následkƽ úrazu
s progresivním plnĢním 0314 (dále jen „ZPP 0314“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné
smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní
(dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP 0314 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP 0314.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ zvyšování pojistné ēástky bez
zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

m)

s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety
provozované licencovaným leteckým dopravcem.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

Trvalé následky:

Maximální % plnĢní:

1) Úrazy hlavy a smyslových orgánƽ
001

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 2 cm2

5ര%

002

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 5 cm2

10ര%

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

003

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 10 cm2

15ര%

1.

004

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu nad 10 cm2

25ര%

005

Lehké objekƟvní pƎíznaky nebo lékaƎským pozorováním zjištĢné
subjekƟvní poơže bez objekƟvního nálezu po tĢžkých zranĢních hlavy

20ര%

006

Vážné neurologické mozkové poruchy po tĢžkém poranĢní hlavy podle
stupnĢ

100ര%

007

SubjekƟvní poơže po tĢžkých zranĢních jiných ēásơ tĢla bez objekƟvního
nálezu zjištĢné lékaƎským pozorováním

15ര%

008

Ztráta ēelisƟ

60ര%

009

Omezení hybnosƟ dolní ēelisƟ (s pootevƎením do 1രcm)

010

Úplná nehybnost dolní ēelisƟ

011

TraumaƟcká porucha lícního nervu lehkého stupnĢ

10ര%

012

TraumaƟcká porucha lícního nervu tĢžkého stupnĢ

15ര%

013

TraumaƟcké poškození trojklanného nervu podle stupnĢ

15ര%

014

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost lehkého stupnĢ

10ര%

015

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost stƎedního stupnĢ

20ര%

016

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost tĢžkého stupnĢ

35ര%
15ര%

4.

2.

3.

TRVALÉ
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Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ 0314
VysvĢtlení pojmƽ pro úēely stanovení pojistného plnĢní:
1. Omezením hybnosƟ lehkého stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ
nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o 10,1 % až 25 %.
2. Omezením hybnosƟ stƎedního stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o 25,1ര% až 50ര%.
3. Omezením hybnosƟ tĢžkého stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ
nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o více než 50 %.

4.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ ēi okolnosơ, které
mají vliv na pojistné riziko, pojistné plnĢní ēi existenci pojistného zájmu (napƎ.
zmĢna pracovní, podnikatelské, sportovní nebo jiné zájmové ēinnosƟ, zmĢna
zdravotního stavu, rozhodnuơ týkající se invalidity a invalidního dƽchodu, pƎiznání starobního dƽchodu apod.).
Pojišƛovna má právo pƎimĢƎenĢ snížit pojistné plnĢní v pƎípadech, kdy jí pojistník,
resp. pojištĢný neoznámil zmĢnu povolání nebo registrované sportovní ēinnosƟ,
která by znamenala zaƎazení pojištĢného do vyšší rizikové skupiny.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP 0314 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP 0314 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP 0314 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP 0314 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP 0314 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP 0314 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

16

5ര%
25ര%

017

Mozková píštĢl po poranĢní spodiny lební (likvororea)

018

Deformace nosu s funkēní poruchou prƽchodnosƟ

10ര%

019

Ztráta celého nosu bez zúžení

15ര%
25ര%

020

Ztráta celého nosu se zúžením

021

Ztráta hrotu nosu

022

Chronický atroÞcký zánĢt sliznice nosní po poleptání nebo popálení

8ര%
10ര%

023

Perforace nosní pƎepážky

024

Chronický hnisavý poúrazový zánĢt vedlejších duƟn nosních

10ര%

5ര%

025

Ztráta ēichu

10ര%

026

Ztráta chuƟ

5ര%

027a Snížení zrakové ostrosƟ jednoho oka – mlhavé a neostré vidĢní

10ര%

027b Snížení zrakové ostrosƟ jednoho oka – zachování obrysƽ,
rozlišení svĢtla a tmy

25ര%

027c Úplná ztráta zraku jednoho oka

50ര%

028a Snížení zrakové ostrosƟ obou oēí – mlhavé a neostré vidĢní

20ര%

028b Snížení zrakové ostrosƟ obou oēí - zachování obrysƽ,
rozlišení svĢtla a tmy

50ര%

028c Úplná ztráta zraku obou oēí

100ര%

029

Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátĢ zraku pƎipoēítává

030

Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole

20ര%

5ര%

031

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace do 25 let

15ര%

032

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace do 35 let

10ര%

033

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace nad 35 let

5ര%

034

TraumaƟcká porucha okohybných nervƽ, nebo porucha rovnováhy
okohybných svalƽ

25ര%

035

Porušení prƽchodnosƟ slzných cest na jednom oku

5ര%

036

Porušení prƽchodnosƟ slzných cest na obou oēích

10ര%

037

Chybné postavení Ǝas operaƟvnĢ nekorigovatelné na jednom oku

5ര%

038

Chybné postavení Ǝas operaƟvnĢ nekorigovatelné na obou oēích

10ര%

039

Ptóza horního víēka operaƟvnĢ nekorigovatelná jednostranná

15ര%

040

Ptóza horního víēka operaƟvnĢ nekorigovatelná oboustranná

60ര%

041

TraumaƟcká porucha akomodace jednostranná

5ര%

042

TraumaƟcká porucha akomodace oboustranná

8ര%

043

PosƩraumaƟcký lagoŌalmus operaƟvnĢ nekorigovatelný jednostranný

10ര%

044

PosƩraumaƟcký lagoŌalmus operaƟvnĢ nekorigovatelný oboustranný

15ര%

045

RozšíƎení a ochrnuơ zornice (u vidoucího oka) podle stupnĢ

046

Ztráta jednoho boltce

10ര%
15ര%

047

Ztráta obou boltcƽ

048

Nahluchlost jednostranná stƎedního stupnĢ

049

Nahluchlost jednostranná tĢžkého stupnĢ

5ര%

5ര%
12ര%

050

Nahluchlost oboustranná lehkého stupnĢ

10ര%

051

Nahluchlost oboustranná stƎedního stupnĢ

20ര%

052

Nahluchlost oboustranná tĢžkého stupnĢ

35ര%

053

Ztráta sluchu jednoho ucha

35ര%

109

Hydrokela

054

Ztráta sluchu obou uší

45ര%

110

Ztráta jednoho vajeēníku do 45 let

055

Porucha labyrintu jednostranná podle stupnĢ

10ര%

111

Ztráta jednoho vajeēníku nad 45 let

056

Porucha labyrintu oboustranná podle stupnĢ

30ര%

112

Ztráta obou vajeēníkƽ do 45 let

057

Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce

5ര%

113

Ztráta obou vajeēníkƽ nad 45 let

10ര%

058

Chronický hnisavý zánĢt stƎedního ucha prokázaný jako pƎímý následek úrazu

15ര%

114

Ztráta dĢlohy do 45 let

40ര%

059

Ztráta celého jazyka

40ര%

115

Ztráta dĢlohy nad 45 let

060

Ztráta více než poloviny jazyka

10ര%

116

Ztráta jednoho varlete

10ര%

061

Stavy po poranĢní jazyka s defektem tkánĢ nebo jizevnatými
deformacemi (jen pokud se již nehodnoơ ztráta hlasu)

15ര%

117

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence
do 45 let (ovĢƎeno phaloplethysmograÞí)

35ര%

118

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46–60 let
(ovĢƎeno phaloplethysmograÞí)

20ര%
40ര%

Zohyzěující jizvy v obliēejové ēásƟ hlavy:
062

defekty rtƽ

5ര%

063

podélné keloidní jizvy od 2രcm do 4രcm

2ര%

064

podélné keloidní jizvy nad 4രcm

4ര%

065

podélné jizvy od 2രcm do 4രcm

1ര%

066

podélné jizvy nad 4രcm

2ര%

2) Poškození chrupu (zpƽsobené úrazem)
067

Ztráta jednoho zubu

1ര%

068

Ztráta každého dalšího zubu

1ര%

3) Úrazy krku
Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice lehkého stupnĢ

15ര%

Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice stƎedního stupnĢ

30ര%

071

Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice tĢžkého stupnĢ

60ര%

072

Ztráta hlasu (afonie)

20ര%

073

Zơžení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu
pƎi nedomykavosƟ hlasivek

20ര%

074

Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy

25ര%

075

Stav po úrazu prƽdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou

35ര%

076

Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze souēasnĢ
oceŸovat se zúžením hrtanu a afonií)

50ര%

4) Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu
077

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) lehkého stupnĢ

10ര%

078

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) stƎedního stupnĢ

20ര%

079

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) tĢžkého stupnĢ

30ര%

080

Jiné následky poranĢní plic podle stupnĢ a rozsahu, jednostrannĢ
(spirometrické vyšetƎení)

40ര%

081

Jiné následky poranĢní plic podle stupnĢ a rozsahu, oboustrannĢ
(spirometrické vyšetƎení)

80ര%

082

Ztráta jedné plíce

35ര%

083

Omezení funkce plic od 10ര%

5ര%

084

Omezení funkce plic od 25ര%

15ര%

085

Omezení funkce plic od 50ര%

25ര%

086

Omezení funkce plic od 75ര%

40ര%

087

Ztráta jednoho celého prsu (u žen)

15ര%

088

Ztráta obou celých prsƽ (u žen)

30ര%

089

Porucha srdeēní (pouze po pƎímém poranĢní, klinicky ovĢƎené, podle
stupnĢ poranĢní, vyš. EKG)

090
091
092

Poúrazové zúžení jícnu stƎedního stupnĢ

30ര%

093

Poúrazové zúžení jícnu tĢžkého stupnĢ

60ര%

5)

1ര%
35ര%

3ര%

119

Ztráta penisu nebo závažné deformity do 45 let

120

Ztráta penisu nebo závažné deformity od 46–60 let

20ര%

121

Ztráta penisu nebo závažné deformity nad 60 let

10ര%

122

Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánƽ

40ര%

123

Sterkorální píštĢl podle sídla a rozsahu reakce v okolí

60ര%

124

Nedomykavost Ǝitních svĢraēƽ ēásteēná

20ര%

125

Nedomykavost Ǝitních svĢraēƽ úplná

60ര%

126

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ lehkého stupnĢ

10ര%

127

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ stƎedního stupnĢ

20ര%

128

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ tĢžkého stupnĢ

60ര%

6) Úrazy páteƎe a míchy
129

Omezení hybnosƟ páteƎe lehkého stupnĢ

10ര%

130

Omezení hybnosƟ páteƎe stƎedního stupnĢ

25ര%

131

Omezení hybnosƟ páteƎe tĢžkého stupnĢ

55ര%

132

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky lehkého stupnĢ

25ര%

133

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky stƎedního stupnĢ

40ര%

134

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky tĢžkého stupnĢ

100ര%

7) Úrazy pánve
135

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u žen do 45 let

65ര%

136

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u žen po 45 let

50ര%

137

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u mužƽ

50ര%

8) Úrazy horních konēeƟn
138

Ztráta horní konēeƟny v ramenním kloubu nebo v oblasƟ mezi loketním
a ramenním kloubem vpravo

70ര%

139

Ztráta horní konēeƟny v ramenním kloubu nebo v oblasƟ mezi loketním
a ramenním kloubem vlevo

60ര%

140

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepƎíznivém postavení (úplná
abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo

35ര%

141

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepƎíznivém postavení (úplná
abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo

30ര%

142

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pƎíznivém postavení (abdukce 50 st.
ßexe 40–45 st., vnitƎní rotace 20 st.) vpravo

30ര%

80ര%

143

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pƎíznivém postavení (abdukce 50 st.
ßexe 40–45 st., vnitƎní rotace 20 st.) vlevo

25ര%

PíštĢl jícnu

30ര%

144

10ര%

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu lehkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením, pƎedpažení neúplné nad 135 st.) vpravo

5ര%

Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupnĢ

145

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu lehkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením, pƎedpažení neúplné nad 135 st.) vlevo

4ര%

146

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu stƎedního stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 135 st.) vpravo

10ര%

147

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu stƎedního stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 135 st.) vlevo

8ര%

148

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu tĢžkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 90 st.) vpravo

18ര%

149

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu tĢžkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 90 st.) vlevo

15ര%

150

Recidivující posƩraumaƟcká luxace ramenního kloubu vpravo
(více jak 3x lékaƎem reponované, luxace RTG ovĢƎena)

15ര%

151

Recidivující posƩraumaƟcká luxace ramenního kloubu vlevo
(více jak 3x lékaƎem reponované, luxace RTG ovĢƎena)

12ര%

152

Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo
(Tossy II a III)

Úrazy bƎicha, trávicích orgánƽ, moēových cest a pohlavních orgánƽ

094

Porušení bƎišní stĢny provázené porušením bƎišního lisu

095

Poškození funkce trávicích orgánƽ podle stupnĢ poruchy výživy

25ര%

096

Ztráta sleziny

15ര%

097

Ztráta ēásƟ sleziny podle stupnĢ poruchy funkce

15ര%

098

Poúrazové následky poškození orgánƽ trávicí soustavy kromĢ slinivky
bƎišní po ukonēení léēby

15ര%

099

Poúrazové následky poškození slinivky

20ര%

100ര%

100

Ztráta ēásƟ jater (dle rozsahu)

40ര%

101

Poúrazové následky poranĢní moēových cest (kromĢ ledvin), zejména
zúžení moēové trubice – ženy

20ര%

102

Poúrazové následky poranĢní moēových cest (kromĢ ledvin), zejména
zúžení moēové trubice – muži

30ര%
153

Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)

103

Ztráta jedné ledviny

20ര%

154

Pakloub kosƟ pažní vpravo

40ര%

5ര%
4ര%

104

Ztráta obou ledvin

75ര%

155

Pakloub kosƟ pažní vlevo

30ര%

105

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest
(vēetnĢ druhotné infekce) lehkého stupnĢ

10ര%

156

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ jen po otevƎených zranĢních nebo
po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu vpravo

30ര%

106

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest
(vēetnĢ druhotné infekce) stƎedního stupnĢ

20ര%

157

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ jen po otevƎených zranĢních nebo
po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu vlevo

25ര%

107

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest
(vēetnĢ druhotné infekce) tĢžkého stupnĢ

50ര%

PíštĢl moēového mĢchýƎe nebo moēové roury

50ര%

108

158

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo

159

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo

5ര%
4ര%

160

Trvalé následky po pƎetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo

3ര%
17

TRVALÉ
NÁSLEDKY

069
070

5ര%
10ര%

2ര%

214

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– tĢžkého stupnĢ

15ര%

Hodnocením vpravo se rozumí posƟžení dominantní horní konēeƟny, vlevo nedominantní horní konēeƟny.

161

Trvalé následky po pƎetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo

215

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– stƎedního stupnĢ

10ര%

216

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– lehkého stupnĢ

8ര%

TRVALÉ
NÁSLEDKY

9) Poškození oblasƟ loketního kloubu a pƎedlokơ
162

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnuơ a postavení jim blízká) vpravo

30ര%

163

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnuơ a postavení jim blízká) vlevo

25ര%

164

Úplná ztuhlost loketního kloubu v pƎíznivém postavení
(úhel ohnuơ 90–95 st.) vpravo

20ര%

165

Úplná ztuhlost loketního kloubu v pƎíznivém postavení
(úhel ohnuơ 90–95 st.) vlevo

16ര%

166

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo
– lehkého stupnĢ

6ര%

167

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo
– lehkého stupnĢ

5ര%

168

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo
– stƎedního stupnĢ

12ര%

169

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo – stƎedního stupnĢ

10ര%

170

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo – tĢžkého stupnĢ

18ര%

171

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo – tĢžkého stupnĢ

15ര%

172

Úplná ztuhlost kloubƽ radioulnárních s nemožnosơ pƎivrácení nebo
odvrácení pƎedlokơ v nepƎíznivém postavení (v maximální pronaci nebo
supinaci) vpravo

20ര%

173

Úplná ztuhlost kloubƽ radioulnárních s nemožnosơ pƎivrácení nebo
odvrácení pƎedlokơ v nepƎíznivém postavení (v maximální pronaci nebo
supinaci) vlevo

174

11) Poškození palce
217

Ztráta koncového ēlánku palce vpravo

218

Ztráta koncového ēlánku palce vlevo

7ര%

219

Ztráta palce se záprstní kosơ vpravo

25ര%

220

Ztráta palce se záprstní kosơ vlevo

21ര%

221

Ztráta obou ēlánkƽ palce vpravo

18ര%

222

Ztráta obou ēlánkƽ palce vlevo

15ര%

223

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(krajní ohnuơ) vpravo

8ര%

224

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(krajní ohnuơ) vlevo

7ര%

225

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(v hyperextenzi) vpravo

7ര%

226

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(v hyperextenzi) vlevo

6ര%

227

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v pƎíznivém postavení
(lehké poohnuơ) vpravo

6ര%

16ര%

228

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v pƎíznivém postavení
(lehké poohnuơ) vlevo

5ര%

229

Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo

6ര%

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – tĢžkého stupnĢ

20ര%

230

Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo

5ര%

175

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – stƎedního stupnĢ

10ര%

231

Omezení hybnosƟ karpometakarpálního kloubu palce podle stupnĢ vpravo

9ര%

176

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – lehkého stupnĢ

5ര%

232

Omezení hybnosƟ karpometakarpálního kloubu palce podle stupnĢ vlevo

177

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vlevo – tĢžkého stupnĢ

16ര%

233

Úplná ztuhlost všech kloubƽ palce v nepƎíznivém postavení vpravo

25ര%

9ര%

7ര%

178

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vlevo – stƎedního stupnĢ

8ര%

234

Úplná ztuhlost všech kloubƽ palce v nepƎíznivém postavení vlevo

21ര%

179

Pakloub obou kosơ pƎedlokơ vpravo

40ര%

235

9ര%

180

Pakloub obou kosơ pƎedlokơ vlevo

30ര%

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepƎíznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo

236

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepƎíznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo

7ര%

237

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v pƎíznivém
postavení (lehká opozic) vpravo

6ര%

238

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v pƎíznivém
postavení (lehká opozice) vlevo

5ര%

239

Trvalé následky po špatnĢ zhojené BennetovĢ zlomeninĢ s trvající
subluxací, kromĢ plnĢní za poruchu funkce vpravo

3ര%

240

Trvalé následky po špatnĢ zhojené BennetovĢ zlomeninĢ s trvající
subluxací, kromĢ plnĢní za poruchu funkce vlevo

2ര%

181

Pakloub kosơ vƎetenní vpravo

30ര%

182

Pakloub kosơ vƎetenní vlevo

25ര%

183

Pakloub kosơ loketní vpravo

20ര%

184

Pakloub kosơ loketní vlevo

15ര%

185

Viklavý loketní kloub vpravo

15ര%

186

Viklavý loketní kloub vlevo

10ര%

187

Ztráta pƎedlokơ pƎi zachovaném loketním kloubu vpravo

55ര%

188

Ztráta pƎedlokơ pƎi zachovaném loketním kloubu vlevo

45ര%

189

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosơ pƎedlokơ vpravo (jen po otevƎených
zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu)

27ര%

12) Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ základního kloubu
241

lehkého stupnĢ vpravo

190

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosơ pƎedlokơ vlevo (jen po otevƎených
zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu)

22ര%

242

lehkého stupnĢ vlevo

10) Ztráta nebo poškození ruky
191

Ztráta ruky v zápĢsơ vpravo

50ര%

192

Ztráta ruky v zápĢsơ vlevo

45ര%

193

Ztráta všech prstƽ ruky, pƎípadnĢ vēetnĢ záprstních kosơ vpravo

50ര%

194

Ztráta všech prstƽ ruky, pƎípadnĢ vēetnĢ záprstních kosơ vlevo

42ര%

195

Ztráta prstƽ ruky mimo palec vēetnĢ záprstních kosơ vpravo

45ര%

196

Ztráta prstƽ ruky mimo palec vēetnĢ záprstních kosơ vlevo

38ര%

197

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení (postavení v krajním
dlaŸovém ohnuơ) vpravo

30ര%

198

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení (postavení v krajním
dlaŸovém ohnuơ) vlevo

25ര%

199

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení (postavení v krajním
hƎbetním ohnuơ) vpravo

30ര%

200

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení (postavení v krajním
hƎbetním ohnuơ) vlevo

25ര%

201

Úplná ztuhlost zápĢsơ v pƎíznivém postavení
(postavení 20–40 st. hƎbetního ohnuơ) vpravo

20ര%

202

Úplná ztuhlost zápĢsơ v pƎíznivém postavení
(postavení 20–40 st. hƎbetního ohnuơ) vlevo

17ര%

203

Pakloub ēlunkové kosƟ vpravo

2ര%
1,5ര%

243

stƎedního stupnĢ vpravo

244

stƎedního stupnĢ vlevo

4ര%
3ര%

245

tĢžkého stupnĢ vpravo

6ര%

246

tĢžkého stupnĢ vlevo

5ര%

Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ meziēlánkového kloubu:
247

lehkého stupnĢ vpravo

248

lehkého stupnĢ vlevo

2ര%
1ര%

249

stƎedního stupnĢ vpravo

4ര%

250

stƎedního stupnĢ vlevo

3ര%

251

tĢžkého stupnĢ vpravo

6ര%

252

tĢžkého stupnĢ vlevo

5ര%

Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ karpometakarpálního kloubu:
253

lehkého stupnĢ vpravo

254

lehkého stupnĢ vlevo

2ര%
1ര%

255

stƎedního stupnĢ vpravo

6ര%

256

stƎedního stupnĢ vlevo

5ര%

257

tĢžkého stupnĢ vpravo

9ര%

15ര%

258

tĢžkého stupnĢ vlevo

7ര%

204

Pakloub ēlunkové kosƟ vlevo

12ര%

13) Poškození ukazováku

205

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – tĢžkého stupnĢ

20ര%

259

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – stƎedního stupnĢ

18ര%

Ztráta koncového ēlánku ukazováku vpravo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

4ര%

206
207

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – lehkého stupnĢ

260

Ztráta koncového ēlánku ukazováku vlevo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

3ര%

208

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – tĢžkého stupnĢ

17ര%

261

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – stƎedního stupnĢ

10ര%

Ztráta dvou ēlánkƽ ukazováku vpravo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

8ര%

209
210

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – lehkého stupnĢ

262

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– tĢžkého stupnĢ

20ര%

Ztráta dvou ēlánkƽ ukazováku vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

7ര%

211

263

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– stƎedního stupnĢ

15ര%

Ztráta všech tƎí ēlánkƽ ukazováku vpravo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

12ര%

212

264

10ര%

213

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– lehkého stupnĢ

10ര%

Ztráta všech tƎí ēlánkƽ ukazováku vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

265

Ztráta ukazováku se záprstní kosơ vpravo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

15ര%

18

6ര%

5ര%

266

Ztráta ukazováku se záprstní kosơ vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

13ര%

310

TraumaƟcká porucha kmene loketního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vpravo

40ര%

311

TraumaƟcká porucha kmene loketního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vlevo

33ര%

312

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ loketního nervu se zachováním
funkce ulnárního ohýbaēe karpu a ēásƟ hlubokého ohýbaēe prstƽ
vpravo

30ര%

267

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním natažení vpravo

12ര%

268

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním natažení vlevo

10ര%

269

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním ohnuơ vpravo

15ര%

270

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním ohnuơ vlevo

12ര%

271

Nemožnost úplného natažení nĢkterého z meziēlánkových kloubƽ
ukazováku vpravo, pƎi neporušené úchopové funkci

2ര%

313

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ loketního nervu se zachováním
funkce ulnárního ohýbaēe karpu a ēásƟ hlubokého ohýbaēe prstƽ vlevo

25ര%

272

Nemožnost úplného natažení nĢkterého z meziēlánkových kloubƽ
ukazováku vlevo, pƎi neporušené úchopové funkci

1ര%

314

TraumaƟcká porucha kmene stƎedního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vpravo

30ര%

273

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 1–3രcm vpravo

4ര%

315

TraumaƟcká porucha kmene stƎedního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vlevo

25ര%

274

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 1–3രcm vlevo

3ര%

316

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ stƎedního nervu posƟžení hlavnĢ
thenarového svalstva vpravo

15ര%

275

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 3–4രcm vpravo

12ര%

317

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ stƎedního nervu posƟžení hlavnĢ
thenarového svalstva vlevo

12ര%

276

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 3–4രcm vlevo

10ര%

318

TraumaƟcká porucha všech tƎí nervƽ, popƎípadĢ i celé pletenĢ pažní
vpravo

60ര%

277

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vpravo

15ര%

319

TraumaƟcká porucha všech tƎí nervƽ, popƎípadĢ i celé pletenĢ pažní vlevo

50ര%

278

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vlevo

12ര%

320

Ztráta jedné dolní konēeƟny v kyēelním kloubu nebo v oblasƟ mezi
kyēelním a kolenním kloubem

60ര%

279

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku
s poruchou abdukce vpravo

3ര%

321

Pakloub stehenní kosƟ nebo nekróza hlavice

40ര%

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku
s poruchou abdukce vlevo

2ര%

322

Endoprotéza kyēelního kloubu mimo hodnocení omezení hybnosƟ
kloubu

15ര%

323

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosƟ stehenní jen po otevƎených
zlomeninách nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ
úrazu

25ര%

280

16) Úrazy dolních konēeƟn

14) Poškození prostƎedníku, prsteníku a malíku
281

Ztráta celého prstu s pƎíslušnou kosơ záprstní vpravo – nelze hodnoƟt
poruchu úchopové funkce

10ര%

282

Ztráta celého prstu s pƎíslušnou kosơ záprstní vlevo – nelze hodnoƟt
poruchu úchopové funkce

9ര%

283

Ztráta všech 3 ēlánkƽ nebo 2 ēl. se ztuhlosơ základního kloubu
vpravo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

8ര%

284

Ztráta všech 3 ēlánkƽ nebo 2 ēl. se ztuhlosơ základního kloubu
vlevo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

7ര%

285

Ztráta 2 ēlánkƽ prstu se zachovalou funkcí základního kloubu
vpravo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

6ര%

329

Luxace kyēle

20ര%

286

Ztráta 2 ēlánkƽ prstu se zachovalou funkcí základního kloubu
vlevo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

5ര%

330

Úchylky pƎes 45 st. se hodnoơ jako ztráta konēeƟny

50ര%

287

Ztráta koncového ēlánku jednoho z uvedených prstƽ vpravo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

4ര%

331

v nepƎíznivém postavení (úplné pƎitažení nebo odtažení, natažení nebo
ohnuơ a postavení tĢmto blízká)

20ര%

288

Ztráta koncového ēlánku jednoho z uvedených prstƽ vlevo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

3ര%

332

v pƎíznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo
nepatrné ohnuơ)

10ര%

289

Ztráta apexu jednoho z prstƽ vpravo i vlevo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

2ര%

Úplná ztuhlost všech 3 kloubƽ jednoho prstu v krajním natažení
nebo ohnuơ (v postavení bránícím funkci sousedních prstƽ) vpravo

9ര%

291

Úplná ztuhlost všech 3 kloubƽ jednoho prstu v krajním natažení
nebo ohnuơ (v postavení bránícím funkci sousedních prstƽ) vlevo

7ര%

292

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
1 až 3രcm vpravo

4ര%

293

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
1 až 3രcm vlevo

3ര%

294

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
3 až 4രcm vpravo

6ര%

295

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
3 až 4രcm vlevo

5ര%

296

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
pƎes 4രcm vpravo

8ര%

297

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ chybí
pƎes 4രcm vlevo

6ര%

298

Nemožnost úplného natažení jednoho z meziēlánkových kloubƽ
pƎi neporušené úchopové funkce prstƽ vpravo

1,5ര%

299

Nemožnost úplného natažení jednoho z meziēlánkových kloubƽ
pƎi neporušené úchopové funkce prstƽ vlevo

1ര%

300

Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vpravo

2ര%

301

Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vlevo

1ര%

Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 2രcm – absolutní zkratek
Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 4രcm – absolutní zkratek

5ര%

326

Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 6രcm – absolutní zkratek

15ര%

327

Zkrácení jedné dolní konēeƟny pƎes 6രcm – absolutní zkratek

25ര%

328

Poúrazové deformity kosƟ stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylkou
osovou nebo rotaēní, za každých celých 5 st. úchylky (prokázané rtg)

5ര%

Úplná ztuhlost kyēelního kloubu:

333

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu lehkého stupnĢ

10ര%

334

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu stƎedního stupnĢ

30ര%

335

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu tĢžkého stupnĢ

40ര%

17) Poškození kolena
336

Luxace kolena

20ര%

Úplná ztuhlost kolena v nepƎíznivém postavení:
337

úplné natažení nebo ohnuơ nad úhel 20 st.

338

ohnuơ nad 30 st.

45ര%

339

Úplná ztuhlost kolena v pƎíznivém postavení (úhel ohnuơ 15 st. až 20 st.)

25ര%

340

Endoprotéza v oblasƟ kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení
hybnosƟ kloubu)

15ര%

341

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu lehkého stupnĢ ne však po TEP

342

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu stƎedního stupnĢ

12ര%

343

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu tĢžkého stupnĢ

25ര%

344

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ jednoho postranního vazu

5ര%

345

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ pƎedního nebo zadního
zkƎíženého vazu

12ര%

346

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ pƎedního a zadního
zkƎíženého vazu

25%

347

Trvalé následky po operaƟvním vynĢơ jednoho menisku (podle rozsahu
odstranĢné ēásƟ – min. 1/3 menisku, prƽkaz operaēním nálezem, nutné
omezení hybnosƟ)

348

Trvalé následky po operaƟvním vynĢơ obou meniskƽ (podle rozsahu
odstranĢných ēásơ – min. 1/3 meniskƽ, prƽkaz operaēním nálezem,
nutné omezení hybnosƟ)

10ര%

349

Trvalé následky po vynĢơ ēéšky vēetnĢ atroÞe stehenních a lýtkových
svalƽ

25ര%

15) TraumaƟcké poruchy nervƽ horních konēeƟn
V hodnocení jsou již zahrnuty pƎípadné poruchy vazomotorické a troÞcké.

1ര%

30ര%

8ര%

5ര%

302

TraumaƟcká porucha nervu axillárního vpravo

30ര%

303

TraumaƟcká porucha nervu axillárního vlevo

25ര%

304

TraumaƟcká porucha kmene nervu vƎetenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vpravo

45ര%

350

se zachovalým kolenem

45ര%

305

TraumaƟcká porucha kmene nervu vƎetenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vlevo

37ര%

351

se ztuhlým kolenním kloubem

50ര%

352

Pakloub kosƟ holenní nebo obou kosơ bérce

40ര%

306

TraumaƟcká porucha nervu vƎetenního se zachováním funkce
trojhlavého svalu vpravo

35ര%

353

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosƟ bérce jen po otevƎených zranĢních
nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu

22ര%

307

TraumaƟcká porucha nervu vƎetenního se zachováním funkce
trojhlavého svalu vlevo

27ര%

354

Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotaēní
úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5 st.

308

TraumaƟcká porucha nervu muskulokutánního vpravo

30ര%

355

Úchylky pƎes 45 st. se hodnoơ jako ztráta bérce

309

TraumaƟcká porucha nervu muskulokutánního vlevo

20ര%

19) Poškození v oblasƟ hlezenního kloubu

18) Poškození bérce
Ztráta dolní konēeƟny v bérci:

356

Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním

5ര%
50ര%
40ര%
19

TRVALÉ
NÁSLEDKY

290

324
325

357

Ztráta chodidla v ChopartovĢ kloubu

30ര%

381

Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst

358

Ztráta chodidla v LisfrancovĢ kloubu nebo po dním

25ര%

382

Poúrazové obĢhové a troÞcké poruchy na jedné dolní konēeƟnĢ

15ര%

359

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepƎíznivém postavení (dorzální
ßexe nebo vĢtší plantární ßexe nad 20 st.)

30ര%

30ര%

360

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení

25ര%

361

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pƎíznivém postavení (plantární ßexe
od 5 st. do 20 st.)

20ര%
6ര%

383

Poúrazové a troÞcké poruchy na obou dolních konēeƟnách

384

Poúrazová atroÞe svalstva dolních konēeƟn pƎi neomezeném rozsahu
pohybƽ v kloubu, na stehnĢ

5ര%

385

Poúrazová atroÞe svalstva dolních konēeƟn pƎi neomezeném rozsahu
pohybƽ v kloubu, na bérci

3ര%

362

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu lehkého stupnĢ

363

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu stƎedního stupnĢ

12ര%

V hodnocení jsou již zahrnuty pƎípadné poruchy vazomotorické a troÞcké.

364

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu tĢžkého stupnĢ

20ര%

386

TraumaƟcká porucha nervu sedacího

50ര%

365

Omezení pronace a supinace nohy

12ര%

387

TraumaƟcká porucha nervu stehenního

30ര%

366

Úplná ztráta pronace a supinace nohy

15ര%

388

TraumaƟcká poruch nervu obturatorního

20ര%

367

Viklavost hlezenního kloubu (nutný prƽkaz na RTG nebo USG)

20ര%

389

35ര%

368

Plochá nebo vyboēená noha následkem úrazu a jiné poúrazové
deformity v oblasƟ hlezna a nohy

25ര%

TraumaƟcká porucha kmene nervu holenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ

390

369

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ v oblasƟ tarzu a metatarzu a kosƟ patní,
jen po otevƎených zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných
k léēení následkƽ úrazu

15ര%

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ nervu holenního s posƟžením funkce
prstƽ

391

TraumaƟcká porucha kmene nervu lýtkového s posƟžením všech
inervovaných svalƽ

30ര%

21) TraumaƟcké poruchy nervƽ dolní konēeƟny

5ര%

392

TraumaƟcká porucha hluboké vĢtve nervu lýtkového

20ര%

370

Ztráta všech prstƽ nohy

15ര%

393

TraumaƟcká porucha povrchní vĢtve nervu lýtkového

10ര%

371

Ztráta obou ēlánkƽ palce nohy

10ര%

22) Ostatní druhy poranĢní

372

Ztráta obou ēlánkƽ palce nohy se záprstní kosơ nebo s její ēásơ

15ര%

394

Rozsáhlé plošné jizvy od 0,5 do 15ര% povrchu tĢla

373

Ztráta koncového ēlánku palce nohy

3ര%

395

Rozsáhlé plošné jizvy nad 15ര% povrchu tĢla

374

Ztráta jiného prstu nohy (vēetnĢ malíku), za každý prst

2ര%

396

Poúrazové bolesƟ bez funkēního poškození

neplní se

375

Ztráta malíku nohy se záprstní kosơ nebo s její ēásơ

10ര%

397

Ztráta vitality zubu

neplní se

376

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce nohy

3ര%

398

Ztráta zubu menší než 50ര%

neplní se

377

Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy

7ര%

399

Duševní poruchy zpƽsobené úrazem

neplní se
neplní se

20) Poškození v oblasƟ nohy

TRVALÉ
NÁSLEDKY

1ര%

10ര%
40ര%

378

Úplná ztuhlost obou kloubƽ palce nohy

10ര%

400

Nahluchlost jednostranná lehkého stupnĢ

379

Omezení pohyblivosƟ meziēlánkového kloubu palce nohy

3ര%

401

Ztráta, odlomení a poškození mléēných zubƽ a umĢlých zubních náhrad neplní se

380

Omezení pohyblivosƟ základního kloubu palce nohy

7ര%

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD TRVALÝCH NÁSLEDKp ÚRAZU DÍT TE S PROGRESIVNÍM PLN NÍM CTN4
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad trvalých následkƽ úrazu
dítĢte s progresivním plnĢním CTN4 (dále jen „ZPP CTN4“) tvoƎí nedílnou souēást
pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní
pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CTN4 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CTN4.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ zvyšování pojistné ēástky bez
zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

6.

7.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ a co se rozumí „progresivním plnĢním“?
1.

2.

3.

4.

5.

20

Pojistnou událosơ tohoto pƎipojištĢní je úraz, pokud zanechá trvalé následky
a tyto trvalé následky jsou pƎíslušným lékaƎem u pojištĢného diagnosƟkovány
do 3 let od úrazu. Trvalé následky úrazu znamenají fyzické nebo funkēní tĢlesné
poškození, které je po doléēení pƎíslušným lékaƎem prohlášeno za trvalý stav.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši pƎíslušného procenta z pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ vynásobeného tzv. koeÞcientem progrese podle níže uvedené tabulky. Toto
procento pro výpoēet pojistného plnĢní se stanoví v závislosƟ na rozsahu a povaze
tĢlesného poškození ohodnocených pƎíslušným odborným lékaƎem pojišƛovny
na základĢ pƎedložené lékaƎské dokumentace pojištĢného, vždy však pouze do výše
maximálního procenta plnĢní uvedeného pro jednotlivé typy trvalých následkƽ
v pƎíloze tĢchto ZPP CTN4.
Procento z pojistné ēástky
pro jednotlivé typy trvalých následkƽ

KoeÞcient progrese

8.

9.

10.

na podle nejvyššího utrpĢného stupnĢ posƟžení daného orgánu, konēeƟny nebo
ēásƟ tĢla, tedy nikoli souētem procent z pojistné ēástky odpovídajících všem
jednotlivým posƟžením téhož orgánu, konēeƟny nebo ēásƟ tĢla pojištĢného.
V pƎípadĢ ēásteēné ztráty orgánu nebo ēásteēné ztráty jeho funkce bude výše
pojistného plnĢní odvozena od plnĢní pro úplnou ztrátu orgánu nebo úplnou
ztrátu jeho funkce. V pƎípadĢ trvalých následkƽ úrazu, které nejsou v pƎíloze tĢchto podmínek výslovnĢ uvedeny, urēí pojišƛovna výši plnĢní na základĢ lékaƎského
porovnání jejich závažnosƟ s následky uvedenými.
Pokud má úraz za následek poškození té ēásƟ tĢla pojištĢného, která byla jakkoli
posƟžena/poškozena již pƎed poēátkem tohoto pƎipojištĢní, bude ohodnocení
tĢchto následkƽ úmĢrnĢ sníženo tak, aby odpovídalo skuteēným následkƽm
daného úrazu. K ohodnocení poškození existujícího pƎed poēátkem tohoto pƎipojištĢní použije pojišƛovna procenta z pojistné ēástky uvedená v pƎíloze tĢchto ZPP
CTN4.
Jestliže v prƽbĢhu šetƎení pojistné událosƟ pojištĢný zemƎe pƎed výplatou pojistného plnĢní za trvalé následky úrazu dle tohoto pƎipojištĢní, nikoliv však na následky
tohoto úrazu, vyplaơ pojišƛovna ēástku, která odpovídá rozsahu trvalých následkƽ
úrazu pojištĢného v dobĢ jeho smrƟ bez násobení koeÞcientem progrese.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu
pojišƛovny. Pojistnou událost oznamuje pojištĢný nebo jeho zákonný zástupce.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

1–25ര% vēetnĢ

1

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?

26–50ര% vēetnĢ

2

1.

51–75ര% vēetnĢ

3

76–100ര%

4

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?

Je-li pojistnou událosơ nĢkterý z trvalých následkƽ úrazu oznaēených v pƎíloze
tĢchto ZPP CTN4 pod ēísly 011–016, 019–020, 046–047, 059 a 062–066, vyplaơ pojišƛovna nad rámec pojistného plnĢní dle odst. 2 tohoto ēlánku souēasnĢ
tzv. „dĢtské plnĢní“. Výše „dĢtského plnĢní“ je rovna výši pƎíslušného procenta
z pojistné ēástky platné k datu pojistné událosƟ, pƎiēemž toto procento se stanoví
zpƽsobem popsaným v odst. 2 tohoto ēlánku. DĢtské plnĢní se nenásobí koeÞcientem progrese.
V pƎípadĢ poškození více orgánƽ nebo ēásơ tĢla jedním úrazovým dĢjem se pƎíslušná procenta z pojistné ēástky (maximální % plnĢní) uvedená pro jednotlivé
typy trvalých následkƽ v pƎíloze tĢchto ZPP CTN4 sēítají. V dƽsledku jedné pojistné
událosƟ mƽže být pojistné plnĢní stanoveno maximálnĢ ve výši 100ര% pojistné
ēástky (pƎed násobením koeÞcientem progrese).
Jestliže bude následkem jednoho úrazového dĢje víceēetné posƟžení jednoho
orgánu, konēeƟny nebo ēásƟ tĢla, pojistné plnĢní za toto posƟžení urēí pojišƛov-

1.

2.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud trvalé následky úrazu nastaly v pƎímé
ēi nepƎímé souvislosƟ s vrozenými vadami pojištĢného dítĢte a/nebo úrazy vzniklými v jejich dƽsledku.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud trvalé následky úrazu nastaly v pƎímé
nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;

d)

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.

3.

4.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady. To neplaơ, nastane-li situace popsaná v ēl. 2 odst. 8
tĢchto ZPP CTN4.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný sám nebo prostƎednictvím svého zákonného zástupce pƎi sjednávání
tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením od ošetƎujícího
lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž
povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým
zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ jeho pracovní schopnosƟ,
a to lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí
sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá proƟnávrh),
popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CTN4 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CTN4 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CTN4 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CTN4 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní.
Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CTN4 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se
tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní

vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CTN4 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CTN4
VysvĢtlení pojmƽ pro úēely stanovení pojistného plnĢní:
1. Omezením hybnosƟ lehkého stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ
nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o 10,1 % až 25 %.
2. Omezením hybnosƟ stƎedního stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o 25,1ര% až 50ര%.
3. Omezením hybnosƟ tĢžkého stupnĢ se rozumí omezení hybnosƟ oproƟ zdravé stranĢ
nebo oproƟ bĢžnému rozsahu pohybu o více než 50 %.
Trvalé následky:

Maximální % plnĢní:

1) Úrazy hlavy a smyslových orgánƽ
001

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 2 cm2

5ര%

002

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 5 cm2

10ര%

003

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu do 10 cm2

15ര%

004

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu nad 10 cm2

25ര%

005

Lehké objekƟvní pƎíznaky nebo lékaƎským pozorováním zjištĢné subjekƟvní poơže bez objekƟvního nálezu po tĢžkých zranĢních hlavy

20ര%

006

Vážné neurologické mozkové poruchy po tĢžkém poranĢní hlavy podle
stupnĢ

100ര%

007

SubjekƟvní poơže po tĢžkých zranĢních jiných ēásơ tĢla bez objekƟvního nálezu zjištĢné lékaƎským pozorováním

15ര%

008

Ztráta ēelisƟ

60ര%

009

Omezení hybnosƟ dolní ēelisƟ (s pootevƎením do 1രcm)

010

Úplná nehybnost dolní ēelisƟ

25ര%

011

TraumaƟcká porucha lícního nervu lehkého stupnĢ

10ര%

012

TraumaƟcká porucha lícního nervu tĢžkého stupnĢ

15ര%

013

TraumaƟcké poškození trojklanného nervu podle stupnĢ

15ര%

014

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost lehkého stupnĢ

10ര%

015

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost stƎedního stupnĢ

20ര%

016

Poškození obliēeje provázené funkēními poruchami nebo vzbuzující
soucit nebo ošklivost tĢžkého stupnĢ

35ര%
15ര%

5ര%

017

Mozková píštĢl po poranĢní spodiny lební (likvororea)

018

Deformace nosu s funkēní poruchou prƽchodnosƟ

10ര%

019

Ztráta celého nosu bez zúžení

15ര%
25ര%

020

Ztráta celého nosu se zúžením

021

Ztráta hrotu nosu

022

Chronický atroÞcký zánĢt sliznice nosní po poleptání nebo popálení

8ര%
10ര%

023

Perforace nosní pƎepážky

024

Chronický hnisavý poúrazový zánĢt vedlejších duƟn nosních

10ര%

5ര%

025

Ztráta ēichu

10ര%

026

Ztráta chuƟ

5ര%

21
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s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
j) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
k) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.

027a

Snížení zrakové ostrosƟ jednoho oka – mlhavé a neostré vidĢní

10ര%

082

Ztráta jedné plíce

027b

Snížení zrakové ostrosƟ jednoho oka – zachování obrysƽ,
rozlišení svĢtla a tmy

25ര%

083

Omezení funkce plic od 10ര%

5ര%

084

Omezení funkce plic od 25ര%

15ര%

027c Úplná ztráta zraku jednoho oka

50ര%

028a Snížení zrakové ostrosƟ obou oēí – mlhavé a neostré vidĢní

20ര%

028b Snížení zrakové ostrosƟ obou oēí – zachování obrysƽ,
rozlišení svĢtla a tmy

50ര%

TRVALÉ
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028c Úplná ztráta zraku obou oēí

35ര%

085

Omezení funkce plic od 50ര%

25ര%

086

Omezení funkce plic od 75ര%

40ര%

087

Ztráta jednoho celého prsu (u žen)

15ര%

100ര%

088

Ztráta obou celých prsƽ (u žen)

30ര%

5ര%

089

Porucha srdeēní (pouze po pƎímém poranĢní, klinicky ovĢƎené, podle
stupnĢ poranĢní, vyš. EKG)

80ര%

090

PíštĢl jícnu

30ര%

091

Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupnĢ

10ര%

092

Poúrazové zúžení jícnu stƎedního stupnĢ

30ര%

093

Poúrazové zúžení jícnu tĢžkého stupnĢ

60ര%

029

Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátĢ zraku pƎipoēítává

030

Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole

20ര%

031

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace do 18 let

15ര%

032

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace do 35 let

neplní se

033

Ztráta ēoēky na jednom oku, vēetnĢ poruchy akomodace nad 35 let

neplní se

034

TraumaƟcká porucha okohybných nervƽ, nebo porucha rovnováhy
okohybných svalƽ

25ര%

5) Úrazy bƎicha, trávicích orgánƽ, moēových cest a pohlavních orgánƽ

035

Porušení prƽchodnosƟ slzných cest na jednom oku

5ര%

094

Porušení bƎišní stĢny provázené porušením bƎišního lisu

036

Porušení prƽchodnosƟ slzných cest na obou oēích

10ര%

095

Poškození funkce trávicích orgánƽ podle stupnĢ poruchy výživy

25ര%
100ര%

037

Chybné postavení Ǝas operaƟvnĢ nekorigovatelné na jednom oku

5ര%

096

Ztráta sleziny

15ര%

038

Chybné postavení Ǝas operaƟvnĢ nekorigovatelné na obou oēích

10ര%

097

Ztráta ēásƟ sleziny podle stupnĢ poruchy funkce

15ര%

098

Poúrazové následky poškození orgánƽ trávicí soustavy kromĢ slinivky
bƎišní po ukonēení léēby

15ര%

039

Ptóza horního víēka operaƟvnĢ nekorigovatelná jednostranná

15ര%

040

Ptóza horního víēka operaƟvnĢ nekorigovatelná oboustranná

60ര%

041

TraumaƟcká porucha akomodace jednostranná

5ര%

042

TraumaƟcká porucha akomodace oboustranná

8ര%

043

PosƩraumaƟcký lagoŌalmus operaƟvnĢ nekorigovatelný jednostranný

10ര%

044

PosƩraumaƟcký lagoŌalmus operaƟvnĢ nekorigovatelný oboustranný

15ര%

045

RozšíƎení a ochrnuơ zornice (u vidoucího oka) podle stupnĢ

046

Ztráta jednoho boltce

10ര%
15ര%

5ര%

047

Ztráta obou boltcƽ

048

Nahluchlost jednostranná stƎedního stupnĢ

049

Nahluchlost jednostranná tĢžkého stupnĢ

12ര%

050

Nahluchlost oboustranná lehkého stupnĢ

10ര%

051

Nahluchlost oboustranná stƎedního stupnĢ

20ര%

052

Nahluchlost oboustranná tĢžkého stupnĢ

35ര%

053

Ztráta sluchu jednoho ucha

15ര%

054

Ztráta sluchu obou uší

45ര%

055

Porucha labyrintu jednostranná podle stupnĢ

10ര%
30ര%

5ര%

099

Poúrazové následky poškození slinivky

20ര%

100

Ztráta ēásƟ jater (dle rozsahu)

40ര%

101

Poúrazové následky poranĢní moēových cest (kromĢ ledvin), zejména
zúžení moēové trubice – ženy

20ര%

102

Poúrazové následky poranĢní moēových cest (kromĢ ledvin), zejména
zúžení moēové trubice – muži

30ര%

103

Ztráta jedné ledviny

20ര%

104

Ztráta obou ledvin

75ര%

105

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest (vēetnĢ druhotné
infekce) lehkého stupnĢ

10ര%

106

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest (vēetnĢ druhotné
infekce) stƎedního stupnĢ

20ര%

107

Poúrazové následky poranĢní ledvin a moēových cest (vēetnĢ druhotné
infekce) tĢžkého stupnĢ

50ര%
50ര%

108

PíštĢl moēového mĢchýƎe nebo moēové roury

109

Hydrokela

110

Ztráta jednoho vajeēníku do 18 let

111

Ztráta jednoho vajeēníku nad 45 let

112

Ztráta obou vajeēníkƽ do 18 let

113

Ztráta obou vajeēníkƽ nad 45 let

5ര%
10ര%
neplní se

056

Porucha labyrintu oboustranná podle stupnĢ

057

Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce

058

Chronický hnisavý zánĢt stƎedního ucha prokázaný jako pƎímý následek
úrazu

15ര%

059

Ztráta celého jazyka

40ര%

060

Ztráta více než poloviny jazyka

10ര%

116

Ztráta jednoho varlete

10ര%

061

Stavy po poranĢní jazyka s defektem tkánĢ nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnoơ ztráta hlasu)

15ര%

117

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 18 let (ovĢƎeno
phaloplethysmograÞí)

35ര%

118

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46–60 let (ovĢƎeno
phaloplethysmograÞí)

5ര%

Zohyzěující jizvy v obliēejové ēásƟ hlavy:
062

defekty rtƽ

5ര%

063

podélné keloidní jizvy od 2രcm do 4രcm

2ര%

064

podélné keloidní jizvy nad 4രcm

4ര%

065

podélné jizvy od 2രcm do 4രcm

1ര%

066

podélné jizvy nad 4രcm

2ര%

2) Poškození chrupu (zpƽsobené úrazem)
067

Ztráta jednoho zubu

1ര%

068

Ztráta každého dalšího zubu

1ര%

3) Úrazy krku
069

Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice lehkého stupnĢ

15ര%

070

Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice stƎedního stupnĢ

30ര%

071

Zúžení hrtanu nebo prƽdušnice tĢžkého stupnĢ

60ര%

072

Ztráta hlasu (afonie)

20ര%

073

Zơžení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu
pƎi nedomykavosƟ hlasivek

20ര%

074

Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy

25ര%

075

Stav po úrazu prƽdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou

35ര%

076

Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze souēasnĢ
oceŸovat se zúžením hrtanu a afonií)

50ര%

4) Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu
077

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) lehkého stupnĢ

10ര%

078

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) stƎedního stupnĢ

20ര%

079

Omezení hybnosƟ hrudníku a srƽsty plic a stĢny hrudní klinicky ovĢƎené
(spirometrické vyšetƎení) tĢžkého stupnĢ

30ര%

080

Jiné následky poranĢní plic podle stupnĢ a rozsahu, jednostrannĢ
(spirometrické vyšetƎení)

40ര%

081

Jiné následky poranĢní plic podle stupnĢ a rozsahu, oboustrannĢ
(spirometrické vyšetƎení)

80ര%

22

114

Ztráta dĢlohy do 18 let

115

Ztráta dĢlohy nad 45 let

35ര%
neplní se
40ര%
neplní se

neplní se

119

Ztráta penisu nebo závažné deformity do 18 let

120

Ztráta penisu nebo závažné deformity od 46–60 let

neplní se

40ര%

121

Ztráta penisu nebo závažné deformity nad 60 let

neplní se

122

Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánƽ

40ര%

123

Sterkorální píštĢl podle sídla a rozsahu reakce v okolí

60ര%

124

Nedomykavost Ǝitních svĢraēƽ ēásteēná

20ര%

125

Nedomykavost Ǝitních svĢraēƽ úplná

60ര%

126

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ lehkého stupnĢ

10ര%

127

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ stƎedního stupnĢ

20ര%

128

Poúrazové zúžení koneēníku nebo ƎiƟ tĢžkého stupnĢ

60ര%

6) Úrazy páteƎe a míchy
129

Omezení hybnosƟ páteƎe lehkého stupnĢ

10ര%

130

Omezení hybnosƟ páteƎe stƎedního stupnĢ

25ര%

131

Omezení hybnosƟ páteƎe tĢžkého stupnĢ

55ര%

132

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky lehkého stupnĢ

25ര%

133

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky stƎedního stupnĢ

40ര%

134

Poúrazové poškození páteƎe a míchy nebo míšních koƎenƽ s trvalými
objekƟvními pƎíznaky tĢžkého stupnĢ

100ര%

7) Úrazy pánve
135

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u žen do 45 let

65ര%

136

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u žen po 45 let

50ര%

137

TĢžké poškození pánve s poruchou staƟky páteƎe a funkce dolních
konēeƟn u mužƽ

50ര%

8) Úrazy horních konēeƟn
138

Ztráta horní konēeƟny v ramenním kloubu nebo v oblasƟ mezi loketním
a ramenním kloubem vpravo

60ര%

139

Ztráta horní konēeƟny v ramenním kloubu nebo v oblasƟ mezi loketním
a ramenním kloubem vlevo

50ര%

190

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosơ pƎedlokơ vlevo (jen po otevƎených zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu)

140

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplná abdukce, abdukce nebo postavení jim blízká) vpravo

35ര%

10) Ztráta nebo poškození ruky

141

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo

30ര%

142

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pƎíznivém postavení
(abdukce 50 st. ßexe 40–45 st., vnitƎní rotace 20 st.) vpravo

30ര%

143

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pƎíznivém postavení
(abdukce 50 st. ßexe 40–45 st., vnitƎní rotace 20 st.) vlevo

25ര%

144

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu lehkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením, pƎedpažení neúplné nad 135 st.) vpravo

5ര%

145

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu lehkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením, pƎedpažení neúplné nad 135 st.) vlevo

4ര%

146

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu stƎedního stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 135 st.) vpravo

10ര%

147

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu stƎedního stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 135 st.) vlevo

8ര%

148

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu tĢžkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 90 st.) vpravo

18ര%

149

Omezení hybnosƟ ramenního kloubu tĢžkého stupnĢ
(vzpažení pƎedpažením do 90 st.) vlevo

15ര%

150

Recidivující posƩraumaƟcká luxace ramenního kloubu vpravo
(více jak 3x lékaƎem reponované, luxace RTG ovĢƎena)

15ര%

151

Recidivující posƩraumaƟcká luxace ramenního kloubu vlevo
(více jak 3x lékaƎem reponované, luxace RTG ovĢƎena)

12ര%

22ര%

191

Ztráta ruky v zápĢsơ vpravo

192

Ztráta ruky v zápĢsơ vlevo

50ര%
45ര%

193

Ztráta všech prstƽ ruky, pƎípadnĢ vēetnĢ záprstních kosơ vpravo

50ര%

194

Ztráta všech prstƽ ruky, pƎípadnĢ vēetnĢ záprstních kosơ vlevo

42ര%

195

Ztráta prstƽ ruky mimo palec vēetnĢ záprstních kosơ vpravo

45ര%

196

Ztráta prstƽ ruky mimo palec vēetnĢ záprstních kosơ vlevo

38ര%

197

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení
(postavení v krajním dlaŸovém ohnuơ) vpravo

30ര%

198

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení
(postavení v krajním dlaŸovém ohnuơ) vlevo

25ര%

199

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení
(postavení v krajním hƎbetním ohnuơ) vpravo

30ര%

200

Úplná ztuhlost zápĢsơ v nepƎíznivém postavení
(postavení v krajním hƎbetním ohnuơ) vlevo

25ര%

201

Úplná ztuhlost zápĢsơ v pƎíznivém postavení
(postavení 20–40 st. hƎbetního ohnuơ) vpravo

20ര%

202

Úplná ztuhlost zápĢsơ v pƎíznivém postavení
(postavení 20–40 st. hƎbetního ohnuơ) vlevo

17ര%

203

Pakloub ēlunkové kosƟ vpravo

15ര%

204

Pakloub ēlunkové kosƟ vlevo

12ര%

205

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – tĢžkého stupnĢ

20ര%

206

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – stƎedního stupnĢ

18ര%

207

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vpravo – lehkého stupnĢ

208

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – tĢžkého stupnĢ

17ര%
10ര%

152

Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo
(Tossy II a III)

5ര%

153

Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo
(Tossy II a III)

4ര%

154

Pakloub kosƟ pažní vpravo

40ര%

209

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – stƎedního stupnĢ

155

Pakloub kosƟ pažní vlevo

30ര%

210

Omezení pohyblivosƟ zápĢsơ vlevo – lehkého stupnĢ

156

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ jen po otevƎených zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu vpravo

30ര%

211

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– tĢžkého stupnĢ

20ര%

157

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ jen po otevƎených zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu vlevo

25ര%

212

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– stƎedního stupnĢ

15ര%

213

Viklavost zápĢsơ vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– lehkého stupnĢ

10ര%

214

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– tĢžkého stupnĢ

15ര%

215

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– stƎedního stupnĢ

10ര%

Hodnocením vpravo se rozumí posƟžení dominantní horní konēeƟny, vlevo nedominantní horní konēeƟny.

216

Viklavost zápĢsơ vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetƎením)
– lehkého stupnĢ

8ര%

9) Poškození oblasƟ loketního kloubu a pƎedlokơ

11) Poškození palce

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo

5ര%

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo

4ര%

160

Trvalé následky po pƎetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
vpravo

3ര%

161

Trvalé následky po pƎetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo

2ര%

162

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnuơ a postavení jim blízká) vpravo

30ര%

163

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepƎíznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnuơ a postavení jim blízká) vlevo

25ര%

164

Úplná ztuhlost loketního kloubu v pƎíznivém postavení
(úhel ohnuơ 90–95 st.) vpravo

20ര%

165

Úplná ztuhlost loketního kloubu v pƎíznivém postavení
(úhel ohnuơ 90–95 st.) vlevo

16ര%

166

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo – lehkého stupnĢ

167

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo – lehkého stupnĢ

168

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo – stƎedního stupnĢ

6ര%
5ര%

5ര%

217

Ztráta koncového ēlánku palce vpravo

218

Ztráta koncového ēlánku palce vlevo

7ര%

219

Ztráta palce se záprstní kosơ vpravo

25ര%

220

Ztráta palce se záprstní kosơ vlevo

21ര%

221

Ztráta obou ēlánkƽ palce vpravo

18ര%
15ര%

9ര%

222

Ztráta obou ēlánkƽ palce vlevo

223

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(krajní ohnuơ) vpravo

8ര%

224

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(krajní ohnuơ) vlevo

7ര%

225

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(v hyperextenzi) vpravo

7ര%

226

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v nepƎíznivém postavení
(v hyperextenzi) vlevo

6ര%

227

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v pƎíznivém postavení
(lehké poohnuơ) vpravo

6ര%

228

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce v pƎíznivém postavení
(lehké poohnuơ) vlevo

5ര%

12ര%

169

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo – stƎedního stupnĢ

10ര%

170

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vpravo – tĢžkého stupnĢ

18ര%

171

Omezení hybnosƟ loketního kloubu vlevo – tĢžkého stupnĢ

15ര%

172

Úplná ztuhlost kloubƽ radioulnárních s nemožnosơ pƎivrácení nebo
odvrácení pƎedlokơ v nepƎíznivém postavení (v maximální pronaci nebo
supinaci) vpravo

20ര%

173

Úplná ztuhlost kloubƽ radioulnárních s nemožnosơ pƎivrácení nebo
odvrácení pƎedlokơ v nepƎíznivém postavení (v maximální pronaci nebo
supinaci) vlevo

16ര%

229

Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo

6ര%

174

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – tĢžkého stupnĢ

20ര%

230

Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo

5ര%

175

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – stƎedního stupnĢ

10ര%

231

9ര%

176

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vpravo – lehkého stupnĢ

Omezení hybnosƟ karpometakarpálního kloubu palce podle stupnĢ
vpravo

177

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vlevo – tĢžkého stupnĢ

232

Omezení hybnosƟ karpometakarpálního kloubu palce podle stupnĢ
vlevo

7ര%

5ര%
16ര%

178

Omezení pƎivrácení a odvrácení pƎedlokơ vlevo – stƎedního stupnĢ

8ര%

233

Úplná ztuhlost všech kloubƽ palce v nepƎíznivém postavení vpravo

25ര%

179

Pakloub obou kosơ pƎedlokơ vpravo

40ര%

234

Úplná ztuhlost všech kloubƽ palce v nepƎíznivém postavení vlevo

21ര%

180

Pakloub obou kosơ pƎedlokơ vlevo

30ര%

235

9ര%

181

Pakloub kosơ vƎetenní vpravo

30ര%

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepƎíznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo

182

Pakloub kosơ vƎetenní vlevo

25ര%

236

Pakloub kosơ loketní vpravo

20ര%

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepƎíznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo

7ര%

183
184

Pakloub kosơ loketní vlevo

15ര%

237

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v pƎíznivém postavení (lehká opozice) vpravo

6ര%

238

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v pƎíznivém postavení (lehká opozice) vlevo

5ര%

239

Trvalé následky po špatnĢ zhojené BennetovĢ zlomeninĢ s trvající
subluxací, kromĢ plnĢní za poruchu funkce vpravo

3ര%

240

Trvalé následky po špatnĢ zhojené BennetovĢ zlomeninĢ s trvající
subluxací, kromĢ plnĢní za poruchu funkce vlevo

2ര%

185

Viklavý loketní kloub vpravo

15ര%

186

Viklavý loketní kloub vlevo

10ര%

187

Ztráta pƎedlokơ pƎi zachovaném loketním kloubu vpravo

55ര%

188

Ztráta pƎedlokơ pƎi zachovaném loketním kloubu vlevo

45ര%

189

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosơ pƎedlokơ vpravo (jen po otevƎených
zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu)

27ര%

23

TRVALÉ
NÁSLEDKY

158
159

6ര%

12) Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ základního kloubu:
241

lehkého stupnĢ vpravo

242

lehkého stupnĢ vlevo

2ര%
1,5ര%

243

stƎedního stupnĢ vpravo

4ര%

244

stƎedního stupnĢ vlevo

3ര%

245

tĢžkého stupnĢ vpravo

6ര%

246

tĢžkého stupnĢ vlevo

5ര%

Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ meziēlánkového kloubu:
247

lehkého stupnĢ vpravo

2ര%

248

lehkého stupnĢ vlevo

1ര%

249

stƎedního stupnĢ vpravo

4ര%

250

stƎedního stupnĢ vlevo

3ര%

251

tĢžkého stupnĢ vpravo

6ര%

252

tĢžkého stupnĢ vlevo

5ര%

290

Úplná ztuhlost všech 3 kloubƽ jednoho prstu v krajním natažení nebo
ohnuơ (v postavení bránícím funkci sousedních prstƽ) vpravo

9ര%

291

Úplná ztuhlost všech 3 kloubƽ jednoho prstu v krajním natažení nebo
ohnuơ (v postavení bránícím funkci sousedních prstƽ) vlevo

7ര%

292

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí 1 až 3രcm vpravo

4ര%

293

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí 1 až 3രcm vlevo

3ര%

294

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí 3 až 4രcm vpravo

6ര%

295

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí 3 až 4രcm vlevo

5ര%

296

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vpravo

8ര%

297

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevƎení do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vlevo

6ര%

298

Nemožnost úplného natažení jednoho z meziēlánkových kloubƽ
pƎi neporušené úchopové funkce prstƽ vpravo

1,5ര%

299

Nemožnost úplného natažení jednoho z meziēlánkových kloubƽ
pƎi neporušené úchopové funkce prstƽ vlevo

1ര%

300

Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vpravo

2ര%

301

Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vlevo

1ര%

Porucha úchopové funkce palce pƎi omezení pohyblivosƟ karpometakarpálního kloubu:
253

lehkého stupnĢ vpravo

2ര%

254

lehkého stupnĢ vlevo

1ര%

255

stƎedního stupnĢ vpravo

6ര%

256

stƎedního stupnĢ vlevo

5ര%

257

tĢžkého stupnĢ vpravo

9ര%

258

tĢžkého stupnĢ vlevo

7ര%

302

TraumaƟcká porucha nervu axillárního vpravo

30ര%

303

TraumaƟcká porucha nervu axillárního vlevo

25ര%

3ര%

304

TraumaƟcká porucha kmene nervu vƎetenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vpravo

45ര%

Ztráta dvou ēlánkƽ ukazováku vpravo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

8ര%

305

TraumaƟcká porucha kmene nervu vƎetenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vlevo

37ര%

262

Ztráta dvou ēlánkƽ ukazováku vlevo – nelze hodnoƟt poruchu úchopové
funkce

7ര%

306

TraumaƟcká porucha nervu vƎetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo

35ര%

263

Ztráta všech tƎí ēlánkƽ ukazováku vpravo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

12ര%

307

TraumaƟcká porucha nervu vƎetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo

27ര%

264

Ztráta všech tƎí ēlánkƽ ukazováku vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

10ര%

265

Ztráta ukazováku se záprstní kosơ vpravo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

15ര%

266

Ztráta ukazováku se záprstní kosơ vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

13ര%

267

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním natažení vpravo

12ര%

268

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním natažení vlevo

10ര%

Ztráta koncového ēlánku ukazováku vpravo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

4ര%

260

Ztráta koncového ēlánku ukazováku vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

261

259
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15) TraumaƟcké poruchy nervƽ horních konēeƟn
V hodnocení jsou již zahrnuty pƎípadné poruchy vazomotorické a troÞcké.

13) Poškození ukazováku

308

TraumaƟcká porucha nervu muskulokutánního vpravo

30ര%

309

TraumaƟcká porucha nervu muskulokutánního vlevo

20ര%

310

TraumaƟcká porucha kmene loketního nervu s posƟžením všech inervovaných svalƽ vpravo

40ര%

311

TraumaƟcká porucha kmene loketního nervu s posƟžením všech inervovaných svalƽ vlevo

33ര%

312

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbaēe karpu a ēásƟ hlubokého ohýbaēe prstƽ vpravo

30ര%

313

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ loketního nervu se zachováním
funkce ulnárního ohýbaēe karpu a ēásƟ hlubokého ohýbaēe prstƽ vlevo

25ര%

269

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním ohnuơ vpravo

15ര%

270

Úplná ztuhlost všech tƎí kloubƽ ukazováku v krajním ohnuơ vlevo

12ര%

271

Nemožnost úplného natažení nĢkterého z meziēlánkových kloubƽ
ukazováku vpravo, pƎi neporušené úchopové funkci

2ര%

314

TraumaƟcká porucha kmene stƎedního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vpravo

30ര%

272

Nemožnost úplného natažení nĢkterého z meziēlánkových kloubƽ
ukazováku vlevo, pƎi neporušené úchopové funkci

1ര%

315

TraumaƟcká porucha kmene stƎedního nervu s posƟžením všech
inervovaných svalƽ vlevo

25ര%

273

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 1–3രcm vpravo

4ര%

316

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ stƎedního nervu posƟžení hlavnĢ
thenarového svalstva vpravo

15ര%

274

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 1–3രcm vlevo

3ര%

317

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ stƎedního nervu posƟžení hlavnĢ
thenarového svalstva vlevo

12ര%

275

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 3–4രcm vpravo

12ര%

318

TraumaƟcká porucha všech tƎí nervƽ, popƎípadĢ i celé pletenĢ pažní vpravo

60ര%

319

TraumaƟcká porucha všech tƎí nervƽ, popƎípadĢ i celé pletenĢ pažní vlevo

50ര%

276

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí 3–4രcm vlevo

10ര%

277

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vpravo

15ര%

278

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevƎení, do dlanĢ
chybí pƎes 4രcm vlevo

12ര%

279

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou
abdukce vpravo

3ര%

280

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou
abdukce vlevo

2ര%

14) Poškození prostƎedníku, prsteníku a malíku

16) Úrazy dolních konēeƟn
320

Ztráta jedné dolní konēeƟny v kyēelním kloubu nebo v oblasƟ mezi
kyēelním a kolenním kloubem

60ര%

321

Pakloub stehenní kosƟ nebo nekróza hlavice

40ര%

322

Endoprotéza kyēelního kloubu mimo hodnocení omezení hybnosƟ
kloubu

15ര%

323

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosƟ stehenní jen po otevƎených zlomeninách nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu

25ര%

324

Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 2രcm – absolutní zkratek

325

Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 4രcm – absolutní zkratek

5ര%

Zkrácení jedné dolní konēeƟny do 6രcm – absolutní zkratek

15ര%
25ര%

1ര%

281

Ztráta celého prstu s pƎíslušnou kosơ záprstní vpravo – nelze hodnoƟt
poruchu úchopové funkce

10ര%

326
327

Zkrácení jedné dolní konēeƟny pƎes 6രcm – absolutní zkratek

282

Ztráta celého prstu s pƎíslušnou kosơ záprstní vlevo – nelze hodnoƟt
poruchu úchopové funkce

9ര%

328

Poúrazové deformity kosƟ stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylkou
osovou nebo rotaēní, za každých celých 5രst. úchylky (prokázané rtg)

283

Ztráta všech 3 ēlánkƽ nebo 2 ēl. se ztuhlosơ základního kloubu vpravo –
nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

8ര%

329

Luxace kyēle

20ര%

284

Ztráta všech 3 ēlánkƽ nebo 2 ēl. se ztuhlosơ základního kloubu vlevo –
nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

7ര%

330

Úchylky pƎes 45 st. se hodnoơ jako ztráta konēeƟny

50ര%

285

Ztráta 2 ēlánkƽ prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo –
nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

6ര%

331

v nepƎíznivém postavení (úplné pƎitažení nebo odtažení, natažení nebo
ohnuơ a postavení tĢmto blízká)

20ര%

286

Ztráta 2 ēlánkƽ prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo –
nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

5ര%

332

v pƎíznivém postavení (lehké odtažení
a základní postavení nebo nepatrné ohnuơ)

10ര%

287

Ztráta koncového ēlánku jednoho z uvedených prstƽ vpravo
– nelze hodnoƟt poruchu úchopové funkce

4ര%

333

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu lehkého stupnĢ

10ര%

334

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu stƎedního stupnĢ

30ര%

Ztráta koncového ēlánku jednoho z uvedených prstƽ vlevo – nelze
hodnoƟt poruchu úchopové funkce

3ര%

335

Omezení pohyblivosƟ kyē. kloubu tĢžkého stupnĢ

40ര%

Ztráta apexu jednoho z prstƽ vpravo i vlevo – nelze hodnoƟt poruchu
úchopové funkce

2ര%

288
289

24

5ര%

Úplná ztuhlost kyēelního kloubu:

17) Poškození kolena
336

Luxace kolena

20ര%

Úplná ztuhlost kolena v nepƎíznivém postavení:

389

TraumaƟcká porucha kmene nervu holenního s posƟžením všech
inervovaných svalƽ

35ര%

390

TraumaƟcká porucha distální ēásƟ nervu holenního s posƟžením funkce
prstƽ

391

TraumaƟcká porucha kmene nervu lýtkového s posƟžením všech
inervovaných svalƽ

30ര%

392

TraumaƟcká porucha hluboké vĢtve nervu lýtkového

20ര%

393

TraumaƟcká porucha povrchní vĢtve nervu lýtkového

10ര%

337

úplné natažení nebo ohnuơ nad úhel 20രst.

30ര%

338

ohnuơ nad 30രst.

45ര%

339

Úplná ztuhlost kolena v pƎíznivém postavení (úhel ohnuơ 15 st. až 20രst.)

25ര%

340

Endoprotéza v oblasƟ kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení
hybnosƟ kloubu)

15ര%

341

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu lehkého stupnĢ ne však po TEP

10ര%

342

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu stƎedního stupnĢ

15ര%

22) Ostatní druhy poranĢní

343

Omezení pohyblivosƟ kolenního kloubu tĢžkého stupnĢ

25ര%

394

Rozsáhlé plošné jizvy od 0,5 do 15ര% povrchu tĢla

10ര%

344

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ jednoho postranního vazu

5ര%

395

Rozsáhlé plošné jizvy nad 15ര% povrchu tĢla

40ര%

345

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ pƎedního nebo zadního
zkƎíženého vazu

15ര%

396

Poúrazové bolesƟ bez funkēního poškození

neplní se

346

Viklavost kolenního kloubu pƎi nedostateēnosƟ pƎedního a zadního
zkƎíženého vazu

25ര%

397

Ztráta vitality zubu

neplní se

398

Ztráta zubu menší než 50ര%

neplní se

347

Trvalé následky po operaƟvním vynĢơ jednoho menisku (podle rozsahu
odstranĢné ēásƟ – minimálnĢ, 1/3 menisku, prƽkaz operaēním nálezem,
nutné omezení hybnosƟ)

399

Duševní poruchy zpƽsobené úrazem

neplní se

400

Nahluchlost jednostranná lehkého stupnĢ

neplní se

401

Ztráta, odlomení a poškození mléēných zubƽ a umĢlých zubních náhrad neplní se

5ര%

348

Trvalé následky po operaƟvním vynĢơ obou meniskƽ (podle rozsahu
odstranĢných ēásơ – min. 1/3 meniskƽ, prƽkaz operaēním nálezem,
nutné omezení hybnosƟ)

10ര%

349

Trvalé následky po vynĢơ ēéšky vēetnĢ atroÞe stehenních a lýtkových svalƽ

15ര%

5ര%

18) Poškození bérce
Ztráta dolní konēeƟny v bérci:
350

se zachovalým kolenem

45ര%

351

se ztuhlým kolenním kloubem

50ര%

352

Pakloub kosƟ holenní nebo obou kosơ bérce

40ര%

353

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ kosƟ bérce jen po otevƎených zranĢních
nebo po operaƟvních zákrocích nutných k léēení následkƽ úrazu

22ര%

354

Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotaēní
úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5രst.

355

Úchylky pƎes 45രst. se hodnoơ jako ztráta bérce

5ര%
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50ര%

19) Poškození v oblasƟ hlezenního kloubu
356

Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním

357

Ztráta chodidla v ChopartovĢ kloubu

40ര%
30ര%

358

Ztráta chodidla v LisfrancovĢ kloubu nebo po dním

25ര%

359

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepƎíznivém postavení (dorzální
ßexe nebo vĢtší plantární ßexe nad 20രst.)

30ര%

360

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení

25ര%

361

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pƎíznivém postavení (plantární ßexe
od 5രst. do 20രst.)

20ര%

362

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu lehkého stupnĢ

363

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu stƎedního stupnĢ

364

Omezení pohyblivosƟ hlezenního kloubu tĢžkého stupnĢ

20ര%

365

Omezení pronace a supinace nohy

12ര%

6ര%
12ര%

366

Úplná ztráta pronace a supinace nohy

15ര%

367

Viklavost hlezenního kloubu (nutný prƽkaz na RTG nebo USG)

20ര%

368

Plochá nebo vyboēená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasƟ hlezna a nohy

25ര%

369

Chronický zánĢt kostní dƎenĢ v oblasƟ tarzu a metatarzu a kosƟ patní,
jen po otevƎených zranĢních nebo po operaƟvních zákrocích nutných
k léēení následkƽ úrazu

15ര%

20) Poškození v oblasƟ nohy
370

Ztráta všech prstƽ nohy

15ര%

371

Ztráta obou ēlánkƽ palce nohy

10ര%

372

Ztráta obou ēlánkƽ palce nohy se záprstní kosơ nebo s její ēásơ

15ര%

373

Ztráta koncového ēlánku palce nohy

374

Ztráta jiného prstu nohy (vēetnĢ malíku), za každý prst

375

Ztráta malíku nohy se záprstní kosơ nebo s její ēásơ

3ര%
2ര%
10ര%

376

Úplná ztuhlost meziēlánkového kloubu palce nohy

3ര%

377

Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy

7ര%

378

Úplná ztuhlost obou kloubƽ palce nohy

379

Omezení pohyblivosƟ meziēlánkového kloubu palce nohy

10ര%
3ര%

380

Omezení pohyblivosƟ základního kloubu palce nohy

7ര%

381

Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst

382

Poúrazové obĢhové a troÞcké poruchy
na jedné dolní konēeƟnĢ

15ര%

1ര%

30ര%

383

Poúrazové a troÞcké poruchy na obou dolních konēeƟnách

384

Poúrazová atroÞe svalstva dolních konēeƟn pƎi neomezeném rozsahu
pohybƽ v kloubu, na stehnĢ

5ര%

385

Poúrazová atroÞe svalstva dolních konēeƟn pƎi neomezeném rozsahu
pohybƽ v kloubu, na bérci

3ര%

21) TraumaƟcké poruchy nervƽ dolní konēeƟny
V hodnocení jsou již zahrnuty pƎípadné poruchy vazomotorické a troÞcké.
386

TraumaƟcká porucha nervu sedacího

50ര%

387

TraumaƟcká porucha nervu stehenního

30ര%

388

TraumaƟcká poruch nervu obturatorního

20ര%

25

26
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ2., 3. STUPEGΉ CIDK
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ2., 3. STUPEGΉ CIDL
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) CIDK a pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem
nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) CIDL (dále jen „ZPP CIDK/CIDL“) tvoƎí nedílnou
souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny
pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CIDK/CIDL mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CIDK/CIDL.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu
životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). Není-li dále v tĢchto ZPP CIDK/CIDL výslovnĢ uvedeno jinak, rozumí se pojmem pƎipojištĢní (v jednotném ēísle) kterékoliv
z obou shora speciÞkovaných pƎipojištĢní.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu, pak se na pƎipojištĢní CIDK nevztahují. Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se nevztahují
na pƎipojištĢní CIDK ani CIDL.

4.

5.

6.

7.

8.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.

2.

3.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je invalidita pojištĢného následkem
nemoci nebo úrazu (dále jen „invalidita“) 2. nebo 3. stupnĢ. Rozhodným dnem,
kdy nastala invalidita, je den uvedený v posudku pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ.
Invalidita pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 50ര% (max. však o 69ര%) u invalidity
2. stupnĢ anebo nejménĢ o 70ര% u invalidity 3. stupnĢ,
b) invalidita 2. nebo 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto
odstavce) bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ,
c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena.
ZároveŸ plaơ, že invalidita není pojistnou událosơ, pokud ke vzniku invalidity
zpƽsobené jinak než výluēnĢ následkem úrazu dojde pƎed uplynuơm ēekací
doby 18 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní.

Pro urēení míry poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika
pƎíslušných právních pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 2. nebo 3. stupnĢ
invalidity s pƎihlédnuơm k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat
pƎedơm, než k poklesu pracovní schopnosƟ došlo.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ - invalidity 2. nebo 3. stupnĢ – vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ jednorázové pojistné plnĢní ve výši sjednané pojistné ēástky z pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) CIDK/CIDL.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ – invalidity 3. stupnĢ z dƽvodu diagnózy „kvadruplegie“ nebo „terminálního onemocnĢní“ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši 150ര% sjednané pojistné ēástky.
Nárok na pojistné plnĢní je nutné doložit posudkem pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 2. nebo
3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci
nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) CIDK se rovná násobku pojistné ēástky pro dané pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro
dané pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené
pojistné), konkrétní výše bĢžného pojistného je pro první pojistný rok uvedena
v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše
bĢžného pojistného pro každý další pojistný rok bude pojistníkovi oznámena pí-
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semnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení pojišƛovna odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
Tabulka pƎirozených sazeb CIDK
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–65
Sazba (v Kē)
10
11
13,5
15
24
35
60
80
100
3.

4.

Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci
nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) CIDL se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou dobu v závislosƟ
na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné dobĢ.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ invalidity. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy
posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit
sazby pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 4. tĢchto ZPP CIDK/
CIDL.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

4.
5.

6.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?

INVALIDITA

1.

2.
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Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ došlo v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
e) radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu
k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
f) pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo
nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu
nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
j) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c, g, j) - m) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o invaliditu následkem úrazu.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 18 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu
(2., 3. stupeŸ) CIDK/CIDL ke konci pojistného období zaniká. SouēasnĢ zaniká pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDD/CIDE
téhož pojištĢného, bylo-li sjednáno.
PƎipojištĢní zaniká také ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CIDK/CIDL a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CIDK/CIDL a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CIDK/CIDL pojistníkovi na poslední
známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní
na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven
tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CIDK/CIDL pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CIDK/CIDL a/nebo
zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém
pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode
dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá
a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou
ZPP CIDK/CIDL a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Kvadruplegie
Úplné nebo ēásteēné ochrnuơ všech ētyƎ konēeƟn a trupu.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.

Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Terminální onemocnĢní
Rƽzné druhy velmi závažných onemocnĢní, jejichž prƽbĢh vede s vysokou pravdĢpodobnosơ k úmrơ pojištĢného do 12 mĢsícƽ (napƎ. generalizovaná nádorová onemocnĢní,
která se vymkla kontrole léēbou nebo o koneēná stádia selhávání životnĢ dƽležitých
orgánƽ, kde transplantace není v konkrétním pƎípadĢ možná napƎ. pro celkové poškození
organizmu).

Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ1. STUPEGΉ CIDD
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ1. STUPEGΉ CIDE
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDD a pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem
nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDE (dále jen „ZPP CIDD/CIDE“) tvoƎí nedílnou
souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny
pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CIDD/CIDE mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CIDD/CIDE.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu
životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). Není-li dále v tĢchto ZPP CIDD/CIDE výslovnĢ uvedeno jinak, rozumí se pojmem pƎipojištĢní (v jednotném ēísle) kterékoliv
z obou shora speciÞkovaných pƎipojištĢní.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu, pak se na pƎipojištĢní CIDD nevztahují. Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se nevztahují
na pƎipojištĢní CIDD ani CIDE.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.

2.

4.

5.

6.

7.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
2.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci
nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDD se rovná násobku pojistné ēástky pro dané pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro dané
pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné), konkrétní výše bĢžného pojistného je pro první pojistný rok uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše bĢžného pojistného pro každý další pojistný rok bude pojistníkovi oznámena písemnĢ
v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení pojišƛovna odešle pojistníkovi
nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
Tabulka pƎirozených sazeb CIDD
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–65
Sazba (v Kē)
5
6
8
9,5
16
19
30
51
65
74

4.

Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci
nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDE se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou dobu v závislosƟ
na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné dobĢ.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ invalidity. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy
posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit
sazby pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 4. tĢchto ZPP
CIDD/CIDE.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ došlo v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
e) radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu
k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
f) pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo
nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu
nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
j) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
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INVALIDITA

3.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je invalidita pojištĢného následkem nemoci nebo úrazu (dále jen „invalidita“) 1. stupnĢ. Rozhodným dnem,
kdy nastala invalidita, je den uvedený v posudku pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ.
Invalidita pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 35 % (max. však o 49 %),
b) invalidita 1. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto odstavce)
bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ,
c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena.
ZároveŸ plaơ, že invalidita není pojistnou událosơ, pokud ke vzniku invalidity zpƽsobené jinak než výluēnĢ následkem úrazu dojde pƎed uplynuơm ēekací doby
18 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní.
Pro urēení míry poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika pƎíslušných právních pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 1. stupnĢ invalidity
s pƎihlédnuơm k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat pƎedơm,
než k poklesu pracovní schopnosƟ došlo.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ – invalidity 1. stupnĢ – vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné
osobĢ jednorázové pojistné plnĢní ve výši sjednané pojistné ēástky z pƎipojištĢní
pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) CIDD/CIDE.
Nárok na pojistné plnĢní je nutné doložit posudkem pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 1. stupnĢ
(ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.

3.

2.

provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c, g, j) - m) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o invaliditu následkem úrazu.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 18 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.

rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CIDD/CIDE a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CIDD/CIDE pojistníkovi na poslední
známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní
na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven
tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CIDD/CIDE pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ
45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CIDD/CIDE a/nebo
zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém
pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode
dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá
a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou
ZPP CIDD/CIDE a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu
(1. stupeŸ) CIDD/CIDE ke konci pojistného období zaniká.
PƎipojištĢní zaniká také ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

INVALIDITA

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CIDD/CIDE a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ2., 3. STUPEGΉ
S KLESAJÍCÍ POJISTNOU ÁSTKOU CIDM
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeŸ) s klesající pojistnou ēástkou CIDM (dále jen „ZPP
CIDM“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné
podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CIDM mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CIDM.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

2.

30

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je invalidita pojištĢného následkem
nemoci nebo úrazu (dále jen „invalidita“) 2. nebo 3. stupnĢ. Rozhodným dnem,
kdy nastala invalidita, je den uvedený v posudku pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ.
Invalidita pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 50ര% (max. však o 69ര%) u invalidity 2.
stupnĢ anebo nejménĢ o 70ര% u invalidity 3. stupnĢ,
b) invalidita 2. nebo 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto
odstavce) bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena.
ZároveŸ plaơ, že invalidita není pojistnou událosơ, pokud ke vzniku invalidity zpƽsobené jinak než výluēnĢ následkem úrazu dojde pƎed uplynuơm ēekací doby
18 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní.
Pro urēení míry poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika
pƎíslušných právních pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 2. nebo 3. stupnĢ
invalidity s pƎihlédnuơm k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat
pƎedơm, než k poklesu pracovní schopnosƟ došlo.
Pojistná ēástka je lineárnĢ klesající, je tedy ke každému výroēí snížena o 1/n sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje sjednanou pojistnou dobu v letech.
Pokud dojde ke zmĢnĢ tohoto pƎipojištĢní na žádost pojistníka (zmĢna pojistné
ēástky nebo pojistné doby) je pojistná ēástka ke každému výroēí snížena o 1/n novĢ
sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje novĢ sjednanou pojistnou dobu zaokrouhlenou na celé roky nahoru, zaokrouhleno na celé Ɵsíce Kē nahoru.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ - invalidity 2. nebo 3. stupnĢ – vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ jednorázové pojistné plnĢní ve výši aktuálnĢ platné pojistné ēástky
z pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeŸ)
s klesající pojistnou ēástkou CIDM.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ – invalidity 3. stupnĢ z dƽvodu diagnózy „kvadruplegie“ nebo „terminálního onemocnĢní“ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši 150 % aktuálnĢ platné pojistné ēástky.
Nárok na pojistné plnĢní je nutné doložit posudkem pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 2. nebo
3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního por-

tálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

3.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky aktuálnĢ platné k poēátku tohoto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou
dobu v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné
dobĢ; pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají pevné sazby pojistného. V posledních
3 letech trvání pƎipojištĢní se plaơ pouze 1ര% pojistného urēeného podle pƎedchozí
vĢty.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám tĢchto
staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ nemoci
diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit sazby
pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna
vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 5 tĢchto ZPP CIDM.

2.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

4.
5.

6.
1.

2.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

3.

4.

5.

V posledních 5 letech trvání pƎipojištĢní není možné smluvnĢ mĢnit výši pojistné
ēástky nebo zkráƟt pojistnou dobu, v posledních 3 letech trvání tohoto pƎipojištĢní
pak není možné ani pojistnou dobu prodloužit.
Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CIDM a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CIDM a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CIDM pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CIDM pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní.
Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CIDM a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se
tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CIDM a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Kvadruplegie
Úplné nebo ēásteēné ochrnuơ všech ētyƎ konēeƟn a trupu.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
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INVALIDITA

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ došlo v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
e) radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu
k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
f) pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo
nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu
nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
j) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu
(2., 3. stupeŸ) s klesající pojistnou ēástkou CIDM ke konci pojistného období zaniká.
SouēasnĢ zaniká pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu
(1. stupeŸ) s klesající pojistnou ēástkou CIDF téhož pojištĢného, bylo-li sjednáno.
PƎipojištĢní zaniká také ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 - Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c, g, j) - m) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o invaliditu následkem úrazu.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 18 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.

získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Terminální onemocnĢní
Rƽzné druhy velmi závažných onemocnĢní, jejichž prƽbĢh vede s vysokou pravdĢpodobnosơ k úmrơ pojištĢného do 12 mĢsícƽ (napƎ. generalizovaná nádorová onemocnĢní,

která se vymkla kontrole léēbou nebo o koneēná stádia selhávání životnĢ dƽležitých
orgánƽ, kde transplantace není v konkrétním pƎípadĢ možná napƎ. pro celkové poškození
organizmu).
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU Έ1. STUPEGΉ
S KLESAJÍCÍ POJISTNOU ÁSTKOU CIDF
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) s klesající pojistnou ēástkou CIDF (dále jen „ZPP CIDF“)
tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky
pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CIDF mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CIDF.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

INVALIDITA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je invalidita pojištĢného následkem nemoci nebo úrazu (dále jen „invalidita“) 1. stupnĢ. Rozhodným dnem,
kdy nastala invalidita, je den uvedený v posudku pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ.
Invalidita pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 35 % (max. však o 49 %),
b) invalidita 1. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto odstavce)
bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ,
c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena.
ZároveŸ plaơ, že invalidita není pojistnou událosơ, pokud ke vzniku invalidity
zpƽsobené jinak než výluēnĢ následkem úrazu dojde pƎed uplynuơm ēekací doby
18 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní.
Pro urēení míry poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika pƎíslušných právních pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 1. stupnĢ invalidity
s pƎihlédnuơm k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat pƎedơm,
než k poklesu pracovní schopnosƟ došlo.
Pojistná ēástka je lineárnĢ klesající, je tedy ke každému výroēí snížena o 1/n sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje sjednanou pojistnou dobu v letech.
Pokud dojde ke zmĢnĢ tohoto pƎipojištĢní na žádost pojistníka (zmĢna pojistné
ēástky nebo pojistné doby) je pojistná ēástka ke každému výroēí snížena o 1/n novĢ
sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje novĢ sjednanou pojistnou dobu zaokrouhlenou na celé roky nahoru, zaokrouhleno na celé Ɵsíce Kē nahoru.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ - invalidity 1. stupnĢ – vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné
osobĢ jednorázové pojistné plnĢní ve výši aktuálnĢ platné pojistné ēástky z pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeŸ) s klesající
pojistnou ēástkou CIDF.
Nárok na pojistné plnĢní je nutné doložit posudkem pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 1. stupnĢ
(ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

3.
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Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky aktuálnĢ platné k poēátku tohoto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou pojistnou
dobu v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na sjednané pojistné
dobĢ; pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají pevné sazby pojistného. V posledních
3 letech trvání pƎipojištĢní se plaơ pouze 1 % pojistného urēeného podle pƎedchozí
vĢty.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných

pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám tĢchto
staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ nemoci
diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit sazby
pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna
vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 5 tĢchto ZPP CIDF.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ došlo v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
e) radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu
k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
f) pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo
nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu
nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
j) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);

2.

m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c, g, j) - m) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o invaliditu následkem úrazu.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 18 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.

rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CIDF a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CIDF pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CIDF pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CIDF a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CIDF a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem nemoci nebo úrazu
(1. stupeŸ) s klesající pojistnou ēástkou CIDF ke konci pojistného období zaniká.
PƎipojištĢní zaniká také ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

3.

5.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU Έ3. STUPEGΉ CUD3
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad invalidity následkem úrazu
(3. stupeŸ) CUD3 (dále jen „ZPP CUD3“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy
a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen
„VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CUD3 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CUD3.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ zvyšování pojistné ēástky bez
zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

4.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.

3.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je 3. stupeŸ invalidity pojištĢného
následkem úrazu.
Invalidita pojištĢného následkem úrazu je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 70ര%;
b) invalidita 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto odstavce)
bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ;
c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena, a
d) pƎíēinou invalidity 3. stupnĢ byl výluēnĢ úraz pojištĢného ve smyslu tĢchto ZPP
CUD3.
Za den vzniku pojistné událosƟ se považuje den vzniku invalidity 3. stupnĢ uvedený
v posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ. Pro urēení míry
poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika pƎíslušných právních

5.
6.

pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 3. stupnĢ invalidity s pƎihlédnuơm
k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat pƎedơm, než k poklesu
pracovní schopnosƟ došlo.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve formĢ renty, která se vyplácí v pravidelných mĢsíēních dávkách ve výši 1/12 pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ. Pojišƛovna zapoēne s pojistným
plnĢním (výplatou renty) poēínaje nejbližším datem splatnosƟ pojistného, které
následuje po dni vzniku pojistné událosƟ, a skonēí ke dni splatnosƟ pojistného,
ke kterému pojištĢný nedoloží svƽj nárok na pojistné plnĢní dle odst. 6 tohoto
ēlánku, nejpozdĢji však ke dni zániku tohoto pƎipojištĢní. Pojišƛovna bude pokraēovat s výplatou renty i po zániku tohoto pƎipojištĢní až do dosažení vĢku 65 let
pojištĢného, pokud k zániku tohoto pƎipojištĢní dojde:
a) zpƽsobem dle ēl. 6 odst. 4 tĢchto ZPP CUD3, tzn. dosažením maximálního
vĢku pojištĢného pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ, nebo
b) zpƽsobem dle ēl. 6 odst. 1 tĢchto ZPP CUD3, tzn. zánikem hlavního kryơ,
jestliže hlavní kryơ zaniklo uplynuơm sjednané pojistné doby nebo pojistnou
událosơ dožiơ se sjednaného konce pojištĢní pojištĢným.
Po zahájení výplaty renty se vždy k výroēnímu dni poēátku pƎipojištĢní roēní hodnota renty navýší o 5ര% (z pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné událosƟ).
PojištĢný je povinen doložit svƽj nárok na pojistné plnĢní pƎi oznámení pojistné
událosƟ a dále pak každý další rok trvání pojistného plnĢní (výplaty renty) pƎed
dnem splatnosƟ pojistného, který se oznaēením shoduje s datem splatnosƟ pojistného, v nĢmž bylo s pojistným plnĢním zapoēato, má-li zájem na pokraēování
pojistného plnĢní ze strany pojišƛovny, nejdéle však do zániku pƎipojištĢní. PƎi
oznámení pojistné událosƟ se nárok dokládá posudkem pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 3. stupnĢ
(ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku), a v následujících
letech trvání pojistného plnĢní se dokládá aktualizovanými posudky pƎíslušného
orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterých bude v rámci kontroly míry
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4.

V posledních 5 letech trvání pƎipojištĢní není možné smluvnĢ mĢnit výši pojistné
ēástky nebo zkráƟt pojistnou dobu, v posledních 3 letech trvání tohoto pƎipojištĢní
pak není možné ani pojistnou dobu prodloužit.
Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CIDF a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

7.

8.

poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného potvrzeno trvání invalidity 3. stupnĢ
(ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 2 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vypláceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

4.

5.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.
3.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ invalidity. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy
posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit
sazby pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 8 odst. 5 tĢchto ZPP CUD3.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

2.

3.

4.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

INVALIDITA

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ následkem úrazu došlo v pƎímé
nebo nepƎímé souvislosƟ:
a)
se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání
lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav pojištĢného;
b)
s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním
zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných lékaƎem;
c)
s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným kƎeēovým
záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz jejich výluēnou
pƎíēinou;
d)
s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
e)
s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné
palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo
používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
f)
s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku;
g)
s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h)
s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i)
s úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní;
j)
s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí, vēetnĢ
zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi
existujícími pƎed takovým úrazem;
k)
se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu pojištĢného;
l)
s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to sportƽ
extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách
a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ. horolezectví
a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny aviaƟcké sporty a lety
jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové
sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištĢní
nebo v jiných než obvyklých podmínkách – napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování
mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety
provozované licencovaným leteckým dopravcem.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
34

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní zaniká ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.

PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

5.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojišƛovna si rovnĢž vyhrazuje právo pƎezkoumávat zdravotní stav pojištĢného,
jeho pracovní schopnost, vēetnĢ splnĢní podmínek pro uznání invalidity 3. stupnĢ v dobĢ pojistného plnĢní dle tohoto pƎipojištĢní (v dobĢ výplaty renty).
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CUD3 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší následující pracovní den. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CUD3 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CUD3 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CUD3 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní.
Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CUD3 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se
tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CUD3 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ ZPROŠT NÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU S MOŽNOSTÍ VÝPLATY
M SÍNÍ RENTY ΈINVALIDITA 3. STUPN Ή COP2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Pro toto pƎipojištĢní plaơ, že pojištĢným se vždy rozumí pojistník.
Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je 3. stupeŸ invalidity pojištĢného.
Rozhodným dnem, kdy nastala invalidita, je den uvedený v posudku pƎíslušného
orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ.
Invalidita pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, jestliže:
a) z dƽvodu dlouhodobĢ nepƎíznivého zdravotního stavu pojištĢného nastal pokles jeho pracovní schopnosƟ nejménĢ o 70ര%;
b) invalidita 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle písm. a) tohoto odstavce)
bude pojištĢnému uznána v rámci posudku pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení o invaliditĢ;
c) úƎednĢ ovĢƎená kopie tohoto posudku o invaliditĢ bude pojišƛovnĢ doložena.
ZároveŸ plaơ, že invalidita není pojistnou událosơ, pokud ke vzniku invalidity
zpƽsobené jinak než výluēnĢ následkem úrazu dojde pƎed uplynuơm ēekací doby
18 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní.
Pro urēení míry poklesu pracovní schopnosƟ pojištĢného se použije metodika pƎíslušných právních pƎedpisƽ o dƽchodovém pojištĢní k urēení 3. stupnĢ invalidity
s pƎihlédnuơm k výdĢleēným ēinnostem, které pojištĢný mohl vykonávat pƎedơm,
než k poklesu pracovní schopnosƟ došlo.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ je pojistným plnĢním ze strany pojišƛovny:
a) zproštĢní pojistníka od povinnosƟ plaƟt pojistné za hlavní kryơ i veškerá pƎipojištĢní sjednaná v pojistné smlouvĢ (pojistné za pojistníka hradí pojišƛovna).
Pojišƛovna zapoēne s pojistným plnĢním (zprosơ pojistníka od povinnosƟ plaƟt
pojistné) poēínaje nejbližším datem splatnosƟ pojistného, které následuje
po dni vzniku pojistné událosƟ, a skonēí ke dni splatnosƟ pojistného, ke kterému pojištĢný nedoloží svƽj nárok na pojistné plnĢní dle odst. 7 tohoto ēlánku,
nejpozdĢji však ke dni zániku tohoto pƎipojištĢní,
b) a výplata pojistného plnĢní ve formĢ renty, pokud je k tomuto pƎipojištĢní
výslovnĢ sjednána, která se vyplácí po dobu trvání zproštĢní od placení v pravidelných mĢsíēních dávkách, jejichž výše je dohodnuta v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ), a to podle volby pojištĢného uēinĢné pƎi oznámení pojistné událosƟ.
PojištĢný je povinen doložit svƽj nárok na pojistné plnĢní pƎi oznámení pojistné
událosƟ a dále pak každý další rok trvání pojistného plnĢní pƎed dnem splatnosƟ
pojistného, který se oznaēením shoduje s datem splatnosƟ pojistného, v nĢmž
bylo s pojistným plnĢním zapoēato, má-li zájem na pokraēování pojistného plnĢní ze strany pojišƛovny, nejdéle však do zániku pƎipojištĢní. PƎi oznámení pojistné
událosƟ se nárok dokládá posudkem pƎíslušného orgánu sociálního zabezpeēení
o invaliditĢ, ve kterém je pojištĢnému uznána invalidita 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní podmínky dle odst. 3 písm. a) tohoto ēlánku), a v následujících letech trvání pojistného plnĢní se dokládá aktualizovanými posudky pƎíslušného orgánu sociálního
zabezpeēení o invaliditĢ, ve kterých bude v rámci kontroly míry poklesu pracovní
schopnosƟ pojištĢného potvrzeno trvání invalidity 3. stupnĢ (ve smyslu splnĢní
podmínky dle odst. 3 písm. a) tohoto ēlánku).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu
pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní ve formĢ renty, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká
k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má
na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní ve formĢ renty bude v takovém
pƎípadĢ vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ,
neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká. Dojde-li po ukonēení pojistného plnĢní
k novému uznání invalidity 3. stupnĢ pƎíslušným orgánem sociálního zabezpeēení,
resp. ke splnĢní podmínek dle odst. 3 tohoto ēlánku, je možné tuto skuteēnost
nahlásit jako novou pojistnou událost.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou dobu trvání pojištĢní v závislosƟ na délce sjednané pojistné doby a vĢku pojištĢného k poēátku pojištĢní.
Pojistnou ēástkou se v tomto pƎípadĢ rozumí souēet bĢžného pojistného za hlavní
kryơ a všechna další pƎipojištĢní sjednaná v pojistné smlouvĢ (s výjimkou tohoto
pƎipojištĢní COP2 a pƎipojištĢní Cardif CRDF) pƎed zohlednĢním pƎípadných slev
na pojistné.

Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit; (iii) na základĢ souēasné právní úpravy posuzování
podmínek a stupŸƽ invalidity. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, anebo (iii) k nezanedbatelné zmĢnĢ právní úpravy
posuzování podmínek a stupŸƽ invalidity, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit
sazby pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 5 tĢchto ZPP COP2.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k invaliditĢ došlo v pƎímé nebo nepƎímé
souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání
lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním
zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který není z lékaƎského
hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným kƎeēovým
záchvatem, která zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz jejich výluēnou
pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
e) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné palivo,
pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo používány
pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
f) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární
štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
i) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou pƎípadƽ,
kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento dotazník byl
vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené nemoci pojištĢného
do pojištĢní pƎijala;
j) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí, vēetnĢ
zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo
vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ. horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm dýchacího pƎístroje pod
40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny aviaƟcké sporty a lety jinými letouny,
než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní
povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než
obvyklých podmínkách – napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené
tratĢ, cyklisƟka mimo vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety
provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c, g, j) – m) plaơ pouze pro pƎípad, že se
jedná o invaliditu následkem úrazu.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.

5.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní zaniká ke dni, kdy je pojištĢnému pƎiznán starobní dƽchod.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
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7.

3.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní zproštĢní od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu s možnosơ výplaty mĢsíēní renty (invalidita 3. stupnĢ)
COP2 (dále jen „ZPP COP2“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je
všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP COP2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP COP2.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

2.

3.

4.

5.

je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojišƛovna si rovnĢž vyhrazuje právo pƎezkoumávat zdravotní stav pojištĢného,
jeho pracovní schopnost, vēetnĢ splnĢní podmínek pro uznání invalidity 3. stupnĢ v dobĢ pojistného plnĢní dle tohoto pƎipojištĢní, tj. v dobĢ zproštĢní od placení pojistného.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP COP2 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP COP2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP COP2 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi

doruēením nového znĢní ZPP COP2 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní.
Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP COP2 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se
tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou ZPP COP2 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?

Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD NESOB STANOSTI NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CLC3
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?

INVALIDITA

1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad nesobĢstaēnosƟ následkem
nemoci nebo úrazu CLC3 (dále jen „ZPP CLC3“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné
smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní
(dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CLC3 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CLC3.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

V.

Mobilita:

VI.

Schopnost pohybovat se:

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je nesobĢstaēnost pojištĢného.
NesobĢstaēnosơ se rozumí následkem úrazu a/nebo nemoci vzniklá neschopnost
pojištĢného samostatnĢ provést alespoŸ ētyƎi ze šesƟ skupin níže uvedených
ēinnosơ, pƎiēemž podmínkou pƎiznání nároku na pojistné plnĢní je skuteēnost, že
pojištĢný není schopen samostatnĢ vykonávat souēasnĢ všechny ēinnosƟ vyjmenované pod pƎíslušnou skupinou:

skupina ēinnosơ:
I.

PƎijímání stravy, dodržování
pitného režimu:

II.

Myơ tĢla / koupání nebo
sprchování:

III.

Výkon fyziologické potƎeby
vēetnĢ hygieny:

IV.

Oblékání, svlékání,
obouvání, zouvání:

pojištĢný není schopen – souēasnĢ všech
následujících ēinnosơ:
a) pƎenesení stravy k ústƽm alespoŸ lžící,
b) pƎenesení nápoje k ústƽm,
c) konzumace stravy a nápojƽ obvyklým
zpƽsobem
a) umyơ rukou, obliēeje,
b) uơrání se;
c) provedení celkové hygieny, vēetnĢ vlasƽ,
d) péēe o pokožku;
a) regulace vyprazdŸování moēe a stolice,
b) zaujeơ vhodné polohy pƎi výkonu fyziologické
potƎeby,
c) manipulace s odĢvem pƎed a po vyprázdnĢní,
d) oēista po provedení fyziologické potƎeby,
e) vyhledání WC;
a) oblékání spodního a vrchního odĢvu na rƽzné
ēásƟ tĢla,
b) svlékání odĢvu z horní a dolní ēásƟ tĢla,
c) zouvání;

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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a) zmĢna polohy tĢla z polohy vleže do polohy
vsedĢ nebo ve stoji a opaēnĢ, popƎípadĢ
s pƎidržováním nebo s oporou,
b) zmĢna polohy ze sedu a do sedu,
c) zmĢna polohy z boku na bok;
d) schopnost vydržet v poloze v sedĢ po dobu
alespoŸ 30 minut,
e) udržování polohy tĢla v požadované poloze pƎi
delším sezení;
f) stání, popƎípadĢ s pƎidržováním nebo
s oporou o kompenzaēní pomƽcku,
g) setrvání ve stoji, popƎípadĢ s pƎidržováním
nebo s oporou po dobu alespoŸ 10 minut;
a) chƽze, popƎípadĢ s použiơm kompenzaēních
pomƽcek krok za krokem, na vzdálenost
alespoŸ 10രm.
b) udržení požadovaného smĢru chƽze,
c) chƽze okolo pƎekážek;
d) chƽze po stupních smĢrem nahoru a dolƽ,
popƎípadĢ s použiơm opory o horní konēeƟny
nebo kompenzaēní pomƽcky;

NesobĢstaēnost pojištĢného v dƽsledku nemoci, která nastala pƎed uplynuơm
ēekací doby 6 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní, není pojistnou událosơ.
Za den vzniku pojistné událosƟ se považuje datum doruēení písemného oznámení
pojistné událosƟ do sídla pojišƛovny, a to ve formĢ a zpƽsobem popsaným v odst.
7 tohoto ēlánku.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve formĢ renty, která se vyplácí po ukonēení šetƎení pojistné událosƟ v pravidelných mĢsíēních dávkách ve výši 1/12 pojistné ēástky platné ke dni vzniku pojistné
událosƟ, a to maximálnĢ po dobu 24 mĢsícƽ. Pojišƛovna zapoēne s pojistným plnĢním (výplatou renty) poēínaje nejbližším datem splatnosƟ pojistného, které následuje po dni vzniku pojistné událosƟ (a to i zpĢtnĢ, v pƎípadĢ pozdĢjšího ukonēení
šetƎení), a skonēí po uplynuơ 24 mĢsícƽ, popƎ. i dƎíve, zemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu
výplaty pojistného plnĢní jak je popsáno v odst. 5 tohoto ēlánku.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu výplaty pojistného plnĢní, pojišƛovna skonēí s výplatou uvedených mĢsíēních dávek (nárok na výplatu pojistného plnĢní zaniká)
po vyplacení mĢsíēní dávky v mĢsíci, v nĢmž došlo k úmrơ pojištĢného. Pokud mezi
datem úmrơ pojištĢného a oznámením jeho úmrơ pojišƛovnĢ, již bylo vyplaceno
pojistné plnĢní z tohoto pƎipojištĢní nad rámec nároku popsaného v tomto odstavci, je pojišƛovna oprávnĢna snížit o takovou ēástku pojistné plnĢní vyplácené
pojišƛovnou z pojistné událosƟ smrt pojištĢného na hlavním kryơ.
PojištĢný je povinen doložit svƽj nárok na pojistné plnĢní pƎi oznámení pojistné
událosƟ kopií lékaƎské zprávy, popƎ. i dalšími doklady, posudky, zdravotnickou dokumentací, které si pojišƛovna v rámci šetƎení pojistné událosƟ vyžádá.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu
schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost a zažádat o výplatu pojistného
plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká k pojištĢnému

8.

ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vypláceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, popƎ. na adresu trvalého bydlištĢ
pojištĢného, je-li tento zpƽsob výplaty sjednán namísto plnĢní na bankovní úēet,
a to v obou pƎípadech neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.
Pokud je výsledkem šetƎení pojistné událosƟ zamítnuơ nároku pojištĢného
na výplatu pojistného plnĢní, pƎipojištĢní nezaniká a pojištĢný má možnost nahlásit pojistnou událost znovu, pokud dojde po uplynuơ 3 mĢsícƽ od zamítnuơ
nároku na pojistné plnĢní ke zhoršení jeho zdravotního stavu.

2.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou dobu trvání pojištĢní v závislosƟ
na délce sjednané pojistné doby a vĢku pojištĢného k poēátku pojištĢní.

3.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.

5.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní zaniká k datu vzniku pojistné událosƟ, pokud výsledkem šetƎení pojistné událosƟ je výplata pojistného plnĢní.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní uvedeného v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

4.

5.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
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INVALIDITA

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud k nesobĢstaēnosƟ došlo v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození
pojištĢného vēetnĢ úmyslného pƎivození nemoci, ochabnuơ sil nebo úmyslného
nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ (to neplaơ,
dojde-li k uvedenému v souvislosƟ s duševní poruchou pojištĢného);
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním
zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který není z lékaƎského
hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných lékaƎem;
c) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob, kontaminací
radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu, nebo ze
spalování jaderného paliva;
d) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující
vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu, reaktoru,
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu
materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy jiné než jaderné palivo,
pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány, uchovávány nebo používány
pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké nebo jiné podobné mírové úēely;
e) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých
zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové nebo nukleární
štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní sílu nebo látku;
f) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
g) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
h) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou pƎípadƽ,
kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento dotazník byl
vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené nemoci pojištĢného
do pojištĢní pƎijala;
i) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo
vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ. horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm dýchacího pƎístroje pod
40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny aviaƟcké sporty a lety jinými letouny,
než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní
povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než
obvyklých podmínkách – napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené
tratĢ, cyklisƟka mimo vyznaēené tratĢ);
j) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety
provozované licencovaným leteckým dopravcem.

(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
V rámci šetƎení pojistné událosƟ je pojištĢný povinen zajisƟt, aby pojišƛovnou
vyžadované doklady k posouzení jeho zdravotního stavu (zda jsou splnĢny
podmínky nesobĢstaēnosƟ) byly pojišƛovnĢ pƎedány bez zbyteēného odkladu
a dále poskytnout veškerou nezbytnou souēinnost. PƎi šetƎení pojistné událosƟ
je pojištĢný rovnĢž povinen se na žádost pojišƛovny podrobit lékaƎské prohlídce
nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou v termínu pojišƛovnou stanoveném. Náklady na uvedené vyšetƎení zdravotního stavu
pojištĢného hradí pojišƛovna v prƽbĢhu 1 roku trvání pojištĢní maximálnĢ dvakrát,
pƎiēemž tyto náklady hrazené pojišƛovnou nezahrnují náklady na dopravu do zdravotnického zaƎízení, kde bude vyšetƎení provedeno. Náklady na tƎeơ a další vyšetƎení zdravotního stavu pojištĢného v rámci 1 roku trvání pojištĢní nese pojištĢný.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CLC3 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CLC3 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CLC3 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CLC3 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CLC3 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm pojistník svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CLC3 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD ZÁVISLOSTI DÍT TE NA PÉI JINÉ OSOBY NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CDI2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pƎípad závislosƟ dítĢte na péēi jiné osoby
následkem nemoci nebo úrazu CDI2 (dále jen „ZPP CDI2“) tvoƎí nedílnou souēást
smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní
(dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CDI2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CDI2.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o možnosƟ zvyšování pojistné ēástky bez
zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

2.

3.
4.
5.

Pojistnou událosơ je závislost pojištĢného dítĢte na péēi jiné osoby ve smyslu
ēl. 2 odst. 2 tĢchto ZPP CDI2 zpƽsobená nemocí nebo úrazem pojištĢného dítĢte,
která vznikne bĢhem trvání pojištĢní, to však pouze za pƎedpokladu, že tato událost
u pojištĢného nastala až po uplynuơ ēekací doby 3 mĢsíce ode dne poēátku tohoto
pƎipojištĢní. ekací doba se neuplatní v pƎípadĢ, kdy ke vzniku závislosƟ na péēi jiné
osoby došlo výluēnĢ následkem úrazu.
Závislosơ na pomoci jiné osoby pro úēely tĢchto ZPP CDI2 se rozumí III. nebo IV.
stupeŸ závislosƟ pojištĢného dítĢte na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona ē.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ. Závislost pojištĢného dítĢte na péēi jiné osoby musí být pojišƛovnĢ doložena úƎednĢ ovĢƎenou kopií
rozhodnuơ orgánu vykonávajícího pƽsobnost v oblasƟ sociálních služeb.
Rozhodným dnem, kdy nastala závislost dítĢte na péēi jiné osoby, je den uvedený
v rozhodnuơ orgánu vykonávajícího pƽsobnost v oblasƟ sociálních služeb.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ jednorázové pojistné plnĢní ve výši sjednané pojistné ēástky.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ “, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu pojišƛovny. Pojistnou událost oznamuje pojištĢný nebo jeho zákonný zástupce.

2.

3.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.

5.

INVALIDITA

2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.
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Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud pojistná událost nastala v pƎímé nebo
nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
d) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
e) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
f) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
g) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
h) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
i) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
j) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
k) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní ke konci pojistného období zaniká.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. c), g), i) – l) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o závislost na pomoci jiné osoby následkem úrazu.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 3 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.
Další výluky z pojistného plnĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného a to zejména na základĢ
dotazníku o zdravotním stavu, který je pojištĢný sám nebo prostƎednictvím svého
zákonného zástupce pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ
vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv
a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost
pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna
je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného,
a to lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí
sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá proƟnávrh),
popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CDI2 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou
zmĢnu tĢchto ZPP CDI2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí
písemný návrh nového znĢní ZPP CDI2 pojistníkovi na poslední známou kontaktní
adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením
nového znĢní ZPP CDI2 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku
a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník
má právo zmĢnu tĢchto ZPP CDI2 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt.
VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi.
Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem
úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CDI2 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo
pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.

Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
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Zvláštní pojistné podmínky
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NÍ PRO P\ÍPAD RAKOVINY DOSP LÝCH CZR1
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lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

2.

3.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je stanovení diagnózy nĢkterého ze
závažných onemocnĢní anebo podstoupení nĢkteré z operací (v obou pƎípadech
speciÞkovaných v pƎíloze), to však pouze za pƎedpokladu, že tato událost u pojištĢného nastala až po uplynuơ ēekací doby 6 mĢsícƽ ode dne poēátku tohoto
pƎipojištĢní a zároveŸ s ơm, že:
a) u pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR1 a u pƎipojištĢní pro pƎípad
rakoviny dospĢlých CZR3 se pojistné kryơ týká jen onemocnĢní rakoviny popsaných v ēásƟ A pƎílohy;
b) u pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV6 a u pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV7 se pojistné kryơ týká
všech závažných onemocnĢní, popƎ. operací popsaných v ēásƟ B pƎílohy.
V pƎíloze je popsáno, který den se u jednotlivých závažných onemocnĢní/operací
považuje za den vzniku pojistné událosƟ.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši sjednané pojistné ēástky nebo její ēásƟ, a to v závislosƟ na typu závažného
onemocnĢní / podstoupené operace, které jsou pƎedmĢtem dané pojistné událosƟ. Konkrétní výše pojistného plnĢní pro jednotlivé diagnózy, resp. procentuální
hodnota pojistného plnĢní ve vztahu ke sjednané pojistné ēástce, je uvedena
v pƎíloze.
Pokud výše vyplaceného pojistného plnĢní dosáhne ménĢ než 100ര% pojistné
ēástky, tj. 10ര% nebo 30ര% podle urēitých diagnóz speciÞkovaných v pƎíloze,
pƎipojištĢní takovou pojistnou událosơ nezaniká. Pƽvodní pojistná ēástka bude
po vyplacení pojistného plnĢní snížena o hodnotu vyplaceného pojistného plnĢní
na aktuální/disponibilní pojistnou ēástku, a to s úēinnosơ ke dni vzniku pojistné událosƟ. Ke stejnému dni bude odpovídajícím zpƽsobem snížena také výše
bĢžného pojistného. Poēet pojistných událosơ podle tohoto odstavce je omezen
pouze hodnotou pƽvodní sjednané pojistné ēástky k tomuto pƎipojištĢní (v maximální výši 100ര%, resp. 150ര% pƎi uplatnĢní diagnózy terminálního onemocnĢní).
Proto nebude-li aktuální/disponibilní pojistná ēástka s ohledem na pƎedchozí výplaty pojistného plnĢní dosahovat pƎíslušné výše pojistného plnĢní k pƎedmĢtnému závažnému onemocnĢní / podstoupené operaci, pojišƛovna výplatu takového
posledního pojistného plnĢní odpovídajícím zpƽsobem sníží. V souētu tak nelze
vyplaƟt více než 100ര% pƽvodnĢ sjednané pojistné ēástky k tomuto pƎipojištĢní.

PƎi uplatnĢní diagnózy terminálního onemocnĢní pak nelze v souētu vyplaƟt více
než 150ര% pƽvodnĢ sjednané pojistné ēástky k tomuto pƎipojištĢní.
Pokud již bylo z tohoto pƎipojištĢní oprávnĢné osobĢ ēásteēnĢ plnĢno podle
pƎedchozího odstavce, následné zmĢny na tomto pƎipojištĢní jsou vylouēeny (to
plaơ i pro výmĢnu tohoto pƎipojištĢní za kterékoliv jiné ze 4 pƎipojištĢní CZR1,
CZR3, CZV6 a CZV7 upravovaných tĢmito zvláštními pojistnými podmínkami).
Bude-li jako pojistná událost nahlášeno tzv. terminální onemocnĢní (tj. pƎíslušné
závažné onemocnĢní v terminálním stádiu, jak je speciÞkováno v pƎíloze pro všechny varianty tohoto pƎipojištĢní CZR1, CZR3, CZV6 nebo CZV7), pojišƛovna si vyhrazuje právo zdravotní stav pojištĢného, resp. pƎedložené doklady o zdravotním
stavu pojištĢného pƎezkoumat, a v pƎípadech, kdy lékaƎ stanovený pojišƛovnou
nepotvrdí výskyt terminálního onemocnĢní ve smyslu deÞnice uvedené v pƎíloze,
vyplaƟt jen 100ര% pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní dle standardní diagnózy
daného onemocnĢní.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského
portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu
pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba
blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ
vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li
pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

3.

4.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR1 a u pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV6 se rovná násobku
pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro
aktuální vĢk pojištĢného. Pro tato pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí
sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné), konkrétní výše bĢžného pojistného je
pro první pojistný rok uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše bĢžného pojistného pro každý další pojistný rok bude
pojistníkovi oznámena písemnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení
pojišƛovna odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR3 a pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV7 se rovná násobku
pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku
na celou pojistnou dobu v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní
a na sjednané pojistné dobĢ.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro tato pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); a (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit sazby
pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna
vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 4 tĢchto ZPP CZR1/
CZR3 a CZV6/CZV7.
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Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR1,
pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR3, pƎipojištĢní pro pƎípad závažných
onemocnĢní dospĢlých CZV6 a pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní
dospĢlých CZV7 (dále jen „ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7“) tvoƎí nedílnou souēást
smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní
(dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CZR1/CZR3
a CZV6/CZV7.
Tato pƎipojištĢní CZR1, CZR3, CZV6 a CZV7 je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). Není-li dále
v tĢchto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 výslovnĢ uvedeno jinak, rozumí se pojmem
pƎipojištĢní (v jednotném ēísle), kterékoliv ze shora speciÞkovaných pƎipojištĢní
CZR1, CZR3, CZV6 a CZV7.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

Tabulka pƎirozených sazeb CZR1
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15–20 21–25 26–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65
Sazba (v Kē) 15
18
19
29
48
77
110
151
175
Tabulka pƎirozených sazeb CZV6
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 000 Kē a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65
Sazba (v Kē) 30
35
40
43
52
76
115
180
250
320

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

2.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

2.

3.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v nĢkolika výjimeēných pƎípadech, které
jsou speciÞkovány v pƎíloze u popisu diagnóz nĢkterých závažných onemocnĢní/
operací.
Právo na pojistné plnĢní rovnĢž nevznikne, pokud závažné onemocnĢní ēi operace nastaly v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
d) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
e) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
f) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 6 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na nejnižší pojistnou ēástku platnou za posledních 6 mĢsícƽ pƎed dnem
vzniku této pojistné událosƟ.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pokud výše vyplaceného pojistného plnĢní dosáhne 100ര% pojistné ēástky, resp.
150ര% pojistné ēástky pƎi uplatnĢní diagnózy terminálního onemocnĢní, ke dni
vzniku dané pojistné událosƟ pƎipojištĢní zaniká.
PƎipojištĢní zaniká od poēátku a pojišƛovna vráơ pojistníkovi veškeré pojistné
zaplacené za toto pƎipojištĢní, pokud den vzniku pojistné událosƟ nastane pƎed
uplynuơm sjednané ēekací doby 6 mĢsícƽ od poēátku tohoto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit

3.

4.

(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, a to lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto
zjištĢní pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho
zmĢnu (podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 a/nebo pƎíslušných
právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který
není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující.
Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že
dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení
funkēnosƟ interních systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna
v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/
CZV7 pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ
zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CZR1/CZR3
a CZV6/CZV7 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem
úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo
zmĢnu tĢchto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se
tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7
a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
PƎíloha
PƎíloha k tĢmto ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 a ZPP CZR5/CZV8 obsahující speciÞkaci diagnóz všech závažných onemocnĢní/operací, které jsou kryty ơmto pƎipojištĢním, vēetnĢ
uvedení pƎípadných výluk z pojistného plnĢní, rozhodného dne, který se považuje za den
vzniku pojistné událosƟ, procentuální hodnoty pojistného plnĢní ve vztahu ke sjednané
pojistné ēástce a dokumentƽ, které jsou povinnĢ pƎekládány pojišƛovnĢ pƎi oznámení
pojistné událosƟ.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ RAKOVINY DOSP LÝCH A P\IPOJIŠT NÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ DOSP LÝCH
ást A – varianta PƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých (CZR1, CZR3 a CZR5)
PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

150 %

Terminální
onemocnĢní
z dƽvodu
rakoviny

42

Popis diagnózy
Jedná se o onemocnĢní, jejichž prƽbĢh vede s vysokou pravdĢpodobnosơ k úmrơ
pojištĢného do 12 mĢsícƽ. Jde o generalizovaná nádorová onemocnĢní, která
se vymkla kontrole léēbou. Diagnóza i prognóza musí být stanovena pƎíslušným
lékaƎem specialistou, tj. onkologem na základĢ histologických a jiných odborných
vyšetƎení. OšetƎující onkolog musí potvrdit, že se jedná o stav pojištĢného, kdy je
u zhoubného onemocnĢní veškerá dostupná léēba vyēerpána a nastupuje pouze
léēba symptomaƟcká a paliaƟvní. Pojišƛovna je oprávnĢna zdravotní stav pojištĢného a pƎedložené doklady o zdravotním stavu pƎezkoumat specialistou, kterého
stanoví pojišƛovna.

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ
Zpráva ošetƎujícího lékaƎe onkologa, potvrzující tuto
diagnózu, stadium, léēbu a prognózu onemocnĢní.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému bylo
onkologem stanoveno terminální stádium onemocnĢní
odpovídající uvedenému popisu.

PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

100 %

Rakovina

10 %

Rakovina
in situ

Popis diagnózy

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ

Je onemocnĢní projevující se výskytem zhoubných nádorƽ s charakterisƟckým
nekontrolovatelným rƽstem a šíƎením zhoubných bunĢk a s jejich pronikáním
do zdravé tkánĢ. K tĢmto onemocnĢním se rovnĢž Ǝadí leukemie, sarkomy, zhoubné nemoci mízního systému (napƎ. Hodgkinova nemoc), maligní onemocnĢní kostní
dƎenĢ a metastaƟcké formy rakoviny kƽže.

PropouštĢcí zpráva z nemocnice nebo potvrzená kopie
zprávy odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo
potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému
byla diagnóza stanovena; dále fotokopie histologického
nálezu s ēíslem preparátu.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: a) nádorová onemocnĢní za pƎítomnosƟ HIV nákazy; b) maligní melanomy kƽže ve stádiu 1A hloubky (menší
než 1രmm, II nebo III bez zvƎedovatĢní) dle platné klasiÞkace AJCC z roku 2002; c)
dysplazie a rakoviny dĢložního hrdla ve stadiu CIN-1, CIN-2 a CIN-3; d) ēasná stádia
rakoviny prostaty TNM klasiÞkace T1 vēetnĢ T1a i T1b nebo ekvivalentní klasiÞkace; e) všechny nezhoubné (benigní) nádory a polycytemia vera; f) všechna pre-maligní stádia, neinvazivní stádia nádorová – tzv. carcinomas in situ a mikroinvazivní
nálezy; g) hyperkeratozy, squamozní a basocelulární formy rakoviny kƽže.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem – onkologem nebo patologem na základĢ histologického nebo
jiného nezpochybnitelného vyšetƎení svĢdēícího pro
zhoubné postupující onemocnĢní.

Je preinvazivní nádor, tj. nádor s nerozvinutým obrazem zhoubného nádoru.
Diagnóza musí být stanovena histologicky. Není pƎítomna invaze do stromatu. Musí
být jasné z dokumentace histopatologický ēíselný kód MN 8000-9999/2. Klíēové
pro rozlišení karcinomu in situ je v ēísle za lomítkem /2/.

Zpráva odborného lékaƎe onkologa, gynekologa, gastroenterologa, urologa nebo jiného odborného lékaƎe
s výsledky histologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

ást B – PƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých (CZV6, CZV7 a CZV8)
PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

150 %

Terminální
onemocnĢní

100 %

100 %

100 %

100 %

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ

Jsou rƽzná onemocnĢní, jejichž prƽbĢh vede s vysokou pravdĢpodobnosơ k úmrơ
pojištĢného do 12 mĢsícƽ. Jde napƎíklad o generalizovaná nádorová onemocnĢní,
která se vymkla kontrole léēbou nebo o koneēná stádia selhávání životnĢ dƽležitých orgánƽ (srdce apod.), kde není v konkrétním pƎípadĢ možná, napƎ. pro celkové
poškození organizmu, transplantace. Diagnóza i prognóza musí být stanovena
pƎíslušným lékaƎem specialistou (tj. onkologem, kardiologem apod.). V pƎípadĢ onkologické diagnózy, ošetƎující onkolog musí potvrdit, že se jedná o stav pojištĢného,
kdy je u zhoubného onemocnĢní veškerá dostupná léēba vyēerpána a nastupuje
pouze léēba symptomaƟcká a paliaƟvní. Analogicky, ošetƎující kardiolog musí
potvrdit trvalé tĢžké poškození srdce, neƎešitelné jiným operaēním zákrokem, nežli
event. transplantací srdce, která však v tomto konkrétním pƎípadĢ není možná.
Podmínkou je závažnost onemocnĢní, které vyžaduje trvalou medikaci a sledování pro pƎetrvávající klinické obơže odpovídající srdeēnímu selhávání III–IV. tƎídy
klasiÞkace NYHA. Ejekēní frakce levé komory musí být ménĢ než 25 %. Pojišƛovna
je oprávnĢna zdravotní stav pojištĢného a pƎedložené doklady o zdravotním stavu
pƎezkoumat specialistou, kterého stanoví pojišƛovna.

Zpráva ošetƎujícího lékaƎe onkologa, kardiologa nebo
jiného specialisty, potvrzující tuto diagnózu, stadium,
léēbu a prognózu onemocnĢní.

Je smrt ēásƟ srdeēního svalu zpƽsobená pƎerušením krevního zásobení v pƎíslušné
oblasƟ. Diagnóza akutního infarktu myokardu musí být potvrzena splnĢním
následujících kritérií: a) typický prƽbĢh bolesơ na hrudníku; b) nové zmĢny na EKG,
které prokazují infarkt; c) charakterisƟcké zvýšení speciÞckých enzymƽ nebo poziƟvita pƎíslušných biochemických testƽ.

PropouštĢcí zpráva z nemocnice nebo zpráva odborného
pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy
s uvedením data, ke kterému byla diagnóza stanovena.

By-pass
chirurgie
koronárních /
vĢnēitých cév

Je operaƟvní Ǝešení zúžení nebo ucpání jedné nebo více koronárních tepen
transplantací bypassu. UzávĢr nebo významné zúžení koronární tepny musí být
doloženo angiograÞckým vyšetƎením. Operace musí být doporuēena kardiologem
jako nezbytnĢ nutný výkon. Operace musí být provedena na území eské republiky.
PƎípadná operace v zahraniēí musí být pƎedem odsouhlasena pojišƛovnou, a to
písemnou formou. V pƎípadĢ nesplnĢní této podmínky není pojišƛovna povinna
vyplaƟt pojistné plnĢní.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: angioplasƟky a jiné intraarteriální
techniky založené na katetrizaci nebo zákroky laserem.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, kde byl
bypass proveden, vždy s uvedením data operace.

Operace
– náhrada
srdeēní
chlopnĢ

Je operaēní náhrada jedné nebo více srdeēních chlopní chlopní umĢlou. Musí jít
o tak závažné defekty na chlopni nebo chlopních, které nemohou být upraveny
nitrosrdeēní katetrizaēní technikou. Náhrada musí být provedena na základĢ
doporuēení kardiologa. Operace musí být provedena na území eské republiky.
PƎípadná operace v zahraniēí musí být pƎedem odsouhlasena pojišƛovnou, a to
písemnou formou. V pƎípadĢ nesplnĢní této podmínky není pojišƛovna povinna
vyplaƟt pojistné plnĢní.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, kde byla
provedena náhrada, vždy s uvedením data operace.

Operace aorty

Je operaēní výkon na aortĢ provedený v dƽsledku jejího roztržení, vzniku výdutĢ
nebo jejího vrozeného zúžení. Operace musí být provedena na základĢ doporuēení
kardiologa. Operace musí být provedena na území eské republiky. PƎípadná
operace v zahraniēí musí být pƎedem odsouhlasena pojišƛovnou, a to písemnou
formou. V pƎípadĢ nesplnĢní této podmínky není pojišƛovna povinna vyplaƟt
pojistné plnĢní.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: operace na vĢtvích aorty nebo bypassy vystupující z aorty a vedoucí krev do periferního ƎeēištĢ a Ǝešení stentgraŌy.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, kde byla
provedena operace, vždy s uvedením data operace.

Kardiomyopathií (onemocnĢním srdeēní svaloviny – myokardu) se ve smyslu tohoto pojištĢní rozumí dilatovaná kardiomyopathie, tj. zpravidla pozánĢtlivé posƟžení
myokardu. Diagnoza musí být potvrzena kardiologem na základĢ významných
klinických pƎíznakƽ (tj. podle klasiÞkace NYHA III.–IV. stupeŸ selhávání srdce), EKG,
echokardiograÞe (EF LK musí být pod 25 %), katetrizaēního vyšetƎení, popƎípadĢ
doplnĢného biopsií srdce.

Zpráva z odborného kardiologického pracovištĢ, která
potvrzuje uvedenou diagnózu.

Infarkt
myokardu

KardiomyopaƟe dilatovaná
– srdeēní
selhání

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému bylo
onkologem nebo jiným specialistou stanoveno terminální stádium onemocnĢní odpovídající uvedenému popisu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza akutního infarktu myokardu odborným lékaƎem – kardiologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den provedení operace.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den provedení operace.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den provedení operace.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: kardiomyopathie jiné, tj. hypertroÞcké, restrikƟvní, geneƟcky podmínĢné a zapƎíēinĢné toxickými vlivy (alkoholická
kardiomyopathie) nebo pƎi souēasné infekci virem HIV.
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ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

100 %

Popis diagnózy

PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

100 %

Mrtvice

Popis diagnózy
Je jakákoliv nahodilá mozková cévní pƎíhoda zpƽsobená krvácením do mozkové tkánĢ nebo nedokrvením mozku zanechávající trvalý objekƟvnĢ zjisƟtelný
neurologický nález. Diagnóza musí být podložena odpovídajícími zmĢnami pƎi CT
(poēítaēová tomograÞe) nebo NMR (magneƟcká resonance) vyšetƎení.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: úrazové pƎíēiny mrtvice a drobné
cévní mozkové pƎíhody z krátkodobého nedokrvení urēitých oblasơ mozku, které se
projevují pƎechodnými mozkovými poruchami a které rychle ustupují
(TIA – tranzitorní ischemické ataky).

100 %

Primární plicní
hypertenze

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ
Výsledky neurologického vyšetƎení (CT, angiograÞe nebo
NMR); propouštĢcí zpráva z nemocnice nebo zprávu odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému byla diagnóza
stanovena; potvrzení pƎetrvávání neurologického nálezu
po uplynuơ 3 až 6 mĢsícƽ od probĢhlé pƎíhody.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem.

Je hypertroÞe ēi dilatace pravé srdeēní komory (cor pulmonale) se zvýšením
stƎedního tlaku v plicnici nad 25mmHg s následkem trvalého zhoršení fyzických
schopnosơ v rozsahu IV. tƎídy klasiÞkace poškození srdce (NYHA). Diagnóza musí
být stanovena ošetƎujícím kardiologem nebo pneumologem s pƎedloženými výsledky katetrizaēního vyšetƎení.

Zpráva odborného lékaƎe pneumologa nebo kardiologa
potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

100 %

TĢžké
selhávání plic

Je koneēné stádium plicních onemocnĢní, která vedou k trvalému dechovému
selhávání (tj. chronické respiraēní insuÞcienci). Diagnóza musí být potvrzena
odborným lékaƎem pneumologem a splnĢním všech ētyƎ následujících kritérií
souēasnĢ: a) hodnota FEV1 (pƎi spirometrickém vyšetƎení) je trvale menší než 1 litr;
b) je nutná trvalá kyslíková terapie pro hypoxemii; c) parciální tlak kyslíku (PaO2)
pƎi analýze krevních plynƽ je roven nebo nižší než 55 mmHg; d) je pociƛována
klidová dušnost.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data stanovení diagnózy; vēetnĢ; zprávy spirometrického vyšetƎení,
analýzy krevních plynƽ a potvrzení trvalé kyslíkové léēby.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza chronické respiraēní insuÞcience
lékaƎem – pneumologem.

100 %

Selhání jater

Jedná se o koneēné stádium onemocnĢní jater, které zpƽsobuje nekontrolovaný
ascites, trvalou žloutenku, rozvoj jícnových a žaludeēních varixƽ a hepatální encefalopathii. Tyto uvedené pƎíznaky musí být pƎítomny souēasnĢ. Diagnóza musí být
stanovena odborným lékaƎem hepatologem nebo internistou.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: pƎípady selhání jater zpƽsobené
abuzem alkoholu nebo návykových látek.

Zpráva odborného lékaƎe internisty nebo hepatologa
potvrzující tuto diagnózu.

Je tak pokroēilé a nezvratné selhání obou ledvin, že si vyžaduje léēbu umĢlou
ledvinou pƎi zaƎazení do trvalého dialyzaēního programu. PƎíslušný odborný lékaƎ
musí potvrdit, že léēba umĢlou ledvinou trvala nejménĢ 3 mĢsíce.

Rozhodnuơ o zaƎazení do trvalého dialyzaēního programu; potvrzená zpráva z dialyzaēního stƎediska (nefrologie) po 3 mĢsících trvající léēby umĢlou ledvinou.

100 %

Selhání ledvin
vyžadující
dialýzu nebo
transplantaci

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den zaƎazení pojištĢného do trvalého dialyzaēního programu lékaƎem.
100 %

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

100 %

100 %

100 %

Je chronické selhání funkce kostní dƎenĢ, v jehož dƽsledku je v krvi nedostatek
ēervených i bílých krvinek a krevních desƟēek. OnemocnĢní musí splŸovat alespoŸ
jednu z následujících podmínek: a) pravidelné krevní transfuze po dobu nejménĢ
tƎí mĢsícƽ, b) pravidelná aplikace imunosupresivních látek po dobu nejménĢ tƎí
mĢsícƽ, c) transplantace kostní dƎenĢ nebo zaƎazení do jejího programu. Diagnóza
musí být potvrzena hematologem.

Zpráva ošetƎujícího hematologa o prƽbĢhu onemocnĢní.

Transplantace
životnĢ
dƽležitých
orgánƽ
a transplantace
kostní dƎenĢ

Je životnĢ nezbytná transplantace srdce, srdce a plic, jater, ledvin, slinivky bƎišní,
kostní dƎenĢ, kdy je pƎíjemcem pojištĢný. Transplantace musí být založena na objekƟvním potvrzení o selhání pƎíslušných orgánƽ odbornými lékaƎi. Operace musí
být provedena na území eské republiky. PƎípadná operace v zahraniēí musí být
pƎedem odsouhlasena pojišƛovnou, a to písemnou formou. V pƎípadĢ nesplnĢní
této podmínky není pojišƛovna povinna vyplaƟt pojistné plnĢní.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: transplantace jiných orgánƽ, ēásơ
výše uvedených orgánƽ, bunĢēných tkání nebo tzv. kmenových bunĢk.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, kde byla provedena transplantace, vždy s uvedením data operace.

Systémový
Lupus
Erytematodes
s posƟžením
ledvin

Jedná se o autoimunitní systémové onemocnĢní charakterizované rozvojem
autoproƟlátek pƽsobících proƟ rƽzným vlastním orgánƽm; morfologická klasiÞkace
WHO III. až VI. tƎídy musí být potvrzena biopsií ledvin. PosƟžení ledvin musí být
ve stadiu koneēného selhávání renálních funkcí, tj. nemocný musí být zaƎazen
do dialyzaēního programu.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Roztroušená
skleróza

Je chronické onemocnĢní centrálního nervového systému vyvolané poškozením
obalƽ nervových vláken úbytkem myelinu. Musí se jednat o takové stadium onemocnĢní, kdy jsou souēasnĢ v dobĢ trvání pƎipojištĢní splnĢny dvĢ následující podmínky: a) musí pƎetrvávat neurologicky nepochybné známky posƟžení zrakových
nervƽ, mozkového kmene, páteƎní míchy, koordinace nebo funkcí vnímání, což je
potvrzeno neurologem; b) stav pojištĢného musí být tak závažný, že mu je výluēnĢ
pro tuto diagnózu pƎiznána invalidita III. stupnĢ.

PropouštĢcí zpráva z nemocnice nebo zpráva z neurologie, která stanovila nebo potvrdila trvalou diagnózu vždy
s uvedením data, ke kterému byla diagnóza stanovena;
Posudek o invaliditĢ; rozhodnuơ o pƎiznání invalidního
dƽchodu III. stupnĢ eskou správou sociálního zabezpeēení.

AplasƟcká
anemie

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza aplasƟcké anemie pƎíslušným
hematologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den provedení operace.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy byla pojištĢnému v dƽsledku tohoto onemocnĢní uznána invalidita
III. stupnĢ (na základĢ rozhodnuơ o pƎiznání invalidního dƽchodu III. stupnĢ eskou správou sociálního
zabezpeēení).
100 %

100 %
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AmyotroÞcká
laterální
skleroza

Apalický
syndrom

Jedná se o progresivní degeneraƟvní posƟžení motorického neuronu s pƎítomnosơ
svalových obrn a atroÞí s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není
schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání,
samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci druhé osoby.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa s náležitými testy
potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o nekrózu (odumƎení) kƽry mozkové s neposƟženým mozkovým kmenem.
Tento stav musí být potvrzen odborným lékaƎem, neurologem nebo anesteziologem. Kriteria splŸující diagnózu apalického syndromu musí trvat nejménĢ
01 mĢsíc.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: apalické syndromy zpƽsobené intoxikací alkoholem a požiơm drog.

Zpráva odborného lékaƎe anesteziologa nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byl
stanoven poēátek apalického syndromu pƎíslušným
odborným lékaƎem.

PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

100 %

Ztráta Ǝeēi
neúrazová

Popis diagnózy

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ

Je úplná, trvalá a nezvratná ztráta schopnosƟ mluvit v dƽsledku posƟžení hlasivek
pƎetrvávající souvisle po dobu alespoŸ 12 mĢsícƽ. Diagnóza musí potvrzovat onemocnĢní hlasivek zpƽsobující ztrátu Ǝeēi.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: vznik posƟžení v dƽsledku psychického stavu (tj. veškeré pƎíēiny související s psychiatrickými diagnózami) a na pƎípady
zpƽsobené úrazem.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa, ORL specialisty
nebo psychiatra potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena trvalá ztráta Ǝeēi pƎíslušným odborným
lékaƎem.

100 %

Ochrnuơ
konēeƟn
neúrazové
(ztráta
schopnosƟ
používat
konēeƟny)

Je ochrnuơ všech konēeƟn (kvadruplegie) trvající alespoŸ tƎi mĢsíce. Diagnóza
musí být potvrzena odborným lékaƎem neurologem nebo traumatologem.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: ēásteēné ochrnuơ, pƎechodné ochrnuơ a ochrnuơ
následkem úrazu.

Zprávu odborného lékaƎe neurologa nebo traumatologa
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému došlo
k ochrnuơ.

100 %

Slepota
neúrazová
(obĢ oēi)

Je úplná a trvalá ztráta zraku u obou oēí vzniklá následkem onemocnĢní, k jehož
vzniku došlo v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: slepotu zpƽsobenou úrazem.

LékaƎská zpráva z odborného pracovištĢ o prƽbĢhu
onemocnĢní zraku, které zpƽsobilo trvalou oboustrannou slepotu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena trvalá slepota odborným lékaƎem
– oŌalmologem.

100 %

Hluchota
neúrazová
(ztráta sluchu
obou uší)

Je úplná oboustranná a trvalá ztráta sluchu, vzniklá následkem onemocnĢní, k jehož vzniku došlo v dobĢ trvání v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní. Diagnóza musí být
potvrzena lékaƎským vyšetƎením vēetnĢ audiometrických a zvukoprahových testƽ
a zprávou odborného lékaƎe, ORL specialisty.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: hluchotu zpƽsobenou úrazem.

Zpráva z nemocnice, v pƎípadĢ hospitalizace na odborném pracovišƟ (ORL), které stanovilo tuto diagnózu;
zpráva z doplŸkových vyšetƎení sluchového aparátu
(RTG, CT, audiogram a další).
Dnem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena trvalá hluchota odborným lékaƎem – ORL
specialistou.

100 %

100 %

30 %

30 %

Nezhoubný
nádor
na mozku

Je onemocnĢní projevující se výskytem zhoubných nádorƽ s charakterisƟckým
nekontrolovatelným rƽstem a šíƎením zhoubných bunĢk a s jejich pronikáním
do zdravé tkánĢ. K tĢmto onemocnĢním se rovnĢž Ǝadí leukemie, sarkomy, zhoubné nemoci mízního systému (napƎ. Hodgkinova nemoc), maligní onemocnĢní kostní
dƎenĢ a metastaƟcké formy rakoviny kƽže.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: a) nádorová onemocnĢní za pƎítomnosƟ HIV nákazy; b) maligní melanomy kƽže ve stádiu 1A hloubky (menší než
1രmm, II nebo III bez zvƎedovatĢní) dle platné klasiÞkace AJCC z roku 2002; c) dysplazie a rakoviny dĢložního hrdla ve stadiu CIN-1, CIN-2 a CIN-3; d) ēasná stádia rakoviny prostaty TNM klasiÞkace T1 vēetnĢ T1a i T1b nebo ekvivalentní klasiÞkace;
e) všechny nezhoubné (benigní) nádory a polycytemia vera; f) všechna pre-maligní
stádia, neinvazivní stádia nádorová - tzv. carcinomas in situ a mikroinvazivní nálezy;
g) hyperkeratozy, squamozní a basocelulární formy rakoviny kƽže.

PropouštĢcí zpráva z nemocnice nebo potvrzená kopie
zprávy odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo
potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému
byla diagnóza stanovena; dále fotokopie histologického
nálezu s ēíslem preparátu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem – onkologem nebo patologem na základĢ histologického nebo
jiného nezpochybnitelného vyšetƎení svĢdēícího pro
zhoubné postupující onemocnĢní.

Jsou nezhoubné nádory mozku, mozkových blan a prodloužené míchy, které ohrožují život pojištĢného útlakem okolní tkánĢ a ne svou zhoubnou povahou. Nádor
musí být potvrzen neurologickým vyšetƎením a musí být neurologem doporuēen
k neurochirurgickému zákroku. V pƎípadĢ, že je hodnocen jako neoperabilní, neurologické vyšetƎení musí prokázat trvalé neurologické následky pro pojištĢného.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: prosté cysty, granulomy, vaskulární
malformace, hematomy, nádory hypofýzy a páteƎe.

Komplexní zpráva z odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu, vždy s uvedením data,
ke kterému byla diagnóza stanovena, vēetnĢ výsledkƽ
vyšetƎení, které dokazují závažnost nezhoubného nádoru
(CT, NMR, RTG vyšetƎení a další).

Je rozvinuté onemocnĢní AIDS nebo prokázaná infekce jakýmkoliv HIV virem,
pokud byl pojištĢný inÞkován: a) krevní transfúzí inÞkované krve nebo krevními
produkty podanými oÞciálnĢ registrovaným pracovištĢm na území eské republiky
v dobĢ trvání pƎipojištĢní. Tvorba proƟlátek odpovídajících HIV infekci musí být
prokázána do 6 mĢsícƽ po transfúzi; b) injekēní jehlou jako následek poranĢní pƎi
vykonávání normálních pracovních povinnosơ lékaƎƽ, zdravotních sester, stƎedního
zdravotnického personálu, hasiēƽ a ēlenƽ záchranných sborƽ. PojištĢný musí zároveŸ pƎedložit negaƟvní test na proƟlátky HIV, který je proveden ihned po poranĢní.
Tvorba proƟlátek odpovídajících HIV infekci musí být prokázána do 6 mĢsícƽ
po poranĢní. Pojistné kryơ se nevztahuje na osoby s hemoÞlií.

Pro pƎípad a) stanovisko oÞciálnĢ registrovaného pracovištĢ v R, které podalo inÞkovanou krev anebo krevní
derivát; dále poziƟvní výsledek vyšetƎení proƟlátek
HIV do 6 mĢsícƽ po podání preparátu. Pro pƎípad b)
negaƟvní výsledky testu na HIV proƟlátky provedeného
do 7 dnƽ po poranĢní;

Stav
po
0angioplasƟce
(PCI)

Jde o invazivní (katetrizaēní) léēbu pro lumen vĢnēitých (koronárních) tepen zužující proces, nejēastĢji atheroscleroƟckého pƽvodu. ZprƽchodnĢní vĢnēitých tepen
mƽže být provedeno balonkovou angioplasƟkou s event. následným zavedením
stentu nebo jinou technikou, napƎ. použiơm frézy, laserového pƎístroje apod. Musí
být potvrzeno zprávou kardiologa, vēetnĢ výsledku koronarograÞckého vyšetƎení,
které dokládá, že uvedený zákrok byl proveden na alespoŸ jedné cévĢ s nejménĢ
60 % stenozou (zúžením).

Zpráva odborného lékaƎe kardiologa potvrzující tuto
diagnózu.

Plicní Þbroza

Jedná se o onemocnĢní neznámého pƽvodu posƟhující plicní intersƟcium. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a zprávou pƎíslušného specialisty – pneumologa.

Zpráva odborného lékaƎe pneumologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

AIDS/HIV a)
násl. krev.
transf. nebo b)
jako profesní
onemocnĢní
u zdravotníkƽ

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza závažného nezhoubného nádoru
odborným lékaƎem – neurologem.

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

100 %

Rakovina

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy došlo k pƎenosu nebo infektu HIV.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
kardiologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
pneumologem.
30 %

Alzheimerova
nemoc

Je neurodegeneraƟvní onemocnĢní na podkladĢ speciÞckých degeneraƟvních
zmĢn mozkové tkánĢ projevující se demencí pojištĢného s léēbou trvající minimálnĢ po dobu tƎí mĢsícƽ. PosƟžení musí vést k výraznému snížení poznávacích
(kogniƟvních) funkcí, k úbytku pamĢƟ, vnímání, intelektu, Ǝeēi, orientace v ēase
a prostoru takového stupnĢ, že brání výkonu povolání a schopnosƟ zvládání akƟvit
bĢžného života a kontaktu s okolím. Diagnóza musí být stanovena do vĢku 65 let
pojištĢného a doložena výsledky provedených diagnosƟckých vyšetƎení.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: alkoholickou demenci.

Zpráva ošetƎujícího lékaƎe neurologa vēetnĢ odborných
nálezƽ, jako je NMR, psychotesty atd. potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– neurologem.
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PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

30 %

TĢžká
demence

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
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Epilepsie

Svalová
dystroÞe/
atroÞe

Parkinsonova
nemoc

Popis diagnózy
Je degeneraƟvní posƟžení mozku, projevující se demencí pojištĢného. Musí se jednat o významné snížení poznávacích (kogniƟvních) funkcí, pamĢƟ, vnímání, intelektu ēi orientace posƟženého, tj. takového stupnĢ, že mu brání vykonávat povolání
a vede ke ztrátĢ jeho schopnosƟ zvládat akƟvity bĢžného života. Je tƎeba, aby stav
byl potvrzen jako nezvratný, to znamená jako stav, který nereaguje zlepšením ani
na alespoŸ 3 mĢsíce trvající soustavnou medikamentozní léēbu. Diagnóza musí být
stanovena do vĢku 65 let pojištĢného a potvrzena neurologem a být podpoƎena
náležitými testy kogniƟvních funkcí a dalšími vyšetƎeními, jako je NMR ēi CT.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: alkoholovou demenci a psychiatrická
onemocnĢní s podobnými projevy.

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ
Zpráva odborného lékaƎe neurologa s výsledky pƎíslušných testƽ (psychotesty, CT, NMR) potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Pro potƎeby tohoto pƎipojištĢní se rozumí pod touto diagnózou jen epilepsie
Jacksonského typu, tj. nezpochybnitelná a závažná forma, projevující se typickými
pƎíznaky jako je bezvĢdomí s nekontrolovaným pádem, motorickými projevy charakterisƟckých záškubƽ, ēasto s komplikacemi typu pokousání jazyka a inkonƟnence. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe, neurologa.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: pƎípady koincidence tohoto onemocnĢní s toxikomanií a abuzem alkoholu.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu epilepsie Jacksonského typu.

Skupina dĢdiēných degeneraƟvních onemocnĢní svalƽ charakterizovaná bolesƟvosơ a ochablosơ (atroÞí) svalstva, s následkem takového posƟžení pojištĢného,
že není schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ,
oblékání, samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ, anebo musí být
trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci druhé osoby.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.

Jedná se o trvalé zhoršení motorických funkcí spojené s tƎesem, svalovou ztuhlosơ,
zhoršením pohybu a tĢlesnou nestabilitou v dƽsledku degeneraƟvního onemocnĢní mozku, s léēbou trvající minimálnĢ po dobu tƎí mĢsícƽ. OnemocnĢní musí vést
k vážným pohybovým poơžím, k zásadnímu zpƽsobu ovlivnĢní života a k trvalé neschopnosƟ zvládat bĢžné životní akƟvity. Diagnóza musí být stanovena odborným
lékaƎem neurologem do vĢku 65 let pojištĢného a doložena výsledky provedených
diagnosƟckých vyšetƎení. Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: Parkinsonovu chorobu vzniklou následkem pƎedávkování léky ēi užíváním drog nebo úrazem.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa s pƎíslušnými
laboratorními vyšetƎeními mozku (CT, EEG) potvrzující
tuto diagnózu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Jedná se o stav trvalého hlubokého bezvĢdomí pacienta, který nereaguje na zevní
sƟmuly a vnitƎní potƎeby. Ten pƎežívá jen díky životní funkce podporujícím zaƎízením, jako je napƎ. Ǝízená venƟlace. Doba trvání komatu musí být nejménĢ 96 hodin.
Zpráva neurologa potvrzující residuální permanentní neurologický nález musí být
doložena. Koma musí být dokumentováno zprávou z pƎíslušného anesteziologicko-resuscitaēního oddĢlení.

Zpráva odborného lékaƎe anesteziologa nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.

Ochrnuơ
dvou konēeƟn
souēasnĢ
neúrazové

Je ochrnuơ nejménĢ dvou konēeƟn (paraplegie, hemiplegie) trvající alespoŸ tƎi
mĢsíce.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: ochrnuơ jedné konēeƟny (monoplegie), ēásteēné ochrnuơ (paréza), pƎechodné ochrnuơ a úrazovou pƎíēinu.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.

Amputace
horních
a dolních
konēeƟn
neúrazová

Jedná se o amputace nejménĢ dvou konēeƟn v dƽsledku onemocnĢní, k jehož
vzniku došlo v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní, a to rukou a/nebo nohou alespoŸ
v kloubu zápĢsơ a/nebo chodidel v kloubu kotníku. Diagnóza musí být potvrzena
ošetƎujícím lékaƎem. Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: amputaci horních
a dolních konēeƟn následkem úrazu.

Zpráva odborného lékaƎe chirurga s pƎesným popisem
pƎíēin, prƽbĢhu a úrovnĢ amputace.

Revmatoidní
artriƟda

Pro pƎípad tohoto pƎipojištĢní se rozumí pod pojmem uvedené diagnózy autoimunitní systémové onemocnĢní posƟhující preferenēnĢ malé klouby, s jistotou
potvrzené pƎíslušným odborným lékaƎem (revmatologem). Diagnóza musí být
doložena revmatologickou zprávou dokládající charakterisƟcké obơže, zjištĢní
posƟžení jiných orgánƽ (napƎ. srdce a plic) a posiƟvitou laboratorních vyšetƎení,
vēetnĢ hodnot zánĢtlivých markerƽ (CRP,FW) a hladin speciÞckých proƟlátek (tj. RF
revmatoidního faktoru). Diagnóza musí být potvrzena revmatologem.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢtlivé onemocnĢní páteƎe s prƽkazem anƟgenu HLA-B 27 (ankylozující spondyliƟda páteƎe). OnemocnĢní ve 4. až 5. stadiu nemoci musí být doloženo
výsledky vyšetƎení CT (computerová tomograÞe) nebo NMR (magneƟcká rezonance) páteƎe, zobrazujícími srostlé obratle zmĢnĢné zánĢtem (bambusová páteƎ);
souēasnĢ musí být pƎítomny výrazné klinické obơže (bolesƟvé pohybové poơže
a omezení dýchací mechaniky).

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s pƎíslušnými
výsledky NMR, RTG a CT potvrzující tuto diagnózu.

Koma

BechtĢrevova
nemoc

RevmaƟcká
horeēka se
srdeēními
komplikacemi

PolyarteriƟs
nodosa

Wegnerova
granulomatózní vaskuliƟda

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byl stanoven poēátek komatu pƎíslušným odborným lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému došlo
k ochrnuơ.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
provedena amputace druhé konēeƟny.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.

RevmaƟckou horeēkou se ve smyslu tohoto pƎipojištĢní rozumí autoimunní reakce
na proƟlátky tvoƎené proƟ bakteriím beta hemolyƟckého streptokoka s potvrzenými komplikacemi v dƽsledku posƟžení srdce (perikardu, epikardu, myokardu,
endokardu vēetnĢ chlopní) s klinickými pƎíznaky funkēní závažnosƟ srdeēního
selhávání hodnocené podle klasiÞkace NYHA tƎídy II.–IV. Diagnóza musí být
doložena lékaƎskou zprávou ze specializovaného pracovištĢ (interna, kardiologie,
revmatologie) vēetnĢ echokardiograÞckého vyšetƎení.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa, kardiologa nebo
internisty s echokardiograÞckým vyšetƎením potvrzující
tuto diagnózu.

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ.Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem na základĢ biopƟckého vyšetƎení.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o systémové onemocnĢní typu vaskuliƟd, které posƟhuje více orgánƽ
souēasnĢ. Musí být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových
systémƽ souēasnĢ: ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát.
Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.
Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

30 %

ChurgƽvStraussƽv
syndrom –
polyarteriƟs
s posƟžením
plic

Jedná se o systémové onemocnĢní vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ. Musí být
doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem nebo pneumologem.

Kawasakiho
vaskuliƟda

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ. Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybové ústrojí. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟd posƟhující více orgánƽ. Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdcw, kƽže nebo pohybový aparát. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Systémová
progresivní
sklerodermie
a CREST
syndrom

Jedná se o systémové onemocnĢní pojiva zpƽsobené difúzní Þbrózou kƽže, cév
a vnitƎních orgánƽ. Diagnóza musí být doložena biopsií a sérologickým vyšetƎením
pƎi souēasném posƟžení alespoŸ jednoho z následujících orgánƽ: srdce, plic nebo
ledvin. Diagnóza musí být potvrzena revmatologem.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: lokalizovanou sklerodermii (lineární
nebo morphea), eosinoÞlní fasciƟdu.

Zpráva odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Crohnova
choroba

Jedná se o závažné onemocnĢní stƎev nejasné pƎíēiny. Diagnóza musí být stanovena odborným gastroenterologickým vyšetƎením vycházejícím z výsledkƽ doloženého koloskopického, histologického a laboratorního nálezu.

Zpráva odborného lékaƎe gastroenterologa a pƎíslušná
laboratorní, kolonoskopická a histologická vyšetƎení
potvrzující tuto diagnózu.

30 %

30 %

30 %

30 %

Takayasuova
vaskuliƟda

Popis diagnózy

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ
Zpráva odborného lékaƎe revmatologa nebo pneumologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
gastroenterologem.
30 %

30 %

30 %

EncefaliƟda
– klíšƛová

EncefaliƟda –
PoliomyeliƟda
(DĢtská
obrna))

EncefaliƟda
japonská

Creuƞeldovou-Jacobsonovou nemocí se rozumí onemocnĢní zpƽsobující trvalé
a nevratné poškození mozkové tkánĢ infekcí. Vždy je tƎeba lékaƎské potvrzení o diagnóze Creutzfeldova-Jacobsonova nemoc. Diagnóza musí být stanovena odborným
lékaƎem neurologického zdravotnického zaƎízení na území eské republiky.

Zpráva odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený virovou infekcí, s následkem takového
posƟžení pojištĢného, že není schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání, samostatné stravování, používání WC a užívání
lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci
druhé osoby. Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem infekcionistou nebo
neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ lumbální
punkce.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený virem polio, s následkem takového
posƟžení pojištĢného, že není schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání, samostatné stravování, používání WC a užívání
lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci
druhé osoby. Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem infekcionistou nebo
neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ lumbální
punkce.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený prokázanou pƎíslušnou virovou infekcí.
Diagnóza musí být potvrzena odborným lékaƎem infekcionistou nebo neurologem
na základĢ provedených laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena tato diagnóza pƎíslušným odborným lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
30 %

30 %

30 %

EncefaliƟda
– Reyeƽv
syndrom

EncefaliƟda
virová,
bakteriální

MeningiƟda
virová,
bakteriální

Jedná se o virovou infekci (zpƽsobenou chƎipkovými nebo herpeƟckými viry)
posƟhující zejména jaterní a mozkovou tkáŸ, zpravidla ve spojení s užiơm kyseliny
acetylosalicylové. Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem infekcionistou
nebo neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ
lumbální punkce.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený virovou nebo bakteriální infekcí, s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není schopen vykonávat nejménĢ tƎi
bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání, samostatné stravování, používání
WC a užívání lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez
pomoci druhé osoby. Diagnóza musí být potvrzena odborným lékaƎem infekcionistou nebo neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ
lumbální punkce.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkových blan a mozku zpƽsobený virovou nebo bakteriální
infekcí. Diagnóza musí být doložena zprávou pƎíslušného infekcionisty nebo neurologa a podpoƎena posiƟvním nálezem výsledku vyšetƎení mozkomíšního moku
(získaného lumbální punkcí) a jinými dalšími pro potvrzení tohoto onemocnĢní
nutnými laboratorními výsledky a testy vēetnĢ serologických).

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
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ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

30 %

EncefaliƟda
– CreutzfeldtJacobson

PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

30 %

MeningoencefaliƟda virová,
bakteriální

Jedná se o zánĢt mozkových blan a mozku zpƽsobený virovou nebo bakteriální
infekcí. Diagnóza musí být doložena zprávou pƎíslušného infekcionisty nebo neurologa a podpoƎena posiƟvním nálezem výsledku vyšetƎení mozkomíšního moku
(získaného lumbální punkcí) a jinými dalšími pro potvrzení tohoto onemocnĢními
nutnými laboratorními výsledky a testy, vēetnĢ serologických).

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

30 %

HepaƟƟda
fulminantní

Je masivní nekróza jaterní tkánĢ pƎi akutní virové hepaƟƟdĢ, která vede k rozvoji
jaterního selhání charakterizovaného pƎítomnosơ žloutenky, rychlým zmenšením jater, rychlým zhoršováním jaterních testƽ a rozvojem jaterní encefalopaƟe
do 1 mĢsíce od poēátku poơží. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného
lékaƎe, hepatologa nebo infekcionisty.

Zpráva odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
potvrzující tuto diagnózu.

Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.

Zpráva odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.

Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.

Zpráva odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.

30 %

30 %

30 %

30 %

HepaƟƟda
virová – C

HepaƟƟda
virová – D

HepaƟƟda
virová – E

Vzteklina
(EncefaliƟda)

Popis diagnózy

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ stanovení diagnózy je den,
ke kterému byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným
odborným lékaƎem.

Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.

Zpráva odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt nervƽ a mozku zpƽsobený virem Rabies. Diagnóza musí být potvrzena infekcionistou nebo neurologem.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
10 %

Rakovina
in situ

Je preinvazivní nádor, tj. nádor s nerozvinutým obrazem zhoubného nádoru.
Diagnóza musí být stanovena histologicky. Není pƎítomna invaze do stromatu. Musí
být jasné z dokumentace histopatologický ēíselný kód MN 8000-9999/2. Klíēové
pro rozlišení karcinomu in situ je v ēísle za lomítkem /2/.

Zpráva odborného lékaƎe onkologa, gynekologa, gastroenterologa, urologa nebo jiného odborného lékaƎe
s výsledky histologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

10 %

Lymská
borelióza

Lymskou boreliózou ve smyslu tohoto pojištĢní se rozumí stanovení diagnózy
onemocnĢní ve II. a III. stadiu nemoci laboratornĢ potvrzené pƎíslušným odborným
pracovištĢm – neurologie nebo infekēním oddĢlením). Musí být dokumentována
pƎítomnosơ klinických pƎíznakƽ, sérologickým vyšetƎením krve a pƎípadnĢ dle
lokalizace posƟžení vyšetƎením mozkomíšního moku nebo kloubního punktátu.
Diagnóza musí být doložena lékaƎskou zprávou ze specializovaného pracovištĢ.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.

Tuberkulózou se ve smyslu tohoto onemocnĢní rozumí infekēní onemocnĢní
zpƽsobené Mycobakterií tuberculosis (Kochƽv bacil), získané nákazou od inÞkované osoby nebo požiơm kontaminované potraviny (mléko…). Diagnóza musí být
doložena lékaƎskou zprávou ze specializovaného pracovištĢ (infekce, odborné oddĢlení dle konkrétního napadeného orgánu – plíce, ledviny, kosƟ, mozkové obaly…)
laboratorní kulƟvací nebo mikroskopickou detekcí Kochova bacilu.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: pojištĢného, který nebyl ƎádnĢ
oēkován dle platného oēkovacího kalendáƎe, pƎípady abusu návykových látek
a diagnosƟkované poziƟvity HIV.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty, pneumologa
nebo Ōiseologa potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o infekēní onemocnĢní zpƽsobené bakterií Clostridum tetani. Musí se
jednat o tĢžší formu onemocnĢní s nutnosơ hospitalizace. Diagnóza musí být doložena prƽkazem pƎítomnosƟ bakterie Clostridum tetani a musí být stanoven stupeŸ
závažnosƟ 2 nebo 3 Eyrichovy klasiÞkace, anebo tĢžké onemocnĢní tetanem podle
Garniera. Dnem stanovení diagnózy je datum, ke kterému byla stanovena popsaná
diagnóza pƎíslušným odborným lékaƎem.

Potvrzenou kopii zprávy odborného lékaƎe infekcionisty
potvrzující tuto diagnózu.

10 %

10 %

10 %

10 %

Tuberkulóza

Tetanus

BƎišní tyfus

Cholera

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

Jedná se o infekēní onemocnĢní zpƽsobené bakterií Salmonella typhi získané požiơm kontaminovaných potravin nebo tekuƟn, pƎípadnĢ nákazou od bacilonosiēe.
Musí se jednat o tĢžší formu onemocnĢní provázené vysokými teplotami, krvavými
prƽjmy a komplikacemi (napƎ. krvácení do stƎev, zánĢt pobƎišnice, posƟžení kostní
dƎenĢ) popsanými v lékaƎské zprávĢ. Diagnóza musí být doložena prƽkazem infekēního agens mikrobiologickým vyšetƎením.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, jde-li o: onemocnĢní paratyfem A, B, C,
a na bacilonosiēe.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.

Jedná se o prƽjmovité a dehydratující onemocnĢní zpƽsobené virem vibrio cholerae. Diagnóza musí být potvrzena infekcionistou na základĢ klinického prƽbĢhu
onemocnĢní a musí být prokázána laboratorními vyšetƎeními.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.
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PlnĢní v %
pojistné ēástky

Název
diagnózy

10 %

Horeēka
dengue

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ + den pojistné událosƟ

Popis diagnózy
Jedná se o horeēnaté onemocnĢní zpƽsobené virem dengue, pƎenášeným komáry.
Diagnóza musí být potvrzena infekcionistou na základĢ prƽbĢhu onemocnĢní
a musí být prokázána laboratorními vyšetƎeními.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

10 %

Žlutá zimnice

Jedná se o horeēnaté onemocnĢní zpƽsobené virem z ēeledi Flaviviridae. Diagnóza
musí být potvrzena infekcionistou na základĢ prƽbĢhu onemocnĢní a musí být
prokázána laboratorními vyšetƎeními.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

10 %

Schistosomóza

Jedná se o onemocnĢní zpƽsobené rƽznými druhy motolic (dƎíve známé jako
bilharzióza). Diagnóza musí být potvrzena infekcionistou na základĢ klinického
prƽbĢhu onemocnĢní a musí být potvrzena laboratorními vyšetƎeními.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

10 %

Malárie

Jedná se o parazitární onemocnĢní krve zpƽsobené prvoky rodu Plasmodiae.
Diagnóza musí být potvrzena infekcionistou na základĢ prƽbĢhu onemocnĢní
a laboratorními vyšetƎeními.

Zpráva odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.
Dnem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
infekcionistou.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD RAKOVINY DOSP LÝCH CZR5
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ DOSP LÝCH CZV8
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR5
a pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV8 (dále jen „ZPP
CZR5/CZV8“) tvoƎí nedílnou souēást smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CZR5/CZV8 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CZR5/CZV8.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

3.

4.

5.

6.

Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního
portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu
pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba
blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ
vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li
pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

3.
4.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR5 a pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV8 se rovná násobku
pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku
na celou pojistnou dobu v závislosƟ na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní
a na sjednané pojistné dobĢ; pro tato pƎipojištĢní se tedy sjednávají pevné sazby
pojistného. V posledních 3 letech trvání pƎipojištĢní se plaơ pouze 1ര% pojistného
urēeného podle pƎedchozí vĢty.
PƎi zmĢnĢ pojištĢní na žádost pojistníka je pojistné upraveno podle nové pojistné
ēástky.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); a (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit sazby
pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna
vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 5 tĢchto ZPP CZR5/
CZV8.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

2.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v nĢkolika výjimeēných pƎípadech, které
jsou speciÞkovány v pƎíloze u popisu diagnóz nĢkterých závažných onemocnĢní/
operací.
Právo na pojistné plnĢní rovnĢž nevznikne, pokud závažné onemocnĢní ēi operace nastaly v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
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2.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je stanovení diagnózy nĢkterého ze
závažných onemocnĢní anebo podstoupení nĢkteré z operací (v obou pƎípadech
speciÞkovaných v pƎíloze), to však pouze za pƎedpokladu, že tato událost u pojištĢného nastala až po uplynuơ ēekací doby 6 mĢsícƽ ode dne poēátku tohoto
pƎipojištĢní a zároveŸ s ơm, že:
a) u pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých CZR5 se pojistné kryơ týká jen
onemocnĢní rakoviny popsaných v ēásƟ A pƎílohy,
b) u pƎipojištĢní pro pƎípad závažných onemocnĢní dospĢlých CZV8 se pojistné
kryơ týká všech závažných onemocnĢní, popƎ. operací popsaných v ēásƟ B
pƎílohy.
V pƎíloze je popsáno, který den se u jednotlivých závažných onemocnĢní/operací
považuje za den vzniku pojistné událosƟ.
Pojistná ēástka je lineárnĢ klesající, je tedy ke každému výroēí snížena o 1/n sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje sjednanou pojistnou dobu v letech.
Pokud dojde ke zmĢnĢ tohoto pƎipojištĢní na žádost pojistníka (zmĢna pojistné
ēástky nebo pojistné doby) je pojistná ēástka ke každému výroēí snížena o 1/n
novĢ sjednané pojistné ēástky, kde „n“ pƎedstavuje novĢ sjednanou pojistnou
dobu zaokrouhlenou na celé roky nahoru, zaokrouhleno na celé Ɵsíce Kē nahoru.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši urēené jako souēin aktuálnĢ platné pojistné ēástky a procentuální hodnoty pro jednotlivé diagnózy uvedené v pƎíloze.
V pƎípadĢ, že vyplacené pojistné plnĢní je nižší než 100ര% aktuálnĢ platné pojistné ēástky, pƎipojištĢní pojistnou událosơ nezaniká a pojišƛovna mƽže plnit
i za další pojistné událosƟ, až do dosažení limitu pojistného plnĢní, kterým je
souēet procentních bodƽ ve výši 100ര% resp. 150ര% pƎi uplatnĢní diagnózy terminální onemocnĢní, a to bez ohledu na výši pojistné ēástky aktuálnĢ platné v dobĢ
jednotlivých pojistných událosơ. PƎíklad výpoētu pojistného plnĢní je uveden
v pƎíloze tĢchto ZPP CZR5/CZV8.
Pokud již bylo z tohoto pƎipojištĢní oprávnĢné osobĢ plnĢno podle pƎedchozích
odstavcƽ, následné zmĢny na tomto pƎipojištĢní jsou vylouēeny (to plaơ i pro
výmĢnu pƎipojištĢní za jiné pƎipojištĢní pro pƎípad rakoviny dospĢlých nebo závažných onemocnĢní).
Bude-li jako pojistná událost nahlášeno tzv. terminální onemocnĢní (tj. pƎíslušné závažné onemocnĢní v terminálním stádiu, jak je speciÞkováno v pƎíloze pro
varianty tohoto pƎipojištĢní, pojišƛovna si vyhrazuje právo zdravotní stav pojištĢného, resp. pƎedložené doklady o zdravotním stavu pojištĢného pƎezkoumat,
a v pƎípadech, kdy lékaƎ stanovený pojišƛovnou nepotvrdí výskyt terminálního
onemocnĢní ve smyslu deÞnice uvedené v pƎíloze, vyplaƟt jen 100ര% pojistné
ēástky pro toto pƎipojištĢní dle standardní diagnózy daného onemocnĢní.

7.

kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
d) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
e) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
f) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným.
3.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 6 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na nejnižší pojistnou ēástku platnou za posledních 6 mĢsícƽ pƎed dnem
vzniku této pojistné událosƟ.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pokud souēet procentních bodƽ odpovídajících diagnózám uvedeným v pƎíloze,
na které bylo v rámci tohoto pƎipojištĢní plnĢno, dosáhne limitu 100ര%, resp.
150ര% pƎi uplatnĢní diagnózy terminálního onemocnĢní, ke dni vzniku pojistné
událosƟ, kterou se tak stane, pƎipojištĢní zaniká.
PƎipojištĢní zaniká od poēátku a pojišƛovna vráơ pojistníkovi veškeré pojistné
zaplacené za toto pƎipojištĢní, pokud den vzniku pojistné událosƟ nastane pƎed
uplynuơm sjednané ēekací doby 6 mĢsícƽ od poēátku tohoto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.
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2.

3.

4.

5.

V posledních 5 letech trvání pƎipojištĢní není možné smluvnĢ mĢnit výši pojistné
ēástky nebo zkráƟt pojistnou dobu, v posledních 3 letech trvání tohoto pƎipojištĢní
pak není možné ani pojistnou dobu prodloužit.
Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, a to lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto
zjištĢní pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho
zmĢnu (podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CZR5/CZV8 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CZR5/CZV8 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém
pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CZR5/CZV8 pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové
znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CZR5/CZV8 pojistníkovi a/nebo
zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období
nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CZR5/CZV8
a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních
dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny
nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu
odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou
ZPP CZR5/CZV8 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.
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lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
PƎíloha
PƎíloha k tĢmto ZPP CZR5/CZV8 a dále k ZPP CZR1/CZR3 a CZV6/CZV7 obsahující speciÞkaci diagnóz všech závažných onemocnĢní/operací, které jsou kryty ơmto pƎipojištĢním,
vēetnĢ uvedení pƎípadných výluk z pojistného plnĢní, rozhodného dne, který se považuje za den vzniku pojistné událosƟ, procentuální hodnoty pojistného plnĢní ve vztahu
ke sjednané pojistné ēástce a dokumentƽ, které jsou povinnĢ pƎekládány pojišƛovnĢ pƎi
oznámení pojistné událosƟ.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
PƎíklad
Sjednaná pojistná ēástka

1.000.000രKē

Sjednaná pojistná doba („n“)

10 let

Klesání pojistné ēástky

každoroēnĢ o 1/n sjednané pojistné ēástky

1. pojistná událost

diagnóza s plnĢním 30ര% v 2. pojistném roce

2. pojistná událost

diagnóza s plnĢním 10ര% v 4. pojistném roce

3. pojistná událost

diagnóza s plnĢním 100ര% v 8. pojistném roce

Limit pojistného plnĢní

maximální souēet procent pojistného plnĢní za všechny pojistné událosƟ je 100ര%, resp. 150ര% v pƎípadĢ
terminálního onemocnĢní, bez ohledu na aktuální
výši pojistné ēástky

Klesání pojistné ēástky
Pojistný rok

AktuálnĢ platná pojistná ēástka

1

1 000 000രKē

2

900 000രKē

3

800 000രKē

4

700 000രKē

5

600 000രKē

6

500 000രKē

7

400 000രKē

8

300 000രKē

9

200 000രKē

10

100 000രKē

Výpoēet výše pojistného plnĢní

Pojistná událost

Výpoēet
(procento plnĢní x aktuálnĢ platná pojistná ēástka)

Výše vyplaceného pojistného plnĢní

1.

30 % x 900 000

270 000രKē

2.

10 % x 700 000

70 000രKē

3.

60 %* x 300 000

180 000രKē

Po 3. pojistné událosƟ už je dosaženo limitu pojistného plnĢní a pƎipojištĢní zaniká.
* Vzhledem k tomu, že 3. pojistnou událosơ pƎesáhl souēet procent pojistného plnĢní
za všechny pojistné událosƟ 100ര% (souēet by byl 140 %), procento za poslední pojistnou událost je poníženo na limitní hodnotu

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ D TÍ CZV4
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pƎípad závažných onemocnĢní dĢơ CZV4 (dále
jen „ZPP CZV4“) tvoƎí nedílnou souēást smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné
podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CZV4 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CZV4.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.

2.

3.

4.

6.

3.
4.

5.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.
4.

5.

6.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.
3.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku pojistné ēástky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R nebo
EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky R,
eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický
ústav, zdravotní pojišƛovny); a (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným zmĢnám
tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu schopnosƟ
nemoci diagnosƟkovat a léēit, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ zvýšit sazby
pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní pojišƛovna
vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 4 tĢchto ZPP CZV4.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

2.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v nĢkolika výjimeēných pƎípadech, které
jsou speciÞkovány v pƎíloze u popisu diagnóz nĢkterých závažných onemocnĢní/
operací.
Právo na pojistné plnĢní rovnĢž nevznikne, pokud závažné onemocnĢní ēi operace nastaly v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmysl-

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
Pokud výše vyplaceného pojistného plnĢní dosáhne 100ര% pojistné ēástky, ke dni
vzniku dané pojistné událosƟ pƎipojištĢní zaniká.
PƎipojištĢní zaniká od poēátku a pojišƛovna vráơ pojistníkovi veškeré pojistné
zaplacené za toto pƎipojištĢní, pokud den vzniku pojistné událosƟ nastane pƎed
uplynuơm sjednané ēekací doby 6 mĢsícƽ od poēátku tohoto pƎipojištĢní.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

2.

3.

4.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný sám nebo prostƎednictvím svého zákonného zástupce pƎi sjednávání
tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením od ošetƎujícího
lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž
povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým
zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ jeho pracovní schopnosƟ,
a to lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí
sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá proƟnávrh),
popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CZV4 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou
zmĢnu tĢchto ZPP CZV4 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ doruēí
písemný návrh nového znĢní ZPP CZV4 pojistníkovi na poslední známou kontaktní
adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením
nového znĢní ZPP CZV4 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku
a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník
má právo zmĢnu tĢchto ZPP CZV4 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt.
VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi.
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5.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je stanovení diagnózy nĢkterého
ze závažných onemocnĢní, jež jsou speciÞkována v pƎíloze, anebo podstoupení
nĢkteré z operací speciÞkovaných v pƎíloze, to však pouze za pƎedpokladu, že tato
událost u pojištĢného nastala až po uplynuơ ēekací doby 6 mĢsícƽ ode dne poēátku tohoto pƎipojištĢní. V pƎíloze je popsáno, který den se u jednotlivých závažných
onemocnĢní/operací považuje za den vzniku pojistné událosƟ.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní
ve výši sjednané pojistné ēástky nebo její ēásƟ, a to v závislosƟ na typu závažného
onemocnĢní / podstoupené operace, které jsou pƎedmĢtem dané pojistné událosƟ. Konkrétní výše pojistného plnĢní pro jednotlivé diagnózy, resp. procentuální
hodnota pojistného plnĢní ve vztahu ke sjednané pojistné ēástce, je uvedena
v pƎíloze.
Je-li pojistnou událosơ, kdy pojištĢnému vzniklo právo na pojistné plnĢní, stanovení diagnózy závažného onemocnĢní nebo podstoupení operace, u nichž je v pƎíloze sjednáno k výplatĢ 100ര% pojistné ēástky, pojišƛovna souēasnĢ s pojistným
plnĢním vyplaơ navíc jednorázovĢ bonus ve výši 20 % pojistné ēástky sjednané
na poēátku tohoto pƎipojištĢní, který slouží jako pƎíspĢvek na nezbytnou péēi
(ošetƎování) pojištĢného dítĢte.
Pokud výše vyplaceného pojistného plnĢní dosáhne ménĢ než 100ര% pojistné
ēástky, tj. 10ര% nebo 30ര% podle urēitých diagnóz speciÞkovaných v pƎíloze,
pƎipojištĢní takovou pojistnou událosơ nezaniká. Pƽvodní pojistná ēástka bude
po vyplacení pojistného plnĢní snížena o hodnotu vyplaceného pojistného plnĢní
na aktuální/disponibilní pojistnou ēástku, a to s úēinnosơ ke dni vzniku pojistné
událosƟ. Ke stejnému dni bude v souladu s ēl. 3 odst. 3 tĢchto ZPP CZV4 odpovídajícím zpƽsobem snížena také výše bĢžného pojistného. Poēet pojistných
událosơ podle tohoto odstavce je omezen pouze hodnotou pƽvodní sjednané
pojistné ēástky k tomuto pƎipojištĢní (v maximální výši 100 %). Proto nebude-li
aktuální/disponibilní pojistná ēástka s ohledem na pƎedchozí výplaty pojistného
plnĢní dosahovat pƎíslušné výše pojistného plnĢní k pƎedmĢtnému závažnému
onemocnĢní / podstoupené operaci, pojišƛovna výplatu takového posledního pojistného plnĢní odpovídajícím zpƽsobem sníží. V souētu tak nelze vyplaƟt více než
100ര% pƽvodnĢ sjednané pojistné ēástky k tomuto pƎipojištĢní, s ơm, že nárok
na výplatu bonusu dle odst. 3 tohoto ēlánku není ơmto postupem dotēen, tzn.
bonus bude v plné výši vyplacen za podmínek uvedených v citovaném ustanovení
i pƎípadĢ, že se výplata pojistného plnĢní z dƽvodu popsaného v tomto odstavci
poníží.
Pokud již bylo z tohoto pƎipojištĢní oprávnĢné osobĢ ēásteēnĢ plnĢno podle
pƎedchozího odstavce, následné zmĢny na tomto pƎipojištĢní jsou vylouēeny.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu
pojišƛovny. Pojistnou událost oznamuje pojištĢný nebo jeho zákonný zástupce.

ného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
d) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
e) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku.
Právo na pojistné plnĢní také nevznikne, pokud den vzniku pojistné událosƟ nastane pƎed uplynuơm ēekací doby 6 mĢsícƽ ode dne poēátku tohoto pƎipojištĢní.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 6 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na nejnižší pojistnou ēástku platnou za posledních 6 mĢsícƽ pƎed dnem
vzniku této pojistné událosƟ.
Další výluky z pojistného plnĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem
úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CZV4 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo
pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. záƎí 2018.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.

Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
PƎíloha
PƎíloha k tĢmto ZPP CZV4 obsahující speciÞkaci diagnóz všech závažných onemocnĢní/
operací, které jsou kryty ơmto pƎipojištĢním, vēetnĢ uvedení pƎípadných výluk z pojistného plnĢní, rozhodného dne, který se považuje za den vzniku pojistné událosƟ, procentuální hodnoty pojistného plnĢní ve vztahu ke sjednané pojistné ēástce a dokumentƽ, které
jsou povinnĢ pƎekládány pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ D TÍ CZV4
PlnĢní v %
pojistné ēástky
(u dĢơ)
100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

Název
diagnózy

Popis diagnózy

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ + datum vzniku pojistné událosƟ

Je smrt ēásƟ srdeēního svalu zpƽsobená pƎerušením krevního zásobení v pƎíslušné
oblasƟ. Diagnóza akutního infarktu myokardu musí být potvrzena splnĢním obou
následujících kritérií:
a) nové zmĢny na EKG, které prokazují infarkt;
b) charakterisƟcké zvýšení speciÞckých enzymƽ nebo poziƟvita pƎíslušných biochemických testƽ.

PropouštĢcí zprávu z nemocnice nebo zprávu odborného
pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy
s uvedením data, ke kterému byla diagnóza stanovena.

Operace srdce
za úēelem
korekce chlopenních vad
a Ǝešení zkratƽ
mezi srdeēními oddíly

Je nutná, kardiologem indikovaná operace srdce za úēelem korekce chlopenních
vad a Ǝešení zkratƽ mezi srdeēními oddíly. Operace musí být provedena na území
eské republiky. PƎípadná operace v zahraniēí musí být pƎedem odsouhlasena
pojišƛovnou, a to písemnou formou. V pƎípadĢ nesplnĢní této podmínky není
pojišƛovna povinna vyplaƟt pojistné plnĢní.

Komplexní zprávu z odborného pracovištĢ, kde byla
provedena náhrada, vždy s uvedením data operace.

KardiomyopaƟe dilatovaná
– srdeēní
selhání

Kardiomyopathií (onemocnĢním srdeēní svaloviny – myokardu) se ve smyslu tohoto pojištĢní rozumí dilatovaná kardiomyopathie tj. zpravidla pozánĢtlivé posƟžení
myokardu. Diagnóza musí být potvrzena kardiologem na základĢ významných
klinických pƎíznakƽ (tj. podle klasiÞkace NYHA III.–IV. stupeŸ selhávání srdce), EKG,
echokardiograÞe (EF LK musí být pod 25 %), katetrizaēního vyšetƎení, popƎípadĢ
doplnĢného biopsií srdce.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: kardiomyopathie jiné, tj. hypertroÞcké, restrikƟvní, geneƟcky podmínĢné a zapƎíēinĢné toxickými vlivy (alkoholická kardiomyopathie) nebo pƎi souēasné infekci virem HIV.

Zprávu z odborného kardiologického pracovištĢ, která
potvrzuje uvedenou diagnózu.

Operace aorty

Je nutná, kardiologem indikovaná, operace aorty, která musí být provedena
na území R. PƎípadnou operaci v zahraniēí je tƎeba pƎedem písemnĢ odsouhlasit
s pojišƛovnou.

Komplexní zprávu z odborného pracovištĢ, kde byla
provedena operace, vždy s uvedením data operace.

Infarkt myokardu

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza akutního infarktu myokardu odborným lékaƎem. napƎ. kardiologem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den provedení
operace.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

Datem vzniku pojistné událosƟ je den provedení
operace.
100 % P
+ 20 % bonus

Nitrolební
krvácení
(neúrazové)

Je jakékoliv nitrolební krvácení do mozku, jeho duƟn nebo mozkových plen.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: nitrolební krvácení zpƽsobené úrazem.

Výsledky neurologického vyšetƎení (CT, angiograÞe nebo
NMR); propouštĢcí zprávu z nemocnice nebo zprávu odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému byla diagnóza
stanovena; potvrzení pƎetrvávání neurologického nálezu
po uplynuơ 3 až 6 mĢsícƽ od probĢhlé pƎíhody.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem.

100 % P
+ 20 % bonus

Poškození
mozku
v dƽsledku
nedostateēného krevního
zásobení

Je jakékoliv poškození mozku jeho nedokrevnosơ (ischemií), které zanechá trvalé
neurologické následky.

Výsledky neurologického vyšetƎení (CT, angiograÞe nebo
NMR); propouštĢcí zprávu z nemocnice nebo zprávu odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému byla diagnóza
stanovena; potvrzení pƎetrvávání neurologického nálezu
po uplynuơ 3 až 6 mĢsícƽ od probĢhlé pƎíhody.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem.

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus
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TĢžká plicní
nedostateēnost

TĢžká jaterní
nedostateēnost

Je koneēné stádium plicních onemocnĢní, která vedou k trvalému dechovému selhávání (tj. chronické respiraēní insuÞcienci). Diagnóza musí být potvrzena odborným lékaƎem pneumologem a splnĢním všech tƎech následujících kritérií souēasnĢ:
a) hodnota FEV1 (pƎi spirometrickém vyšetƎení) je trvale menší než 50 % hodnoty
odpovídající vĢku; b) je nutná trvalá kyslíková terapie pro hypoxemii; c) parciální
tlak kyslíku (PaO2) pƎi analýze krevních plynƽ je roven nebo nižší než 55 mmHg.

Jedná se o koneēné stádium onemocnĢní jater, které zpƽsobuje ascites, trvalou
žloutenku, rozvoj jícnových varixƽ a hepatální encefalopathii. Tyto uvedené pƎíznaky musí být pƎítomny souēasnĢ. Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem
hepatologem nebo internistou.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: pƎípady selhání jater zpƽsobené abuzem alkoholu
nebo jiných návykových látek.

Komplexní zprávu z odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data stanovení diagnózy; vēetnĢ zprávy spirometrického vyšetƎení,
analýzy krevních plynƽ a potvrzení trvalé kyslíkové léēby.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza chronické respiraēní insuÞcience
lékaƎem – pneumologem.
Zprávu odborného lékaƎe internisty nebo hepatologa
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

PlnĢní v %
pojistné ēástky
(u dĢơ)
100 % P
+ 20 % bonus

Název
diagnózy
Selhání ledvin
vyžadující
dialýzu nebo
transplantaci

Popis diagnózy
Je tak pokroēilé a nezvratné selhání obou ledvin, že si vyžaduje léēbu umĢlou
ledvinou pƎi zaƎazení do trvalého dialyzaēního programu. PƎíslušný odborný lékaƎ
musí potvrdit, že léēba umĢlou ledvinou trvala nejménĢ 3 mĢsíce.

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ + datum vzniku pojistné událosƟ
Rozhodnuơ o zaƎazení do trvalého dialyzaēního programu nebo potvrzenou zprávu z ialyzaēního stƎediska
(nefrologie) po 3 mĢsících trvající léēby umĢlou ledvinou.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy uplynuly
3 mĢsíce léēby pojištĢného dialýzou.

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

AplasƟcká
anémie

Je selhání funkce kostní dƎenĢ, v jehož dƽsledku je v krvi nedostatek ēervených
i bílých krvinek a krevních desƟēek. OnemocnĢní musí splŸovat alespoŸ jednu z následujících podmínek: a) pravidelné krevní transfuze po dobu nejménĢ tƎí mĢsícƽ;
b) pravidelná aplikace imunosupresivních látek po dobu nejménĢ tƎí mĢsícƽ;
c) transplantace kostní dƎenĢ nebo zaƎazení do jejího programu. Diagnóza musí být
potvrzena hematologem.

Zprávu ošetƎujícího hematologa o prƽbĢhu onemocnĢní.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena diagnóza aplasƟcké anémie pƎíslušným
hematologem.

Transplantace
životnĢ dƽležitých orgánƽ
a transplantace kostní
dƎenĢ

Je životnĢ nezbytná transplantace srdce, srdce a plic, jater, ledvin (neodškodnĢná
již podle jiných pravidel – pƎi selhání), slinivky bƎišní, kostní dƎenĢ, kdy je pƎíjemcem pojištĢný. Transplantace musí být založena na objekƟvním potvrzení o selhání
pƎíslušných orgánƽ odbornými lékaƎi. Operace musí být provedena na území eské
republiky. PƎípadná operace v zahraniēí musí být pƎedem odsouhlasena pojišƛovnou, a to písemnou formou. V pƎípadĢ nesplnĢní této podmínky není pojišƛovna
povinna vyplaƟt pojistné plnĢní.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: transplantace jiných orgánƽ, ēásơ výše uvedených
orgánƽ, bunĢēných tkání nebo tzv. kmenových bunĢk.

Komplexní zprávu z odborného pracovištĢ, kde byla provedena transplantace, vždy s uvedením data operace.

IdiopaƟcká
plicní Þbróza

Jedná se o onemocnĢní neznámého pƽvodu posƟhující plicní intersƟcium. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a zprávou pƎíslušného specialisty – pneumologa.

Zprávu odborného lékaƎe pneumologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den provedení
operace.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– pneumologem.
100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

Je mulƟsytémové onemocnĢní, jehož projevy jsou chronické onemocnĢní dýchacích cest, insuÞcience zevní sekrece pankreatu, vysoká koncentrace elektrolytƽ
v potu a obstrukƟvní azoospermie. Diagnóza musí být potvrzena pediatrem
na základĢ molekulárnĢ-geneƟckého vyšetƎení, nebo na základĢ klinického nálezu
poziƟvity, tzv. potního testu (koncentrace chloridƽ v potu musí pƎesahovat hodnotu 60 mmol/l).

Epidermolysis
bullosa (Nemoc motýlích
kƎídel)

Jedná se o závažné dermatologické onemocnĢní vyznaēující se snadnou poranitelnosơ kƽže s komplikovaným hojením.

Juvenilní
systémová
progresivní
sklerodermie

Jedná se o systémové onemocnĢní pojiva zpƽsobené difúzní Þbrózou kƽže, cév
a vnitƎních orgánƽ. Diagnóza musí být doložena biopsií a sérologickým vyšetƎením
pƎi souēasném posƟžení alespoŸ jednoho z následujících orgánƽ: srdce, plic nebo
ledvin. Diagnóza musí být potvrzena revmatologem.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: lokalizovanou sklerodermii (lineární nebo
morphea).

Roztroušená
skleróza

Je chronické onemocnĢní centrálního nervového systému vyvolané poškozením
obalƽ nervových vláken úbytkem myelinu. Musí se jednat o takové stadium
onemocnĢní, ve kterém pƎetrvávají nepochybné neurologické známky posƟžení
pacienta. Diagnózu je tƎeba doložit poziƟvním nálezem magneƟcké rezonance.

Zprávu odborného lékaƎe pneumologa obsahující
výsledky molekulárnĢ-geneƟckého vyšetƎení nebo tzv.
potního testu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– pneumologem.
Diagnóza musí být potvrzena odborným lékaƎem dermatologem nebo pediatrem.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem – dermatologem nebo pediatrem.
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.
PropouštĢcí zprávu z nemocnice nebo zprávu z neurologie, která stanovila nebo potvrdila trvalou diagnózu vždy
s uvedením data, ke kterému byla diagnóza stanovena.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy byla stanovena diagnóza odborným lékaƎem – neurologem.

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

AmyotroÞcká laterální
skleróza

Apalický
syndrom

Ztráta Ǝeēi
neúrazová

Ochrnuơ
konēeƟn
neúrazové
(ztráta schopnosƟ používat
konēeƟny)

Jedná se o progresivní degeneraƟvní posƟžení motorického neuronu s pƎítomnosơ
svalových obrn a atroÞí s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není
schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání,
samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci druhé osoby.

Zprávu odborného lékaƎe neurologa s náležitými testy
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– neurologem.

Jedná se o nekrózu (odumƎení) kƽry mozkové s neposƟženým mozkovým kmenem.
Tento stav musí být potvrzen odborným lékaƎem – neurologem nebo anesteziologem. Kritéria splŸující diagnózu apalického syndromu musí trvat nejménĢ 1 mĢsíc.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: apalické syndromy zpƽsobené intoxikací alkoholem a požiơm drog.

Zprávu odborného lékaƎe anesteziologa nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.

Je úplná, trvalá a nezvratná ztráta schopnosƟ mluvit v dƽsledku posƟžení hlasivek
pƎetrvávající souvisle po dobu alespoŸ 12 mĢsícƽ. Diagnóza musí potvrzovat onemocnĢní hlasivek zpƽsobující ztrátu Ǝeēi.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: vznik posƟžení v dƽsledku psychického stavu (tj.
veškeré pƎíēiny související s psychiatrickými diagnózami) a na pƎípady zpƽsobené
úrazem.

Zprávu odborného lékaƎe neurologa, ORL specialisty
nebo psychiatra potvrzující tuto diagnózu.

Je ochrnuơ všech konēeƟn (kvadruplegie) trvající alespoŸ tƎi mĢsíce. Diagnóza musí
být potvrzena odborným lékaƎem – neurologem nebo traumatologem.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: ēásteēné ochrnuơ, pƎechodné ochrnuơ a ochrnuơ
následkem úrazu.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy uplynul 1 mĢsíc trvání diagnózy apalického syndromu u pojištĢného.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena trvalá ztráta Ǝeēi pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe neurologa nebo traumatologa
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému došlo
k ochrnuơ.
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ZÁVAŽNÁ
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100 % P
+ 20 % bonus

CysƟcká
Þbróza

PlnĢní v %
pojistné ēástky
(u dĢơ)

Název
diagnózy

100 % P
+ 20 % bonus

Slepota neúrazová (obĢ oēi)

Popis diagnózy
Je úplná a trvalá ztráta zraku u obou oēí vzniklá následkem onemocnĢní, k jehož
vzniku došlo v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: slepotu zpƽsobenou úrazem.

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ + datum vzniku pojistné událosƟ
LékaƎskou zprávu z odborného pracovištĢ o prƽbĢhu
onemocnĢní zraku, které zpƽsobilo trvalou oboustrannou slepotu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena trvalá slepota odborným lékaƎem
– oŌalmologem.

100 % P
+ 20 % bonus

Hluchota
neúrazová
(ztráta sluchu
obou uší)

Je úplná oboustranná a trvalá ztráta sluchu vzniklá následkem onemocnĢní, k jehož
vzniku došlo v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní. Diagnóza musí být potvrzena
lékaƎským vyšetƎením vēetnĢ audiometrických a zvukoprahových testƽ a zprávou
odborného lékaƎe, ORL specialisty.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: hluchotu zpƽsobenou úrazem.

Zprávu z nemocnice, v pƎípadĢ hospitalizace na odborném pracovišƟ (ORL), které stanovilo tuto diagnózu;
zprávu z doplŸkových vyšetƎení sluchového aparátu
(RTG, CT, audiogram a další).
Datem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena trvalá hluchota odborným lékaƎem – ORL
specialistou.

100 % P
+ 20 % bonus

100 % P
+ 20 % bonus

ZÁVAŽNÁ
ONEMOCN NÍ

100 % P
+ 20 % bonus

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

54

Zhoubný
nádor

Je onemocnĢní projevující se charakterisƟckým nekontrolovatelným rƽstem a šíƎením zhoubných bunĢk s jejich pronikáním do zdravé tkánĢ. K tĢmto onemocnĢním
se Ǝadí leukemie, sarkomy,blastomy, zhoubné nemoci mízního systému (napƎ.
Hodgkinova nemoc), maligní onemocnĢní kostní dƎenĢ a nĢkteré druhy rakoviny.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: a) nádorová onemocnĢní za pƎítomnosƟ HIV nákazy; b) maligní melanomy kƽže ve stádiu 1A hloubky (menší než 1രmm, II nebo III bez
zvƎedovatĢní) dle platné klasiÞkace AJCC z roku 2002; c) dysplazie a rakoviny dĢložního hrdla ve stadiu CIN-1, CIN-2 a CIN-3; d) ēasná stádia rakoviny prostaty TNM
klasiÞkace T1 vēetnĢ T1a i T1b nebo ekvivalentní klasiÞkace; e) všechny nezhoubné
(benigní) nádory a polycytemia vera; f) všechna pre-maligní stádia, neinvazivní
stádia nádorová – tzv. carcinomas in situ a mikroinvazivní nálezy; g) hyperkeratozy,
squamozní a basocelulární formy rakoviny kƽže.

PropouštĢcí zprávu z nemocnice nebo potvrzenou kopii
zprávy odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo
potvrdilo diagnózu zhoubného nádoru vždy s uvedením
data, ke kterému byla diagnóza stanovena; dále fotokopii
histologického nálezu s ēíslem preparátu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem – onkologem nebo patologem na základĢ histologického nebo
jiného nezpochybnitelného vyšetƎení svĢdēícího pro
zhoubné postupující onemocnĢní.

Jsou nezhoubné nádory mozku, mozkových blan a prodloužené míchy, které ohrožují život pojištĢného útlakem okolní tkánĢ a ne svou zhoubnou povahou. Nádor
musí být potvrzen neurologickým vyšetƎením a musí být neurologem doporuēen
k neurochirurgickému zákroku. V pƎípadĢ, že je hodnocen jako neoperabilní, neurologické vyšetƎení musí prokázat trvalé neurologické následky pro pojištĢného.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: prosté cysty, granulomy, vaskulární malformace,
hematomy, nádory hypofýzy a páteƎe.

Komplexní zprávu z odborného pracovištĢ, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu, vždy s uvedením data,
ke kterému byla diagnóza stanovena, vēetnĢ výsledkƽ
vyšetƎení, které dokazují závažnost nezhoubného nádoru
(CT, NMR, RTG vyšetƎení a další).

AIDS/HIV
a) následkem krevní
transfuze
nebo podání
krevních produktƽ nebo
b) jako
profesní
onemocnĢní
u zdravotníkƽ

Je rozvinuté onemocnĢní AIDS nebo prokázaná infekce jakýmkoliv HIV virem,
pokud byl pojištĢný inÞkován: a) krevní transfúzí inÞkované krve nebo krevními
produkty podanými oÞciálnĢ registrovaným pracovištĢm na území eské republiky
v dobĢ trvání pƎipojištĢní. Tvorba proƟlátek odpovídajících HIV infekci musí být
prokázána do 6 mĢsícƽ po transfúzi; b) injekēní jehlou jako následek profesního
poranĢní. PojištĢný musí zároveŸ pƎedložit negaƟvní test na proƟlátky HIV, který je
proveden ihned po poranĢní. Tvorba proƟlátek odpovídajících HIV infekci musí být
prokázána do 6 mĢsícƽ po poranĢní.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: osoby s hemoÞlií.

Pro pƎípad a) stanovisko oÞciálnĢ registrovaného pracovištĢ v R, které podalo inÞkovanou krev anebo krevní
derivát; dále poziƟvní výsledek vyšetƎení proƟlátek HIV
do 6 mĢsícƽ po podání preparátu. Pro pƎípad b) pƎedložení negaƟvního testu na HIV proƟlátky provedeného
do 7 dnƽ po poranĢní.

Primární svalová dystroÞe
– pokroēilá
stádia

Skupina dĢdiēných degeneraƟvních onemocnĢní svalƽ charakterizovaná bolesƟvosơ a ochablosơ svalstva, s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není
schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání,
samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci druhé osoby. PƎipojištĢní se vztahuje
jen na pƎípady vzniklé novou mutací.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: pojištĢné s rodinným výskytem tĢchto
onemocnĢní.

Zprávu odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.

Kóma neúrazové

Jedná se o stav trvalého hlubokého bezvĢdomí pacienta, který nereaguje na zevní
sƟmuly a vnitƎní potƎeby. Ten pƎežívá jen díky životní funkce podporujícím zaƎízením, jako je napƎ. Ǝízená venƟlace. Doba trvání kómatu musí být nejménĢ 96 hodin.
Zpráva neurologa potvrzující residuální permanentní neurologický nález musí být
doložena. Kóma musí být dokumentováno zprávou z pƎíslušného anesteziologicko
– resuscitaēního oddĢlení.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: kóma zpƽsobené úrazem.

Zprávu odborného lékaƎe anesteziologa nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.

Ochrnuơ
dvou konēeƟn
souēasnĢ
neúrazové

Je ochrnuơ nejménĢ dvou konēeƟn (paraplegie, hemiplegie) trvající alespoŸ
3 mĢsíce.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: ochrnuơ jedné konēeƟny (monoplegie), ēásteēné
ochrnuơ (paréza), pƎechodné ochrnuơ a úrazovou pƎíēinu.

Zprávu odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.

Amputace
horních a dolních konēeƟn
neúrazová

Jedná se o amputace nejménĢ dvou konēeƟn v dƽsledku onemocnĢní, k jehož
vzniku došlo v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní, a to rukou a/nebo nohou alespoŸ
v kloubu zápĢsơ a/nebo chodidel v kloubu kotníku. Diagnóza musí být potvrzena
ošetƎujícím lékaƎem.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: amputaci horních a dolních konēeƟn následkem
úrazu.

Juvenilní
idiopaƟcká
revmatoidní
artriƟda

Pro pƎípad tohoto pƎipojištĢní se rozumí pod pojmem uvedené diagnózy autoimunitní systémové onemocnĢní posƟhující preferenēnĢ malé klouby, s jistotou potvrzené pƎíslušným odborným lékaƎem. Diagnóza musí být doložena revmatologickou
zprávou a posiƟvitou laboratorních vyšetƎení, vēetnĢ hodnot zánĢtlivých markerƽ
(CRP, FW) a hladin speciÞckých proƟlátek (tj. RF revmatoidního faktoru).

Nezhoubný nádor
na mozku

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza závažného nezhoubného nádoru
odborným lékaƎem – neurologem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy došlo k pƎenosu nebo infektu HIV.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
neurologem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byl stanoven poēátek kómatu pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému došlo
k ochrnuơ.
Zprávu odborného lékaƎe chirurga s pƎesným popisem
pƎíēin, prƽbĢhu a úrovnĢ amputace.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
provedena amputace druhé konēeƟny.
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s pƎíslušnými
výsledky potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
revmatologem.

PlnĢní v %
pojistné ēástky
(u dĢơ)
30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

Název
diagnózy
Akutní revmaƟcká horeēka

Popis diagnózy
RevmaƟckou horeēkou se ve smyslu tohoto pƎipojištĢní rozumí autoimunní reakce
na proƟlátky tvoƎené proƟ bakteriím beta hemolyƟckého streptokoka s potvrzenými komplikacemi v dƽsledku posƟžení srdce (s klinickými pƎíznaky funkēní
závažnosƟ srdeēního selhávání hodnocené podle klasiÞkace NYHA tƎídy II.–IV.),
kloubƽ aj. Diagnóza musí být doložena lékaƎskou zprávou ze specializovaného pracovištĢ (interna, kardiologie, revmatologie) vēetnĢ echokardiograÞckého vyšetƎení.
OdškodŸují se pouze akutní pƎípady. Nikoliv stavy po prodĢlaném onemocnĢní.

Systémový
Lupus Erytematosus

Jedná se o autoimunitní systémové onemocnĢní charakterizované rozvojem autoproƟlátek pƽsobících proƟ rƽzným vlastním orgánƽm.

PolyarteriƟs
nodosa

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ. Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem na základĢ biopƟckého vyšetƎení.

Wegenerova
granulomatózní vaskuliƟda

Kawasakiho
vaskuliƟda

Takayasuova
vaskuliƟda

Creutzfeldt–Jacobs
choroba

EncefaliƟda –
klíšƛová

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ + datum vzniku pojistné událosƟ
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa, kardiologa nebo
internisty s echokardiograÞckým vyšetƎením potvrzující
tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zpráva odborného lékaƎe – revmatologa.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem.

Jedná se o systémové onemocnĢní typu vaskuliƟd, které posƟhuje více orgánƽ
souēasnĢ. Musí být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových
systémƽ souēasnĢ: ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát.
Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ. Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybové ústrojí. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Jedná se o systémové onemocnĢní povahy vaskuliƟdy posƟhující více orgánƽ. Musí
být doloženo posƟžení alespoŸ dvou z následujících orgánových systémƽ souēasnĢ:
ledviny, dýchací trakt, srdce, kƽže nebo pohybový aparát. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a specialistou revmatologem.

Creuƞeldovou-Jacobsonovou nemocí se rozumí onemocnĢní zpƽsobující trvalé
a nevratné poškození mozkové tkánĢ infekcí. Vždy je tƎeba lékaƎské potvrzení o diagnóze Creutzfeldova-Jacobsonova nemoc. Diagnóza musí být stanovena odborným
lékaƎem neurologického zdravotnického zaƎízení na území eské republiky.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.
Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– revmatologem.
Zprávu odborného lékaƎe neurologa potvrzující tuto
diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– neurologem.
Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

PoliomyeliƟda (DĢtská
obrna)

EncefaliƟda
jiná virová
nebo bakteriální

MeningiƟda
virová, bakteriální

MeningoencefaliƟda virová,
bakteriální

Jedná se o zánĢt nervové tkánĢ zpƽsobený virem polio, s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není schopen vykonávat nejménĢ tƎi bĢžné denní ēinnosƟ,
jako je napƎ. myơ, oblékání, samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ,
anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde bez pomoci druhé
osoby. Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem infekcionistou nebo
neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ lumbální
punkce.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený virovou nebo bakteriální infekcí,
s následkem takového posƟžení pojištĢného, že není schopen vykonávat nejménĢ
3 bĢžné denní ēinnosƟ, jako je napƎ. myơ, oblékání, samostatné stravování, používání WC a užívání lékƽ, anebo musí být trvale upoután na lƽžko, takže se neobejde
bez pomoci druhé osoby. Diagnóza musí být potvrzena odborným lékaƎem infekcionistou nebo neurologem na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ
výsledkƽ lumbální punkce.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkových blan a mozku zpƽsobený virovou nebo bakteriální
infekcí. Diagnóza musí být doložena zprávou pƎíslušného infekcionisty nebo neurologa a podpoƎena posiƟvním nálezem výsledku vyšetƎení mozkomíšního moku
(získaného lumbální punkcí) a jinými dalšími pro potvrzení tohoto onemocnĢní
nutnými laboratorními výsledky a testy, vēetnĢ serologických.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Jedná se o zánĢt mozkových blan a mozku zpƽsobený virovou nebo bakteriální
infekcí. Diagnóza musí být doložena zprávou pƎíslušného infekcionisty nebo neurologa a podpoƎena posiƟvním nálezem výsledku vyšetƎení mozkomíšního moku
(získaného lumbální punkcí) a jinými dalšími pro potvrzení tohoto onemocnĢními
nutnými laboratorními výsledky a testy, vēetnĢ serologických.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
s laboratorními výsledky vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena tato diagnóza pƎíslušným odborným lékaƎem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.

Datem vzniku pojistné událosƟ je datum, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
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ONEMOCN NÍ

Jedná se o zánĢt mozkové tkánĢ zpƽsobený infekcí – virem klíšƛové meningoencefaliƟdy s následkem dlouhodobého neurologického poškození nejménĢ 3 mĢsíce.
Diagnóza musí být stanovena odborným lékaƎem infekcionistou nebo neurologem
na základĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení vēetnĢ výsledkƽ lumbální punkce.

Zprávu odborného lékaƎe revmatologa s výsledky biopƟckého vyšetƎení potvrzující tuto diagnózu.

PlnĢní v %
pojistné ēástky
(u dĢơ)
30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

30 % P
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30 % P

30 % P

30 % P

30 % P

Název
diagnózy
Leptospiróza

HepaƟƟda
fulminantní

HepaƟƟda
virová – C

HepaƟƟda
virová – D

HepaƟƟda
virová – E

Lymská borelióza

Popis diagnózy
Tato diagnóza musí být doložena akutními obơžemi, odpovídajícím klinickým
nálezem a korelujícími laboratorními testy (zejména serologickými a to stanovením
speciÞckých IgM proƟlátek). Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného
lékaƎe – hepatologa nebo infekcionisty.

Je masivní nekróza jaterní tkánĢ pƎi akutní virové hepaƟƟdĢ, která vede k rozvoji
jaterního selhání charakterizovaného pƎítomnosơ žloutenky, rychlým zmenšením
jater, rychlým zhoršováním jaterních testƽ a rozvojem jaterní encefalopaƟe
do 1 mĢsíce od poēátku poơží. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného
lékaƎe, hepatologa nebo infekcionisty.
Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.
Pojistné kryơ se nevztahuje na: pƎípady zpƽsobené abuzem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.
Tato diagnóza musí být doložena laboratorními (serologickými) testy, které
spoleēnĢ s obơžemi, klinickým nálezem a jinými laboratorními testy (vēetnĢ testƽ
jaterních) umožní infekcionistovi jednoznaēnĢ potvrdit uvedenou diagnózu probíhajícího onemocnĢní. Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe,
hepatologa nebo infekcionisty.
Lymskou boreliózou ve smyslu tohoto pƎipojištĢní se rozumí stanovení diagnózy
onemocnĢní ve II. a III. stadiu nemoci laboratornĢ potvrzené pƎíslušným odborným
pracovištĢm – neurologie nebo infekēním oddĢlením). Musí být dokumentována
pƎítomnosơ klinických pƎíznakƽ, sérologickým vyšetƎením krve a pƎípadnĢ dle
lokalizace posƟžení vyšetƎením mozkomíšního moku nebo kloubního punktátu.
Diagnóza musí být doložena lékaƎskou zprávou ze specializovaného pracovištĢ.

Diabetes
mellitus
I. typ s intenziÞkovaným
inzulínovým
režimem
(závislý na inzulinu)

Diabetem se pro úēely tohoto pƎipojištĢní rozumí chronické onemocnĢní (získané
v prƽbĢhu života pojištĢného), v jehož dƽsledku vznikne stav chronické hyperglykémie. Tato diagnóza musí být doložena lékaƎskou zprávou potvrzující diagnózu
diabetes mellitus I. typu, která pro svou závažnost vyžaduje léēení pravidelnými
aplikacemi inzulínových injekcí, pƎiēemž tato léēba již trvá po dobu nejménĢ 2 let.

Celiakie

Autoimunní onemocnĢní, pƎi kterém je primárnĢ posƟženým orgánem tenké stƎevo a pojištĢný je trvale odkázán na dodržování bezlepkové diety. Diagnóza vē. uvedení histologického nálezu z biopƟckého vyšetƎení posƟženého orgánu a nutnost
dietního režimu musí být potvrzeny objekƟvním nálezem odborného pediatrického
pracovištĢ nebo gastroenterologie.

Prudký zánĢt
hrtanu (akutní
subgloƟcká laryngiƟs, ASL)
nebo akutní
epigloƟƟda

Prudkým zánĢtem hrtanu se pro úēely tohoto pƎipojištĢní rozumí jen závažné
formy vyžadující hospitalizaci a urgentní invazivní intervenci jako je intubace,
koniopunkce, koniotomie nebo tracheostomie.

Paratonsillární
absces

Jedná se o komplikace zánĢtu krēních madlí. Diagnóza musí být potvzena provedením léēebného zákroku specialistou otorhinolaryngologem.

Dokumenty povinnĢ pƎedkládané pojišƛovnĢ pƎi oznámení pojistné událosƟ + datum vzniku pojistné událosƟ
Zprávu odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky laboratorních testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ stanovení diagnózy je
den, ke kterému byla stanovena popsaná diagnóza
pƎíslušným odborným lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe hepatologa nebo infekcionisty
s výsledky serologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty nebo neurologa
potvrzující tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
Zprávu odborného lékaƎe pediatra nebo diabetologa,
která potvrzuje tuto diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, kdy uplynuly
2 roky léēby pojištĢného inzulinem.

Zprávu odborného lékaƎe pediatra nebo gastroenterologa potvrzující tuto diagnózu vēetnĢ výsledkƽ laboratorních vyšetƎení a biopsie.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza odborným lékaƎem.
Diagnóza musí být potvrzena zprávou o hospitalizaci.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena diagnóza odborným lékaƎem.

Diagnóza musí být potvrzena zprávou odborného lékaƎe.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla stanovena diagnóza odborným lékaƎem
– otorhinolaryngologem.

30 % P

Tetanus

Jedná se o infekēní onemocnĢní zpƽsobené bakterií Clostridium tetani. Musí se
jednat o tĢžší formu onemocnĢní s nutnosơ hospitalizace. Diagnóza musí být
doložena prƽkazem pƎítomnosƟ bakterie Clostridium tetani.

Zprávu odborného lékaƎe infekcionisty potvrzující tuto
diagnózu.
Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému
byla stanovena popsaná diagnóza odborným lékaƎem
– infekcionistou.

30 % P

10 % P

StƎevní neprƽchodnost
Ǝešená operací

Rakovina in
situ

Pro úēely tohoto pƎipojištĢní se jedná se o pƎípady tzv. ileozního stavu. DeÞnovaný
jako náhlá pƎíhoda bƎišní charakterizovaná jako porucha stƎevní pasáže a rozepnuơm stƎevních kliēek nad posƟženým úsekem. Nedojde-li k odstranĢní pƎíēiny, je
posƟžený ohrožený na životĢ.

Diagnóza musí být potvrzena zprávou o hospitalizaci
a operaci.

Je preinvazivní nádor, tj. nádor s nerozvinutým obrazem zhoubného nádoru.
Diagnóza musí být stanovena histologicky. Není pƎítomna invaze do stromatu. Musí
být jasné z dokumentace histopatologický ēíselný kód MN 8000-9999/2. Klíēové
pro rozlišení karcinomu in situ je v ēísle za lomítkem /2/.

Zprávu odborného lékaƎe onkologa, gynekologa, gastroenterologa, urologa nebo jiného odborného lékaƎe
s výsledky histologických testƽ potvrzující tuto diagnózu.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den provedení operace
pro ileus.

Datem vzniku pojistné událosƟ je den, ke kterému byla
stanovena popsaná diagnóza pƎíslušným odborným
lékaƎem.
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD ÚRAZU A TRVALÝCH NÁSLEDKp ÚRAZU 0026
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad úrazu a trvalých následkƽ
úrazu 0026 (dále jen „ZPP 0026“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen
„VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP 0026 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP 0026.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

8.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ?

1.

1.

2.

2.

4.

5.

6.

7.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného je stanovena v sazebníku pevnou ēástkou pro celou dobu
trvání pƎipojištĢní (bez ohledu na vĢk pojištĢného, pojistnou dobu nebo jakoukoliv
jinou hodnotu).

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.
2.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud v období do 1 roku od pojistné událosƟ dle ēl. 2 odst. 1 písm. a) dojde k dalšímu úrazu stejného typu.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud úraz / trvalé následky úrazu / hospitalizace následkem úrazu nastal(y) v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
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3.

V rámci tohoto pƎipojištĢní je sjednáno pojištĢní následujících pojistných
událosơ:
a) úraz pojištĢného, pokud je uveden v tabulce 1 pƎílohy k tĢmto ZPP 0026;
b) úraz, pokud zanechá trvalé následky uvedené v tabulce 3 pƎílohy k tĢmto
ZPP 0026 a tyto trvalé následky jsou u pojištĢného pƎíslušným lékaƎem diagnosƟkovány do 3 let od úrazu. Trvalé následky úrazu znamenají fyzické nebo
funkēní tĢlesné poškození, které je po doléēení pƎíslušným lékaƎem prohlášeno
za trvalý stav,
c) hospitalizace pojištĢného v dƽsledku úrazu.
Hospitalizace pojištĢného v dƽsledku úrazu je pojistnou událosơ pouze tehdy,
pokud nemocniēní ošetƎení pojištĢného trvá minimálnĢ 11 po sobĢ následujících
kalendáƎních dní a zároveŸ pokud je pojištĢný ošetƎován v nemocnici, která pracuje
pod stálým odborným lékaƎským vedením, disponuje dostateēnými diagnosƟckými
a terapeuƟckými možnostmi, pracuje podle obecnĢ uznávaných metod lékaƎské
vĢdy, vede záznamy o zdravotním stavu a prƽbĢhu léēení a její provozování je
v souladu s pƎíslušnými platnými právními pƎedpisy.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. a) tohoto ēlánku vyplaơ pojišƛovna
oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši uvedené pro daný úraz v tabulce 1 pƎílohy
k tĢmto ZPP 0026. V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. b) tohoto ēlánku
vyplaơ pojišƛovna oprávnĢné osobĢ pojistné plnĢní ve výši uvedené pro dané trvalé následky úrazu v tabulce 3 pƎílohy k tĢmto ZPP 0026.
Dojde-li v rámci jednoho úrazového dĢje k více úrazƽm uvedeným v tabulce 1
pƎílohy k tĢmto ZPP 0026 nebo úrazy zpƽsobí více trvalých následkƽ uvedených
v tabulce 3 pƎílohy k tĢmto ZPP 0026, je pojistné plnĢní za úrazy a/nebo trvalé následky úrazu omezeno ēástkou 100 000രKē za jeden úrazový dĢj. V pƎípadĢ ēásteēné
ztráty orgánu nebo jeho funkce bude výše pojistného plnĢní odvozena od plnĢní
pro úplnou ztrátu.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. c) tohoto ēlánku vyplaơ pojišƛovna
pojištĢnému za každý den hospitalizace pojistné plnĢní ve výši denní dávky sjednané v tabulce 2 pƎílohy k tĢmto ZPP 0026, a to poēínaje dnem pƎijeơ pojištĢného
k hospitalizaci a konēe dnem, kdy je hospitalizace ukonēena nebo datem zániku
pƎipojištĢní podle toho, která z tĢchto skuteēnosơ nastane dƎíve, max. však 365 dní
v rámci jedné pojistné událosƟ. První a poslední den hospitalizace se spoleēnĢ považují za jeden den. Nárok na výplatu denní dávky nevzniká za dny, kdy se pojištĢný
v nemocnici vƽbec nezdržoval.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ podle odst. 1 písm. c) tohoto ēlánku pojišƛovna vyplaơ
pojištĢnému plnĢní jednorázovĢ po skonēení hospitalizace, vždy ale až poté, co jí
pojištĢný doloží svƽj nárok na pojistné plnĢní (pƎedloží potvrzení lékaƎe a ƎádnĢ
vyplnĢný Ɵskopis Oznámení pojistné událosƟ).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského

portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu
pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém
pƎípadĢ vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ,
neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak. Pojistná událost podle
odst. 1 písm. c) tohoto ēlánku se oznamuje nejpozdĢji do 15 kalendáƎních dnƽ
po ukonēení hospitalizace. PƎi opoždĢném oznámení pojistné událosƟ je pojišƛovna oprávnĢna pƎimĢƎenĢ snížit pojistné plnĢní, a to až o 50ര%.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

j)

3.

s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
k) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
l) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Právo na pojistné plnĢní navíc u hospitalizace následkem úrazu nevznikne,
pokud:
a) jde o léēebný pobyt pojištĢného v sanatoriích, lázeŸských léēebnách, rehabilitaēních centrech nebo rehabilitaēních oddĢleních léēebných zaƎízení; to
neplaơ v pƎípadĢ, kdy je pobyt v nich z lékaƎského hlediska nezbytnou souēásơ léēení úrazu pojištĢného a pojišƛovna s ơmto pobytem vyjádƎila pƎedem
písemný souhlas;
b) jde o léēebný pobyt pojištĢného v zaƎízeních pro léēbu alkoholismu, toxikomanie a hráēské závislosƟ;
c) jde o hospitalizaci pojištĢného v léēebnách pro dlouhodobĢ nemocné,
v léēebnách tuberkulózy a respiraēních onemocnĢní a v dalších odborných
léēebných ústavech, zvláštních dĢtských zaƎízeních, pƎi pobytu pojištĢného
v ústavech sociální péēe a na ošetƎovnách vojenských útvarƽ;
d) jde o hospitalizaci pojištĢného, která souvisí pouze s potƎebou peēovatelské a opatrovnické péēe, ēi jde jen o ēásteēnou hospitalizaci s denní nebo noēní léēbou.

jestliže ošetƎení pojištĢného musí být provedeno v nemocnici na lƽžku kvƽli k závažnosƟ
onemocnĢní nebo vzhledem k charakteru ošetƎení.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ 0026
Tabulka 1: PlnĢní za úrazy bez trvalých následkƽ

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?

001

Poúrazový subdurální hematom mozku

10 000 Kē

1.
2.

002

Poúrazový pneumothorax

10 000 Kē

003

PƎetržené vazy ramene a kolena vyžadující operaƟvní Ǝešení

10 000 Kē

004

Poúrazové úplné pƎetržení Achillovy šlachy

5 000 Kē

005

Popáleniny kƽže II. b) nebo III. stupnĢ pƎesahující 9 % povrchu tĢla
(nezpƽsobené sluneēním záƎením)

5 000 Kē

006

Zlomenina nebo víceēetné zlomeniny kosƟ ēi kosơ lebních léēené
operaƟvnĢ (krvavou repozicí)

10 000 Kē

007

Zlomenina páteƎe léēená operaƟvnĢ

10 000 Kē

008

Zlomenina nebo víceēetné zlomeniny kosƟ ēi kosơ horní konēeƟny
léēené operaƟvnĢ (krvavou repozicí)

10 000 Kē

009

Zlomenina nebo víceēetné zlomeniny kosƟ ēi kosơ dolní konēeƟny
léēené operaƟvnĢ (krvavou repozicí)

10 000 Kē

010

Zlomenina nebo víceēetné zlomeniny kosƟ ēi kosơ pánevních
léēené operaƟvnĢ (krvavou repozicí)

10 000 Kē

3.

4.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

ÚRAZ

3.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP 0026 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP 0026 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP 0026 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP 0026 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP 0026 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP 0026 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Denní dávka
V pƎíloze k tĢmto ZPP 0026 dohodnutá ēástka (viz tabulka 2), která je vyplácena za jeden
den trvání pojistné událosƟ hospitalizace následkem úrazu.
Hospitalizace
Poskytnuơ nemocniēní lƽžkové péēe pojištĢnému v dƽsledku úrazu pojištĢného, která je
z lékaƎského hlediska nezbytná; za nezbytnou z lékaƎského hlediska se považuje tehdy,
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011

Zlomenina nebo víceēetné zlomeniny (léēené konzervaƟvnĢ):
a) kosƟ nebo kosơ horní konēeƟny, s výjimkou kosơ záprstních
a ēlánkƽ prstƽ

5 000രKē

b) kosƟ nebo kosơ dolní konēeƟny, s výjimkou ēlánkƽ prstƽ

5 000രKē

c) pánevní kosƟ

5 000രKē

d) klíēní kosƟ

5 000രKē

e) žeber

5 000രKē

f) obratlƽ páteƎe

5 000രKē

g) kosƟ ēi kosơ lebních

5 000രKē

h) kosƟ nebo kosơ záprstních a ēlánkƽ prstƽ ruky

2 000രKē

i) ēlánkƽ prstƽ nohy

2 000രKē

Tabulka 2: Denní dávka v pƎípadĢ hospitalizace
012

Denní dávka v pƎípadĢ hospitalizace následkem úrazu

100 Kē/den

Tabulka 3: PlnĢní za trvalé následky úrazu
013

Ztráta nosu Ǝešená plasƟckou operací

2 500രKē

014

Úplná ztráta ušního boltce Ǝešená plasƟckou operací

2 500രKē

015

Úplná ztráta trvalého zubu (do špiēáku vēetnĢ)

016

Poúrazová epilepsie Jacksonského typu

1 000രKē

017

Ztráta prstu ruky, a to minimálnĢ dvou celých ēlánkƽ

12 500രKē

018

Ztráta jednoho celého ēlánku palce ruky

12 500രKē

12 500രKē

019

Ztráta dvou celých ēlánkƽ palce ruky

20 000 Kē

020

Ztráta všech prstƽ nohy vē. palce, a to všech jejich ēlánkƽ

15 000 Kē

021

Ztráta dvou celých ēlánkƽ palce nohy

12 500രKē

022

Úplná ztráta sluchu jednoho ucha pƎi zachování sluchu druhého ucha

023

Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou

12 500രKē

024

Poúrazové poškození páteƎe, jehož dƽsledkem
je pƎiznání ēásteēné invalidity

12 500രKē

6 250രKē

025

Mozková píštĢl po poranĢní spodiny lební (likvororea)

12 500രKē

026

Úplný defekt v klenbĢ lební v rozsahu pƎes 10 cm2

12 500രKē

027

Ztráta ēoēky na jednom oku (vēetnĢ poruchy akomodace)

6 250രKē

028

Ztráta ēoēek na obou oēích (vēetnĢ poruchy akomodace)

12 500രKē

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA LÉENÍ ÚRAZU S PROGRESÍ CDL1
P\IPOJIŠT NÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA LÉENÍ ÚRAZU DÍT TE S PROGRESÍ CDL2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní denního odškodného za léēení úrazu
s progresí CDL1 a pƎipojištĢní denního odškodného za léēení úrazu dítĢte s progresí
CDL2 (dále jen „ZPP CDL1 a CDL2“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen
„VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CDL1 a CDL2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CDL1 a CDL2.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na tato pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.
2.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ?
1.

2.

3.

Pojistnou událosơ v rámci tĢchto pƎipojištĢní je zranĢní nebo poškození zdraví
pojištĢného následkem úrazu (dále jen „zranĢní“) uvedené v pƎíslušné ēásƟ tabulky 1 pƎílohy k tĢmto ZPP CDL1 a CDL2 (dále jen „tabulka 1“). Pojistnou událosơ
nejsou zranĢní, u kterých je v tabulce 1 uvedeno, že se za nĢ plnĢní neposkytuje.
Pojistnou událosơ je i zranĢní neuvedené v tabulce 1, které podle posouzení
pojisƟtele a jeho smluvního lékaƎe je svou povahou a závažnosơ nejbližší zranĢní
v tabulce 1, které je pojistnou událosơ podle pƎedchozího odstavce (dále jen „pƎipodobnĢní“), pƎiēemž na pƎipodobnĢné zranĢní se nadále hledí jako na zranĢní,
ke kterému bylo pƎipodobnĢno.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna pojištĢnému pojistné plnĢní urēené
jako souēin sjednané denní dávky a poētu dnƽ standardizované doby léēení daného
zranĢní dle tabulky 1, dále násobený koeÞcientem progrese podle níže uvedené
tabulky.
Standardizovaná doba léēení zranĢní

4.

5.

6.

8.

9.

1

90 – 169 dnƽ

2

170 – 365 dnƽ

3

PƎesáhne-li skuteēná doba léēení zranĢní pod dohledem lékaƎe standardizovanou
dobu léēení z dƽvodu, že bĢhem léēení nastane nĢkterá z komplikací uvedených
v tabulce 2 pƎílohy k tĢmto ZPP CDL1 a CDL2 (dále jen „tabulka 2“), vyplaơ pojišƛovna navíc pojistné plnĢní pro pƎípad komplikace urēené jako souēin sjednané denní
dávky a rozdílu poētu dnƽ skuteēné doby léēení po dobu trvání pƎipojištĢní maximálnĢ však 365 dnƽ, a poētu dnƽ standardizované doby léēení daného zranĢní;
nejvyšší hodnota tohoto rozdílu pro jednotlivé komplikace je uvedena v tabulce 2.
U pojistného plnĢní pro pƎípad komplikací se neuplatní koeÞcient progrese.
Pojišƛovna vyplaơ navíc pojistné plnĢní za hospitalizaci, pokud si léēení zranĢní do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá hospitalizaci pojištĢného delší než
24 po sobĢ následujících hodin; pojistné plnĢní za hospitalizaci se urēí u pƎipojištĢní CDL1 jako souēin sjednané denní dávky a poētu dnƽ hospitalizace po dobu
trvání pƎipojištĢní CDL1 a u pƎipojištĢní CDL2 jako souēin poloviny sjednané denní
dávky a poētu dní hospitalizace po dobu trvání pƎipojištĢní CDL2.
Bylo-li pojištĢnému zpƽsobeno jedním úrazovým dĢjem nĢkolik zranĢní zároveŸ
(dále jen „soubĢh“), nárok na pojistné plnĢní vzniká pouze za jedno zranĢní
s nejdelší standardizovanou dobou léēení; pojistné plnĢní se v takovém pƎípadĢ
urēí jako souēin nejdelší standardizované doby léēení, denní dávky a koeÞcientu
progrese v souladu s odstavcem 3. tohoto ēlánku. Pojistné plnĢní pro pƎípad komplikace se v pƎípadĢ soubĢhu rovná souēinu sjednané denní dávky a rozdílu poētu
dnƽ skuteēné doby léēení po dobu trvání pƎipojištĢní, nejvíce však do limitu dle
dané komplikace uvedené v tabulce 2 pƎílohy, a poētu dnƽ standardizované doby
léēení zranĢní s nejdelší standardizovanou dobou léēení. Nejvyšší hodnota tohoto rozdílu pro jednotlivé komplikace je uvedena v tabulce 2 pƎílohy. U pojistného
plnĢní pro pƎípad komplikace se neuplatní koeÞcient progrese.
Pojišƛovna vyplaơ pojistné plnĢní jednorázovĢ poté, co jí pojištĢný doloží svƽj nárok
na pojistné plnĢní (pƎedloží ƎádnĢ vyplnĢný a lékaƎem potvrzený Ɵskopis Oznámení
pojistné událosƟ vēetnĢ lékaƎské zprávy).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je
k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního
portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu
pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba
blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ
vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li
pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

3.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.
2.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
Výše bĢžného pojistného se rovná násobku sjednané denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

4.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.
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7.

KoeÞcient progrese

do 89 dnƽ

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, v pƎípadĢ vymknuơ kloubu konēeƟn a toto
vymknuơ je léēeno jinak než repozicí (napravením) provedenou lékaƎem.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud zranĢní pojištĢného nastalo v pƎímé
nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
j) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
k) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
l) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
n) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Právo na pojistné plnĢní za hospitalizaci nevznikne, pokud:
a) jde o léēebný pobyt pojištĢného v sanatoriích, lázeŸských léēebnách, rehabilitaēních centrech nebo rehabilitaēních oddĢleních léēebných zaƎízení; to
neplaơ v pƎípadĢ, kdy je pobyt v nich z lékaƎského hlediska nezbytnou souēásơ léēení úrazu pojištĢného a pojišƛovna s ơmto pobytem vyjádƎila pƎedem
písemný souhlas;
b) jde o léēebný pobyt pojištĢného v zaƎízeních pro léēbu alkoholismu, toxikomanie a hráēské závislosƟ;
c) jde o hospitalizaci pojištĢného v léēebnách pro dlouhodobĢ nemocné,
v léēebnách tuberkulózy a respiraēních onemocnĢní a v dalších odborných
léēebných ústavech, zvláštních dĢtských zaƎízeních, pƎi pobytu pojištĢného
v ústavech sociální péēe a na ošetƎovnách vojenských útvarƽ;
d) jde o hospitalizaci pojištĢného, která souvisí pouze s potƎebou peēovatelské
a opatrovnické péēe, ēi jde jen o ēásteēnou hospitalizaci s denní nebo noēní
léēbou.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný sám nebo prostƎednictvím svého zákonného zástupce pƎi sjednávání
tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením od ošetƎujícího
lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž
povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým
zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných
pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného, vēetnĢ jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí
sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá proƟnávrh),
popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Maximální výše denní dávky, kterou lze sjednat, je omezena výší hrubého roēního pƎíjmu pojištĢného (CDL1) nebo zákonného zástupce pojištĢného dítĢte
(CDL2) ke dni sjednání pƎipojištĢní dle níže uvedené tabulky. Maximální výše
denní dávky je posuzována v souētu ze všech pojištĢní denního odškodného nebo
nezbytné doby léēení úrazu, která má pojištĢný u pojisƟtele sjednána. Pojišƛovna
má právo ovĢƎit pƎíjem pojištĢného pƎi pojistné událosƟ. PƎíjem se dokládá
potvrzením plátce mzdy o pƎíjmech pojištĢného jako zamĢstnance za období
3 po sobĢ následujících kalendáƎních mĢsícƽ pƎedcházejících dni poēátku pƎipojištĢní, a není-li pojištĢný zamĢstnancem, dokládá se ovĢƎenou kopií daŸového
tvrzení za poslední zdaŸovací období, které pƎedchází dni poēátku pƎipojištĢní.

Maximální denní dávka ve vztahu k pƎíjmu pojištĢného nebo zákonného zástupce
Hrubý roēní
pƎíjem

4.

ÚRAZ

5.

6.

Hrubý roēní
pƎíjem

Maximální
denní dávka

CDL1

CDL2

CDL1

CDL2

0 – 359 999രKē

500രKē

500രKē

744 000 –
803 999രKē

1 300രKē

800രKē

360 000 –
419 999രKē

600രKē

600രKē

804 000 –
875 999രKē

1 400രKē

800രKē

1 500രKē

800രKē

420 000 –
467 999രKē

700രKē

700രKē

876 000 –
947 999രKē

468 000 –
527 999രKē

800രKē

800രKē

948 000 –
1 007 999രKē

1 600രKē

800രKē

800രKē

1 008 000 –
1 067 999രKē

1 700രKē

800രKē

1 800രKē

800രKē

528 000 –
575 999രKē

3.

Maximální
denní dávka

900രKē

576 000 –
635 999രKē

1 000രKē

800രKē

1 068 000 –
1 139 999രKē

636 000 –
695 999രKē

1 100രKē

800രKē

1 140 000 –
1 211 999രKē

1 900രKē

800രKē

696 000 –
743 999രKē

1 200രKē

800രKē

1 212 000രKē
a více

2 000രKē

800രKē

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ ēi okolnosơ, které
mají vliv na pojistné riziko, pojistné plnĢní ēi existenci pojistného zájmu (napƎ.
zmĢna pracovní, podnikatelské, sportovní nebo jiné zájmové ēinnosƟ, zmĢna
zdravotního stavu, rozhodnuơ týkající se invalidity a invalidního dƽchodu, pƎiznání starobního dƽchodu apod.).
Pojišƛovna má právo pƎimĢƎenĢ snížit pojistné plnĢní v pƎípadech, kdy jí pojistník,
resp. pojištĢný neoznámil zmĢnu povolání nebo registrované sportovní ēinnosƟ,
která by znamenala zaƎazení pojištĢného do vyšší rizikové skupiny.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CDL1 a CDL2 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CDL1 a CDL2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém
pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CDL1 a CDL2 pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové
znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CDL1 a CDL2 pojistníkovi a/nebo
zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období
nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CDL1 a CDL2
a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních
dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny
nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP
CDL1 a CDL2 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
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Denní dávka
V pojistné smlouvĢ dohodnutá ēástka, která je vyplácena za jeden den trvání pojistné
událosƟ.
Hospitalizace
Poskytnuơ nemocniēní lƽžkové péēe pojištĢnému v dƽsledku úrazu pojištĢného, která je
z lékaƎského hlediska nezbytná; za nezbytnou z lékaƎského hlediska se považuje tehdy,
jestliže ošetƎení pojištĢného musí být provedeno v nemocnici na lƽžku kvƽli k závažnosƟ
onemocnĢní nebo vzhledem k charakteru ošetƎení.
Hrubý pƎíjem
ástka odpovídající hrubé mzdĢ (jde-li o zamĢstnance) a/nebo pƎíjem z podnikání nebo
z jiné samostatné výdĢleēné ēinnosƟ po odeētení výdajƽ dle daŸového pƎiznání za uplynulé(á) zdaŸovací období (nejde-li o zamĢstnance).
Pevná Þxace
Sádra, rigidní ortéza, aluminiový Þxátor, plastová Þxace, Desaultový obvaz; za pevnou
Þxaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
Zlomenina otevƎená
Zlomenina, u níž prvotní poranĢní je zpƽsobeno úrazovým mechanismem, nikoliv chirurgickým zásahem.
P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CDL1 A CDL2
Tabulka 1: OceŸovací tabulka pro pƎipojištĢní CDL1 a CDL2
ZranĢní

Standardizovaná doba léēení (dny)

1. Hlava
1

ásteēná skalpace hlavy s kožním defektem

28

2

Úplná skalpace hlavy s kožním defektem

60

3

Vymknuơ dolní ēelisƟ jednostranné i oboustranné

21

4

Zlomenina spodiny lební bez komplikací

90

5

Zlomenina spodiny lební s komplikacemi

150

6

Zlomenina klenby lební bez vpáēení úlomkƽ

49

7

Zlomenina klenby lební s vpáēením úlomkƽ

105

8

Zlomenina kosƟ ēelní bez posunu úlomkƽ

9

Zlomenina kosƟ ēelní s posunem úlomkƽ

90

10

Zlomenina kosƟ temenní bez posunu úlomkƽ

28

11

Zlomenina kosƟ temenní s posunem úlomkƽ

90

12

Zlomenina kosƟ týlní bez posunu úlomkƽ

28

13

Zlomenina kosƟ týlní s posunem úlomkƽ

90

14

Zlomenina kosƟ spánkové bez posunu úlomkƽ

28

28

15

Zlomenina kosƟ spánkové s posunem úlomkƽ

90

16

Zlomenina okraje oēnice

35

17

Zlomenina kosơ nosních bez posunuơ úlomkƽ

21

18

Zlomenina kosơ nosních s posunuơm úlomkƽ

28

19

Zlomenina pƎepážky nosní

21

20

Zlomenina kosƟ lícní

35

21

Zlomenina dolní ēelisƟ bez posunuơ úlomkƽ

49

22

Zlomenina dolní ēelisƟ s posunuơm úlomkƽ

77

23

Zlomenina horní ēelisƟ bez posunuơ úlomkƽ

60

24

Zlomenina horní ēelisƟ s posunuơm úlomkƽ

90

25

Zlomenina dásŸového výbĢžku horní nebo dolní ēelisƟ

42

26

Zlomenina komplexu kosƟ jaƎmové a horní ēelisƟ

56

27

Sdružené zlomeniny Le Fort I

84

28

Sdružené zlomeniny Le Fort II

120

29

Sdružené zlomeniny Le Fort III

30

Podvrtnuơ ēelisƟ

Neplní se

270

31

PohmoždĢní obliēeje a hlavy

Neplní se

2. Oko
32

Tržná nebo Ǝezná rána víēka pƎerušující slzné cesty

35

33

Popálení kƽže víēka 2. B nebo 3. st. jednoho oka

35

34

Popálení kƽže víēka 2. B nebo 3. st. obou oēí

35

35

ZánĢt slzného váēku následkem úrazu léēený konzervaƟvnĢ

36

ZánĢt slzného váēku následkem úrazu léēený operaƟvnĢ

37

Poleptání (popálení) spojivky prvního stupnĢ

38

Poleptání (popálení) spojivky druhého stupnĢ

Neplní se
35
Neplní se

82

ProdĢravĢní bubínku bez zlomeniny lebních kosơ a s druhotnou
infekcí léēené konzervaƟvnĢ

30

83

ProdĢravĢní bubínku bez zlomeniny lebních kosơ
a s druhotnou infekcí léēené operaƟvnĢ

56

84

OtƎes labyrintu

Neplní se

85

PohmoždĢní boltce

Neplní se

4. Zuby
86

Vyražení, poškození, ztráta nebo nutná extrakce trvalých zubƽ

Neplní se

87

Vyražení, poškození nebo ztráta doēasných, nevitálních
nebo umĢlých zubƽ

Neplní se

88

UvolnĢní závĢsného vazového aparátu jednoho i více
zubƽ (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou Þxaēní dlahou

42

89

Zlomení jednoho nebo více koƎenƽ zubƽ s nutnou Þxaēní dlahou

42

21

39

Poleptání (popálení) spojivky tƎeơho stupnĢ

40

Perforace v pƎechodné Ǝase s krvácením
(bez poranĢní bĢlimy), rána spojivky chirurgicky ošetƎená

Neplní se

41

Hluboká rána rohovky bez prodĢravĢní bez komplikací

Neplní se

42

PohmoždĢní bĢlimy ēi bulbu

Neplní se

43

Hluboká rána rohovky bez prodĢravĢní komplikovaná
šedým zákalem poúrazovým

63

44

Hluboká rána rohovky bez prodĢravĢní
komplikovaná nitrooēním zánĢtem

70

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním
léēená konzervaƟvnĢ bez komplikací

35

46

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená
konzervaƟvnĢ komplikovaná poúrazovým šedým zákalem

70

47

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená
konzervaƟvnĢ komplikovaná nitrooēním zánĢtem

100

48

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená
konzervaƟvnĢ komplikovaná nitrooēním tĢlískem nemagneƟckým

100

6. Hrudník

49

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená
chirurgicky bez komplikací

56

50

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená chirurgicky
komplikovaná výhƎezem duhovky nebo uskƎinuơm duhovky

84

51

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená chirurgicky
komplikovaná šedým zákalem poúrazovým

70

52

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená chirurgicky
komplikovaná nitrooēním zánĢtem

100

53

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená chirurgicky
komplikovaná cizím tĢlískem nitrooēním nemagneƟckým

100

54

Rána rohovky nebo bĢlimy s prodĢravĢním léēená chirurgicky
komplikovaná cizím tĢlískem nitrooēním magneƟckým

100

45

70

Jako ztráta zubu se hodnoơ i odlomení korunky o rozsahu vĢtším než 1/3. V pƎípadĢ
odlomení korunky o rozsahu 1/3 a menším je podmínkou pro poskytnuơ plnĢní ztráta
vitality dƎenĢ vyžadující léēení.
5. Krk
90

PohmoždĢní krku a šíje

91

Poleptání, prodĢravĢní nebo roztržení jícnu

92

Perforující poranĢní hrtanu

120

93

Perforující poranĢní prƽdušnice

120

94

Zlomenina jazylky nebo chrupavek hrtanu

95

Poškození hlasivek následkem úrazu bez trvalých následkƽ

96

Poškození hlasivek následkem úrazu s trvalým následkem

97

PohmoždĢní hrtanu a úēinek dráždivých par a plynƽ
na hlasivky a sliznice polykacích a dýchacích orgánƽ

Neplní se
105

80
Neplní se
90
Neplní se

98

Roztržení plic

77

99

Úrazové poškození srdce echokardiologicky prokázané

90

100

Roztržení bránice

84

101

Zlomeniny kosƟ hrudní bez posunuơ úlomkƽ

35

102

Zlomeniny kosƟ hrudní s posunuơm úlomkƽ

70

103

Zlomeniny jednoho žebra rentgenologicky prokázané

21

104

Zlomeniny žeber rentgenologicky prokázané – dvou až pĢƟ

35

105

Zlomeniny žeber rentgenologicky prokázané – šesƟ a více

63

106

DvíƎková zlomenina žeber (vyražená) – dvou až ētyƎ

70

107

DvíƎková zlomenina žeber (vyražená) – pĢƟ a více

98

108

DvíƎková zlomenina kosƟ hrudní

98

55

Rána pronikající do oēnice bez komplikací

Neplní se

109

Spontánní pneumotorax

56

Rána pronikající do oēnice komplikovaná cizím tĢlískem
nemagneƟckým v oēnici

70

110

Poúrazový pneumotorax zavƎený

49

111

Poúrazový pneumotorax otevƎený

49

57

Rána pronikající do oēnice komplikovaná cizím tĢlískem
nitrooēním magneƟckým v oēnici

42

112

Poúrazové krvácení do hrudníku léēené konzervaƟvnĢ

49

58

PohmoždĢní oka s krvácením do pƎední komory bez komplikací

56

113

Poúrazové krvácení do hrudníku léēené operaƟvnĢ

59

PohmoždĢní oka s krvácením do pƎední komory komplikované
druhotným zvýšením tlaku, vyžadující chirurgické ošetƎení

90

114

PohmoždĢní stĢny hrudní

60

PohmoždĢní oka s natržením duhovky bez komplikací

35

115

Rána pronikající do duƟny bƎišní bez poranĢní nitrobƎišních orgánƽ

61

PohmoždĢní oka s natržením duhovky komplikované
zánĢtem duhovky

84

116

Roztržení jater

117

Roztržení jater- léēené operaƟvnĢ

PohmoždĢní oka s natržením duhovky komplikované
poúrazovým šedým zákalem

70

63

Subluxace ēoēky bez komplikací

35

64

Subluxace ēoēky komplikované druhotným zvýšením tlaku,
vyžadující chirurgické ošetƎení

65

Luxace ēoēky bez komplikací

66

62

100

Neplní se

84
Neplní se

7. BƎicho
Neplní se
63
120

118

ZhmoždĢní sleziny

119

Roztržení sleziny

35

120

Roztržení (rozhmoždĢní) slinivky bƎišní léēené konzervaƟvnĢ

105
120

56

Roztržení (rozhmoždĢní) slinivky bƎišní léēené operaƟvnĢ

122

Úrazové prodĢravĢní žaludku

90

Luxace ēoēky komplikované druhotným zvýšením tlaku,
vyžadující chirurgické ošetƎení

120

123

Úrazové prodĢravĢní dvanáctníku

90

124

Roztržení nebo pƎetržení okruží (mesenteria) bez resekce stƎeva

56

67

Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikací

112

125

Roztržení nebo pƎetržení okruží (mesenteria) s resekcí stƎeva

84

68

Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným
zvýšením tlaku, vyžadující chirurgické ošetƎení

120

69

OtƎes sítnice

70

Rohovkový vƎed poúrazový

71

Popálení nebo poleptání epitelu rohovky

72

Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu

73

Odchlípení sítnice vzniklé jako pƎímý následek
poranĢní oka zjištĢného lékaƎem

74

Úrazové posƟžení zrakového nervu a chiasmatu

75

Zlomení stĢny vedlejší duƟny nosní s podkožním emfyzémem

76

Neplní se
70
21

126

Roztržení tenkého stƎeva

84

127

Roztržení tlustého stƎeva

84

128

PohmoždĢní stĢny bƎišní

Neplní se

8. Ústrojí urogenitální
129

PohmoždĢní ledviny

130

PohmoždĢní pyje

Neplní se

131

PohmoždĢní varlat a šourku

Neplní se

120

132

PohmoždĢní zevního genitálu ženy

Neplní se

28

133

Roztržení nebo rozdrcení ledviny léēené konzervaƟvnĢ

Zlomení nosních kƽstek pƎerušující slzné cesty Ǝešeno konzervaƟvnĢ

28

134

Roztržení nebo rozdrcení ledviny léēené operaƟvnĢ

84

77

Zlomení nosních kƽstek pƎerušující slzné cesty léēené operaēnĢ

49

135

Roztržení nebo rozdrcení ledviny vedoucí k jejímu odnĢơ

70

78

PoranĢní oka vyžadující bezprostƎední vynĢơ oka

49

136

Roztržení moēového mĢchýƎe

79

PoranĢní oka vyžadující bezprostƎední vynĢơ obou oēí

365

137

Roztržení moēové trubice

80

PoranĢní okohybného aparátu s diplopií

120

9. PáteƎ

180
91

Neplní se

63

84
120

3. Ucho

138

Vymknuơ atlantookcipitální bez poškození míchy nebo koƎenƽ

168

81

139

Subluxace krēní páteƎe (podmínkou plnĢní je posun obratlƽ
prokázaný na RTG)

140

ProdĢravĢní bubínku bez zlomeniny lebních kosơ a bez druhotné
infekce

Neplní se

61

ÚRAZ

121

60

140

Vymknuơ krēní páteƎe

168

205

Zlomenina klíēku úplná s posunuơm úlomkƽ

35

141

Vymknuơ hrudní páteƎe

168

206

Zlomenina klíēku úplná operovaná

63

142

Vymknuơ bederní páteƎe

168

207

Zlomenina klíēku úplná operovaná otevƎená

70

143

Vymknuơ kostrēe

49

208

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – velkého hrbolku bez posunuơ

35

144

Zlomeniny trnových a pƎíēných výbĢžkƽ jednoho obratle

28

209

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – velkého hrbolu s posunuơm

35

145

Zlomeniny trnových a pƎíēných výbĢžkƽ dvou a více

49

210

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – roztƎíštĢná zlomenina hlavice

56

146

Kompresivní a okrajové zlomeniny jednoho obratlového tĢla
léēené klidem na lƽžku

42

211

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – chirurgického krēku
bez posunuơ

42

147

Kompresivní a okrajové zlomeniny dvou a více obratlových tĢl
léēené klidem na lƽžku

84

212

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – chirurgického krēku
s posunuơm

42

148

Zlomeniny C páteƎe léēené repozicí nebo korzetem

90

213

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – chirurgického krēku zaklínĢná

149

Zlomeniny C páteƎe léēené operací

154

214

150

Zlomeniny Th páteƎe léēené repozicí nebo korzetem

Zlomenina horního konce kosƟ pažní – chirurgického krēku
luxaēní nebo operovaná

151

Zlomeniny Th páteƎe léēené operací

154

215

Zlomenina tĢla kosƟ pažní neúplná

35

152

Zlomeniny L páteƎe léēené repozicí nebo korzetem

90

216

Zlomenina tĢla kosƟ pažní úplná bez posunuơ úlomkƽ

42

154

217

Zlomenina tĢla kosƟ pažní úplná s posunuơm úlomkƽ

49

Neplní se

218

Zlomenina tĢla kosƟ pažní otevƎená nebo operovaná

126

153

Zlomeniny L páteƎe léēené operací

154

PohmoždĢní krajiny krēní, hrudní, bederní, sakrální a kostrēe

90

155

Podvrtnuơ krēní, hrudní, nebo bederní páteƎe

Neplní se

219

Zlomenina kosƟ pažní nad kondyly u dĢơ

49

156

VýhƎez nebo jiné poškození meziobratlové ploténky

Neplní se

220

Zlomenina kosƟ pažní nad kondyly neúplná

42
49

221

Zlomenina kosƟ pažní nad kondyly úplná bez posunuơ úlomkƽ

42

222

Zlomenina kosƟ pažní nad kondyly úplná s posunuơm úlomkƽ

70

84

223

Zlomenina kosƟ pažní nad kondyly otevƎená nebo operovaná

90

120

10. Pánev
157

Zlomenina lopaty kosƟ kyēelní konzervaƟvnĢ

158

Zlomenina lopaty kosƟ kyēelní operaƟvnĢ

159

Zlomenina lopaty kosƟ kyēelní operaƟvnĢ (otevƎená)

224

Zlomenina humeru v oblasƟ lokte bez posunuơ úlomkƽ

42

160

Odtržení pƎedního trnu nebo hrbolu kosƟ kyēelní

42

225

Zlomenina humeru v oblasƟ lokte s posunuơm úlomkƽ

70

161

Zlomenina sedacího hrbolu

42

226

Zlomenina humeru v oblasƟ lokte léēená operaƟvnĢ nebo otevƎená

90

162

Zlomenina raménka stydké kosƟ jednostranná

28

227

Zlomenina okovce kosƟ loketní léēená konzervaƟvnĢ

35

163

Zlomenina raménka stydké kosƟ oboustranná

63

228

Zlomenina okovce kosƟ loketní léēená operaƟvnĢ

63

164

Zlomenina symfýzy (spona stydkých kosơ)

63

229

Zlomenina okovce kosƟ loketní léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

70

165

Zlomeniny kosƟ kƎížové

70

230

Zlomenina hlaviēky kosƟ vƎetenní léēená konzervaƟvnĢ

35

166

Zlomenina kostrēe

21

231

Zlomenina hlaviēky kosƟ vƎetenní léēená operaƟvnĢ

77

167

Vymknuơ kloubu kƎížokyēelního

120

232

Zlomenina jedné kosƟ pƎedlokơ léēená konzervaƟvnĢ

42

168

PohmoždĢní pánve

Neplní se

233

Zlomenina jedné kosƟ pƎedlokơ léēená operaƟvnĢ

234

Zlomenina jedné kosƟ pƎedlokơ léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

70

235

Zlomenina obou kosơ pƎedlokơ léēená konzervaƟvnĢ

182

236

Zlomenina obou kosơ pƎedlokơ léēená operaƟvnĢ

105

237

Zlomenina obou kosơ pƎedlokơ léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

154

238

Zlomenina dolního konce kosƟ vƎetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifýzy odlomením bodcovitého výbĢžku kosƟ loketní)
bez posunuơ úlomkƽ

42

239

Zlomenina dolního konce kosƟ vƎetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifýzy odlomením bodcovitého výbĢžku kosƟ loketní)
s posunem úlomkƽ

84

11. Kloubní jamka – acetabulum
169
170

Zlomenina acetabula
Luxace kyēle se zlomeninou acetabula

12. Horní konēeƟna

ÚRAZ

56
112

171

PohmoždĢní horní konēeƟny (vēetnĢ ramenního kloubu)

Neplní se

172

PƎerušení šlach natahovaēƽ nebo ohýbaēƽ prstu na ruce

50

173

PƎetržení úponu šlachy prstƽ ruky (dorsální aponeuróza)

14

174

PƎerušení šlach natahovaēƽ nebo ohýbaēƽ prstu v zápĢsơ

50

175

Natržení svalu nadhƎebenového (rotátorová manžeta)

42

176

Úplné pƎetržení svalu nadhƎebenového léēené operaƟvnĢ

49

177

PƎetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
pažního léēené konzervaƟvnĢ

28

178

PƎetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
pažního léēené operaƟvnĢ

42

179

PƎetržení vazu ramene léēené operaƟvnĢ

180

Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou TOSSY I.

Neplní se

42

181

Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou TOSSY II.

Neplní se

182

Podvrtnuơ mezi klíēkem a kosơ hrudní

Neplní se

183

Podvrtnuơ ramenního kloubu

Neplní se

184

Podvrtnuơ loketního kloubu

Neplní se

185

Podvrtnuơ zápĢsơ

Neplní se

186

Podvrtnuơ základních kloubƽ prstƽ ruky

Neplní se

187

Podvrtnuơ meziēlánkových kloubƽ prstƽ ruky

Neplní se

70
105
52

240

Zlomenina kosƟ ēlunkové neúplná

49

241

Zlomenina kosƟ ēlunkové úplná

70

242

Zlomenina kosƟ ēlunkové léēená operaƟvnĢ

243

Zlomenina jiné kosƟ zápĢstní

42

244

Zlomenina nĢkolika kosơ zápĢstních

70

245

Luxaēní zlomenina báze první kosƟ záprstní (BenneƩova) léēená
konzervaƟvnĢ

42

246

Luxaēní zlomenina báze první kosƟ záprstní (BenneƩova) léēená
operaƟvnĢ

84
28

126

247

Zlomenina kosƟ záprstní neúplná

248

Zlomenina kosƟ záprstní úplná bez posunuơ úlomkƽ

35

249

Zlomenina kosƟ záprstní úplná s posunuơm úlomkƽ

35

250

Zlomenina kosƟ záprstní otevƎená nebo operovaná

70

251

Zlomenina jednoho ēlánku prstu ruky neúplná nebo úplná bez
posunu úlomkƽ

28

188

Vymknuơ kloubu mezi klíēkem a kosơ hrudní léēené konzervaƟvnĢ

28

252

Zlomenina jednoho ēlánku jednoho prstu ruky s posunuơm úlomkƽ

28

189

Vymknuơ kloubu mezi klíēkem a kosơ hrudní léēené operaƟvnĢ

42

253

56

190

Vymknuơ kloubu mezi klíēkem a lopatkou léēené konzervaƟvnĢ

35

Zlomenina jednoho ēlánku jednoho prstu ruky otevƎená
nebo operovaná

191

Vymknuơ kloubu mezi klíēkem a lopatkou léēené operaƟvnĢ

42

254

Vymknuơ kosƟ pažní (ramene) léēené konzervaƟvnĢ

35

Zlomenina nĢkolika ēlánkƽ jednoho prstu ruky neúplná
nebo úplná bez posunuơ úlomkƽ

35

192
193

Vymknuơ kosƟ pažní (ramene) léēené operaƟvnĢ

49

255

Zlomenina nĢkolika ēlánkƽ jednoho prstu ruky úplná
s posunuơm úlomkƽ

35

194

Vymknuơ pƎedlokơ léēené konzervaƟvnĢ

35

256

Vymknuơ pƎedlokơ léēené operaƟvnĢ

49

Zlomenina nĢkolika ēlánkƽ jednoho prstu ruky otevƎená
nebo operovaná

84

195

257

Zlomenina ēlánkƽ dvou nebo více prstƽ ruky neúplná
nebo úplná bez posunuơ úlomkƽ

35

258

Zlomenina ēlánkƽ dvou nebo více prstƽ ruky úplná s posunuơm
úlomkƽ

35

259

Zlomenina ēlánkƽ dvou nebo více prstƽ ruky otevƎená
nebo operovaná

100
252

196

Vymknuơ zápĢsơ (kosƟ lunární a luxace perilunární) konzervaƟvnĢ

56

197

Vymknuơ zápĢsơ (kosƟ lunární a luxace perilunární) operaƟvnĢ

64

198

Vymknuơ záprstních kosơ

35

199

Vymknuơ základních nebo druhých a tƎeơch ēlánkƽ jednoho prstu

28

200

Vymknuơ základních nebo druhých a tƎeơch ēlánkƽ dvou a více prstƽ

35

201

Zlomenina tĢla lopatky

49

260

Amputace (exarƟkulace) v ramenním kloubu

202

Zlomenina krēku lopatky

49

261

Amputace paže

196

203

Zlomenina klíēku neúplná

21

262

Amputace jednoho pƎedlokơ

100

204

Zlomenina klíēku úplná bez posunuơ úlomkƽ

28

263

Amputace obou pƎedlokơ

190

62

264

Amputace jedné ruky nebo všech prstƽ

100

324

Zlomenina tĢla kosƟ stehenní (diafýza) léēená operaƟvnĢ

140

265

Amputace obou rukou

196

325

Zlomenina tĢla kosƟ stehenní (diafýza) léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

182

266

Amputace jednoho prstu nebo jeho ēásƟ

28

326

Zlomenina distálního konce kosƟ stehenní neúplná

267

Amputace více prstƽ nebo jejich ēásơ

42

327

Zlomenina distálního konce kosƟ stehenní úplná
bez posunuơ úlomkƽ

112
120

13. Dolní konēeƟna

90

268

PohmoždĢní dolní konēeƟny

Neplní se

328

Zlomenina distálního konce kosƟ stehenní úplná s posunuơm úlomkƽ

269

Podvrtnuơ kyēle

Neplní se

329

Zlomenina distálního konce kosƟ stehenní léēená operaƟvnĢ

120

330

Zlomenina distálního konce kosƟ stehenní léēená operaƟvnĢ
(otevƎená)

182

331

Nitrokloubní zlomenina kosƟ stehenní (zlomenina kondylu
nebo interkondylická) bez posunuơ úlomku

126

270

Podvrtnuơ kolene

Neplní se

271

Podvrtnuơ hlezenního kloubu

Neplní se

272

Podvrtnuơ kloubu nohy

Neplní se

273

Ruptura úponu ētyƎhlavého svalu (ruptura ligpatallae)
léēená operaƟvnĢ

49

332

Nitrokloubní zlomenina kosƟ stehenní (zlomenina kondylu nebo
interkondylická) s posunuơm úlomkƽ léēená konzervaƟvnĢ

182

274

Ruptura šlachy ētyƎhlavého svalu (netýká se ligpatallae)
léēená operaƟvnĢ

63

333

Nitrokloubní zlomenina kosƟ stehenní (zlomenina kondylu
nebo interkondylická) s posunuơm úlomkƽ léēená operaƟvnĢ

252

275

Natržení Achillovy šlachy (ēásteēné pƎetržení) léēené konzervaƟvnĢ

42

334

Zlomenina ēéšky bez posunuơ úlomku

276

PƎetržení Achillovy šlachy (úplné pƎetržení) léēené konzervaƟvnĢ

42

335

Zlomenina ēéšky s posunuơm úlomku

277

PƎerušení Achillovy šlachy ēásteēné léēené operaƟvnĢ

56

336

Zlomenina ēéšky otevƎená nebo léēená operaƟvnĢ

42
56
112

278

PƎerušení Achillovy šlachy úplné léēené operaƟvnĢ

56

337

Zlomenina kloubní chrupavky v oblasƟ kolenního kloubu

63

279

Natržení vnitƎního nebo zevního postranního vazu kolenního
(parciální ruptura)

Neplní se

338

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosƟ holenní
léēená konzervaƟvnĢ

42

280

Natržení zkƎíženého vazu kolenního (parciální ruptura)

Neplní se

339

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosƟ holenní léēená operaƟvnĢ

281

PƎetržení postranního vazu kolenního léēené pevnou Þxací (Þxace
musí trvat minimálnĢ 5 týdnƽ)

42

340

Zlomenina kondylƽ kosƟ holenní neúplná (jednoho nebo obou)

64

282

Úplné odtržení postranního vazu kolenního léēené operaƟvnĢ

42

341

Zlomenina kondylƽ kosƟ holenní úplná bez posunuơ úlomku
(jednoho nebo obou)

74

283

PƎetržení zkƎíženého vazu kolenního léēené pevnou Þxací (Þxace
musí trvat minimálnĢ 5 týdnƽ)

42

342

Zlomenina kondylƽ kosƟ holenní úplná s posunuơm úlomku
(jednoho nebo obou)

84

284

Úplné odtržení zkƎíženého vazu kolenního léēené operaƟvnĢ

42

343

PlasƟka zkƎíženého vazu kolenního

70

Zlomenina kondylƽ kosƟ holenní úplná s posunuơm úlomku
(jednoho nebo obou) (otevƎená)

120

285
286

PoranĢní zevního nebo vnitƎního menisku léēené konzervaƟvnĢ

Neplní se

344

Zlomenina kosƟ lýtkové (bez posƟžení hlezenného kloubu)

28

287

PoranĢní zevního nebo vnitƎního menisku léēené operaƟvnĢ –
ēásteēná nebo úplná menisektomie

21

345

Zlomenina kosƟ holenní léēená konzervaƟvnĢ

84

346

Zlomenina obou kosơ bérce léēená konzervaƟvnĢ

92

PoranĢní zevního nebo vnitƎního menisku léēené operaƟvnĢ –
sutura menisku s následnou pevnou Þxací

42

347

Zlomenina kosƟ holenní léēená operaƟvnĢ

PoranĢní zevního nebo vnitƎního menisku – stav po distorzi
s negaƟvním artroskopickým nálezem

21

348

Zlomenina kosƟ holenní léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

120

349

Zlomenina obou kosơ bérce léēená operaƟvnĢ

100

350

Zlomenina vnitƎního kotníku nebo zadní hrany Ɵbie, Weber A

56

351

Zlomenina vnitƎního kotníku nebo zadní hrany Ɵbie,
Weber A (otevƎená)

84

Neplní se

352

Zlomenina zevního kotníku Weber B a C a bimalleolární zlomenina

84

353

Zlomenina zevního kotníku Weber B a C a bimalleolární zlomenina
(otevƎená)

126

288
289
290

Vymknuơ stehenní kosƟ (v kyēli) léēené konzervaƟvnĢ
(nutné doložit RTG)

90

291

Vymknuơ stehenní kosƟ (v kyēli) léēené operaƟvnĢ

292

Vymknuơ ēéšky nereponované lékaƎem

100

293

Vymknuơ ēéšky léēené konzervaƟvnĢ

21

294

Vymknuơ ēéšky léēené operaƟvnĢ

42

295

Vymknuơ bérce léēené konzervaƟvnĢ (s nutnou hospitalizací –
min. 24 hodin)

90

296

Vymknuơ bérce léēené operaƟvnĢ

297

Vymknuơ hlezenné kosƟ léēené konzervaƟvnĢ

298

Vymknuơ hlezenné kosƟ léēené operaƟvnĢ

299

Vymknuơ pod hlezennou kosơ léēené konzervaƟvnĢ

126

84

354

Trimalleolární zlomenina kotníku Weber C

355

Trimalleolární zlomenina kotníku Weber C (otevƎená)

98

90

356

Zlomenina pylonu Ɵbie konzervaƟvnĢ

100

42

357

Zlomenina pylonu Ɵbie operaƟvnĢ

120

70

358

Zlomenina pylonu Ɵbie léēená zevním Þxátorem

180

49

359

Zlomenina tĢla kosƟ patní bez porušení staƟky (Böhlerova úhlu)

56

360

Zlomenina tĢla kosƟ patní s porušením staƟky (Böhlerova úhlu)
nebo léēená operaƟvnĢ

126

361

Zlomenina tĢla kosƟ patní s porušením staƟky (Böhlerova úhlu)
nebo léēená operaƟvnĢ (otevƎená)

182

154

Vymknuơ pod hlezennou kosơ léēené operaƟvnĢ

60

301

Vymknuơ nártních kosơ (jedné nebo více) léēené konzervaƟvnĢ

35

302

Vymknuơ nártních kosơ (jedné nebo více) léēené operaƟvnĢ

70

303

Vymknuơ zánártních kosơ (jedné nebo více) léēené konzervaƟvnĢ

35

362

Zlomenina kosƟ hlezenné bez posunuơ úlomkƽ

84

304

Vymknuơ zánártních kosơ (jedné nebo více) léēené operaƟvnĢ

60

363

98

305

Vymknuơ základních kloubƽ nohy – palce nebo více prstƽ

28

Zlomenina kosƟ hlezenné s posunuơm úlomkƽ – léēená
konzervaƟvnĢ

306

Vymknuơ základních kloubƽ nohy – jednoho prstu mimo palec

21

364

Zlomenina kosƟ hlezenné s posunuơm úlomkƽ – léēená operaƟvnĢ

307

Vymknuơ meziēlánkových kloubƽ prstƽ nohy – palce nebo více prstƽ

28

365

Zlomenina zadního výbĢžku kosƟ hlezenné

120
35

308

Vymknuơ meziēlánkových kloubƽ prstƽ nohy –
jednoho prstu mimo palec

21

366

Zlomenina kosƟ krychlové (cuboideum) bez posunuơ úlomkƽ

56

367

Zlomenina kosƟ krychlové (cuboideum) s posunuơm úlomkƽ

84

309

Zlomenina krēku kosƟ stehenní zaklínĢná

64

368

Zlomenina kosƟ ēlunkové (naviculare) bez posunuơ úlomkƽ

56

310

Zlomenina krēku kosƟ stehenní nezaklínĢná léēená konzervaƟvnĢ

100

369

Zlomenina kosƟ ēlunkové (naviculare) s posunuơm úlomkƽ

84

311

Zlomenina krēku kosƟ stehenní nezaklínĢná léēená operaēnĢ

165

370

Zlomenina jedné kosƟ klínové (cuneiforme) bez posunuơ úlomkƽ

56

312

Zlomeniny hlavice femuru s luxací kyēle (Pipkinovy zlomeniny)

182

371

Zlomenina jedné kosƟ klínové (cuneiforme) s posunuơm úlomkƽ

84

313

Odlomení malého trochanteru

42

372

Zlomenina více kosơ klínových bez posunuơ úlomkƽ

56

314

Odlomení velkého trochanteru

42

373

Zlomenina více kosơ klínových s posunuơm úlomkƽ

84

315

Pertrochanterická zlomenina kosƟ stehenní neúplná

100

374

Odlomení base páté kƽstky zánártní (metatarzy) s posunuơm

42

316

Pertrochanterická zlomenina kosƟ stehenní úplná bez posunuơ
úlomkƽ

100

375

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) palce nebo malíku bez
posunuơ úlomkƽ

42

317

Pertrochanterická zlomenina kosƟ stehenní úplná
s posunuơm úlomkƽ

140

376

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) palce nebo malíku
s posunuơm

42

377

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) palce nebo malíku
operovaná

56

318

Pertrochanterická zlomenina kosƟ stehenní léēená operaƟvnĢ

161

319

Subtrochanterická zlomenina kosƟ stehenní neúplná

100

320

Subtrochanterická zlomenina kosƟ stehenní úplná
bez posunuơ úlomkƽ

100

378

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) palce nebo malíku
operovaná (otevƎená)

70

321

Subtrochanterická zlomenina kosƟ stehenní úplná
s posunuơm úlomkƽ

140

379

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) jiného prstu než palce nebo
malíku bez posunuơ úlomkƽ

42

322

Subtrochanterická zlomenina kosƟ stehenní léēená operaƟvnĢ

182

380

Zlomenina tĢla kosƟ stehenní (diafýza) léēená konzervaƟvnĢ

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) jiného prstu než palce
nebo malíku s posunuơm úlomkƽ

42

323

90

63

ÚRAZ

300

381

Odlomení kƽstek zánártních (metatarzy) jiného prstu než palce
nebo malíku operovaná

56

382

Zlomenina kƽstek zánártních (metatarzy) více prstƽ bez posunuơ
úlomkƽ

49

383

Zlomenina kƽstek zánártních (metatarzy) více prstƽ s posunuơm
úlomkƽ

49

384

Zlomenina kƽstek zánártních (metatarzy) více prstƽ operovaná

77

Natržení svalu

Neplní se

424

Plošné abrase mĢkkých ēásơ prstƽ, ztrátový defekt tkání,
stržení nehtu, exkoriace

Neplní se

425

Chirurgicky ošetƎená nebo neošetƎená rána s výjimkou zranĢní oka
a víēka pƎerušující slzné cesty

Neplní se

426

Lehké pƎípady otravy (podmínka plnĢní je hospitalizace)

14

385

Zlomenina kƽstek zánártních (metatarzy)
více prstƽ operovaná (otevƎená)

84

427

StƎednĢ tĢžké pƎípady otravy (podmínka plnĢní je hospitalizace)

21

386

Odlomení ēásƟ ēlánku palce nohy

21

428

TĢžké pƎípady otravy (podmínka plnĢní je hospitalizace)

35

387

Úplná zlomenina ēlánku palce nohy bez posunuơ úlomkƽ

35

429

14

388

Úplná zlomenina ēlánku palce nohy s posunuơm úlomkƽ

Uštknuơ jedovatým hadem a dalšími jedovatými živoēichy
(podmínka plnĢní je hospitalizace)

42

Zlomenina ēlánku palce nohy léēená operaƟvnĢ

17. Popálení, poleptání nebo omrzliny

389

63

Zlomenina jednoho ēlánku jiného prstu nohy než palce neúplná

430

Popáleniny sluncem, úžeh a úpal

390

21

Popálení, poleptání nebo omrzliny prvního stupnĢ

Neplní se

391

Zlomenina jednoho ēlánku jiného prstu nohy než palce úplná

431

21
21

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
do 1ര% povrchu tĢla

Neplní se

392

Zlomenina jednoho ēlánku jiného prstu nohy než palce otevƎená
nebo operovaná

432

Zlomenina ēlánkƽ více prstƽ nebo nĢkolika ēlánkƽ
jednoho prstu léēená konzervaƟvnĢ

433
21

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 1ര% do 5ര% povrchu tĢla

35

393

Zlomenina ēlánkƽ více prstƽ nebo nĢkolika ēlánkƽ
jednoho prstu otevƎená nebo léēená operaƟvnĢ

434
28

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 6ര% do 10ര% povrchu tĢla

49

394

435

Amputace-exarƟkulace kyēelního kloubu nebo snesení stehna

365

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 11ര% do 20ര% povrchu tĢla

70

395

436

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 21ര% do 30ര% povrchu tĢla

120

437

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 31ര% do 40ര% povrchu tĢla

180

438

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
od 41ര% do 50ര% povrchu tĢla

224

16. Otrava plyny a jedy

Neplní se

396

Amputace obou bércƽ

365

397

Amputace bérce

252

398

Amputace obou nohou

252

399

Amputace nohy

182

400

Amputace palce nohy nebo jeho ēásƟ

56

401

Amputace jednotlivých prstƽ nohy (s výjimkou palce) nebo jejich
ēásơ za každý prst

21

439

Popálení, poleptání nebo omrzliny – druhého stupnĢ rozsahu
vĢtším než 50ര% povrchu tĢla

365

402

Úplné odtržení nebo pƎerušení šlachy dolní konēeƟny léēené
operaēnĢ

35

440

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ s nutnosơ
chirurgické léēby v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 povrchu tĢla

21

441

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ v rozsahu
od 6 cm2 do 1ര% povrchu tĢla

49

14. PoranĢní nervové soustavy
403

OtƎes mozku bez nutné hospitalizace

Neplní se

404

OtƎes mozku lehkého stupnĢ (prvního) – podmínka plnĢní
je hospitalizace

21

442

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ v rozsahu
od 1ര% do 5ര% povrchu tĢla

63

405

OtƎes mozku stƎedního stupnĢ (druhého) – podmínka plnĢní
je hospitalizace

35

443

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ v rozsahu
od 5ര% do 10ര% povrchu tĢla

90

406

OtƎes mozku tĢžkého stupnĢ (tƎeơho) – podmínka plnĢní
je hospitalizace

49

444

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ v rozsahu
od 10ര% do 15ര% povrchu tĢla

120

445

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ s nutnosơ
chirurgické léēby v rozsahu od 15ര% do 20ര% povrchu tĢla

158

446

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ s nutnosơ
chirurgické léēby v rozsahu od 20ര% do 30ര% povrchu tĢla

186

447

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ s nutnosơ
chirurgické léēby v rozsahu od 30ര% do 40ര% povrchu tĢla

270

448

Popálení, poleptání nebo omrzliny – tƎeơho stupnĢ s nutnosơ
chirurgické léēby v rozsahu více 40ര% povrchu tĢla

365

407

PohmoždĢní mozku

182

408

Rozdrcení mozkové tkánĢ

365

409

Krvácení do mozku

280

410

Krvácení nitrolební a do kanálu páteƎního

280

411

OtƎes míchy

412

Krvácení do míchy

365

413

PohmoždĢní míchy

182

414

Rozdrcení míchy

365

415

PohmoždĢní periferního nervu s krátkodobou obrnou

416

PoranĢní periferního nervu s pƎerušením vodivých vláken
(podmínkou je poziƟvní EMG)

120

417

PƎerušení periferního nervu (podmínkou je poziƟvní EMG)

280

90

Za infrakce, Þsury, odlomení hran kosơ a malých úlomkƽ s úponem vazu nebo svalu,
za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny
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15. Ostatní druhy poranĢní
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423

418

TraumaƟcký šok lehký (pouze hospitalizované pƎípady)

35

419

TraumaƟcký šok stƎední (pouze hospitalizované pƎípady)

90

420

TraumaƟcký šok tĢžký (pouze hospitalizované pƎípady)

421

PoranĢní elektrickým proudem podle celkového posƟžení, lehké

Neplní se

422

PoranĢní elektrickým proudem podle celkového posƟžení, tĢžké

28

180

Tabulka 2: Seznam komplikací pƎi léēbĢ následkƽ úrazu a maximální prodloužení doby léēení
1

Infekce (lokální nebo celkový bakteriální zánĢt pƎi proniknuơ
infekce ranou)

365 dní
365 dní

2

InÞkovaný hematom

3

OsteomyeliƟs (zánĢt kostní dƎenĢ zpƽsobený bakteriemi)

365 dní

4

Prodloužená doba hojení / pakloub

365 dní

5

Plicní embolie zpƽsobená imobilizací pevnou Þxací nebo po operaci

365 dní

6

Poškození nervu (potvrzené EMG vyšetƎením)

60 dní

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ BOLESTNÉHO ZA DROBNÉ ÚRAZY CDU1
P\IPOJIŠT NÍ BOLESTNÉHO ZA DROBNÉ ÚRAZY DÍT TE CDU2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.
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Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní bolestného za drobné úrazy CDU1
a bolestného za drobné úrazy dítĢte CDU2 (dále jen „ZPP CDU1 a CDU2“) tvoƎí
nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky
pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CDU1 a CDU2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CDU1 a CDU2.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na tato pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ?
1.

2.

3.
4.

Pojistnou událosơ u pƎipojištĢní CDU1 je zranĢní pojištĢného zpƽsobené úrazem
uvedené v tabulce 1 pƎílohy tĢchto ZPP CDU1 a CDU2, pojistnou událosơ u pƎipojištĢní CDU2 je zranĢní pojištĢného zpƽsobené úrazem uvedené v tabulce 2 pƎílohy
tĢchto ZPP CDU1 a CDU2.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna jednorázové pojistné plnĢní odpovídající pojistné ēástce uvedené pro dané zranĢní a sjednaný násobek pojistné ēástky
v pƎíslušné tabulce pƎílohy k tĢmto ZPP CDU1 a CDU2.
Bylo-li pojištĢnému zpƽsobeno jedním úrazovým dĢjem nĢkolik zranĢní zároveŸ,
plní pojišƛovna jen za zranĢní s nejvyšší pojistnou ēástkou.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu od úrazu do sídla pojišƛovny, a to na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního
portálu pojišƛovny. Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost, je k oznámení pojistné

událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem.
5.

Pojišƛovna vyplaơ pojistné plnĢní poté, co jí bude nárok na pojistné plnĢní doložen (pƎedložen potvrzení lékaƎe a ƎádnĢ vyplnĢným Ɵskopisem Oznámení pojistné událosƟ).

6.

Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?

3.

PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.

4.

PƎipojištĢní CDU1 rovnĢž zaniká dnem zániku pƎipojištĢní CDL1 téhož pojištĢného
a pƎipojištĢní CDU2 zaniká dnem zániku pƎipojištĢní CDL2 téhož pojištĢného.

5.

Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

2.

Výše bĢžného pojistného se rovná násobku sjednané pojistné ēástky a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

1.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedeny v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ ēi okolnosơ, které
mají vliv na pojistné riziko, pojistné plnĢní ēi existenci pojistného zájmu (napƎ.
zmĢna pracovní, podnikatelské, sportovní nebo jiné zájmové ēinnosƟ, zmĢna
zdravotního stavu, rozhodnuơ týkající se invalidity a invalidního dƽchodu, pƎiznání starobního dƽchodu apod.).

2.

Pojišƛovna má právo pƎimĢƎenĢ snížit pojistné plnĢní v pƎípadech, kdy jí pojistník,
resp. pojištĢný neoznámil zmĢnu povolání nebo registrované sportovní ēinnosƟ,
která by znamenala zaƎazení pojištĢného do vyšší rizikové skupiny.

3.

Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CDU1 a CDU2 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.

4.

Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CDU1 a CDU2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém
pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CDU1 a CDU2 pojistníkovi
na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho
nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být
stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CDU1 a CDU2 pojistníkovi
a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo
období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CDU1
a CDU2 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla
pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že
zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se
zmĢnou ZPP CDU1 a CDU2 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou
navrženo.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v pƎípadĢ pohmoždĢní nebo podvrtnuơ,
pokud v rámci jeho ošetƎení není provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetƎení a v pƎípadĢ pohmoždĢní souēasnĢ není splnĢna podmínka
otoku, hematomu nebo prosáknuơ podkoží.

2.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne v pƎípadĢ pohmoždĢní nebo podvrtnuơ následkem úrazu, pokud k tomuto úrazu došlo dƎíve než po uplynuơ jednoho roku
od pƎedchozího úrazu, jehož následkem bylo rovnĢž pohmoždĢní nebo podvrtnuơ, které bylo pojistnou událosơ.

3.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud zranĢní nastalo v pƎímé nebo nepƎímé
souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;

j)

s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;

k) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
l)

se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;

m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
n) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu, že pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.

2.

ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Pevná Þxace
Za pevnou Þxaci se považuje sádra, rigidní ortéza, aluminiový Þxátor, plastová Þxace,
Desaultƽv obvaz. Za pevnou Þxaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
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ÚRAZ

i)

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CDU1 A CDU2
Tabulka 1: ZranĢní a pojistné ēástky pro pƎipojištĢní CDU1
Varianta
Varianta
Varianta
3 000
2 000
ZranĢní
1 000
až 8 000രKē až 12 000രKē
až 4 000രKē
1
PohmoždĢní hlavy
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
2
PohmoždĢní obliēeje
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
3
Podvrtnuơ ēelisƟ
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
4
Tržná nebo Ǝezná rána víēka
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
chirurgicky ošetƎená
5
ZánĢt slzného váēku následkem
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
úrazu léēený konzervaƟvnĢ
6
Poleptání (popálení) spojivky
1 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
prvního stupnĢ
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ÚRAZ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

66

Perforace v pƎechodné Ǝase
s krvácením (bez poranĢní bĢlimy),
rána spojivky chirurgicky ošetƎená
Hluboká rána rohovky bez
prodĢravĢní bez komplikací
Rána pronikající do oēnice bez
komplikací
OtƎes sítnice
ProdĢravĢní bubínku bez zlomeniny
lebních kosơ a bez druhotné infekce
OtƎes labyrintu
Ztráta nebo nutná extrakce dvou
až šesƟ trvalých zubƽ následkem
pƽsobení zevního násilí (nikoliv
skousnuơ)
Ztráta nebo nutná extrakce sedmi
a více trvalých zubƽ následkem
pƽsobení zevního násilí (nikoliv
skousnuơ)
Poškození hlasivek následkem úrazu
bez trvalých následkƽ
PohmoždĢní hrtanu
PohmoždĢní hrudní stĢny
Rána pronikající do duƟny bƎišní bez
poranĢní nitrobƎišních orgánƽ
PohmoždĢní bƎišní stĢny
PohmoždĢní ledviny (s hematurií)
PohmoždĢní pyje tĢžšího stupnĢ
PohmoždĢní varlat a šourku tĢžšího
stupnĢ
PohmoždĢní tĢžšího stupnĢ zevního
genitálu ženy
PohmoždĢní krajiny krēní, hrudní,
bederní, sakrální a kostrēe (nutná
evakuace hematomu)
Podvrtnuơ krēní, hrudní, nebo
bederní páteƎe
PohmoždĢní pánve
PohmoždĢní ramenního kloubu
s následnou periartriƟdou
PohmoždĢní paže, pƎedlokơ,
ruky, kloubu horní konēeƟny
nebo jednoho nebo více prstƽ
ruky s nutnou sádrovou nebo
termoplastovou nesnímatelnou Þxací
Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou
Tossy I.
Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou
Tossy II.
Podvrtnuơ mezi klíēkem a kosơ
hrudní
Podvrtnuơ ramenního kloubu
Podvrtnuơ loketního kloubu
Podvrtnuơ zápĢsơ
Podvrtnuơ základních kloubƽ prstƽ
ruky
Podvrtnuơ meziēlánkových kloubƽ
prstƽ ruky
PohmoždĢní nohy, stehna nebo
bérce
PohmoždĢní jednoho nebo více
prstƽ nohy s náplasƛovou Þxací nebo
klidovou léēbou
PohmoždĢní kyēelního, kolenního
nebo hlezenního kloubu
Podvrtnuơ kyēle
Podvrtnuơ kolenního kloubu
s nutnou pevnou Þxací a provedením
punkce
Podvrtnuơ hlezenního kloubu
s nutnou pevnou Þxací
Podvrtnuơ – tĢžká distorze
hlezna léēená sádrovou nebo
termoplastovou nesnímatelnou Þxací
Podvrtnuơ základního kloubu palce
nohy (nutná náplasƛová Þxace nebo
klidová léēba)
Podvrtnuơ meziēlánkového kloubu
palce nohy (nutná náplasƛová Þxace
nebo klidová léēba)
Podvrtnuơ jednoho prstu nohy
(nutná náplasƛová Þxace nebo
klidová léēba)
Podvrtnuơ více prstƽ nohy (nutná
náplasƛová Þxace nebo klidová léēba

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

4 000രKē
1 000രKē

8 000രKē
2 000രKē

12 000രKē
3 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

1 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

2 000രKē
6 000രKē
6 000രKē

3 000രKē
9 000രKē
9 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

48
49
50
51
52
53

54
55
56
57

12

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

13

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

14
15

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2.000രKē
2 000രKē
1 000രKē

4 000രKē
4 000രKē
2 000രKē

6 000രKē
6 000രKē
3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

19

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

20

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

21

2 000രKē

3 000രKē

16
17
18

22
23

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

24
25
26
27

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

28

6 000രKē

29
30

2 000രKē
1 000രKē

4 000രKē
2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

Varianta
2 000
až 8 000രKē

Varianta
3 000
až 12 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

8.000രKē

12.000രKē

6 000രKē

9 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

Tabulka 2: ZranĢní a pojistné ēástky pro pƎipojištĢní CDU2
Varianta
ZranĢní
1 000
až 4 000രKē
1
Tržná nebo Ǝezná rána víēka
1 000രKē
chirurgicky ošetƎená
2
ZánĢt slzného váēku následkem
úrazu léēený konzervaƟvnĢ od 3 let
1 000രKē
vĢku
3
Poleptání (popálení) spojivky
1 000രKē
prvního stupnĢ
4
Perforace v pƎechodné Ǝase
s krvácením (bez poranĢní bĢlimy),
1 000രKē
rána spojivky chirurgicky ošetƎená
5
Hluboká rána rohovky
4 000രKē
bez prodĢravĢní bez komplikací
6
Rána pronikající do oēnice
3 000രKē
bez komplikací
7
OtƎes sítnice
3 000രKē
8
ProdĢravĢní bubínku bez zlomeniny
1 000രKē
lebních kosơ a bez druhotné infekce
9
OtƎes labyrintu
4.000രKē
10 Ztráta nebo nutná extrakce dvou
a více mléēných zubƽ následkem
2 000രKē
pƽsobení zevního násilí
(nikoliv skousnuơ) do 5 vĢku dítĢte
11 Ztráta nebo nutná extrakce dvou
až šesƟ trvalých zubƽ následkem
2 000രKē
pƽsobení zevního násilí

1 000രKē

1 000രKē

Natržení vnitƎního nebo zevního
postranního vazu kolenního
prokázané ultrazvukem, CT nebo MR
Natržení zkƎíženého vazu kolenního
prokázané ultrazvukem, CT nebo MR
PoranĢní zevního nebo vnitƎního
menisku léēené konzervaƟvnĢ
PoranĢní elektrickým proudem podle
celkového posƟžení-lehké
Natržení svalu, prokázané
ultrazvukem, CT nebo MR
Plošné abrase mĢkkých ēásơ prstƽ
a ztrátový defekt tkání o ploše vĢtší
než jeden cenƟmetr ētvereēní,
stržení nehtu
Rána chirurgicky ošetƎená (šitá) velká
minimálnĢ 2രcm, primární hojení
Rána chirurgicky ošetƎená (šitá),
sekundární hojení
Popálení, poleptání nebo omrzliny
– druhého stupnĢ rozsahu od 6 cm2
do 10 cm2 vēetnĢ
Popálení, poleptání nebo omrzliny druhého stupnĢ rozsahu od 11 cm2
do 1ര% povrchu tĢla

31
32
33

(nikoliv skousnuơ)
Ztráta nebo nutná extrakce sedmi
a více trvalých zubƽ následkem
pƽsobení zevního násilí
(nikoliv skousnuơ)
Poškození hlasivek následkem úrazu
bez trvalých následkƽ
PohmoždĢní hrtanu
Rána pronikající do duƟny bƎišní
bez poranĢní nitrobƎišních orgánƽ
PohmoždĢní ledviny (s hematurií)
PohmoždĢní pyje tĢžšího stupnĢ
PohmoždĢní varlat a šourku
tĢžšího stupnĢ
PohmoždĢní tĢžšího stupnĢ zevního
genitálu ženy
Podvrtnuơ krēní, hrudní,
nebo bederní páteƎe
Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou
Tossy I.
Podvrtnuơ mezi klíēkem a lopatkou
Tossy II.
Podvrtnuơ mezi klíēkem a kosơ
hrudní
Podvrtnuơ ramenního kloubu
Podvrtnuơ loketního kloubu
Podvrtnuơ zápĢsơ
Podvrtnuơ základních kloubƽ
prstƽ ruky
Podvrtnuơ meziēlánkových
kloubƽ prstƽ ruky
Podvrtnuơ kyēle
Podvrtnuơ kolenního kloubu
s nutnou pevnou Þxací
a provedením punkce
Podvrtnuơ hlezenního kloubu
s nutnou pevnou Þxací
Podvrtnuơ - tĢžká distorze
hlezna léēená sádrovou nebo
termoplastovou nesnímatelnou Þxací
Podvrtnuơ základního kloubu palce
nohy (nutná náplasƛová Þxace
nebo klidová léēba)

4 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

8.000രKē

12.000രKē

4 000രKē

6 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

8.000രKē

12.000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

4 000രKē

8 000രKē

12 000രKē

3 000രKē
3 000രKē

6 000രKē
6 000രKē

9 000രKē
9 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē
2 000രKē
1 000രKē

4 000രKē
4 000രKē
2 000രKē

6 000രKē
6 000രKē
3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

Podvrtnuơ meziēlánkového kloubu
palce nohy (nutná náplasƛová Þxace
nebo klidová léēba)
Podvrtnuơ jednoho prstu nohy
(nutná náplasƛová Þxace
nebo klidová léēba)
Podvrtnuơ více prstƽ nohy (nutná
náplasƛová Þxace nebo klidová léēba)
Natržení vnitƎního nebo zevního
postranního vazu kolenního
prokázané ultrazvukem, CT nebo MR
Natržení zkƎíženého vazu kolenního
prokázané ultrazvukem, CT nebo MR
PoranĢní zevního nebo vnitƎního
menisku léēené konzervaƟvnĢ
PoranĢní elektrickým proudem
podle celkového posƟžení-lehké
Natržení svalu, prokázané
ultrazvukem, CT nebo MR
Plošné abrase mĢkkých ēásơ prstƽ
a ztrátový defekt tkání o ploše vĢtší
než jeden cenƟmetr ētvereēní,
stržení nehtu
Rána chirurgicky ošetƎená (šitá),
primární hojení
Rána chirurgicky ošetƎená (šitá),
sekundární hojení
Popálení, poleptání nebo omrzliny
– druhého stupnĢ rozsahu od 6 cm2
do 10 cm2 vēetnĢ
Popálení, poleptání nebo omrzliny –
druhého stupnĢ rozsahu od 11 cm2
do 1ര% povrchu tĢla

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

3 000രKē

6 000രKē

9 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CHO1
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CHO4
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE DÍT TE NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CHO2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem
nemoci nebo úrazu CHO1 a pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem nemoci
nebo úrazu CHO4 (pƎipojištĢní pro dospĢlé) a pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace
dítĢte následkem nemoci nebo úrazu CHO2 (pƎipojištĢní pro dĢƟ) (dále jen „ZPP
CHO1/CHO4 a CHO2“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní
ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CHO1/CHO4
a CHO2.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). PƎipojištĢní CHO1 a pƎipojištĢní CHO4
nelze sjednat souēasnĢ. Není-li dále v tĢchto ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 výslovnĢ
uvedeno jinak, rozumí se pojmem pƎipojištĢní (v jednotném ēísle), kterékoliv ze
shora speciÞkovaných pƎipojištĢní.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.

3.

5.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
2.
Výše bĢžného pojistného pro pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu CHO1 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby
pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro toto pƎipojištĢní se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné),
je konkrétní výše bĢžného pojistného pro první pojistný rok uvedena v pojistné
smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše bĢžného
pojistného pro každý další pojistný rok bude pojistníkovi oznámena písemnĢ
v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení pojišƛovna odešle pojistníkovi
nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
3.
Výše bĢžného pojistného pro pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu CHO4 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby
pojistného stanovené v sazebníku na celou dobu trvání pƎipojištĢní v závislosƟ
na vĢku pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní.
4.
Výše bĢžného pojistného pro pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem nemoci nebo úrazu CHO2 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní
a sazby pojistného stanovené v sazebníku.
Tabulka pƎirozených sazeb CHO1
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 Kē denní dávky a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
Sazba (v Kē)

15–39
19

40–44
22

45–49
25

50–54
30

55–59
35

60–65
40

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

2.

U pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem nemoci nebo úrazu
CHO2 právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud hospitalizace nastala v pƎímé ēi
nepƎímé souvislosƟ s vrozenými vadami pojištĢného dítĢte a/nebo úrazy vzniklými v jejich dƽsledku.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud hospitalizace nastala v pƎímé nebo
nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození
pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
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4.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je hospitalizace pojištĢného následkem nemoci nebo úrazu.
Hospitalizace pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, pokud trvá minimálnĢ
24 hodin a zároveŸ pokud je pojištĢný ošetƎován v nemocnici, která pracuje pod
stálým odborným lékaƎským vedením, disponuje dostateēnými diagnosƟckými
a terapeuƟckými možnostmi, pracuje podle obecnĢ uznávaných metod lékaƎské
vĢdy, vede záznamy o zdravotním stavu a prƽbĢhu léēení a její provozování je
v souladu s pƎíslušnými platnými právními pƎedpisy.
Hospitalizace pojištĢného, která nastala pƎed uplynuơm ēekací doby 3 mĢsícƽ
od poēátku pƎipojištĢní v dƽsledku nemoci (nebo porodu), není pojistnou událosơ. U hospitalizace v souvislosƟ s ošetƎením zubƽ, zhotovení zubních náhrad
a úkonƽ ēelistní ortopedie a ēelistní chirurgie a dále u hospitalizace v souvislosƟ
s tĢhotenstvím nebo porodem se tato ēekací doba prodlužuje na 8 mĢsícƽ.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna pojištĢnému za každý den hospitalizace pojistné plnĢní ve výši sjednané denní dávky, a to poēínaje dnem pƎijeơ
pojištĢného k hospitalizaci a konēe dnem, kdy je hospitalizace ukonēena nebo datem zániku pƎipojištĢní podle toho, která z tĢchto skuteēnosơ nastane dƎíve, vždy
však maximálnĢ 52 týdnƽ. První a poslední den hospitalizace se spoleēnĢ považují
za jeden den.
Nárok na výplatu pojistného plnĢní nevzniká za dny, kdy se pojištĢný v nemocnici
vƽbec nezdržoval.
Pojišƛovna vyplaơ pojištĢnému plnĢní jednorázovĢ po skonēení hospitalizace, vždy
ale až poté, co jí pojištĢný doloží svƽj nárok na pojistné plnĢní (pƎedloží potvrzení
lékaƎe a ƎádnĢ vyplnĢný Ɵskopis Oznámení pojistné událosƟ).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu, nejpozdĢji však do 15 kalendáƎních dnƽ po ukonēení hospitalizace, do sídla pojišƛovny, a to na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu pojišƛovny.
PƎi opoždĢném oznámení pojistné událosƟ je pojišƛovna oprávnĢna pƎimĢƎenĢ
snížit pojistné plnĢní, a to až o 50ര%. Nebude-li pojištĢný u pƎipojištĢní pro pƎípad
hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu CHO1 nebo CHO4 s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu schopen sám pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost
ani zažádat o výplatu pojistného plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn
také pojistník, osoba blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ,
popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude

6.

v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné
smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení pojistné událosƟ jinak. U pƎipojištĢní
pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem nemoci nebo úrazu CHO2 pojistnou
událost oznamuje pojištĢný nebo jeho zákonný zástupce.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

f)

3.

4.
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s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími (tato výluka plaơ jen pro pƎipojištĢní pro pƎípad
hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu CHO1 a CHO4);
j) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
k) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
l) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
n) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. d), f), i)–l) plaơ pouze pro pƎípad, že
se jedná o hospitalizaci následkem úrazu.
Právo na pojistné plnĢní navíc nevznikne, pokud:
a) k hospitalizaci pojištĢného – ženy dojde z dƽvodu umĢlého pƎerušení jejího
tĢhotenství z jiné než zdravotní indikace;
b) jde o léēebný pobyt pojištĢného v sanatoriích, lázeŸských léēebnách, rehabilitaēních centrech nebo rehabilitaēních oddĢleních léēebných zaƎízení; to
neplaơ v pƎípadĢ, kdy je pobyt v nich z lékaƎského hlediska nezbytnou souēásơ léēení úrazu pojištĢného a pojišƛovna s ơmto pobytem vyjádƎila pƎedem
písemný souhlas;
c) jde o léēebný pobyt pojištĢného v zaƎízeních pro léēbu alkoholismu, toxikomanie a hráēské závislosƟ;
d) jde o hospitalizaci pojištĢného v léēebnách pro dlouhodobĢ nemocné,
v léēebnách tuberkulózy a respiraēních onemocnĢní a v dalších odborných
léēebných ústavech, zvláštních dĢtských zaƎízeních, pƎi pobytu pojištĢného
v ústavech sociální péēe a na ošetƎovnách vojenských útvarƽ;
e) jde o hospitalizaci pojištĢného, která souvisí pouze s potƎebou peēovatelské
a opatrovnické péēe, ēi jde jen o ēásteēnou hospitalizaci s denní nebo noēní
léēbou.
Neplodnost není považována za nemoc ani úraz, tzn. pƎi hospitalizaci z této pƎíēiny nárok na pojistné plnĢní nevzniká (fyziologický porod také není považován
za nemoc, nicménĢ hospitalizace v souvislosƟ s porodem je pojistnou událosơ
podle tĢchto ZPP CHO1/CHO4 a CHO2).
Nastane-li hospitalizace v dƽsledku nemoci ve lhƽtĢ 3 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka došlo ke zvýšení sjednané denní dávky k tomuto pƎipojištĢní, sníží
pojišƛovna pojistné plnĢní na nejnižší denní dávku platnou za poslední 3 mĢsíce
pƎed dnem vzniku této pojistné událosƟ; je-li pojistnou událosơ hospitalizace
v souvislosƟ s ošetƎením zubƽ, zhotovení zubních náhrad a úkonƽ ēelistní ortopedie ēi ēelistní chirurgie anebo v souvislosƟ s tĢhotenstvím ēi porodem, prodlužuje
se lhƽta uvedená v pƎedchozí vĢtĢ na 8 mĢsícƽ.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

4.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.
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Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který je
pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen (u pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem nemoci nebo úrazu CHO2 sám nebo prostƎednictvím
zákonného zástupce) pravdivĢ a úplnĢ vyplnit (nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ
jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané
pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe
pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým

2.

3.

4.

zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných
pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného vēetnĢ jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní pojišƛovna potvrdí
sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu (podá proƟnávrh),
popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného ukonēí.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 a/nebo pƎíslušných právních
pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna
v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CHO1/CHO4 a CHO2
pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny
musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CHO1/CHO4 a CHO2
pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této
zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto
ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní,
odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní
doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li
pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ
zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm
svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CHO1/CHO4 a CHO2 a/nebo sazebníku ve znĢní,
v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Denní dávka
V pojistné smlouvĢ dohodnutá ēástka, která je vyplácena za jeden den trvání pojistné
událosƟ.
Hospitalizace
Poskytnuơ nemocniēní lƽžkové péēe pojištĢnému v dƽsledku nemoci nebo úrazu pojištĢného, popƎ. v souvislosƟ s porodem, která je z lékaƎského hlediska nezbytná a jde-li o hospitalizaci v dƽsledku nemoci, která zároveŸ zaēala v dobĢ trvání pƎipojištĢní na území
eské republiky; za nezbytnou z lékaƎského hlediska se považuje tehdy, jestliže ošetƎení
pojištĢného musí být provedeno v nemocnici na lƽžku kvƽli k závažnosƟ onemocnĢní
nebo vzhledem k charakteru ošetƎení.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU CHU1
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU CHU4
P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD HOSPITALIZACE DÍT TE NÁSLEDKEM ÚRAZU CHUF
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.

3.

4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem
úrazu CHU1 a pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem úrazu CHU4 (pƎipojištĢní pro dospĢlé) a pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem úrazu
CHUF (pƎipojištĢní pro dĢƟ) (dále jen „ZPP CHU1/CHU4 a CHUF“) tvoƎí nedílnou
souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny
pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CHU1/CHU4 a CHUF mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní
ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CHU1/CHU4
a CHUF.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). PƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace
následkem úrazu CHU1 a pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem úrazu
CHU4 nelze sjednat souēasnĢ. Není-li dále v tĢchto ZPP CHU1/CHU4 a CHUF výslovnĢ uvedeno jinak, rozumí se pojmem pƎipojištĢní (v jednotném ēísle), kterékoliv ze shora speciÞkovaných pƎipojištĢní.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

2.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi
pojistné událosƟ?
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je hospitalizace pojištĢného v dƽsledku úrazu.
Hospitalizace pojištĢného je pojistnou událosơ pouze tehdy, pokud trvá minimálnĢ
24 hodin a zároveŸ pokud je pojištĢný ošetƎován v nemocnici, která pracuje pod
stálým odborným lékaƎským vedením, disponuje dostateēnými diagnosƟckými
a terapeuƟckými možnostmi, pracuje podle obecnĢ uznávaných metod lékaƎské
vĢdy, vede záznamy o zdravotním stavu a prƽbĢhu léēení a její provozování je
v souladu s pƎíslušnými platnými právními pƎedpisy.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna pojištĢnému za každý den hospitalizace pojistné plnĢní ve výši sjednané denní dávky, a to poēínaje dnem pƎijeơ pojištĢného k hospitalizaci a konēe dnem, kdy je hospitalizace ukonēena nebo datem
zániku pƎipojištĢní podle toho, která z tĢchto skuteēnosơ nastane dƎíve, nejvýše
však za 52 týdnƽ. První a poslední den hospitalizace se spoleēnĢ považují za jeden
den.
Nárok na pojistné plnĢní nevzniká za dny, kdy se pojištĢný v nemocnici vƽbec
nezdržoval.
Pojišƛovna vyplaơ pojištĢnému plnĢní jednorázovĢ po skonēení hospitalizace, vždy
ale až poté, co jí pojištĢný doloží svƽj nárok na pojistné plnĢní (pƎedloží potvrzení
lékaƎe a ƎádnĢ vyplnĢný Ɵskopis Oznámení pojistné událosƟ).
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu, nejpozdĢji však do 15
kalendáƎních dnƽ po ukonēení hospitalizace, do sídla pojišƛovny, a to na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici
na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí klientského portálu pojišƛovny. PƎi opoždĢném oznámení pojistné událosƟ je pojišƛovna oprávnĢna pƎimĢƎenĢ snížit pojistné plnĢní, a to až o 50ര%. Nebude-li pojištĢný u pƎipojištĢní CHU1
a CHU4 s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu schopen sám pojišƛovnĢ
oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu pojistného plnĢní, je k oznámení
pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba blízká k pojištĢnému ēi žijící s ním
ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní
zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení pojistné
událosƟ jinak. U pƎipojištĢní CHUF pojistnou událost oznamuje pojištĢný nebo jeho
zákonný zástupce.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

3.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
2.
3.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.
ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
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Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
2.
Výše bĢžného pojistného pro pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem úrazu CHU1 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného
stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro toto pƎipojištĢní se tedy
sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné), je konkrétní
výše bĢžného pojistného pro první pojistný rok uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše bĢžného pojistného pro
každý další pojistný rok bude pojistníkovi oznámena písemnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení pojišƛovna odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ
pƎed výroēím hlavního kryơ.
3.
Výše bĢžného pojistného pro pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace následkem úrazu
CHU4 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou dobu trvání pƎipojištĢní v závislosƟ na vĢku pojištĢného
k poēátku pƎipojištĢní.
4.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem
úrazu CHUF se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného
stanovené v sazebníku.
Tabulka pƎirozených sazeb CHU1
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 Kē denní dávky a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
15–44
45–54
55–65
Sazba (v Kē)
5
6
7

U pƎipojištĢní pro pƎípad hospitalizace dítĢte následkem úrazu CHUF právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud hospitalizace následkem úrazu nastala v pƎímé ēi
nepƎímé souvislosƟ s vrozenými vadami pojištĢného dítĢte a/nebo úrazy vzniklými v jejich dƽsledku.
Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud hospitalizace následkem úrazu nastala
v pƎímé nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími (tato výluka plaơ jen pro pƎipojištĢní pro pƎípad
hospitalizace následkem úrazu CHU1 a CHU4);
j) s úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní;
k) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
l) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
n) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Právo na pojistné plnĢní navíc nevznikne, pokud:
a) jde o léēebný pobyt pojištĢného v sanatoriích, lázeŸských léēebnách, rehabilitaēních centrech nebo rehabilitaēních oddĢleních léēebných zaƎízení; to
neplaơ v pƎípadĢ, kdy je pobyt v nich z lékaƎského hlediska nezbytnou souēásơ léēení úrazu pojištĢného a pojišƛovna s ơmto pobytem vyjádƎila pƎedem
písemný souhlas;
b) jde o léēebný pobyt pojištĢného v zaƎízeních pro léēbu alkoholismu, toxikomanie a hráēské závislosƟ;
c) jde o hospitalizaci pojištĢného v léēebnách pro dlouhodobĢ nemocné,
v léēebnách tuberkulózy a respiraēních onemocnĢní a v dalších odborných
léēebných ústavech, zvláštních dĢtských zaƎízeních, pƎi pobytu pojištĢného
v ústavech sociální péēe a na ošetƎovnách vojenských útvarƽ;
d) jde o hospitalizaci pojištĢného, která souvisí pouze s potƎebou peēovatelské
a opatrovnické péēe, ēi jde jen o ēásteēnou hospitalizaci s denní nebo noēní
léēbou.

4.

(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

3.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CHU1/CHU4 a CHUF a/nebo pƎíslušných právních
pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CHU1/CHU4 a CHUF a/nebo sazebníku. Pojišƛovna
v takovém pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CHU1/CHU4 a CHUF
pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny
musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CHU1/CHU4 a CHUF
pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této
zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto
ZPP CHU1/CHU4 a CHUF a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní,
odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní
doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li
pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ
zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm
svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CHU1/CHU4 a CHUF a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:

Denní dávka
V pojistné smlouvĢ dohodnutá ēástka, která je vyplácena za jeden den trvání pojistné
událosƟ.
Hospitalizace
Poskytnuơ nemocniēní lƽžkové péēe pojištĢnému v dƽsledku úrazu pojištĢného, která je
z lékaƎského hlediska nezbytná; za nezbytnou z lékaƎského hlediska se považuje tehdy,
jestliže ošetƎení pojištĢného musí být provedeno v nemocnici na lƽžku kvƽli k závažnosƟ
onemocnĢní nebo vzhledem k charakteru ošetƎení.
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno
poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem
úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo bakterií
tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda,
epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním související
obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je jejich pƎíēinou
úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.

Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P\IPOJIŠT NÍ PRO P\ÍPAD VYBRANÝCH ONEMOCN NÍ D TÍ CDN2
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.
4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pro pƎípad vybraných onemocnĢní dĢơ
CDN2 (dále jen „ZPP CDN2“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je
všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CDN2 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CDN2.
Toto pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸkové pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

2.

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

NEMOC
A HOSPITALIZACE

2.

3.

4.

5.

Pojistnou událosơ u pƎipojištĢní CDN2 je onemocnĢní pojištĢného uvedené v tabulce 1 pƎílohy tĢchto ZPP CDN2, které nastalo po uplynuơ ēekací doby dle ēl. 5 odst.
2 tĢchto ZPP. V pƎípadĢ nĢkterých onemocnĢní bude pojistné plnĢní poskytnuto
pouze v pƎípadĢ, že dítĢ bylo v souvislosƟ s daným onemocnĢním hospitalizováno,
nebo proƟ nĢmu bylo oēkováno. Pokud taková podmínka existuje, je uvedena u pƎíslušného onemocnĢní v tabulce 1 pƎílohy tĢchto ZPP CDN2.
V pƎípadĢ pojistné událosƟ vyplaơ pojišƛovna jednorázové pojistné plnĢní odpovídající pojistné ēástce uvedené pro dané onemocnĢní a sjednaný násobek pojistné
ēástky v pƎíslušné tabulce pƎílohy k tĢmto ZPP CDN2.
Bylo-li pojištĢnému v pojistné dobĢ diagnosƟkováno více onemocnĢní (diagnóz)
zároveŸ, plní pojišƛovna za každé onemocnĢní dle tabulky 1 v pƎíloze tĢchto ZPP
CDN2. Bylo-li pojištĢnému v pojistné dobĢ diagnosƟkováno nĢkteré z onemocnĢní opakovanĢ, plní pojišƛovna za každou takovou pojistnou událost s výjimkou
pƎípadƽ výslovnĢ uvedených v tabulce 1 v pƎíloze tĢchto ZPP CDN2.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu do sídla pojišƛovny, a to
na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního portálu
pojišƛovny. Pojistnou událost oznamuje pojištĢný nebo jeho zákonný zástupce.
Pojišƛovna vyplaơ pojistné plnĢní poté, co jí bude nárok na pojistné plnĢní doložen (pƎedloženo potvrzení lékaƎe o diagnóze nemoci dle tabulky 1 v pƎíloze tĢchto
ZPP, ƎádnĢ vyplnĢný Ɵskopis Oznámení pojistné událosƟ a u vybraných diagnóz
dle tabulky 1 v pƎíloze tĢchto ZPP i kopie oēkovacího prƽkazu nebo ovĢƎená kopie
propouštĢcí zprávy z nemocnice).
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

72

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.

Výše bĢžného pojistného se rovná násobku sjednané pojistné ēástky a sazby pojistného stanovené v sazebníku.

2.
3.

4.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud onemocnĢní nastalo v pƎímé nebo
nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
d) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
e) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku.
Právo na pojistné plnĢní také nevznikne, pokud den vzniku pojistné událosƟ nastane pƎed uplynuơm ēekací doby 3 mĢsícƽ ode dne poēátku tohoto pƎipojištĢní.
Nastane-li pojistná událost ve lhƽtĢ 3 mĢsícƽ ode dne, kdy na žádost pojistníka
dojde ke zvýšení pojistné ēástky tohoto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné
plnĢní na pojistnou ēástku platnou pƎed jejím zvýšením.
Další výluky z pojistného plnĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.

2.
3.

4.

ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CDN2 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

1.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?

2.

3.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedeny v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ ēi okolnosơ, které
mají vliv na existenci pojistného zájmu.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CDN2 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná
lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CDN2 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CDN2 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CDN2 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních dní.
Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CDN2 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se

Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Hospitalizace
Poskytnuơ nemocniēní lƽžkové péēe pojištĢnému v dƽsledku nemoci pojištĢného, která
je z lékaƎského hlediska nezbytná a která trvá minimálnĢ 24 hodin. Za nezbytnou z lékaƎského hlediska se považuje tehdy, jestliže ošetƎení pojištĢného musí být provedeno
v nemocnici na lƽžku kvƽli k závažnosƟ onemocnĢní nebo vzhledem k charakteru ošetƎení. Hospitalizace musí být realizována v nemocnici, která pracuje pod stálým odborným
lékaƎským vedením, disponuje dostateēnými diagnosƟckými a terapeuƟckými možnostmi, pracuje podle obecnĢ uznávaných metod lékaƎské vĢdy, vede záznamy o zdravotním
stavu a prƽbĢhu léēení a její provozování je v souladu s pƎíslušnými platnými právními
pƎedpisy.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CDN2
Tabulka 1: Diagnózy nemocí a pojistné ēástky pro pƎipojištĢní CDN2
Kód diagnózy
OnemocnĢní
dle MKN
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Varianta
Varianta
Varianta
1 000 až 2 000രKē 2 000 až 4 000രKē 3 000 až 6 000രKē

A36
A37
B02
B05
B06
B26
B80
B86
D69
E06
H04
H10
H60
H65
H68
H92

Záškrt – diphtheria
Dávivý kašel – pertussis
Pásový opar – herpes zoster
Spalniēky – morbilli
ZardĢnky – rubeola
PƎíušnice – paroƟƟs epidemica
Enterobióza – enterobiasis
Svrab – scabies
Purpura a jiné krvácivé stavy
ZánĢt šơtné žlázy – thyroidiƟs
Nemoci slzného ústrojí
ZánĢt oēní spojivky – conjuncƟviƟs
ZánĢt zevního ucha – oƟƟs externa
Nehnisavý zánĢt stƎedního ucha
ZánĢt a obstrukce Eustachovy trubice
Otalgie a výtok z ucha

017

I83

Žilní mĢstky – varices – dolních konēeƟn

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

018

J00

1 000രKē

2 000രKē

019

J01

1 000രKē

020
021
022

J02
J03
J04

023

J20
J21
J41

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

J45
K40
K41
K42
K43
K44
K65
K81
L02
L03
L04
L05
N20
N30

040

N47

041
042
043
044
045

P38
P51
A01
B27
B30

046

E10

Diabetes mellitus 1. typu

2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

K doložení nároku na pojistné plnĢní
je vyžadováno pƎiložení
kopie oēkovacího prƽkazu
kopie oēkovacího prƽkazu

oēkování
oēkování
oēkování

kopie oēkovacího prƽkazu
kopie oēkovacího prƽkazu
kopie oēkovacího prƽkazu

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

3 000രKē

hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
hospitalizace

2 000രKē

3 000രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē

2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē

2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace
hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 000രKē

2 000രKē

3 000രKē

1 000രKē
1 000രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē

2 000രKē
2 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

3 000രKē
3 000രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē

hospitalizace
hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

NEMOC
A HOSPITALIZACE

024
025

Akutní zánĢt nosohltanu
Akutní zánĢt vedlejších nosních duƟn –
sinusiƟs acuta
Akutní zánĢt hltanu – pharyngiƟs acuta
Akutní zánĢt mandlí
Akutní zánĢt hrtanu a prƽdušnice
Akutní zánĢt prƽdušek – bronchiƟs
acuta
Akutní zánĢt prƽdušinek – bronchioliƟs
acuta
Prostá a mukopurulentní chronická
bronchiƟda
Astma
TƎíselná kýla – hernia inguinalis
Stehenní kýla – hernia femoralis
Pupeēní kýla – hernia umbilicalis
BƎišní kýla – hernia ventralis
Brániēní kýla – hernia diaphragmaƟca
ZánĢt pobƎišnice – peritoniƟda
ZánĢt žluēníku – cholecysƟƟda
Kožní absces, furunkl a karbunkl
Flegmóna – celuliƟda (celluliƟs)
Akutní zánĢt mízních uzlin
Pilonidální cysta
Kámen ledviny a moēovodu
ZánĢt moēového mĢchýƎe – cysƟƟda
HypertroÞe pƎedkožky, Þmóza
a paraÞmóza
ZánĢt pupeēníku s krvácením nebo bez
Krvácení z pupeēníku novorozence
BƎišní tyfus a paratyfus
Infekēní mononukleóza
Virová konjunkƟviƟda

1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē
1 000രKē

Podmínka vzniku
nároku na
pojistné plnĢní
oēkování
oēkování

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
73

NEMOC
A HOSPITALIZACE

047

G50

048
049

G51
H16

050

H20

051

H30

052

H40

053

H46

054

H66

055

I30

056
057
058
059
060
061
062
063

I80
I85
I88
J09
J15
J47
K20
K21

064

K29

065

K35

066

K50

067

K51

068

K80

069

K85

070
071
072
073

L40
L90
M87
N44

074

N45

075
076

Poruchy trojklanného nervu – nervi
trigemini
Poruchy lícního nervu – nervi facialis
ZánĢt rohovky – keraƟƟda
ZánĢt duhovky a Ǝasnatého tĢlesa
– iridocykliƟda
ZánĢty cévnatky a sítnice
Glaukom
ZánĢt zrakového nervu – neuriƟs nervi
opƟci
Hnisavý a neurēený zánĢt stƎedního
ucha
Akutní zánĢt osrdeēníku – pericardiƟs
acuta
ZánĢt žil – ßebiƟda a tromboßebiƟda
MĢstky jícnu – ezofageální varixy
NespeciÞcká lymfadeniƟda
ChƎipka zpƽsobená virem ptaēí chƎipky
Bakteriální zánĢt plic
Bronchiektázie – rozšíƎení prƽdušek
ZánĢt jícnu – ezofagiƟda
Gastroezofageální reßuxní onemocnĢní
ZánĢt žaludku a dvanáctníku – gastriƟs
et duodeniƟs
Akutní apendiciƟda – akutní zánĢt
ēervovitého pƎívĢsku
Crohnova nemoc (regionální enteriƟda)
VƎedový zánĢt traēníku–coliƟs ulcerosa-idiopaƟcká proktokoliƟda
Žluēové kameny – cholelithiasis

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē
1 500രKē

3 000രKē
3 000രKē

4 500രKē
4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē

3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē
4 500രKē
hospitalizace
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

hospitalizace
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

1 500രKē

3 000രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē
1 500രKē

3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē
3 000രKē

4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē
4 500രKē

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

N70
Q53

Akutní zánĢt slinivky bƎišní – pancreaƟƟs
acuta
Lupénka – psoriáza
AtroÞcká onemocnĢní kƽže
Osteonekróza
Torze varlete
ZánĢt varlete (orchiƟda) a nadvarlete
(epididymiƟda)
Akutní zánĢt vejcovodu a vajeēníku
Nesestouplé varle

1 500രKē
1 500രKē

3 000രKē
3 000രKē

4 500രKē
4 500രKē

077

R01

Srdeēní šelesty a jiné srdeēní zvuky

1 500രKē

3 000രKē

4 500രKē

078
079
080
081
082
083
084
085

R04
A38
A39
A40
A82
A84
A87
B25

Krvácení z dýchacích cest
Spála – scarlaƟna
Meningokokové infekce
Streptokoková sepse
Vzteklina – rabies (lyssa)
Virová encefaliƟda pƎenášená klíšƛaty
Virová meningiƟda
Cytomegalovirová nemoc

1 500രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

3 000രKē
4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē

4 500രKē
6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē

086

E84

CysƟcká Þbróza

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

087
088

G00
G04

2 000രKē
2 000രKē

4 000രKē
4 000രKē

6 000രKē
6 000രKē

089

G35

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

090

H70

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

091
092

I20
I21

Bakteriální meningiƟda
ZánĢt mozku, míchy a mozku i míchy
Roztroušená skleróza – sclerosis
mulƟplex
ZánĢt bradavkového výbĢžku a pƎíbuzná
onemocnĢní
Angina pectoris
Akutní infarkt myokardu

2 000രKē
2 000രKē

4 000രKē
4 000രKē

6 000രKē
6 000രKē

093

I25

Chronická ischemická choroba srdeēní

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

094

I26

4 000രKē

6 000രKē

I40

Plicní embolie
Akutní zánĢt srdeēního svalu – myocardiƟs acuta

2 000രKē

095

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

096

I42

KardiomyopaƟe

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

097

I47

098

J05

Paroxyzmální tachykardie
Akutní obstrukƟvní zánĢt hrtanu (krup)
a epigloƫs
ZánĢt plic, pƽvodce: Streptococcus
pneumoniae
Pneumonie
Peritonzilární absces – abscessus
peritonsillaris
Pneumotorax
Respiraēní selhání
ParalyƟcký ileus a stƎevní neprƽchodnost bez kýly

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē
2 000രKē

4 000രKē
4 000രKē

6 000രKē
6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

StƎevní malabsorpce

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

M08
M86
N00

Hnisavý zánĢt kloubu – pyogenní
artriƟda
Juvenilní artriƟda
OsteomyeliƟda – zánĢt kostní dƎenĢ
Akutní nefriƟcký syndrom

2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē

6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē

110

N04

NefroƟcký syndrom

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

111
112
113

N10
N13
N17

2 000രKē
2 000രKē
2 000രKē

4 000രKē
4 000രKē
4 000രKē

6 000രKē
6 000രKē
6 000രKē

114

N34

Akutní tubulo-intersƟciální nefriƟda
ObstrukƟvní a reßuxní uropaƟe
Akutní selhání ledvin
ZánĢt moēové trubice – uretriƟda
a uretrální syndrom

2 000രKē

4 000രKē

6 000രKē

099

J13

100

J18

101

J36

102
103

J93
J96

104

K56

105

K90

106

M00

107
108
109

74

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní
plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

plnĢní pouze 1x
za dobu trvání pojištĢní

hospitalizace

ovĢƎená kopie propouštĢcí zprávy
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CPN5
P\IPOJIŠT NÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NÁSLEDKEM NEMOCI NEBO ÚRAZU CPN6
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

2.
3.

4.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ následkem
nemoci nebo úrazu CPN5 a pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ následkem nemoci nebo úrazu CPN6 (dále jen „ZPP CPN5/CPN6“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné
smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní
(dále jen „VPP“).
Ustanovení tĢchto ZPP CPN5/CPN6 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení
v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CPN5/CPN6.
Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu
životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“). PƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ
následkem nemoci nebo úrazu CPN5 a pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ následkem nemoci nebo úrazu CPN6 nelze sjednat souēasnĢ. Není-li dále v tĢchto
ZPP CPN5/CPN6 výslovnĢ uvedeno jinak, rozumí se pojmem pƎipojištĢní (v jednotném ēísle), kterékoliv z obou shora speciÞkovaných pƎipojištĢní CPN5/CPN6.
Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje a na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné
událosƟ?
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

12.

13.
14.

Pojišƛovna vyplaơ ke sjednanému pojistnému plnĢní i speciální bonus ve výši
25ര% sjednané denní dávky za prvních 28 dní trvání lékaƎem pƎiznané pracovní
neschopnosƟ, pokud bude pojistná událost oznámena nejpozdĢji do dne sjednaného jako poēátek plnĢní (vēetnĢ). Tento bonus se vyplácí nad rámec maximální
doby plnĢní dle odst. 6 tohoto ēlánku, tj. uvedených prvních 28 dní pracovní neschopnosƟ se v takovém pƎípadĢ do maximální doby plnĢní nezapoēítává. Nárok
na tento bonus nevzniká pƎi oznámení druhé a další pracovní neschopnost z dƽvodu stejné nemoci nebo úrazu.
Po oznámení pojistné událosƟ pojišƛovna vyplaơ pojištĢnému pojistné plnĢní
maximálnĢ jednou za mĢsíc, vždy ale až poté, co jí pojištĢný doloží svƽj trvající
nárok na pojistné plnĢní, tzn. že jeho pracovní neschopnost trvá i nadále. Nárok se
prokazuje na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny, vždy s aktualizovaným potvrzením
lékaƎe.
PojištĢný je povinen oznámit pojišƛovnĢ ukonēení pracovní neschopnosƟ do 3 pracovních dní ode dne, kdy tato skuteēnost nastala.
Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.
2.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ následkem nemoci
nebo úrazu CPN5 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku pro aktuální vĢk pojištĢného. Pro toto pƎipojištĢní
se tedy sjednávají v ēase rostoucí sazby pojistného (tzv. pƎirozené pojistné), jeho
konkrétní výše pro první pojistný rok je uvedena v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu
na zmĢnu pojistné smlouvy) a konkrétní výše pro každý další pojistný rok bude
pojistníkovi oznámena písemnĢ v dostateēném pƎedsƟhu; toto písemné oznámení
pojišƛovna odešle pojistníkovi nejpozdĢji 8 týdnƽ pƎed výroēím hlavního kryơ.
3.
Výše bĢžného pojistného u pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ následkem nemoci
nebo úrazu CPN6 se rovná násobku denní dávky pro toto pƎipojištĢní a sazby pojistného stanovené v sazebníku na celou dobu trvání pƎipojištĢní v závislosƟ na vĢku
pojištĢného k poēátku pƎipojištĢní a na délce doby od poēátku pƎipojištĢní do dne
výroēí hlavního kryơ v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního
vĢku pro toto pƎipojištĢní urēeného v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ).
4.
Sazby pojistného uvedené v sazebníku pro toto pƎipojištĢní byly stanoveny mj.
na základĢ (i) veƎejnĢ dostupných staƟsƟk o výskytu nemocí v populaci vydaných
pƎíslušnými státními orgány, soukromými nebo profesními organizacemi v R
nebo EU (napƎ. eský staƟsƟcký úƎad, Ústav zdravotnických informací a staƟsƟky
R, eská národní banka, eská správa sociálního zabezpeēení, Státní zdravotnický ústav, zdravotní pojišƛovny); (ii) souēasného stavu medicíny a její schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit. Dojde-li v budoucnu k (i) nezanedbatelným
zmĢnám tĢchto staƟsƟk, anebo (ii) k pokroku v medicínĢ vedoucímu k nárƽstu
schopnosƟ nemoci diagnosƟkovat a léēit, pojišƛovna je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ
zvýšit sazby pojistného na další pojistná období. Nové sazby pojistného zveƎejní
pojišƛovna vydáním nového znĢní sazebníku postupem podle ēl. 7 odst. 8. tĢchto
ZPP CPN5/CPN6.
Tabulka pƎirozených sazeb CPN5
Sazby se vztahují na pojistnou ēástku 100 Kē denní dávky a jsou zaokrouhleny na 1 deseƟnné místo
VĢk
18–40
41–45
46–50
51–55
56–60
61–65
Sazba (v Kē)
70
80
90
110
130
145

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud jde o pracovní neschopnost lékaƎem
pƎiznanou pro níže uvedená onemocnĢní dle mezinárodní staƟsƟcké klasiÞkace
nemocí:
a) bolesƟ zad a onemocnĢní páteƎe, jejich pƎíēiny, následky a komplikace (diagnózy M40-M54)
b) nemoci a komprese nervových koƎenƽ a pletení (diagnózy G54 a G55)
c) neplodnost (diagnózy N46, N97)
d) endometrióza (diagnózy N80)
e) komplikace spojené s umĢlým oplodnĢním (diagnózy N98)
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Pojistnou událosơ v rámci tohoto pƎipojištĢní je pracovní neschopnost pojištĢného následkem nemoci nebo úrazu (dále jen „pracovní neschopnost“).
Pracovní neschopnost pojištĢného, která nastala pƎed uplynuơm ēekací doby
3 mĢsícƽ od poēátku pƎipojištĢní v dƽsledku nemoci, není pojistnou událosơ.
U pracovní neschopnosƟ v souvislosƟ s tĢhotenstvím se tato ēekací doba prodlužuje na 8 mĢsícƽ.
Pojistné plnĢní je poskytováno od 29. dne trvající lékaƎem pƎiznané pracovní neschopnosƟ (dále také jen „poēátek plnĢní“).
Pojistné plnĢní je poskytováno do ukonēení pracovní neschopnosƟ na základĢ lékaƎského rozhodnuơ, na základĢ pƎezkoumání lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením
urēeným pojišƛovnou dle ēl. 7 odst. 2 a 3, nebo do uplynuơ maximální doby plnĢní
stanovené pro jednotlivé diagnózy v tabulce ē. 1 pƎílohy k tĢmto ZPP CPN5/CPN6,
podle toho, která z tĢchto skuteēnosơ nastane dƎíve (dále jen „ukonēení plnĢní“).
Pojistné plnĢní se urēí jako souēin sjednané denní dávky a poētu dní mezi poēátkem
plnĢní a ukonēením plnĢní.
Dojde-li do 4 týdnƽ po ukonēení první pracovní neschopnosƟ k druhé a další pracovní neschopnosƟ z dƽvodu stejné nemoci nebo úrazu, je pojistné plnĢní vypláceno od prvního dne této druhé a další pracovní neschopnosƟ a k odložení poēátku
plnĢní tedy nedochází.
Jestliže mezi pracovními neschopnostmi z dƽvodu stejné nemoci nebo úrazu je
pƎestávka kratší než 6 mĢsícƽ, potom se pro urēení délky plnĢní tyto doby pracovních neschopnosơ sēítají (tj. maximální doba plnĢní se uplatní v souētu na veškeré takové pracovní neschopnosƟ, nikoliv na každou pracovní neschopnost zvlášƛ).
Pokud je pƎiznána pracovní neschopnost souēasnĢ z dƽvodu více nemocí nebo
úrazƽ, vyplácí se denní dávka z pƎipojištĢní pouze jednou. PƎi konƟnuálnĢ trvající
pracovní neschopnosƟ z rƽzných pƎíēin, vyplácí se denní dávka maximálnĢ 365 dní.
Pojistná událost se oznamuje bez zbyteēného odkladu, nejpozdĢji však k 59. dni
trvající lékaƎem pƎiznané pracovní neschopnosƟ, do sídla pojišƛovny, a to na pƎedepsaném Ɵskopise pojišƛovny „Oznámení pojistné událosƟ“, který je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v prostƎedí servisního portálu
pojišƛovny.
Nebrání-li vēasnému oznámení pojistné událosƟ zdravotní stav pojištĢného
a pojistná událost byla oznámena opoždĢnĢ až po 59. dni trvající pracovní neschopnosƟ, je pojišƛovna povinna plnit pouze za dobu ode dne, kdy obdržela
oznámení o pojistné událosƟ. Nebrání-li vēasnému oznámení pojistné událosƟ
zdravotní stav pojištĢného a dojde-li k oznámení pojistné událosƟ až po skonēení
pracovní neschopnosƟ, není pojišƛovna povinna plnit vƽbec. Brání-li oznámení
pojistné událosƟ zdravotní stav pojištĢného, musí být pojistná událost oznámena
nejpozdĢji do 15 kalendáƎních dní poté, co tato pƎekážka odpadla.
Nebude-li pojištĢný s ohledem na vážnost svého zdravotního stavu schopen sám
pojišƛovnĢ oznámit pojistnou událost ani zažádat o výplatu pojistného plnĢní, je
k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢn také pojistník, osoba blízká k pojištĢnému
ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má na pojistném plnĢní právní zájem. Pojistné plnĢní bude v takovém pƎípadĢ vyplaceno na bankovní
úēet sjednaný pro tyto úēely v pojistné smlouvĢ, neurēí-li pojištĢný v rámci šetƎení
pojistné událosƟ jinak.

11.

2.

3.
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4.

5.
6.

Právo na pojistné plnĢní nevznikne, pokud pracovní neschopnost nastala v pƎímé
nebo nepƎímé souvislosƟ:
a) se sebevraždou pojištĢného, pokusem o ni nebo pƎi úmyslném sebepoškození pojištĢného vēetnĢ úmyslného nevyhledání lékaƎské péēe nebo úmyslného nedbání lékaƎských pokynƽ, a to bez ohledu na aktuální duševní stav
pojištĢného;
b) s diagnosƟckým, výzkumným, kosmeƟckým, terapeuƟckým nebo prevenƟvním zákrokem, který si pojištĢný provede nebo nechá provést, a který
není z lékaƎského hlediska nezbytný, vēetnĢ všech zákrokƽ nepƎedepsaných
lékaƎem;
c) s duševní poruchou pojištĢného;
d) s poruchou nebo ztrátou vĢdomí pojištĢného, epilepƟckým nebo jiným
kƎeēovým záchvatem, který zasáhne celé tĢlo pojištĢného, pokud nebyl úraz
jejich výluēnou pƎíēinou;
e) s rentgenovým, ionizujícím, nebo jaderným záƎením, které bylo zpƽsobeno
výbuchem, poruchou zaƎízení a pƎístrojƽ, neodborným zacházením osob,
kontaminací radioakƟvitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného
odpadu, nebo ze spalování jaderného paliva;
f) s radioakƟvní, toxickou, explozivní nebo jinak nebezpeēnou anebo kontaminující vlastnosơ jakéhokoliv nukleárního zaƎízení, radioakƟvního materiálu,
reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu. Ve vztahu k radioakƟvnímu materiálu se tato výluka nevztahuje na radioakƟvní izotopy
jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy pƎipravovány, pƎepravovány,
uchovávány nebo používány pro obchodní, zemĢdĢlské, lékaƎské, vĢdecké
nebo jiné podobné mírové úēely;
g) s pƽsobením chemických, biologických, bio-chemických, elektromagneƟckých zbraní nebo pƽsobením zbranĢ nebo zaƎízení využívajících atomové
nebo nukleární štĢpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakƟvní
sílu nebo látku;
h) s profesionálním provozováním sportu pojištĢným;
i) s výkonem prací pojištĢným, které jsou zakázány pracovnĢprávními pƎedpisy
a pƎedpisy s nimi souvisejícími;
j) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala;
k) s úrazem pojištĢného, který nastal v souvislosƟ s jakoukoliv jeho nemocí,
vēetnĢ zhoršení nemoci, nebo v souvislosƟ s chronickými zdravotními komplikacemi existujícími pƎed takovým úrazem;
l) se zhoršením nemoci pojištĢného, ke kterému došlo v dƽsledku úrazu
pojištĢného;
m) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi provozování sportƽ pojištĢným, a to
sportƽ extrémnĢ rizikových nebo sportƽ provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou napƎ.
horolezectví a vysokohorská turisƟka nad 3 000രm. n. m.; potápĢní s použiơm
dýchacího pƎístroje pod 40 metrƽ a potápĢní jeskynní, vrakové a pod ledem;
závody všech motorových prostƎedkƽ vēetnĢ pƎípravných zkoušek; všechny
aviaƟcké sporty a lety jinými letouny, než jsou letadla licencovaných leteckých dopravcƽ; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou
provozovány bez obvyklého jištĢní nebo v jiných než obvyklých podmínkách –
napƎ. lezení bez jištĢní lanem, lyžování mimo upravené tratĢ, cyklisƟka mimo
vyznaēené tratĢ);
n) s úrazem pojištĢného vzniklým pƎi letectví za pƎedpokladu že, pojištĢný je
úēastníkem letu a nejedná se o oÞciálnĢ registrované pravidelné nebo charterové lety provozované licencovaným leteckým dopravcem.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. d), h), k) - n) plaơ pouze pro pƎípad,
že se jedná o pracovní neschopnost následkem úrazu.
Právo na pojistné plnĢní navíc nevznikne, pokud:
a) k pracovní neschopnosƟ pojištĢného - ženy dojde z dƽvodu porodu jejího
dítĢte císaƎským Ǝezem nebo umĢlého pƎerušení jejího tĢhotenství z jiné než
zdravotní indikace;
b) pracovní neschopnost následkem nemoci souvisí s pobytem pojištĢného
v sanatoriích, lázeŸských léēebnách, rehabilitaēních centrech nebo rehabilitaēních oddĢleních léēebných zaƎízení; to neplaơ v pƎípadĢ, kdy je pobyt
v nich z lékaƎského hlediska nezbytnou souēásơ léēení pojištĢného a pojišƛovna s ơmto pobytem vyjádƎila pƎedem písemný souhlas;
c) pracovní neschopnost následkem nemoci souvisí s pobytem pojištĢného
v zaƎízeních pro léēbu alkoholismu, toxikomanie a hráēské závislosƟ;
d) pojištĢný se nezdržuje v dobĢ pracovní neschopnosƟ v místĢ pobytu, který
pro tyto úēely uvedl (to neplaơ, pokud je v lékaƎsky nutném nemocniēním
ošetƎení, nebo jej opusƟl s písemným souhlasem ošetƎujícího lékaƎe), a/nebo
pokud pojištĢný pobírá penĢžitou pomoc v mateƎství, rodiēovský pƎíspĢvek
nebo státní pƎíspĢvek v nezamĢstnanosƟ.
Pojišƛovna je oprávnĢna snížit pojistné plnĢní, jestliže zjisơ, že pojištĢný v prƽbĢhu pracovní neschopnosƟ nedodržoval pokyny lékaƎe nebo léēebný režim.
Pojišƛovna sníží pojistné plnĢní v závislosƟ na míƎe, jakou porušení tĢchto povinnosơ pƎispĢlo k pokraēování pracovní neschopnosƟ.
Fyziologický porod a neplodnost nejsou považovány za nemoc ani úraz, tzn. pƎi
pracovní neschopnosƟ z tĢchto pƎíēin nárok na pojistné plnĢní nevzniká.
Nastane-li pracovní neschopnost v dƽsledku nemoci ve lhƽtĢ 3 mĢsícƽ ode dne,
kdy na žádost pojistníka došlo ke zvýšení sjednané denní dávky k tomuto pƎipojištĢní, sníží pojišƛovna pojistné plnĢní na nejnižší denní dávku platnou za poslední 3 mĢsíce pƎed dnem vzniku této pojistné událosƟ; je-li pojistnou událosơ
pracovní neschopnost v souvislosƟ s tĢhotenstvím, prodlužuje se lhƽta uvedená
v pƎedchozí vĢtĢ na 8 mĢsícƽ.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.
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Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.

2.
3.

4.

ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.
PƎipojištĢní rovnĢž automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ
(popƎ. v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné
smlouvĢ dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Za úēelem stanovení pojistného rizika a výše pojistného zkoumá pojišƛovna pƎi
sjednávání tohoto pƎipojištĢní zdravotní stav pojištĢného. Zdravotní stav pojištĢného zkoumá pojišƛovna zejména na základĢ dotazníku o zdravotním stavu, který
je pojištĢný pƎi sjednávání tohoto pƎipojištĢní povinen pravdivĢ a úplnĢ vyplnit
(nestanoví-li pojišƛovna výjimeēnĢ jinak), a pƎípadnĢ také na základĢ zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišƛovnou nebo jím povĢƎeným zdravotnickým
zaƎízením od ošetƎujícího lékaƎe pojištĢného ēi lékaƎe specialisty. Na žádost pojišƛovny je pojištĢný rovnĢž povinen podrobit se lékaƎské prohlídce nebo vyšetƎení
lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením urēeným pojišƛovnou, tj. pojišƛovna je oprávnĢna v odƽvodnĢných pƎípadech pƎezkoumat zdravotní stav pojištĢného vēetnĢ
jeho pracovní schopnosƟ, lékaƎem, kterého sama urēí. Na základĢ tĢchto zjištĢní
pojišƛovna potvrdí sjednání tohoto pƎipojištĢní beze zmĢny, navrhne jeho zmĢnu
(podá proƟnávrh), popƎ. pƎipojištĢní s ohledem na zdravotní stav pojištĢného
ukonēí.
Pojišƛovna si rovnĢž vyhrazuje právo obdobnĢ pƎezkoumávat zdravotní stav pojištĢného v dobĢ trvání pracovní neschopnosƟ, která byla oznámena jako pojistná
událost. Odmítne-li se pojištĢný v této souvislosƟ ve stanovené pƎimĢƎené lhƽtĢ
na žádost pojišƛovny podrobit vyšetƎení lékaƎem ēi zdravotnickým zaƎízením
urēeným pojišƛovnou za úēelem pƎezkoumání zdravotního stavu a pracovní
schopnosƟ pojištĢného, je pojišƛovna oprávnĢna pojistné plnĢní odmítnout. Pro
pojištĢného, který není zamĢstnancem (tj. který vykonává samostatnou výdĢleēnou ēinnost), zároveŸ plaơ, že pokud v rámci pƎezkoumání zdravotního stavu
a pracovní schopnosƟ pojištĢného posoudí pojišƛovnou k tomu urēený lékaƎ ēi
zdravotnické zaƎízení, že zdravotní dƽvody pro pracovní neschopnost již pominuly
a pracovní neschopnost pojištĢného by mĢla být lékaƎským rozhodnuơm ukonēena, pojišƛovna plnĢní ukonēí.
Pokud je pracovní neschopnost pojištĢného neúmĢrnĢ dlouhá pro diagnózu neuvedenou v tabulce ē. 1 pƎílohy k tĢmto ZPP CPN5/CPN6 a toto prodloužení není
v lékaƎské dokumentaci dostateēnĢ odbornĢ odƽvodnĢno, je pojisƟtel oprávnĢn
stanovit pojistné plnĢní po konzultaci se smluvním lékaƎem podle obvyklé délky
pracovní neschopnosƟ pro danou diagnózu. Maximální výše denní dávky, kterou
lze sjednat, je omezena výší hrubého roēního pƎíjmu pojištĢného ke dni sjednání
pƎipojištĢní uvedené v tabulce ē. 2 pƎílohy k tĢmto ZPP CPN5/CPN6. Pojišƛovna
má právo ovĢƎit pƎíjem pojištĢného pƎi pojistné událosƟ. PƎíjem se dokládá
potvrzením plátce mzdy o pƎíjmech pojištĢného jako zamĢstnance za období
3 po sobĢ následujících kalendáƎních mĢsícƽ pƎedcházejících dni poēátku pƎipojištĢní, a není-li pojištĢný zamĢstnancem, dokládá se ovĢƎenou kopií daŸového
tvrzení za poslední zdaŸovací období, které pƎedchází dni poēátku pƎipojištĢní.
Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.
PojištĢný je povinen bez zbyteēného odkladu oznámit pojišƛovnĢ každou zmĢnu týkající se jeho zamĢstnání nebo samostatné výdĢleēné ēinnosƟ, zejména pokud jde
o zmĢnu pracovní pozice, zamĢstnání ēi pƎedmĢtu samostatné výdĢleēné ēinnosƟ
anebo o ztrátu zamĢstnání ēi ukonēení/pƎerušení samostatné výdĢleēné ēinnosƟ
a následné zahájení nového zamĢstnání ēi samostatné výdĢleēné ēinnosƟ, vēetnĢ
dalších zmĢn ovlivŸujících výši pƎíjmu pojištĢného.
Poēínaje dnem, kdy pojištĢný není zamĢstnán ani nevykonává samostatnou
výdĢleēnou ēinnost, se pƎipojištĢní pracovní neschopnosƟ pƎerušuje a pƎerušení trvá až do dne, ke kterému je pojištĢný znovu zamĢstnán nebo znovu zaēne
vykonávat samostatnou výdĢleēnou ēinnost. Po dobu pƎerušení pƎipojištĢní není
pojištĢnému poskytováno pojistné kryơ a pojistník není povinen za dané pƎipojištĢní hradit pojistné. Je-li pojistné za dobu pƎerušení pojištĢní již uhrazeno, pojišƛovna
pojistné uhrazené za dobu pƎerušení pojištĢní pojistníkovi vráơ.
Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CPN5/CPN6 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním
dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních
systémƽ pojišƛovny.
Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CPN5/CPN6 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém
pƎípadĢ doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CPN5/CPN6 pojistníkovi na poslední známou kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové
znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi doruēením nového znĢní ZPP CPN5/CPN6 pojistníkovi a/nebo
zveƎejnĢním nového znĢní sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období
nejménĢ 45 kalendáƎních dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CPN5/CPN6
a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních
dní ode dne doruēení písemné výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny
nejménĢ 30 kalendáƎních dní pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu
odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou
ZPP CPN5/CPN6 a/nebo sazebníku ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?

S43.1 - S43.7

Vymknuơ‚ podvrtnuơ a natažení kloubƽ
a vazƽ ramena

21 dní

S50

Povrchní poranĢní lokte a pƎedlokơ

10 dní

S63

Vymknuơ‚ podvrtnuơ a natažení kloubƽ
a vazƽ zápĢsơ a ruky

21 dní

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ,
které by jinak byly pojistnými událostmi.
Denní dávka
V pojistné smlouvĢ dohodnutá ēástka, která je vyplácena za jeden den trvání pojistné
událosƟ.
Hrubý pƎíjem
ástka odpovídající hrubé mzdĢ (jde-li o zamĢstnance) a/nebo pƎíjem z podnikání nebo
z jiné samostatné výdĢleēné ēinnosƟ po odeētení výdajƽ dle daŸového pƎiznání za uplynulé(á) zdaŸovací období (nejde-li o zamĢstnance).
Pojistný rok
Období dvanácƟ mĢsícƽ následujících od poēátku pojištĢní (hlavního kryơ) do data prvního výroēí hlavního kryơ a dále období mezi daty po sobĢ následujících výroēí hlavního
kryơ.
Pracovní neschopnost
LékaƎem zjištĢná pracovní neschopnost pojištĢného (vēetnĢ vystavení dokladu o pracovní neschopnosƟ pƎíslušným lékaƎem) zpƽsobená nemocí nebo úrazem pojištĢného,
která zaēala v dobĢ trvání pƎipojištĢní, je z lékaƎského hlediska nezbytná, byla pƎiznána
v souladu s právními pƎedpisy eské republiky; pƎi pracovní neschopnosƟ pojištĢný nemƽže podle lékaƎského rozhodnuơ žádným zpƽsobem vykonávat a ani nevykonává své
zamĢstnání nebo svou samostatnou výdĢleēnou ēinnost, a to ani po omezenou ēást dne,
ani nevykonává Ǝídící nebo kontrolní ēinnost.
Profesionální provozování sportu
Sportovní ēinnost vykonává jako povolání na základĢ smlouvy uzavƎené se sportovním
klubem ēi jiným subjektem podnikání v této oblasƟ, pokud je z takové smlouvy zƎejmé,
že sportovec výkonem sportovní ēinnosƟ (formou závodƽ, soutĢží, vēetnĢ pƎípravy na nĢ)
získává Þnanēní prostƎedky k uspokojování svých potƎeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní,
pƎípadnĢ pƎevažující zdroj pƎíjmƽ); profesionálním provozování sportu se rozumí i provozování plnĢ kontaktních sportƽ a sportovní ēinnost v rámci nejvyšší celostátní seniorské
soutĢže v pƎíslušném druhu sportu (bez ohledu na obsah ēi existenci smlouvy), a to i tehdy, pokud vedle sportovní ēinnosƟ sportovec vykonává ještĢ povolání nebo se na výkon
budoucího povolání soustavnĢ pƎipravuje studiem na stƎední nebo vysoké škole.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny;
Úraz
Neoēekávané a náhlé pƽsobení vlastní tĢlesné síly nebo zevních sil nezávisle na vƽli pojištĢného, ke kterému došlo v dobĢ trvání pƎipojištĢní a kterým bylo pojištĢnému zpƽsobeno poškození zdraví nebo smrt, pƎiēemž zevními silami se rozumí i nepƎerušené pƽsobení
vysokých nebo nízkých teplot, plynƽ, par, záƎení, elektrického proudu, chemických látek
a jedƽ (s výjimkou jedƽ mikrobiálních a látek imunotoxických); za zpƽsobenou úrazem se
pojistná událost považuje také tehdy, jestliže k ní dojde nemocí vzniklou výluēnĢ následkem úrazu nebo místním hnisáním po vniknuơ choroboplodných zárodkƽ viru HIV nebo
bakterií tetanu do otevƎené rány zpƽsobené úrazem. Za úraz se naopak nepovažuje: synovialiƟda, epikondyliƟda, tƎíselná a pupeēní kýla, výhƎez meziobratlové ploténky a s ním
související obơže, vēetnĢ vertebrogenních algických syndromƽ, a to ani v pƎípadĢ, kdy je
jejich pƎíēinou úraz, a újmy na zdraví následkem pƎeơžení pƎi zvedání bƎemene.
P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CPN5/CPN6
Tabulka 1: Maximální doba plnĢní za vybrané diagnózy
Maximální
doba plnĢní

S66

PoranĢní svalu a šlachy v úrovni zápĢsơ a ruky

50 dní

S80

Povrchní poranĢní bérce

21 dní

S83

Vymknuơ‚ podvrtnuơ a natažení kloubƽ a vazƽ kolena

42 dní

S93.4-S93.6

Podvrtnuơ a natažení kotníku, prstƽ a nohy
pod kotníkem

21 dní

Z35

Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým)
tĢhotenstvím NS

21 dní

Ostatní úrazy a nemoci (vyjma výluk)

365 dní

Tabulka 2: Maximální výše denní dávky
Hrubý roēní pƎíjem

Maximální denní dávka
ZamĢstnanec

OSV s pojištĢním OSV bez pojištĢní

do 339 999രKē

300രKē

500രKē

340 000–359 999രKē

300രKē

500രKē

500രKē
530രKē

360 000–379 999രKē

300രKē

500രKē

560രKē

380 000–399 999രKē

300രKē

500രKē

590രKē

400 000–419 999രKē

300രKē

500രKē

610രKē

420 000–439 999രKē

300രKē

500രKē

640രKē

440 000–459 999രKē

300രKē

500രKē

670രKē

460 000–479 999രKē

300രKē

500രKē

700രKē

480 000–499 999രKē

300രKē

500രKē

720രKē
750രKē

500 000–519 999രKē

310രKē

500രKē

520 000–539 999രKē

330രKē

500രKē

780രKē

540 000–559 999രKē

360രKē

500രKē

810രKē

560 000–579 999രKē

380രKē

500രKē

840രKē

580 000–599 999രKē

410രKē

500രKē

860രKē

600 000–619 999രKē

430രKē

500രKē

890രKē

620 000–639 999രKē

450രKē

500രKē

920രKē

640 000–659 999രKē

480രKē

500രKē

950രKē

660 000–679 999രKē

500രKē

500രKē

980രKē

680 000–699 999രKē

530രKē

500രKē

1 000രKē

700 000–719 999രKē

550രKē

500രKē

1 030രKē

720 000–739 999രKē

570രKē

500രKē

1 060രKē

740 000–759 999രKē

600രKē

500രKē

1 090രKē

760 000–779 999രKē

620രKē

500രKē

1 110രKē

780 000–799 999രKē

650രKē

500രKē

1 140രKē

800 000–819 999രKē

670രKē

500രKē

1 170രKē

820 000–839 999രKē

690രKē

500രKē

1 200രKē

840 000–859 999രKē

720രKē

500രKē

1 230രKē

860 000–879 999രKē

740രKē

500രKē

1 250രKē

880 000–899 999രKē

770രKē

500രKē

1 280രKē

900 000–919 999രKē

810രKē

530രKē

1 310രKē

920 000–939 999രKē

840രKē

560രKē

1 340രKē

940 000–959 999രKē

880രKē

580രKē

1 370രKē

960 000–979 999രKē

910രKē

610രKē

1 390രKē

980 000–999 999രKē

940രKē

640രKē

1 420രKē

1 000 000–1 019 999രKē

980രKē

670രKē

1 450രKē

1 010രKē

700രKē

1 480രKē

1 050രKē

720രKē

1 510രKē

750രKē

1 530രKē

Diagnóza podle MKN

Název diagnózy

G40–G47

Poruchy záchvatové – Paroxyzmální

30 dní

1 020 000–1 039 999രKē

G50–G53; G56–G59

OnemocnĢní nervƽ, nervových koƎenƽ a pletení

90 dní

1 040 000–1 059 999രKē

J00–J06

Akutní infekce horních cest dýchacích

30 dní

1 060 000–1 079 999രKē

1 080രKē

ChƎipka a zánĢt plic – pneumonie

30 dní

1 080 000–1 099 999രKē

1 110രKē

780രKē

1 560രKē

Jiné akutní infekce dolní ēásƟ dýchacího ústrojí

30 dní

1 100 000–1 119 999രKē

1 150രKē

810രKē

1 590രKē

J30–J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

30 dní

1 120 000–1 139 999രKē

1 180രKē

830രKē

1 620രKē

J40–J47

Chronické nemoci dolní ēásƟ dýchacího ústrojí

30 dní

1 140 000–1 159 999രKē

1 220രKē

860രKē

1 650രKē

J60–J70

Nemoci plic zpƽsobené zevními ēiniteli

30 dní

1 160 000–1 179 999രKē

1 250രKē

890രKē

1 670രKē

M00–M03

Infekēní artropaƟe

90 dní

1 180 000–1 199 999രKē

1 280രKē

920രKē

1 700രKē

M05–M14

ZánĢtlivé polyartropaƟe

90 dní

1 200 000–1 219 999രKē

1 320രKē

950രKē

1 730രKē

M15–M19

Artrózy

120 dní

1 220 000–1 239 999രKē

1 350രKē

970രKē

1 760രKē

M20–M25

Jiná onemocnĢní kloubƽ

90 dní

1 240 000–1 259 999രKē

1 390രKē

1 000രKē

1 780രKē

M65–M68

OnemocnĢní synoviální blány a šlachy

90 dní

1 260 000–1 279 999രKē

1 420രKē

1 030രKē

1 810രKē

M70–M79

Jiná onemocnĢní mĢkké tkánĢ

90 dní

1 280 000–1 299 999രKē

1 450രKē

1 060രKē

1 840രKē

O00–O99

TĢhotenství, porod a šesƟnedĢlí

21 dní

1 300 000–1 319 999രKē

1 490രKē

1 090രKē

1 870രKē

S06.0

OtƎes mozku

28 dní

1 320 000–1 339 999രKē

1 520രKē

1 110രKē

1 900രKē

S13.4–S13.6

Podvrtnuơ a natažení kloubƽ a vazƽ v úrovni krku

14 dní

1 340 000–1 359 999രKē

1 550രKē

1 140രKē

1 920രKē

S20

Povrchní poranĢní hrudníku

10 dní

1 360 000–1 379 999രKē

1 590രKē

1 170രKē

1 950രKē

S30

Povrchní poranĢní bƎicha‚ dolní ēásƟ zad a pánve

10 dní

1 380 000–1 399 999രKē

1 620രKē

1 200രKē

1 980രKē

S40

ZhmoždĢní – kontuze – ramene a paže (nadlokơ)

10 dní

1 400 000–1 419 999രKē

1 660രKē

1 220രKē

2 000രKē

1 420 000–1 439 999രKē

1 690രKē

1 250രKē

2 000രKē

PRACOVNÍ
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1 440 000–1 459 999രKē

1 720രKē

1 280രKē

2 000രKē

1 460 000–1 479 999രKē

1 760രKē

1 310രKē

2 000രKē

1 480 000–1 499 999രKē

1 790രKē

1 340രKē

2 000രKē

1 500 000–1 519 999രKē

1 830രKē

1 360രKē

2 000രKē

1 520 000 – 1 539 999രKē

1 860രKē

1 390രKē

2 000രKē

1 540 000–1 559 999രKē

1 900രKē

1 420രKē

2 000രKē

1 560 000–1 579 999രKē

1 930രKē

1 450രKē

2 000രKē

1 580 000–1 599 999രKē

1 960രKē

1 480രKē

2 000രKē
2 000രKē

1 600 000–1 619 999രKē

2 000രKē

1 500രKē

1 620 000–1 639 999രKē

2 000രKē

1 530രKē

2 000രKē

1 640 000–1 659 999രKē

2 000രKē

1 560രKē

2 000രKē
2 000രKē

1 660 000–1 679 999രKē

2 000രKē

1 590രKē

1 680 000–1 699 999രKē

2 000രKē

1 620രKē

2 000രKē

1 700 000–1 719 999രKē

2 000രKē

1 640രKē

2 000രKē
2 000രKē

1 720 000–1 739 999രKē

2 000രKē

1 670രKē

1 740 000–1 759 999രKē

2 000രKē

1 700രKē

2 000രKē

1 760 000–1 779 999രKē

2 000രKē

1 730രKē

2 000രKē

1 780 000–1 799 999രKē

2 000രKē

1 760രKē

2 000രKē

1 800 000–1 819 999രKē

2 000രKē

1 780രKē

2 000രKē

1 820 000–1 839 999രKē

2 000രKē

1 810രKē

2 000രKē

1 840 000–1 859 999രKē

2 000രKē

1 840രKē

2 000രKē

1 860 000–1 879 999രKē

2 000രKē

1 870രKē

2 000രKē

1 880 000–1 899 999രKē

2 000രKē

1 890രKē

2 000രKē

2 000രKē

1 920രKē

2 000രKē

2 000രKē

1 950രKē

2 000രKē

1 940 000–1 959 999രKē

2 000രKē

1 980രKē

2 000രKē

od 1 960 000

2 000രKē

2 000രKē

2 000രKē

PRACOVNÍ
NESCHOPNOST

1 900 000–1 919 999രKē
1 920 000–1 939 999രKē
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Zvláštní pojistné podmínky
P\IPOJIŠT NÍ ASISTENNÍCH SLUŽEB CAS4
lánek 1 – Které právní dokumenty jsou pro mne dƽležité a jak se použijí?
1.

jídla hradí pojištĢný na základĢ pƎedloženého vyúētování ze svých vlastních
prostƎedkƽ),

Tyto zvláštní pojistné podmínky pƎipojištĢní asistenēních služeb CAS4 (dále jen
„ZPP CAS4“) tvoƎí nedílnou souēást pojistné smlouvy a doplŸují je všeobecné pojistné podmínky pojišƛovny pro životní pojištĢní (dále jen „VPP“).

2.

Ustanovení tĢchto ZPP CAS4 mají pƎednost pƎed VPP; konkrétní ustanovení v pojistné smlouvĢ pak mají pƎednost pƎed tĢmito ZPP CAS4.

3.

Tato pƎipojištĢní je možné sjednat pouze jako doplŸková pojištĢní k hlavnímu životnímu pojištĢní (dále jen „hlavní kryơ“).

4.

Pokud jsou ve VPP uvedena ustanovení o proƟinßaēním programu a o možnosƟ
zvyšování pojistné ēástky bez zkoumání zdravotního stavu, pak se na toto pƎipojištĢní nevztahují.

h) bĢžný úklid domácnosƟ formou zabezpeēení následujících prací v bytĢ pojištĢného: vytƎení a vyluxování podlah, utƎení prachu, úklid koupelny a toalety,
praní a žehlení prádla (vēetnĢ sušení a následného úklidu), myơ nádobí (vēetnĢ
usušení a následného úklidu), zalévání kvĢƟn, (náklady na použité ēisƟcí prostƎedky nese pojištĢný, úklid je provádĢn za pomoci technických prostƎedkƽ
pojištĢného),

lánek 2 – Co pƎipojištĢní kryje, na jaké pojistné plnĢní mám nárok pƎi pojistné událosƟ?
1.

Pojistnou událosơ je asistenēní událost, ēili úraz nebo nemoc, které nastanou
v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní, a které si vyžádají asistenēní plnĢní asistenēních služeb ve smyslu ēl. 2 odst. 3 tĢchto ZPP na území eské republiky, jež pojištĢný v jejich dƽsledku nezvládá vlastními silami. To však pouze za pƎedpokladu,
že tato pojistná událost u pojištĢného nastala až po uplynuơ ēekací doby 1 týdne
ode dne poēátku tohoto pƎipojištĢní.

2.

V pƎíloze tĢchto ZPP CAS4 je uveden pƎehled asistenēního plnĢní a sjednané Þnanēní limity asistenēního plnĢní. V závislosƟ na typu asistenēních služeb se poskytuje
asistenēní plnĢní s limitem nebo bez limitu. Horním Þnanēním limitem asistenēního plnĢní pro všechny asistenēní událosƟ omezené limitem nastalé v souvislosƟ
s jedním pojištĢným v prƽbĢhu jednoho roku anebo na jednu asistenēní událost
je celkový roēní limit asistenēního plnĢní.

3.

V pƎípadĢ pojistné událosƟ poskytne asistenēní spoleēnost pojištĢnému asistenēní
plnĢní v rozsahu následujících asistenēních služeb, a to až do výše limitƽ asistenēního plnĢní uvedených v pƎíloze tĢchto ZPP CAS4, pƎípadnĢ bez takového limitu dle
pravidel uvedených v pƎíloze:

c) dopravu pojištĢného na a z vyšetƎení ēi ošetƎení u lékaƎe, a to v závislosƟ
na zdravotním stavu pojištĢného buě formou sanitní dopravy, nebo taxislužby,
d) dovoz lékƽ pƎedepsaných pojištĢnému jeho ošetƎujícím lékaƎem v souvislosƟ
s asistenēní událosơ z nejbližší lékárny od místa bydlištĢ pojištĢného (asistenēní
spoleēnost hradí pouze náklady na dovoz lékƽ, cenu lékƽ, regulaēní a jiné poplatky hradí pojištĢný ze svých vlastních prostƎedkƽ).

zabezpeēení nákupu základních potravin a hygienických potƎeb na základĢ
písemného seznamu, jejich dovoz do bydlištĢ pojištĢného a následné uložení
na stanové místo, (asistenēní spoleēnost hradí pouze náklady na dovoz, náklady na zakoupení potravin a hygienických potƎeb hradí pojištĢný ze svých
vlastních prostƎedkƽ na základĢ pƎedložených úētƽ),

dĢtského klauna v pƎípadĢ, že je pojištĢné dítĢ do 12 let v dƽsledku pojistné
událosƟ hospitalizované (asistenēní spoleēnost zorganizuje a uhradí návštĢvu
dĢtského klauna pƎímo v nemocnici), popƎípadĢ po propuštĢní do domácího
ošetƎení (asistenēní spoleēnost zorganizuje a uhradí návštĢvu dĢtského klauna
v místĢ bydlištĢ pojištĢného)

m) telefonickou linku (telefonické informace o dĢtských centrech, akcích ēi dĢtských koutcích (otevírací hodiny, kapacita, ceny)
n) organizaci a pƎivolání taxi s dĢtskou autosedaēkou (asistenēní spoleēnost hradí
pouze náklady na organizaci a pƎivolání taxi s dĢtskou autosedaēkou, náklady
za odvoz hradí pojištĢný ze svých vlastních prostƎedkƽ). Požadavek na zabezpeēení této služby by pojištĢný mĢl uplatnit v dostateēném pƎedsƟhu, aby bylo
možné, s ohledem na místní podmínky, zabezpeēit pƎistavení taxi v ēase, který
pojištĢný požaduje.
4.

Nebude-li pojištĢný pƎi pojistné událosƟ s ohledem na vážnost svého zdravotního
stavu schopen sám oznámit pojistnou událost ani zažádat o pojistné plnĢní, resp.
asistenēní plnĢní, je k oznámení pojistné událosƟ oprávnĢna také osoba blízká
k pojištĢnému ēi žijící s ním ve spoleēné domácnosƟ, popƎ. i jiná osoba, která má
na pojistném plnĢní právní zájem.

5.

Vznik pojistné událosƟ (tj. asistenēní událosƟ) nahlásí pojištĢný, pƎípadnĢ osoba
oprávnĢná nahlásit asistenēní událost bez zbyteēného odkladu prostƎednictvím
telefonického stƎediska asistenēní služby, které je v provozu 24 h dennĢ, 365 dní
v roce, kde vyƎízení asistenēní událosƟ zajišƛují pracovníci asistenēní spoleēnosƟ
(informace o telefonním ēísle jsou pojištĢnému pƎedávány pƎi uzavƎení pojistné
smlouvy spoleēnĢ s tĢmito ZPP CAS4). V pƎípadĢ, že je asistenēní událost nahlášena
a prokázán nárok na asistenēní plnĢní, asistenēní spoleēnost je povinna asistenēní plnĢní poskytnout nejpozdĢji do 1 pracovního dne ode dne prokázání nároku
na asistenēní plnĢní. Písemná forma oznámení/nahlášení asistenēní událosƟ není
vyžadována.

6.

Nárok na asistenēní plnĢní se pƎi nahlášení pojistné událosƟ prostƎednictvím
telefonického stƎediska asistenēní služby prokazuje sdĢlením ēi doložením následujících informací/dokladƽ asistenēní spoleēnosƟ:
a) jméno a pƎíjmení pojištĢného;
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g) dovoz jídla na adresu bydlištĢ pojištĢného formou dovozu jednoho teplého
anebo zmraženého (v závislosƟ na místní dostupnosƟ) hlavního jídla dennĢ,
(asistenēní spoleēnost hradí pouze náklady na dovoz, náklady na zakoupení

j)

l)

e) dopravu z nemocnice po hospitalizaci, ēímž se rozumí doprava z lékaƎského
zaƎízení (nemocnice) v pƎípadĢ hospitalizace pojištĢného, a to v závislosƟ
na zdravotním stavu pojištĢného buě formou sanitní dopravy, nebo taxislužby,
f) náklady na poƎízení nezbytných rehabilitaēních pomƽcek, které byly doporuēeny ošetƎujícím lékaƎem pojištĢného nebo personálem rehabilitaēního centra
v souvislosƟ s pojistnou událosơ pojištĢného (asistenēní spoleēnost hradí do limitu uvedeného v pƎíloze tĢchto ZPP náklady na dovoz na rehabilitaci a náklady na rehabilitaēní pomƽcky. Náklady na samotnou rehabilitaci (rehabilitaēní
cviēení pƎedepsaná lékaƎem) hradí pojištĢný ze svých vlastních prostƎedkƽ.

ošetƎováni a hlídaní dĢơ v pƎípadĢ, že pojištĢný tuto péēi v dƽsledku asistenēní
událosƟ není schopen zajisƟt sám formou zabezpeēení opatrovatele, který
bude v bytĢ pojištĢného po dohodnutou dobu kontrolovat ēinnost svĢƎených
osob. ZároveŸ bude svĢƎeným osobám nápomocen s konzumací a pƎípravou
jídla, osobní hygienou vēetnĢ koupání,

k) návštĢvu lékaƎe u klienta doma ve veēerních hodinách (18:00-07:00) ēi
ve dnech pracovního klidu v pƎípadĢ, že jsou zdravotního poơže pojištĢného
natolik akutní, že pojištĢný nemƽže navšơvit svého ošetƎujícího lékaƎe v bĢžných ordinaēních hodinách (asistenēní spoleēnost zorganizuje a uhradí návštĢvu lékaƎe s atestací na všeobecné lékaƎství v bydlišƟ pojištĢného za úēelem
jeho ošetƎení). Tato služba nenahrazuje službu rychlé lékaƎské pomoci a asistenēní spoleēnost ji mƽže odmítnout, pokud dojde k názoru, že zdravotní stav
pojištĢného vyžaduje zásah rychlé lékaƎské pomoci, pƎípadnĢ neodkladnou
hospitalizaci pojištĢného. StejnĢ tak má asistenēní spoleēnost právo odmítnout
asistenēní plnĢní pokud zdravotní stav pojištĢného vyžaduje ošetƎení specializovaným lékaƎem (chirurg, ortoped, kardiolog atp.).

a) telefonickou linku zdravotních informací (telefonické informace z oblasƟ prevence, obecné zdravotní informace, návrh obvyklého postupu Ǝešení zdravotního problému, telefonická konzultace postupu léēby, zdravotnická infolinka,
farmaceuƟcká infolinka, infolinka domácí; asistence),
b) konzultace zdravotního problému s lékaƎem po telefonu. Zdravotní problémy,
které lze s lékaƎi konzultovat se mohou týkat pouze všeobecného lékaƎství,
v pƎípadĢ, že chce pojištĢný konzultovat problém z jiných lékaƎských oborƽ
(napƎ. chirurgie, onkologie, oēního lékaƎství atp.) musí se obráƟt na svého ošetƎujícího lékaƎe. Konzultace jsou poskytovány pouze v obecné rovinĢ a nelze
z nich vyvozovat žádná konkrétní doporuēení stran diagnózy ēi zpƽsobu léēby.
To mƽže posoudit pouze ošetƎující lékaƎ pojištĢného na základĢ Ǝádného vyšetƎení. Asistenēní spoleēnost zabezpeēí konzultaci pojištĢného s vhodným lékaƎem do 45 minut od obdržení požadavku na konzultaci ze strany pojištĢného.

i)

b) ēíslo pojistné smlouvy;

lánek 7 – Jaká další pravidla se týkají tohoto pƎipojištĢní?

c) místo, kde se pojištĢný nachází;

1.

Pojistník nebo pojištĢný je povinen informovat pojišƛovnu o veškerých zmĢnách
skuteēnosơ, které byly uvedené v pojistné smlouvĢ (popƎ. v návrhu na zmĢnu
pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ dodateēnĢ) nebo
na které se pojišƛovna tázala, k nimž dojde bĢhem trvání pƎipojištĢní, a to bez
zbyteēných odkladƽ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce ode dne, kdy ke zmĢnĢ došlo.
Pojistník nebo pojištĢný je zejména povinen informovat pojišƛovnu o každé
zmĢnĢ osobních/kontaktních údajƽ a dále o zmĢnĢ dalších údajƽ, které mají vliv
na existenci pojistného zájmu.

2.

Je-li pro urēitý úkon v tĢchto ZPP CAS4 a/nebo pƎíslušných právních pƎedpisech
stanovena lhƽta a poēátek lhƽty pƎipadne na den, který není pracovním dnem, poēíná lhƽta bĢžet až nejbližší pracovní den následující. Pojišƛovna si vyhrazuje právo
pƎimĢƎenĢ prodloužit sjednané lhƽty v pƎípadĢ, že dojde k neoēekávanému nebo
okolnostmi vynucenému technickému pƎerušení funkēnosƟ interních systémƽ
pojišƛovny.

3.

Pojišƛovna má právo v pƎípadĢ vzniku rozumné potƎeby zmĢny (zejména v návaznosƟ na vývoj právního prostƎedí, pƎi zmĢnĢ pƎístupu pƎíslušného dohledového
orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosƟ s technickým
rozvojem nebo z dƽvodu podstatné zmĢny tržních podmínek) provést pƎimĢƎenou zmĢnu tĢchto ZPP CAS4 a/nebo sazebníku. Pojišƛovna v takovém pƎípadĢ
doruēí písemný návrh nového znĢní ZPP CAS4 pojistníkovi na poslední známou
kontaktní adresu; jde-li o zmĢnu sazebníku, zveƎejní jeho nové znĢní na internetových stránkách pojišƛovny. Den úēinnosƟ zmĢny musí být stanoven tak, aby mezi
doruēením nového znĢní ZPP CAS4 pojistníkovi a/nebo zveƎejnĢním nového znĢní
sazebníku a dnem úēinnosƟ této zmĢny bylo období nejménĢ 45 kalendáƎních
dní. Pojistník má právo zmĢnu tĢchto ZPP CAS4 a/nebo zmĢnu sazebníku, týká-li
se tohoto pƎipojištĢní, odmítnout a souēasnĢ v takovém pƎípadĢ toto pƎipojištĢní
vypovĢdĢt. VýpovĢdní doba ēiní 20 kalendáƎních dní ode dne doruēení písemné
výpovĢdi. Nedoruēí-li pojistník do sídla pojišƛovny nejménĢ 30 kalendáƎních dní
pƎed dnem úēinnosƟ zmĢny sdĢlení, že zmĢnu odmítá a souēasnĢ pƎipojištĢní
vypovídá, potvrzuje ơm svƽj souhlas se zmĢnou ZPP CAS4 a/nebo sazebníku
ve znĢní, v jakém bylo pojišƛovnou navrženo.

d) kontaktní telefonní ēíslo pojištĢného;
e) struēný popis událosƟ nebo nastalé situace;
f) další informace a dokumenty, o které pracovníci asistenēní spoleēnosƟ požádají a které s asistenēní událosơ souvisejí.
7.

8.

U asistenēních služeb s limitem asistenēního plnĢní je nutné prokázat nárok
na asistenēní plnĢní také lékaƎskou zprávou ke zdravotnímu stavu pojištĢného.
Pokud tato lékaƎská zpráva není pƎedložena asistenēní spoleēnosƟ, pƎípadnĢ
pokud z ní vyplyne, že zdravotní stav pojištĢného nebyl natolik závažný, aby mu
znemožnil svými vlastními silami vykonat akƟvity, které jsou/mají být pƎedmĢtem asistenēního plnĢní, je asistenēní spoleēnost oprávnĢna veškeré náklady
na poskytnuté asistenēní služby požadovat po pojištĢném.
Dojde-li mezi asistenēní spoleēnosơ a pojištĢným (popƎ. osobou oprávnĢnou
k nahlášení asistenēní událosƟ) k vzájemné dohodĢ, asistenēní spoleēnost umožní
pojištĢnému, aby si asistenēní službu zajisƟl sám z místnĢ dostupných zdrojƽ a následnĢ úēty za poskytnuté asistenēní služby poslal spolu s dalšími doklady, které si
asistenēní spoleēnost vyžádá, na adresu asistenēní spoleēnosƟ k proplacení. Takto
vzniklé náklady budou proplaceny maximálnĢ do výše limitu asistenēního plnĢní
ve smyslu pƎílohy k tĢmto ZPP CAS4 . Tento postup se použije v pƎípadech, které
budou pro pojištĢného z ēasového ēi Þnanēního hlediska výhodnĢjší než kdyby mu
poskytnuơ asistenēních služeb zajišƛovala asistenēní spoleēnost.

9.

PƎipojištĢní podle tĢchto ZPP CAS4 a pƎíslušný závazek asistenēní spoleēnosƟ poskytnout v pƎípadĢ asistenēní událosƟ pojištĢnému plnĢní formou asistenēních
služeb, nenahrazuje a ani nemƽže nahradit poslání útvarƽ a sborƽ zƎízených ze
zákona státními nebo místními orgány k zajišƛování záchranných zdravotnických,
hasiēských, vyprošƛovacích nebo prƽzkumných úkolƽ a za pƎípadné zásahy tĢchto útvarƽ není z tohoto pƎipojištĢní poskytována žádná Þnanēní ani jiná forma
kompenzace.

10.

V pƎípadĢ, že asistenēní plnĢní bylo pojištĢnému poskytnuto, ale asistenēní
spoleēnosƟ nebyly pƎedloženy dokumenty potƎebné k prokázání jeho nároku
na asistenēní plnĢní, nebo pokud jsou ve vztahu k asistenēní událosƟ pojištĢným
(popƎ. osobou oprávnĢnou k nahlášení asistenēní událosƟ) poskytnuty nepravdivé informace, je asistenēní spoleēnost oprávnĢná po pojištĢném požadovat
náhradu nákladƽ ơm vzniklých. StejnĢ tak je asistenēní spoleēnost oprávnĢna
po pojištĢném požadovat náhradu nákladƽ na asistenēní služby za pƎedpokladu, že
došlo k poskytnuơ asistenēního plnĢní v pƎípadech, kdy podle ēlánku 5 tĢchto ZPP
CAS4 právo na asistenēní plnĢní vƽbec nevzniká.

11.

Pojistnou událosơ pƎipojištĢní nezaniká.

lánek 3 – Kdy mám plaƟt pojistné a v jaké výši?
1.

Pojistné je stanoveno jako bĢžné pojistné s pojistnými obdobími dohodnutými
v pojistné smlouvĢ pro bĢžné pojistné hlavního kryơ.

2.

Výše bĢžného pojistného je stanovena v sazebníku pevnou ēástkou pro celou dobu
trvání pƎipojištĢní (bez ohledu na vĢk pojištĢného, pojistnou dobu nebo jakoukoliv
jinou hodnotu).

lánek 4 – Na jakou dobu pƎipojištĢní sjednávám?
1.

PƎipojištĢní se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvĢ.

lánek 5 – Na které pƎípady se pƎipojištĢní nevztahuje (jaké se sjednávají
výluky)?
1.

Právo na asistenēní plnĢní nevznikne, pokud asistenēní událost nastala v pƎímé ēi
nepƎímé souvislosƟ:
a) se stávkou, váleēným konßiktem, invazí, napadením (aƛ již válka byla vyhlášena ēi nikoliv) obēanskou válkou, vzpourou, povstáním, násilným nebo
vojenským uchvácením moci, obēanskými nepokoji, radioakƟvní havárií,
výkonem služby v ozbrojených složkách v prƽbĢhu zahraniēní mise nebo
v jiném obdobném pƎípadĢ;
b) s požiơm alkoholu nebo návykových látek nebo zneužiơm lékƽ pojištĢným;
c) s úmyslným jednáním, trestným ēinem, sebevraždou ēi sázkou;
d) s nemocí nebo úrazy, které nastaly pƎed poēátkem pojištĢní, s výjimkou
pƎípadƽ, kdy pƎi uzavírání smlouvy byl vyplŸován zdravotní dotazník, tento
dotazník byl vyplnĢn pravdivĢ a úplnĢ a pojišƛovna pƎes existenci uvedené
nemoci pojištĢného do pojištĢní pƎijala.

2.

Právo na asistenēní plnĢní navíc nevznikne, pokud:
a) jde o událost, kterou nelze považovat za asistenēní událost ve smyslu vymezení tohoto pojmu v ēl. 9 tĢchto ZPP CAS4;
b) pojištĢný použil bez pƎedbĢžného souhlasu asistenēní spoleēnosƟ služby
jiných právních subjektƽ anebo šlo o služby nad rámec Þnanēních limitƽ uvedených v pƎíloze tĢchto ZPP CAS4 (takto vzniklé náklady asistenēní spoleēnost
nehradí).

3.

Asistenēní spoleēnost je oprávnĢna pƎimĢƎenĢ snížit asistenēní plnĢní, došlo-li k navýšení nákladƽ spojených s vyƎizováním asistenēní událosƟ zavinĢním
pojištĢného.

lánek 6 – V jakých situacích pƎipojištĢní zaniká?
1.

Zanikne-li hlavní kryơ, zaniká dnem jeho zániku i toto pƎipojištĢní.

2.

ZemƎe-li pojištĢný v prƽbĢhu trvání tohoto pƎipojištĢní, zaniká dnem jeho úmrơ
toto pƎipojištĢní bez náhrady.

3.

PƎipojištĢní automaƟcky zaniká v kalendáƎním roce, v nĢmž pojištĢný dosáhne
maximálního vĢku pro toto pƎipojištĢní, jenž je uveden v pojistné smlouvĢ (popƎ.
v návrhu na zmĢnu pojistné smlouvy, je-li pƎipojištĢní sjednáno k pojistné smlouvĢ
dodateēnĢ), a to ke dni výroēí hlavního kryơ.
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Další zpƽsoby zániku tohoto pƎipojištĢní stanoví pƎíslušná ustanovení VPP.

lánek 8 – Od kdy jsou tyto zvláštní pojistné podmínky úēinné?
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají úēinnosƟ dne 1. kvĢtna 2017.

lánek 9 – Slovníēek pojmƽ – jaké pojmy jsou pro mne dƽležité?
Pojmy, které nejsou vymezeny v tomto ēlánku, mají význam, který je jim pƎiƎazen ve VPP.
Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:
Asistenēní plnĢní
PlnĢní ve formĢ asistenēních služeb dle ē. 2 odst. 3 tĢchto ZPP, které je asistenēní spoleēnost povinna poskytnout pojištĢnému z tohoto pƎipojištĢní v pƎípadĢ asistenēní událosƟ.
Pro úēely tĢchto ZPP CAS4 asistenēní plnĢní zahrnuje zejména poskytnuơ asistenēní služby a úplaty externím dodavatelƽm tĢchto služeb asistenēní spoleēnosơ.
Asistenēní služby
Služby dle ēl. 2 odst. 3 tĢchto ZPP, které jsou pƎedmĢtem asistenēního plnĢní a které je
asistenēní spoleēnost povinna pro pojištĢného zorganizovat, popƎ. zorganizovat a uhradit,
a to osobnĢ nebo prostƎednictvím externího dodavatele tĢchto služeb.
Asistenēní spoleēnost
Právnická osoba, která jménem a v zastoupení pojišƛovny poskytuje pojištĢnému asistenēní plnĢní. Asistenēní spoleēnost zastupuje pojišƛovnu pƎi uplatŸování, šetƎení a likvidaci pojistných událosơ. Asistenēní spoleēnost nebo jiný pojišƛovnou povĢƎený zástupce
mají právo jednat jménem pojišƛovny pƎi všech asistenēních událostech vymezených
tĢmito ZPP CAS4. Adresa asistenēní spoleēnosƟ: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. HvĢzdova
1689/2a, 140 62, Praha 4, eská republika.
Asistenēní událost
Úraz nebo nemoc, které nastanou v dobĢ trvání tohoto pƎipojištĢní, a které si vyžádají
asistenēní plnĢní asistenēních služeb na území eské republiky, jež pojištĢný v jejich dƽsledku nezvládá vlastními silami.
ekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišƛovnĢ/asistenēní spoleēnosƟ povinnost poskytnout pojistné plnĢní z událosơ, které by jinak byly pojistnými událostmi (doba, po kterou pojištĢnému nevzniká právo na asistenēní plnĢní).
Dodavatel služeb
Fyzická nebo právnická osoba, která pro pojištĢného vykonává práce, služby nebo jiné
ēinnosƟ patƎící do asistenēních služeb zorganizované pojišƛovnou prostƎednictvím asistenēní spoleēnosƟ.
Organizace a úhrada asistenēní služby
Forma asistenēního plnĢní, kdy asistenēní spoleēnost provede úkony umožŸující poskytnuơ asistenēní služby pojištĢnému v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvĢ, pojistných
podmínkách nebo v smluvních ujednáních a souēasnĢ uhradí v místĢ a ēase obvyklé
náklady na poskytnuơ této služby dodavatelem tĢchto služeb až do výše limitu asistenēního plnĢní. PƎípadnou ēást nákladƽ spojených s poskytnuơm služby dodavatelem služeb
pƎesahující limit asistenēního plnĢní nese pojištĢný.
Organizace asistenēní služby
Forma asistenēního plnĢní, kdy asistenēní spoleēnost provede úkony umožŸující poskytnuơ služby pojištĢnému dodavatelem služeb v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvĢ,
pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních, pƎiēemž náklady na poskytnuơ
tĢchto služeb nese pojištĢný.
Sazebník
Sazebník pojišƛovny obsahující pro jednotlivé druhy hlavního kryơ a pƎipojištĢní sazby
pojistného, maximální a minimální limity pojistných ēástek a výše pojistného, koeÞcienty
maximální pojistné ēástky ve vztahu k výši pojistného a vĢku pojištĢného a dále také informace o rizikových skupinách a jejich vlivu na výši pojistného; aktuální znĢní sazebníku
je k dispozici na internetových stránkách pojišƛovny, popƎ. v sídle pojišƛovny.

P\ÍLOHA KE ZVLÁŠTNÍM POJISTNÝM PODMÍNKÁM P\IPOJIŠT NÍ CAS4
PƎehled asistenēního plnĢní
Celkový roēní limit asistenēního plnĢní
Celkový roēní limit asistenēního plnĢní na jednu asistenēní událost
Zdravotní asistence
Telefonické informace z oblasƟ prevence
Obecné zdravotní informace
Návrh obvyklého postupu Ǝešení zdravotního problému
Telefonická konzultace postupu léēby
Zdravotnická infolinka
FarmaceuƟcká infolinka
LékaƎ na telefonu
Doprava na/z vyšetƎení ēi ošetƎení u lékaƎe
Dovoz lékƽ
Doprava z nemocnice po hospitalizaci

}

20 000രKē
20 000രKē

dostupnost 24 hodin dennĢ / 7 dní v týdnu

20 000രKē
20 000രKē
20 000രKē
3 000രKē (pƎevozy)
3 000രKē (rehabilitaēní pomƽcky)

Rehabilitaēní náklady
Domácí asistence
Infolinka domácí asistence
Dovoz jídla
Úklid domácnosƟ
OšetƎování a hlídání dĢơ
Zabezpeēení nákupu
NávštĢva lékaƎe u klienta doma
DĢtský klaun
Infolinka
Informace o akcích v dĢtských centrech – otevírací hodiny, dĢtské koutky, program
Organizace, pƎivolání TAXI s dĢtskou autosedaēkou

dostupnost 24 hodin dennĢ / 7 dní v týdnu
20 000രKē
20 000രKē
20 000രKē
20 000രKē
1 x roēnĢ (limit 5 000രKē)
3 x roēnĢ (limit 20 000രKē)
dostupnost 24 hodin dennĢ / 7 dní v týdnu
dostupnost 24 hodin dennĢ / 7 dní v týdnu

DOPLN NÍ IDENTIFIKACE
1. DoplnĢní idenƟÞkace
Tento bod navazuje na shodnĢ oznaēenou ēást pojistné smlouvy a upravuje nĢkteré
pojmy tam používané, vēetnĢ možných variant odpovĢdí na dotazy pojišƛovny v rámci
doplnĢní idenƟÞkace pojistníka dle požadavkƽ zákona ē. 253/2008 Sb., o nĢkterých opatƎeních proƟ legalizaci výnosƽ z trestné ēinnosƟ a Þnancování terorismu.
1.1. Dotazy pojišƛovny uvedené v pƎíslušné ēásƟ pojistné smlouvy (DoplnĢní idenƟÞkace) pod písm. A
Pracovní pozice a pƎedmĢt ēinnosƟ / podnikání:
– Vyjmenovaným zamĢstnáním se rozumí: realitní makléƎ a dále právník/úēetní/daŸový poradce vykonávající ēinnost pro kterýkoliv subjekt s pƎedmĢtem podnikání
uvedeným v následující odrážce.
– Vyjmenovaným podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí: advokát/
advokátní služby; daŸové poradenství; notáƎ/notáƎské služby; úēetní/úēetní služby; smĢnárny; herny; kasina; sázkové kanceláƎe; realitní kanceláƎe; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny ēi kovy; obchody
se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony/autobazary/obchodování
s autodíly; sítĢ ēerpacích stanic; noēní podniky; podniky poskytující ubytování /
stravovací služby; spoleēnosƟ podnikající ve stavebnictví.
– Vyjmenovanou veƎejnou funkcí se rozumí: poliƟk (ēlen vedení parlamentní strany
na celostátní úrovni), hejtman, pƎednosta vojenského újezdu, starosta, primátor,
zastupitel odpovĢdný za správu majetku nebo územní rozvoj.

PoliƟcky exponovanou osobou se pro úēely pojistné smlouvy rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veƎejné funkci s celostátním nebo
regionálním významem, jako je zejména hlava státu, pƎedseda vlády, vedoucí
ústƎedního orgánu státní správy a jeho zástupce (námĢstek, státní tajemník), ēlen
parlamentu, ēlen Ǝídícího orgánu poliƟcké strany, vedoucí pƎedstavitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího jusƟēního orgánu, proƟ jehož rozhodnuơ obecnĢ až na výjimky nelze použít opravné
prostƎedky, ēlen bankovní rady centrální banky, vysoký dƽstojník ozbrojených sil
nebo sboru, ēlen nebo zástupce ēlena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomaƟcké mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala
v jiném státĢ, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobĢ uvedené v písmenu a),
2. spoleēníkem nebo skuteēným majitelem stejné právnické osoby, popƎípadĢ
svĢƎenského fondu nebo jiného právního uspoƎádání bez právní osobnosƟ,
jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobĢ známo, že je
v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skuteēným majitelem právnické osoby, popƎípadĢ svĢƎenského fondu nebo
jiného právního uspoƎádání bez právní osobnosƟ, o kterých je povinné osobĢ
známo, že byly vytvoƎeny ve prospĢch osoby uvedené v písmenu a).

Vyjmenovanou zemí se pro úēely pojistné smlouvy rozumí:
Afganistán
Albánie
Alžír
Angola
AntarkƟda
AnƟgua & Barbuda
Ázerbájdžán
Bahamy
Bangladéš
Belize
BĢlorusko
Benin
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Brunei
Burkina Faso
Burundi
ad
Dominikánská republika
Džibutsko
Egypt
Ekvádor
Eritrea
EƟopie
Filipíny

Gabon
Gambie
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
HaiƟ
Honduras
Indonésie
Irák
Írán
Jemen
Jižní Súdán
Kajmanské ostrovy
Kambodža
Kamerun
Kapverdy
Kazachstán
KeŸa
Komory
Konžská demokraƟcká republika
Konžská republika
Kosovo
Kostarika
Krym

Kuba
Kuvajt
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Macao
Madagaskar
Maledivy
Mali
Maroko
Marshallovy ostrovy
Mauretánie
Mikronésie
Moldavsko
Mongolsko
Mosambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nepál
Niger
Nigérie
Nikaragua
Pákistán

Palau
PalesƟna
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguay
PobƎeží slonoviny
Rovníková Guinea
Rusko
Samoa
Saudská Arábie
Senegal
Severní Korea
Severní Kypr
Seychely
Sierra Leone
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
StƎedoafrická republika
Súdán
Surinam
Svatý Tomáš a Princƽv Ostrov
Svazijsko
Sýrie
Tádžikistán
Tanzanie
Thajsko

Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Turks a Caicos
Uganda
Ukrajina
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Východní Timor
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe
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