
Úvodní ustanovení

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

âlánek 1
Základní ustanovení

1. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v dobû 
trvání poji‰tûní na celém svûtû, není-li ve smlouvû dohodnuto jinak.

2. Pokud je pfiijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze zdravotní
dokumentace nebo na v˘sledku zdravotní prohlídky, náklady s tím
spojené nese navrhovatel.

3. Poji‰tûny mohou b˘t osoby do vûku 75 let.

4. Osoby pfiedstavující pro pojistitele zv˘‰ené pojistné riziko mohou
b˘t poji‰tûny za zvlá‰tních podmínek.

5. Pro sjednané úrazové poji‰tûní se za dítû povaÏuje dítû do vûku 18
let, respektive do vûku 26 let, pokud se soustavnû pfiipravuje na bu-
doucí povolání. Ukonãí-li dítû soustavnou pfiípravu na budoucí po-
volání nebo dosáhne-li vûku 26 let, zaniká úrazové poji‰tûní dítûte
v nejbliÏ‰í v˘roãní den poji‰tûní. Za seniora se pro sjednané úrazo-
vé poji‰tûní povaÏuje osoba ve vûku 70 let a více.

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

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad úrazu poji‰tûné osoby.

2. Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pfiíãina úrazového dûje, v jehoÏ
dÛsledku dojde k po‰kození zdraví nebo smrti poji‰tûného.

3. ·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná událost se stává po-
jistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe z doloÏen˘ch pod-
kladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojist-
né plnûní. ·etfiení ‰kodné události pojistitel zahájí ihned po doru-
ãení vyplnûného oznámení o ‰kodû vãetnû pfiiloÏené lékafiské zprá-
vy; pro ‰etfiení ve vûci nárokÛ z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu je
rozhodující pfiedání písemného rozhodnutí lékafie pojistiteli o jejich
existenci.

4. Úrazové poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno pro:

a) pfiípad trvalého tûlesného po‰kození poji‰tûného následkem úrazu
(dále jen „trvalé následky“), které se sjednává jako poji‰tûní obno-
sové;

b) pfiípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „smrt úra-
zem“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;

c) dobu léãení úrazu (dále jen „denní od‰kodné“), které se sjednává
jako poji‰tûní obnosové;

d) dobu hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní od-
‰kodné“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;

e) pfiípad vzniku nákladÛ spojen˘ch s úrazem (dále jen „úrazové ná-
klady“), které se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové;

f) pfiípad vzniku zlomenin v dÛsledku úrazu (dále jen „zlomeniny“),
které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;

g) pfiípad vzniku popálenin v dÛsledku úrazu (dále jen „popáleniny“),
které se sjednává jako poji‰tûní obnosové;

h) pfiípad kosmetické operace v dÛsledku úrazu (dále jen „kosmetické
operace“), které se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové;

i) pfiípad hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní pau-
‰ál“), které se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

5. Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû. 

âlánek 3 
Pojistné

1. V˘‰e pojistného se stanoví zejména s ohledem na vykonávané zamûst-
nání, zájmovou a sportovní ãinnost, jakoÏ i s ohledem na zdravotní
stav a vûk poji‰tûného. V˘‰i pojistného dále ovlivÀuje rozsah pojistné 
ochrany, v˘‰e pojistn˘ch ãástek a doba trvání poji‰tûní. Pojistné se na
základû zmûn upravuje i bûhem trvání pojistné smlouvy.

2. Dle povolání (profese) a zájmové ãi sportovní ãinnosti se poji‰tûní
zafiazují do rizikov˘ch skupin. Popis rizikov˘ch skupin je poji‰tûné-
mu k dispozici na webov˘ch stránkách pojistitele, koneãné rozhod-
nutí o zafiazení poji‰tûného do rizikové skupiny je plnû v kompe-
tenci pojistitele.      

3. Urãuje-li se v˘‰e pojistného s pfiihlédnutím k vûku poji‰tûného, pak
se vûk stanoví jako rozdíl mezi kalendáfiním rokem vstupu do poji‰-
tûní a kalendáfiním rokem narození poji‰tûného.

âlánek 4 
Zmûny poji‰tûní

1. S ohledem na dosaÏen˘ vûk poji‰tûného (dítû, dospûl˘) má pojisti-
tel nárok na vy‰‰í pojistné. Pokud nebyla provedena pfiíslu‰ná zmû-
na pojistné smlouvy, plní pojistitel v pfiípadû pojistné události z pfii-
mûfienû sníÏen˘ch pojistn˘ch ãástek (v pomûru pojistného, které
bylo sjednáno, k pojistnému, které pojistiteli náleÏí podle vûku po-
ji‰tûného a platn˘ch sazeb).

2. Pfii provádûní zmûny pojistné smlouvy na Ïádost pojistníka, stano-
ví pojistitel poãátek její platnosti k datu nejbliÏ‰í splatnosti pojist-
ného, není-li dohodnuto jinak.

3. Pokud vznikne pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰-
tûného nárok na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel toto pojistné od oka-
mÏiku doruãení oznámení o zmûnû pojistiteli.

4. Pokud vznikne pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰-
tûného pojistiteli nárok na vy‰‰í  pojistné, vzniká pojistiteli právo do
1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika, na-
vrhnout zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko
zv˘‰ilo. 

âlánek 5 
Zánik poji‰tûní

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

âlánek 6 
Úraz

1. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé
pÛsobení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli po-
ji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo
poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ
povaÏuje stav, kdy v dÛsledku zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na kon-
ãetiny nebo pátefi dojde k vymknutí kloubu nebo k pfietrÏení nebo
natrÏení svalÛ, ‰lach, vazÛ nebo pouzder.
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2. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na vÛli poji‰tû-
ného:

a) smrt utonutím;

b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opafiením, pÛsobením 
úderu blesku, elektrick˘m proudem, plyny nebo parami, poÏitím je-
dovat˘ch nebo leptav˘ch látek, vyjma pfiípadÛ, kdy jejich pÛsobe-
ní probíhá postupnû a dlouhodobû;

c) nákaza tetanem nebo vzteklinou pfii úrazu.

3. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie vã. v˘hfiezÛ
(hernií) plotének, ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛsobe-
ním na pátefi a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, kte-
rá jiÏ existovala pfied úrazem. Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku
obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou po-
vaÏovány za úraz.

4. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pou-
ze tehdy, pokud byla zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením
zvenãí a nebyla-li dispoziãnû podmínûna.

5. Za úraz se nepovaÏují

a) psychické nebo du‰evní nemoci (chorobné stavy), i kdyÏ k nim do-
‰lo v dÛsledku tûlesného po‰kození nebo v dÛsledku psychického
traumatu;

b) nemoci vã. infekãních onemocnûní, srdeãní infarkt a mozková mrt-
vice, i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;

c) sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako následek 
úrazu;

d) sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození nebo zpÛsobe-
ní úrazu jinou osobou z podnûtu poji‰tûného.

âlánek 7
Plnûní z úrazového poji‰tûní

A. Trvalé následky úrazu

1. Pokud bylo v pojistné smlouvû sjednáno poji‰tûní trval˘ch násled-
kÛ úrazu a tento úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce
tûlesn˘ch orgánÛ nebo jejich ztrátu, vzniká poji‰tûnému nárok na
pojistné plnûní. Rozsah trval˘ch následkÛ urãuje lékafi pojistitele 
v procentech dle pfiíslu‰né oceÀovací tabulky,  se kterou je pojisti-
tel povinen poji‰tûného seznámit. JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘ v dÛsledku
úrazu bûhem jednoho roku od vzniku úrazu zemfie, nárok na po-
jistné plnûní za trvalé následky nevzniká.

2. Pokud stanoví pfiíslu‰ná oceÀovací tabulka procentuální rozpûtí, 
urãí pojistitel v˘‰i plnûní tak, aby v rámci daného rozpûtí odpoví-
dalo rozsahu a povaze tûlesného po‰kození vzniklého následkem 
úrazu. Pokud rozsah trval˘ch následkÛ podle pfiíslu‰né oceÀovací
tabulky není moÏné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lé-
kafiského hlediska ovlivnûna tûlesná funkce po‰kozeného orgánu.

3. Zemfie-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu z jiné pfiíãiny, kte-
rá nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní podle stup-
nû trval˘ch následkÛ, kter˘ je moÏno urãit na základû naposledy vy-
staven˘ch lékafisk˘ch nálezÛ.

4. V dÛsledku jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit nejv˘‰e
do 100% sjednané pojistné ãástky, resp. jejího násobku dle odst. 5
tohoto ãlánku  pro pfiípad trval˘ch následkÛ, a to i v pfiípadû, kdy
souãet procent pro jednotlivé trvalé následky hranici 100% pfiekroãí. 

5. Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní PROG4 za
trvalé následky úrazu, stanoví se v˘‰e plnûní podle jejich rozsahu
stanoveném v procentech dle pfiíslu‰né oceÀovací tabulky takto :

Rozsah trval˘ch následkÛ úrazu v %  V˘poãet pojistného plnûní

do 25% vãetnû z 1x pojistné ãástky
nad 25% do 50% vãetnû z 2x pojistné ãástky
nad 50% do 75% vãetnû z 3x pojistné ãástky
nad 75% do 100% vãetnû z 4x pojistné ãástky

Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní PROG6 za tr-

valé následky úrazu, stanoví se v˘‰e plnûní podle jejich rozsahu stano-
veném v procentech dle pfiíslu‰né oceÀovací tabulky takto :

Rozsah trval˘ch následkÛ úrazu v %     V˘poãet pojistného plnûní

do 25% vãetnû z 1x pojistné ãástky
nad 25% do 50% vãetnû z 2x pojistné ãástky
nad 50% do 75% vãetnû z 3x pojistné ãástky
nad 75% do 95% vãetnû z 4x pojistné ãástky
nad 95% do 100% vãetnû z 6x pojistné ãástky

6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnûní pouze v tom pfií-
padû, lze-li z lékafiského hlediska jednoznaãnû stanovit koneãn˘
rozsah trval˘ch následkÛ úrazu.

7. Pokud procento trval˘ch následkÛ není moÏno jednoznaãnû urãit
jeden rok od data úrazu, je oprávnûn jak pojistitel, tak poji‰tûn˘ ne-
chat rozsah trval˘ch následkÛ kaÏdoroãnû po dobu ãtyfi let ode dne
úrazu provûfiit lékafiem.

8. Pfii urãení procenta trval˘ch následkÛ se odeãítá procento pfiedcho-
zích trval˘ch následkÛ, které mûl poji‰tûn˘ je‰tû pfied úrazem. Pfied-
chozí následky se stanoví podle pfiíslu‰né oceÀovací tabulky pro 
urãování rozsahu trval˘ch následkÛ.

9. Pokud je v pojistné smlouvû sjednána procentuální v˘‰e hodnoce-
ní trval˘ch následkÛ úrazu, od které poskytne pojistitel pojistné pl-
nûní, má poji‰tûn˘ nárok na pojistné plnûní pouze tehdy, kdyÏ cel-
kové hodnocení trval˘ch následkÛ dosáhne alespoÀ tuto sjednanou
procentuální v˘‰i. Tato procentuální v˘‰e platí samostatnû pro kaÏ-
dou pojistnou událost.    

B. Smrt úrazem

1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní pro pfiípad smrti úrazem
a poji‰tûn˘ zemfie na následky úrazu, nejpozdûji v‰ak do tfií let ode
dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou ãástku pro pfiípad smrti úra-
zem sjednanou v pojistné smlouvû k datu úrazu. 

2. Pojistné plnûní v dÛsledku smrti úrazem se sniÏuje o plnûní, které
bylo jiÏ vyplaceno poji‰tûnému za trvalé následky tohoto úrazu.
Pokud jiÏ bylo pojistitelem vyplaceno vy‰‰í pojistné plnûní za trvalé
následky tohoto úrazu neÏ je pojistná ãástka sjednaná pro pfiípad
smrti úrazem, nemá pojistitel právo poÏadovat vrácení rozdílu
tûchto dvou plnûní.

3. Plnûní je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvû urãen jako
obmy‰lená osoba nebo obmy‰len˘m osobám v uvedeném podílu.
Není-li uvedena obmy‰lená osoba nebo nenabyla-li práva na plnû-
ní,  je pojistné plnûní vyplaceno osobám urãen˘m dle §51 odst. 2 
a 3 zákona o pojistné smlouvû.

4. Pojistné plnûní se zvy‰uje na 2x sjednané pojistné ãástky, pokud je
smrt poji‰tûného bezprostfiednû zapfiíãinûna úrazem zpÛsoben˘m
dopravní nehodou. Dopravní nehoda je událost v provozu na 
pozemních komunikacích, napfi. havárie nebo sráÏka, která se stala
nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci a pfii níÏ dojde 
k usmrcení nebo zranûní osoby nebo ke ‰kodû na majetku v pfiímé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 

C. Pfiimûfiená doba léãení úrazu - denní od‰kodné

1. Denním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná ãástka,
která se vyplácí za pfiimûfienou dobu léãení úrazu.

2. Pfiimûfiená doba léãení úrazu je uvedena v pfiíslu‰né oceÀovací 
tabulce, se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit.
Pfiimûfienou dobu léãení stanoví pojistitel na základû diagnózy 
uvedené o‰etfiujícím odborn˘m lékafiem v dokumentaci, kterou
pfieloÏí poji‰tûn˘ k prokázání svého nároku.

3. V pfiípadû komplikací pfii léãení mÛÏe uznat lékafi pojistitele pro-
dlouÏení pfiimûfiené doby léãení max. o 20%.

4. Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno denní od‰kodné, vzniká  ná-
rok na v˘platu pojistného plnûní aÏ ode dne, kter˘ je uveden v po-
jistné smlouvû jako den poãátku plnûní denního od‰kodného.



Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno denní od‰kodné zpûtnû,
vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní jiÏ od 1. dne léãení, a to
pokud pfiimûfiená doba léãení úrazu dosáhne minimálnû poãtu dnÛ
uvedeného v pojistné smlouvû. 

5. Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno progresivní plnûní za denní
od‰kodné, stanoví se v˘‰e plnûní  naãítanû v závislosti  na délce do-
by pfiimûfiené doby léãení násobené pfiíslu‰n˘m  pfiepoãtov˘m koe-
ficientem D takto :

Pfiepoãtov˘  Pfiepoãtov˘ 
Pfiimûfiená doba léãení koeficient D koeficient N 

od 1.dne do 120.dne vãetnû 1 2
od 121.dne do 240.dne vãetnû 2 3
od 241.dne do 365.dne vãetnû 3 4

V pfiípadû, kdy si léãení úrazu do 24 hodin od okamÏiku úrazu vyÏádá
hospitalizaci dle bodu D2) tohoto ãlánku, pouÏije se po dobu hospita-
lizace (den, kdy byl poji‰tûn˘ pfiijat k hospitalizaci a den, kdy byl z to-
hoto o‰etfiení propu‰tûn, se sãítají a povaÏují za jeden den hospitaliza-
ce) násobení pfiepoãtov˘m koeficientem N, pro ostatní dny léãení ná-
sobení pfiepoãtov˘m koeficientem D. Pokud bude délka hospitalizace
neúmûrnû del‰í neÏ je pro dan˘ úraz obvyklé, urãí v˘‰i plnûní lékafi po-
jistitele.        

6. Denní od‰kodné v dÛsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 365
dnÛ nezbytného léãení v období dvou let od vzniku úrazu. Na pfií-
padné dal‰í léãení se nebere zfietel.

7. Utrpí-li poji‰tûn˘ v dobû léãení úrazu, za kter˘ je pojistitel povinen
vyplatit pojistné plnûní dal‰í úraz, vzniká nárok na v˘platu denního
od‰kodného pouze jednou.

8. Pokud je léãení úrazu prodlouÏeno v dÛsledku pfiedchozích úrazÛ ãi
jiÏ dfiíve diagnostikovan˘ch onemocnûní, vyplatí pojistitel pojistné
plnûní za pfiimûfienou dobu léãení podle diagnózy úrazu v souladu
s pfiíslu‰nou oceÀovací tabulkou - viz odst.2 tohoto ãlánku.

D. Nemocniãní od‰kodné – hospitalizace následkem úrazu

1. Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná
ãástka za den hospitalizace poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku
úrazu.

2. Hospitalizací se rozumí z lékafiského hlediska nezbytné poskytnutí
nemocniãní lÛÏkové péãe, která trvá minimálnû 24 hodin a kdy mu-
sí b˘t o‰etfiení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.     

3. Nemocniãní od‰kodné se plní za kaÏd˘ den hospitalizace v dÛsled-
ku léãení úrazu s tím, Ïe se den, kdy byl poji‰tûn˘ pfiijat k hospita-
lizaci a den, kdy byl z tohoto o‰etfiení propu‰tûn, sãítají a povaÏují
za jeden den hospitalizace. Pojistné plnûní se vyplácí po pfiedloÏe-
ní lékafiského potvrzení o dobû trvání a termínu hospitalizace, nej-
déle v‰ak za 365 dnÛ v prÛbûhu dvou let od data úrazu.

4. Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatel-
sk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû 
a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch
zafiízeních, v rehabilitaãních zafiízeních, v dietetick˘ch zafiízeních, 
v domovech dÛchodcÛ apod.

E. Úrazové náklady

1. Pokud jsou v pojistné smlouvû sjednány úrazové náklady hradí po-
jistitel poji‰tûnému níÏe uvedené náklady spojené s úrazem aÏ do
v˘‰e sjednané pojistné ãástky po dobu dvou let ode dne úrazu za
pfiedpokladu, Ïe není poskytnuta úhrada nákladÛ ze zdravotního ãi
jiného poji‰tûní.

2. Pojistitel hradí tyto dle lékafiského hlediska nezbytnû nutné nákla-
dy:

a) náklady léãení, které byly nezbytnû vynaloÏeny na odstranûní ná-
sledkÛ úrazu a nehrazené ze zdravotního ãi jiného poji‰tûní. Patfií 
k nim první pofiízení umûl˘ch konãetin a náhrady zubÛ, jakoÏ i ná-
klady na jiné potfiebné první pofiízení náhrad dle lékafiského pfied-
pisu. Regulaãní poplatky, náklady na opravu nebo znovupofiízení

náhrady zubÛ, umûl˘ch konãetin nebo jin˘ch pomÛcek nejsou hra-
zeny. Za nezbytné náklady spojené s léãením úrazu se nepovaÏuje
napfi. pobyt v lázních, ozdravovnách, léãebn˘ch a peãovatelsk˘ch
ústavech, v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch, domovech dÛ-
chodcÛ a pod.;

b) náklady na lékafisky doporuãenou dopravu z místa úrazu, kter˘ po-
ji‰tûn˘ utrpûl, event. z nemocnice, do které byl poji‰tûn˘ po úraze
dopraven

– do místa jeho trvalého bydli‰tû v âR nebo
– do nemocnice, která je místu bydli‰tû nejblíÏe;

v pfiípadû smrti v dÛsledku úrazu budou uhrazeny téÏ náklady na
pfiepravu ostatkÛ poji‰tûného do místa bydli‰tû;

c) náklady na záchranu poji‰tûného, kter˘ se ocitl v dÛsledku úrazu ve
stavu nouze a musel b˘t vypro‰tûn; pojistitel hradí rovnûÏ náklady
na vypro‰tûní poji‰tûného v pfiípadû smrti následkem úrazu; do po-
jistného plnûní se zahrnují i doloÏené náklady na pátrání po poji‰-
tûném a jeho dopravu na nejbliÏ‰í sjízdnou silnici.

3. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí úãelnû vynaloÏe-
né zachraÀovací náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozí-
cí pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné 
události. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na
záchranu Ïivota nebo zdraví, se omezuje v˘‰í sjednané pojistné
ãástky. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ se
omezuje v˘‰í 5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací nákla-
dy, které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojisti-
tele, uhradí pojistitel bez omezení.

F. Zlomeniny 

1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní zlomenin a poji‰tûn˘ ná-
sledkem úrazu utrpí zlomeninu ve smyslu tohoto ãlánku, vyplatí
pojis-titel pojistnou ãástku sjednanou v pojistné smlouvû k datu 
úrazu.

2. Zlomeninou se rozumí traumatická zlomenina kosti (poru‰ení ce-
listvosti kosti) vzniklá následkem úrazu a nezávisle na jin˘ch pfiíãi-
nách, a to bez ohledu na to, zda zanechá trvalé následky nebo ni-
koli.

3. Pojistnou událostí není zlomenina vzniklá jako následek nebo v sou-
vislosti s následujícími okolnostmi :

a) vrozené vady a stavy z nich vypl˘vající ;

b) jakákoli nemoc nebo postupnû pÛsobící pfiirozená pfiíãina ;

c) patologická zlomenina tj. zlomenina vzniklá v místû, ve kterém
pfiedchozí nemoc zpÛsobila oslabení (profiídnutí)  nebo jinou zmû-
nu kostí vãetnû zlomenin zavinûn˘ch osteoporózou ;

d) stresová (únavová) zlomenina tj. poru‰ení celistvosti kosti vzniklé 
opakovan˘m pfietíÏením.     

4. JestliÏe zpÛsobí úraz více zlomenin,  vzniká poji‰tûnému nárok na
pojistné plnûní pouze za jednu zlomeninu.

G. Popáleniny

1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní popálenin a poji‰tûn˘
následkem úrazu utrpí popáleninu ve smyslu tohoto ãlánku, vypla-
tí pojistitel pojistnou ãástku sjednanou v pojistné smlouvû k datu 
úrazu.

2. Popáleninou se rozumí ãásteãná ãi úplná destrukce kÛÏe popfi. 
i hlub‰ích tkání, vzniklá pÛsobením nadprahové hodnoty tepelné 
energie na lidsk˘ organismus, a to úrazov˘m dûjem.

3. Pojistnou událostí není popálenina

a) I. stupnû

b) II. stupnû men‰í neÏ 100 cm2

c) III. stupnû men‰í neÏ 100 cm2

4.  JestliÏe zpÛsobí úraz více nezávisl˘ch popálenin, vzniká poji‰tûné-
mu nárok na pojistné plnûní pouze za jednu popáleninu.     



H. Kosmetické operace

1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní kosmetick˘ch operací 
a poji‰tûn˘ ji podstoupí, nejpozdûji v‰ak do tfií let ode dne úrazu,
uhradí pojistitel ty náklady na zákrok a klinické léãení vãetnû lékÛ,
které nejsou hrazeny ze zdravotního poji‰tûní, a to aÏ do v˘‰e po-
jistné ãástky sjednané v pojistné smlouvû. 

2. Nárok na plnûní za kosmetickou operaci, která fie‰í následky poji‰-
tûného úrazu, vznikne, jestliÏe je po úrazu povrch tûla po‰kozen ne-
bo deformován takov˘m zpÛsobem, Ïe by po skonãení léãení
vzhled poji‰tûného trvale utrpûl, zejména se jedná o následky po-
pálenin, poleptání apod. a souãasnû k tomuto zákroku dojde na
doporuãení odborného lékafie.

3. Pojistné plnûní se proplácí na základû kopie doporuãení lékafie k zá-
kroku a originálÛ dokladÛ o úhradû operace, klinického léãení, pfie-
depsan˘ch lékÛ, kopie hospitalizaãní zprávy nebo operaãního pro-
tokolu a pfiedpisu na léky.           

I. Nemocniãní pau‰ál  

1. Nemocniãním pau‰álem se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná
ãástka za hospitalizaci poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku  úrazu.

2. Hospitalizací se rozumí z lékafiského hlediska nezbytné poskytnutí
nemocniãní lÛÏkové péãe, která trvá minimálnû 24 hodin a kdy mu-
sí b˘t o‰etfiení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.     

3. Nemocniãní pau‰ál se plní za hospitalizaci v dÛsledku léãení úrazu,
která trvala nepfietrÏitû alespoÀ poãet dnÛ stanoven˘ v pojistné
smlouvû s tím, Ïe se den, kdy byl poji‰tûn˘ pfiijat k hospitalizaci 
a den, kdy byl z tohoto o‰etfiení propu‰tûn, sãítají a povaÏují za je-
den den hospitalizace. Jednorázové pojistné plnûní ve v˘‰i sjedna-
né pojistné ãástky se vyplácí nejdéle do dvou let od data úrazu.  

4. Poji‰tûn˘ má nárok na pojistné plnûní pouze jednou v souvislosti 
s jednou pojistnou událostí. 

5. Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatel-
sk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû 
a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch
zafiízeních, v rehabilitaãních zafiízeních, v dietetick˘ch zafiízeních, 
v domovech dÛchodcÛ apod.

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

1. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰-
tûného. Zji‰Èování zdravotního stavu se provádí na základû zpráv 
a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m
zdravotnick˘m zafiízením od o‰etfiujících lékafiÛ, a v pfiípadû potfie-
by i prohlídkou nebo vy‰etfiením proveden˘m zdravotnick˘m zafií-
zením. I v pfiípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏado-
vat lékafiské zprávy potfiebné k ‰etfiení. Poji‰tûn˘ je povinen tûmto
poÏadavkÛm pojistitele vyhovût.

2. Poji‰tûn˘ je povinen zmocnit pojistitele k jednání s o‰etfiujícími lé-
kafii a zdravotnick˘mi zafiízeními a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas
se zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává
poji‰tûn˘ zejména podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká po-
ji‰tûní, a také podpisem na pfiíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu
oznamuje.

3. Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu vyhledat po úrazu 
lékafiské o‰etfiení, léãit se podle pokynÛ lékafie a vyÏaduje-li to pojis-
titel, dát se na jeho náklady vy‰etfiit lékafiem, kterého pojistitel urãí.

4. Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do 10 dnÛ písemnû nahlásit úraz.
V˘jimky jsou moÏné pouze v pfiípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu
stavu nebylo moÏné tuto zprávu odeslat.

5. Ihned po obdrÏení formuláfie oznámení o ‰kodû je poji‰tûn˘ povi-
nen po-drobnû a pravdivû ho vyplnit a zaslat pojistiteli. Po ukonãe-
ní léãení je dále povinen nechat vyplnit pfiíslu‰nou lékafiskou zprá-
vu, pfiiloÏit pfiípadné dal‰í související zprávy a podklady a zaslat ne-
prodlenû pojistiteli.

6. Pokud je poji‰tûno nemocniãní od‰kodné nebo nemocniãní pau‰ál,
musí poji‰tûn˘ zaslat ihned po propu‰tûní z nemocnice doklad 
o hospitalizaci s uvedením jména, rodného ãísla, data pfiijetí a pro-
pu‰tûní, jakoÏ i diagnózy.

7. Pokud jsou poji‰tûny úrazové náklady, musí poji‰tûn˘ pojistiteli za-
slat originály úãtÛ s uvedením, u které zdravotní poji‰Èovny je po-
ji‰tûn, a zda jiÏ u ní uplatnil své nároky. Dále je poji‰tûn˘ povinen
uvést i poji‰tûní u dal‰ích poji‰Èoven.

8. Pojistitel je povinen v pfiípadû pojistné události poskytnout  pojist-
né plnûní v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. V˘‰i plnûní
stanoví pojistitel dle zásad uveden˘ch v âl.7 a pfiíslu‰n˘ch oceÀo-
vacích tabulek platn˘ch ke dni, kdy bylo pojistiteli doruãeno ozná-
mení pojistné události. Pojistitel má právo doplÀovat a mûnit pfií-
slu‰né oceÀovací tabulky v závislosti na v˘voji lékafiské vûdy a pra-
xe. Aktuální oceÀovací tabulky jsou poji‰tûnému k dispozici na we-
bov˘ch stránkách pojistitele.   

9. V pfiípadû rozdíln˘ch názorÛ je poji‰tûn˘ povinen nechat se vy‰et-
fiit znalci nebo jimi urãen˘mi lékafii a podrobit se takov˘m opatfie-
ním, která znalci pokládají za nutné.

10. Vedle povinností, které jsou stanoveny zákonem, je pojistník a po-
ji‰tûn˘ povinen:

a) odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny písemné dotazy pojistite-
le, t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, a to zejména na dotazy, kte-
ré se t˘kají zdravotního stavu poji‰tûného;

b) nahlásit pojistiteli neprodlenû zmûny oproti údajÛm, uveden˘m 
v Návrhu na  uzavfiení pojistné smlouvy, napfi. zmûnu jména ãi pfií-
jmení, bydli‰tû, zmûnu zamûstnání a  zájmové ãinnosti;

c) plnit dal‰í specifické povinnosti vypl˘vající z poji‰tûní, které byly
smluvnû ujednány v pojistné smlouvû.

âlánek 9 
V˘luky

1. Z poji‰tûní jsou, pokud není v pojistné smlouvû uvedeno jinak, vy-
louãeny úrazy, které vznikly:

a) pfii pouÏití prostfiedkÛ k létání (paragliding, balónové létání, letec-
ké sporty, atd.), para‰utismu a bungee jumpingu;

b) pfii horolezeckém sportu;

c) pfii aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech ãi exhibicích a s tím
souvisejících tréninkov˘ch jízdách;

d) pfii aktivní úãasti na celostátních nebo mezinárodních závodech 
v lyÏování, skocích na lyÏích, závodech na snowbordech, bobech,
skibobech a saních, jakoÏ i pfii úãasti na trénincích pro tyto závody.

2. Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které vznikly:

a) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán vinn˘m 
úmysln˘m trestn˘m ãinem, nebo pfii kterém si úmyslnû po‰kodil
zdraví;

b) poji‰tûnému pfii fiízení motorového vozidla bez toho, Ïe by vlastnil
pfiíslu‰né platné fiidiãské oprávnûní;

c) váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami nebo jin˘mi 
ozbrojen˘mi konflikty;

d) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘ zúãastnil na stra-
nû organizátora;

e) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch
zbraní;

f) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizo-
vaného záfiení;

g) tûlesn˘m po‰kozením pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které
poji‰tûn˘ provede nebo nechá provést na svém tûle, pokud dÛvo-
dem tûchto zákrokÛ nebyla pojistná událost.

âlánek 10
Odmítnutí nebo sníÏení pojistného plnûní

1. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu následkem po-



Ïití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsa-
hujících návykové látky poji‰tûn˘m. Pokud to okolnosti, za kter˘ch
k úrazu do‰lo, odÛvodÀují, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní odmít-
nout.

2. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:

a) ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující jiÏ pfied úra-
zem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léãení, a to v pomûru,
v jakém je negativní pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k ná-
sledkÛm úrazu;

b) do‰lo-li k úrazu poji‰tûného s následkem smrti v souvislosti s úmy-
sln˘m jednáním, jímÏ jinému zpÛsobil tûÏkou újmu na zdraví nebo
smrt;

c) do‰lo-li k úrazu poji‰tûného pobírajícího invalidní dÛchod pro inva-
liditu tfietího stupnû nebo starobní dÛchod nebo poji‰tûného, kte-
r˘ byl nebo se v prÛbûhu poji‰tûní stal nezamûstnan˘m, sníÏí poji-
stitel pojistné plnûní z denního od‰kodného na maximálnû 
100,-Kã/den; Za nezamûstnaného ve smyslu tûchto VPP se pokládá
osoba, která je registrována v âR na úfiadu práce jako uchazeã o za-
mûstnání nebo osoba bez zdaniteln˘ch pfiíjmÛ (tzv. OBZP).

d) jestliÏe mûl b˘t poji‰tûn˘ v dobû úrazu zafiazen vzhledem k vyko-
návanému povolání do vy‰‰í rizikové skupiny nebo provozoval
sport, kter˘ neuvedl pfii sjednání smlouvy a kvÛli kterému by byl za-
fiazen do vy‰‰í rizikové skupiny. Pojistitel sníÏí plnûní (s v˘jimkou
pojistného plnûní za smrt úrazem) v pomûru v˘‰e pojistného, kte-
ré bylo placeno, ke správné v˘‰i pojistného.   

3. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní povinností
pojistníka, resp. poji‰tûného zejména v tûchto pfiípadech:

a) poji‰tûn˘ nevyhledal neodkladnû lékafiské o‰etfiení;

b) poji‰tûn˘ nedodrÏel léãebn˘ reÏim;

c) poji‰tûn˘ nepodstoupil vy‰etfiení smluvním lékafiem pojistitele;

d) poji‰tûn˘ poru‰il povinnost vãasného nahlá‰ení pojistné události.

4. ZpÛsobila-li poji‰tûnému smrt osoba, která je podezfielá ze spáchá-
ní úmyslného trestného ãinu s následkem smrti poji‰tûného a která
podle smlouvy má nárok na plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného, pak
pojistitel vyplatí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní moci osvobo-
zujícího rozsudku. V opaãném pfiípadû nárok na pojistné plnûní té-
to osobû nevzniká.

âlánek 11 
PfiedbûÏné poji‰tûní

1. Pojistitel poskytuje dle ãl. 4, odst. 4.7 aÏ 4.11. VPP UCZ/05 pfied-
bûÏné poji‰tûní.

2. Pro pfiedbûÏné poji‰tûní, pokud není v pojistné smlouvû sjednáno
jinak,  platí následující omezení v˘‰e pojistného plnûní:

- z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu i z poji‰tûní smrti úrazem ãiní
pojistné plnûní maximálnû 600.000,- Kã,

- z poji‰tûní denního od‰kodného i z poji‰tûní nemocniãního od-
‰kodného ãiní pojistné plnûní maximálnû 500,-Kã/den,   

a to i pro pfiípad, kdy má poji‰tûn˘ nárok na pojistné plnûní z pfied-
bûÏného poji‰tûní u více  podan˘ch návrhÛ na poji‰tûní. 

3. Pojistitel pfiedbûÏné poji‰tûní neposkytne, pokud navrhovatel – po-
ji‰tûn˘ jiÏ v minulosti nebyl pfiijat do poji‰tûní nebo mu bylo úrazo-
vé poji‰tûní pojistitelem vypovûzeno (dle § 22 zákona o pojistné
smlouvû) nebo mu bylo od tohoto poji‰tûní odstoupeno (dle § 23
zákona o pojistné smlouvû).

âlánek 12 
Závûreãná ustanovení

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 9. 2012.


