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âlánek 1
Úvodní ustanovení

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

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

2.1. Na základû uzavfiené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pfiípadû vzni-
ku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník se
zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tfieba písemné formy. Ve‰keré
zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

âlánek 3
Vymezení pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní  se rozumí
a) nahodilou skuteãností skuteãnost, která je moÏná a u které není  jisté, zda v dobû

trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
b) pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné  smlouvû  ne-

bo ve zvlá‰tním právním pfiedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolává, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnûní,

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavfiení pojistné smlouvy s pojistitelem,
e) úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní stra-

ny a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní
vzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰Èovací
ãinnost podle zvlá‰tního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavfiela pojistnou smlouvu,
h) poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek, odpovûdnost za  ‰kodu

nebo jiné hodnoty pojistného zájmu  se soukromé  poji‰tûní vztahuje,
i) oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne prá-

vo na pojistné plnûní,
j) obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které vznikne

právo na pojistné plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného,
k) skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na skupinu

poji‰tûn˘ch blíÏe vymezen˘ch v pojistné smlouvû, jejichÏ totoÏnost v dobû
uzavfiení této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistn˘m nebezpeãím moÏná pfiíãina vzniku pojistné události,
m) pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku pojistné události vyvola-

né pojistn˘m nebezpeãím,
n) pojistn˘m zájmem oprávnûná potfieba ochrany pfied následky nahodilé

skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
o) pojistnou hodnotou  nejvy‰‰í moÏná majetková újma, která mÛÏe v dÛ-

sledku pojistné události nastat,
p) pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
r) bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné období,  
s) pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû, za kte-

ré se platí pojistné,
t) jednorázov˘m pojistn˘m pojistné  stanovené na  celou dobu, na kterou by-

lo soukromé poji‰tûní sjednáno,
u) ‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mohla b˘t

dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,
v) ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostfiednû  pfied pojistnou udá-

lostí; stanoví se z nové ceny vûci, pfiiãemÏ se pfiihlíÏí ke stupni opotfiebení
nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, k  nûmuÏ do‰lo její
opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místû a v daném ãase vûc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pofiídit jako vûc stejnou nebo novou, stejného druhu a úãelu,

x) odkupn˘m ãást nespotfiebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako
technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu zá-
niku soukromého poji‰tûní,

y) ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi událostmi,

z) poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je náhrada ‰kody
vzniklé v dÛsledku pojistné události,

Ï) poji‰tûním obnosov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je získání obno-
su, tj. dohodnuté finanãní ãástky v dÛsledku pojistné události  ve v˘‰i, kte-
rá je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

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

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavfiení a zmûnu pojistné smlouvy pfied-
kládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné dotazy pojisti-
tele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrhovatel povinen prav-
divû a úplnû zodpovûdût.

4.2. Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pfievzetí o jeho
pfiijetí ãi nepfiijetí. OkamÏikem pfiijetí návrhu je pojistná smlouva uzavfiena.
Jako písemné potvrzení o uzavfiení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojist-
níkovi pojistku, v níÏ je den uzavfiení pojistné smlouvy uveden. 

4.3. Obsahuje-li pfiijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení nebo ji-
né zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pfiijetí za nov˘ ná-
vrh. Nevyjádfií-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhÛtû 1 mûsíce ode
dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této lhÛtû pojistné ãi jeho splátku
stanovenou pojistitelem, povaÏuje se návrh za odmítnut˘.

4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní. Pokud je pojistná doba
sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodluÏuje se vÏdy auto-
maticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních stran smlouvu nevypoví
nejménû 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako
poãátek poji‰tûní a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tû-
ní. Poji‰tûní nelze pfieru‰it, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m obdobím 12 mûsícÛ.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako

poãátek poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné poji‰tûní.
Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.

4.8. PfiedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavfiení pojistné smlouvy, automatick˘m 
uplynutím 2 mûsícÛ od data pfievzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uvede-
n˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku pfiedbûÏné-
ho poji‰tûní v písemném odmítnutí musí b˘t stanoveno pojistitelem tak, aby od
data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní. 

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného poji‰tûní.
4.10. Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel právo na

pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
4.11.V pfiípadû, Ïe je návrh pojistitelem pfiijat, poskytuje pojistitel pln˘ rozsah

poji‰tûní od poãátku, kter˘ je uveden v návrhu.

âlánek 5
Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se urãuje na
základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tûní pod-
le zásad pojistné matematiky. Základna pro v˘poãet pojistného je uvede-
na v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvlá‰tní ãásti VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové
pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V pojistné smlouvû lze
v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho
splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úãtuje pojistitel pfiiráÏky od-
povídající pfiíslu‰nému podroãnímu placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku nebo jednorázové pojist-
né (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uzavfiení pojistné
smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmûnu pojistné smlouvy.
Pojistné za dal‰í pojistná období je splatné vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku
poji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

5.4. Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel
právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky z prodlení, jejichÏ v˘‰i
stanoví právní pfiedpis. Za datum úhrady pojistného ãi jeho splátky se pokládá
den, kdy jsou pfiipsány na úãet pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného pojistné-
ho pro dal‰í pojistné období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou v˘‰i pojistné-
ho pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû  2 mûsícÛ pfied splatností  pojistného za
pojistné období,  ve kterém  se má v˘‰e pojistného zmûnit. Pokud pojistník se
zmûnou v˘‰e pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsí-
ce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní
pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

5.6. Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorázovû po-
platky (napfi. pojistn˘ poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné po-
hledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní nebo pfieplat-
kÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní 

6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhÛty stanovené

pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného  nebo  jeho  splátky, do-
ruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalendáfiních dní, nebylo-li
dohodnuto jinak. Není-li v‰ak uhrazeno v uvedené lhÛtû první pojistné,
poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.

6.2. V˘povûdí
6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká  v˘povûdí  pojistitele nebo pojistníka ke konci po-

jistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘dnÛ pfied 
uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel  nebo pojistník  mohou  poji‰tûní vypovûdût  do 2  mûsícÛ ode
dne uzavfiení  pojistné smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi  poãíná bûÏet
osmidenní  v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne
doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruãení v˘povûdi po-
ãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
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6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3. vypovûdût Ïivotní poji‰tûní.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû

nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘ka-
jící se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy od-
stoupit, jestliÏe pfii pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by pojistnou
smlouvu neuzavfiel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,
kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû zmûny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í. Pojistitel je
povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû  do 30 dnÛ ode dne
odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se 
odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pfiípadû odstoupení pojistitele se od za-
placeného pojistného odeãítají i náklady spojené se vznikem a správou po-
ji‰tûní.  Pojistník nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem, popfiípadû
obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ãástku vy-
placeného pojistného plnûní, která pfiesahuje v˘‰i zaplaceného pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnûní
6.4.1. Pojistitel  plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe
a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ po vzni-

ku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání poji‰tûní nebo
jeho zmûnû v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo  ne-
úplnû zodpovûzen˘ch  písemn˘ch dotazÛ, a jestliÏe  by pfii  znalosti této
skuteãnosti v dobû uzavfiení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavfiel,
nebo ji uzavfiel za jin˘ch podmínek, nebo

b) oprávnûná osoba uvede pfii uplatÀování práva na plnûní z poji‰tûní vû-
domû  nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojist-
né události nebo podstatné údaje t˘kající se této události zamlãí.

6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní zanikne.
6.5. Dal‰í dÛvody zániku
6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji‰tûná vûc ne-

bo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do‰lo ke smrti poji‰tûné fy-
zické osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby bez právního ná-
stupce, není-li dohodnuto jinak. 

6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele 
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

7.1. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit po-
ji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnûní mÛÏe pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliÏe pro-
káÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe prokáÏe, Ïe mu byl k pfiijetí pojistné-
ho plnûní dán souhlas poji‰tûného, popfiípadû zákonného zástupce takové
osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník sám.

7.3. Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter˘  sjednal po-
ji‰tûní  cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do  soukromého poji‰tû-
ní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník  zemfiel nebo  zanikl bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala  po-
jistná událost, podat pravdivé vysvûtlení o vzniku a rozsahu následkÛ této udá-
losti, pfiedloÏit k tomu potfiebné doklady a postupovat dohodnut˘m zpÛsobem.
Není-li pojistník souãasnû poji‰tûn˘m, má tuto povinnost poji‰tûn˘; je-li pojistnou
událostí smrt poji‰tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba.

7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli  zmûnu ne-
bo  zánik  pojistného rizika. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika má
tuto povinnost poji‰tûn˘.

7.6. JestliÏe se v pojistné dobû pojistné riziko podstatnû sníÏí,  je pojistitel povi-
nen  úmûrnû tomuto sníÏení sníÏit pojistné, a to s úãinností ode  dne, kdy
se o sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.

7.7. JestliÏe  se v dobû trvání  poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by
v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlou-
vu uzavfiel za jin˘ch podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 mûsíce ode dne, kdy
se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika, navrhnout zmûnu pojistné smlouvy ode
dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjád-
fiit do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohodnuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li pojistník se zmûnou pojistné smlouvy nebo nevyjádfií-li se 
k této zmûnû ve lhÛtû podle odstavce 7.7., má pojistitel  právo pojistnou
smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 2 mûsícÛ ode dne, kdy obdrÏel nesou-
hlas  pojistníka se  zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy  uplynu-
la lhÛta pro jeho vyjádfiení. V takovém pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynutím
8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe
pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné  smlouvy,
pojistitel by za tûchto podmínek pojistnou  smlouvu neuzavfiel, má prá-
vo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy se
dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V  takovém pfiípadû soukromé poji‰-
tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.10.Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije u poji‰tûní osob v pfiípadech,
kdy se pojistné riziko mûní v  prÛbûhu doby trvání soukromého  poji‰tûní
a kdy je  tato zmûna promítnuta ve v˘poãtu pojistného.       

7.11.Pojistník je povinen neprodlenû nahlásit pojistiteli jakoukoli zmûnu v sub-
jektu, kter˘ se uvádí v pojistné smlouvû. Zmûna v subjektu se povaÏuje za
podstatné zv˘‰ení pojistného rizika v souladu s bodem 7.7. tûchto VPP.      

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností

8.1. Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání  poji‰tûní, v prÛbûhu po-
ji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden˘ch
v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû a bylo-li v dÛsledku toho
stanoveno niÏ‰í pojistné, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní pfiimûfienû sníÏit.

8.2. Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pfiedpisech nebo 
v pojistné smlouvû podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh ne-
bo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tûní nebo urãení v˘‰e
pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘
vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

8.3. V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv˘‰ení pojistného rizika
a pojistitel na základû svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleÏí
mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve kterém do‰lo k zániku 
soukromého poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní

Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etfiení pojistitelem. Povinnosti a prá-
va pojistitele v souvislosti s ‰etfiením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû.

âlánek 10
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

10.1. Pfii neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze dohod-
nout fiízení znalcÛ.

10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady po jednom znalci a písemnû
o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemnû
znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se obû strany dohodnou na zave-
dení fiízení, platí tato skuteãnost jako uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti oso-
bû znalce lze vznést pfied zahájením jeho ãinnosti.

10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran bude pfiedán pojistiteli 
i poji‰tûnému.

10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího znalce jako pfiedsedy,
kter˘ má rozhodující hlas v pfiípadû neshody; ten své rozhodnutí pfiedá 
obûma smluvním stranám.

10.6. Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû smluvní strany rovn˘m dílem.

âlánek 11
Doruãování

11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské republice prostfiednic-
tvím po‰ty jako obyãejné ãi doporuãené zásilky, pfiípadnû jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje,
doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû nebo v témÏe domû, pÛsobí-
cí v témÏe místû podnikání anebo zamûstnané na témÏe pracovi‰ti, je-li ochot-
na obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moÏno ani takto doruãit, písemnost
se uloÏí u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vy-
zvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se po-
slední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
Není-li zji‰tûn opak, má se za to, Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval. 

11.3. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ o tom informoval poji-
stitele, povaÏuje se tato písemnost za doruãenou dnem, kdy byla zásilka
pojistiteli vrácena  jako nedoruãitelná. 

âlánek 12 
Postoupení pohledávky 

Pojistník/poji‰tûn˘ je oprávnûn postoupit své pohledávky za pojistitelem na tfie-
tí osobu ãi osoby pouze za podmínky, Ïe pojistiteli pfiedem písemnû oznámí zá-
mûr postoupit pohledávku za pojistitelem a souãasnû doloÏí pojistiteli identifi-
kaãní údaje postupníka. 

âlánek 13 
Úãinnost 

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti 1. 9. 2011. 

V‰eobecné pojistné podmínky
pro Ïivotní poji‰tûní 

- zvlá‰tní ãást -

UCZ/Î/12G

2

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, v‰eobecn˘mi po-
jistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí - UCZ/05, které tvofií nedílnou souãást.
Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní

1.1. Pojistnou událostí je smrt poji‰tûného nebo skuteãnost, Ïe se poji‰tûn˘ do-
Ïil dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní nebo nastala-li
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jiná skuteãnost, uvedená v tûchto pojistn˘ch podmínkách nebo v pojistné
smlouvû (dále jen „pojistná událost“).

1.2. Îivotní poji‰tûní lze sjednat zejména jako:
a) poji‰tûní pro pfiípad smrti nebo
b) poji‰tûní pro pfiípad doÏití se sjednaného konce poji‰tûní nebo
c) poji‰tûní pro pfiípad smrti nebo doÏití se sjednaného konce poji‰tûní.
1.3. V jedné pojistné smlouvû lze uzavfiít se Ïivotním poji‰tûním i dal‰í druhy

poji‰tûní, které se fiídí pfiíslu‰n˘mi v‰eobecn˘mi nebo doplÀkov˘mi pojist-
n˘mi podmínkami  pro pfiíslu‰n˘ druh poji‰tûní.

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

âlánek 2
Pojistné

2.1. V˘‰e pojistného se stanoví zejména s ohledem na vstupní vûk a délku po-
ji‰tûní a na zdravotní  stav poji‰tûného, jakoÏ i s ohledem na vykonáva-
nou pracovní, zájmovou a sportovní ãinnost poji‰tûného.

2.2. Je-li v˘‰e pojistného závislá na vûku poji‰tûného, pak se vstupní vûk stano-
ví jako rozdíl mezi kalendáfiním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáfiním ro-
kem narození poji‰tûného.

2.3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo sníÏit navrhované pojistné ãást-
ky nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob, které jsou vysta-
veny zv˘‰enému pojistnému riziku. 

2.4. Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození a v dÛsledku toho bylo
pojistitelem chybnû stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení po-
jistného nebo pojistná ãástka, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní z této
smlouvy sníÏit v pomûru v˘‰e pojistného, které bylo placeno, k v˘‰i pojist-
ného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum naro-
zení. 

2.5. Zjistí-li pojistitel v dobû trvání soukromého poji‰tûní, Ïe pojistník uvedl ne-
správné datum narození poji‰tûného, je oprávnûn odstoupit od pojistné
smlouvy, jestliÏe by s pojistníkem v pfiípadû správnû uvedeného data na-
rození poji‰tûného v dobû uzavfiení pojistné smlouvy za dan˘ch podmínek
pojistnou smlouvu neuzavfiel. 

âlánek 3
Zpro‰tûní od placení pojistného

3.1. Pokud je pojistníkovi, kter˘ je souãasnû poji‰tûn˘m, v prÛbûhu poji‰tûní
pro pfiípad doÏití podle ãlánku 1.2.b) nebo v prÛbûhu poji‰tûní pro pfiípad
smrti nebo doÏití podle ãlánku 1.2.c) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch po-
jistn˘ch podmínek pfiiznána podle pfiedpisÛ o sociálním zabezpeãení inva-
lidita tfietího stupnû, nejdfiíve v‰ak po 2 letech od poãátku poji‰tûní, pak je
pojistník zpro‰tûn od placení pojistného (pokud ve smlouvû není stanove-
no jinak) po dobu, po kterou pobírá invalidní dÛchod pro invaliditu tfietí-
ho stupnû a povinnost platit pojistné po tuto dobu pfiebírá pojistitel. 

3.2. Splnûní podmínky 2 let se nevyÏaduje, pokud byla invalidita tfietího stup-
nû  pfiiznána v˘luãnû v dÛsledku úrazu, k nûmuÏ do‰lo nejdfiíve po sjedna-
ném poãátku poji‰tûní. Úraz musí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰e-
obecn˘ch nebo doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úra-
zové poji‰tûní platn˘ch v dobû sepsání návrhu na uzavfiení poji‰tûní, které
jsou souãástí pojistné smlouvy.

3.3. Pojistitel v‰ak nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li pfiíãinou
pfiiznání invalidity tfietího stupnû u pojistníka nemoc ãi úraz a jejich dÛ-
sledky, které vznikly pfied poãátkem nebo po datu nav˘‰ení pojistného 
a pro nûÏ byl pojistník pfied poãátkem nebo pfied datem nav˘‰ení pojist-
ného léãen ãi lékafisky sledován nebo byly v tomto období pfiítomny ãi di-
agnostikovány jejich pfiíznaky.

3.4. Dnem pfiiznání invalidity tfietího stupnû se rozumí den uveden˘ ve v˘roku
rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává invalidi-
ta tfietího stupnû. Pojistník je zpro‰tûn od placení bûÏného pojistného ode
dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro in-
validitu tfietího stupnû a konãí nejpozdûji uplynutím doby, na kterou bylo
sjednáno placení pojistného. Bylo-li poji‰tûní sjednáno na dobu pfiesahují-
cí vûk 65 let poji‰tûného, konãí zpro‰tûní od placení pojistného nejpozdû-
ji uplynutím pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.
Toto neplatí, pokud byla invalidita tfietího stupnû pfiiznána v˘luãnû podle
odstavce 3.2. 

3.5. Pojistník je povinen prokázat, Ïe je mu invalidní dÛchod pro invaliditu tfie-
tího stupnû dále vyplácen, a to pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰ného orgánu
o pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû vÏdy k v˘roã-
nímu dni uplynutí roãního období, ve kterém bylo zpro‰tûní naposledy pfii-
znáno. 

3.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady
lékafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

3.7. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je po-
ji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat
od pfiíslu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfií-
padû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady
nebo odmítne zmocnit pojistitele, mÛÏe pojistitel nárok na zpro‰tûní od
placení pojistného odmítnout.

3.8. Pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného, je povinen neprodlenû
informovat pojistitele o pfiípadném odnûtí invalidity tfietího stupnû. TotéÏ
platí i pro zmûnu stupnû pfiiznané invalidity (dále jen „odnûtí invalidity tfie-
tího stupnû“).

3.9. Pojistník je povinen opût platit pojistné, a to k datu první splatnosti pojist-
ného, následujícím po dni odnûtí invalidity tfietího stupnû. Neuhradí-li po-
jistník pojistné do 3 mûsícÛ od splatnosti pojistného po odnûtí invalidity
tfietího stupnû, poji‰tûní k datu splatnosti pojistného zaniká nebo se mûní
podle ãlánku 4 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.

3.10. Pojistitel nepfiebere placení pojistného, je-li invalidita tfietího stupnû pfii-
znána poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemocnûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku, zmû-
ny nebo obnovy poji‰tûní;

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû souvi-

sejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch pla-
vidlech a letadlech;

f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahu-

jících návykové látky.
3.11. Dnem zpro‰tûní od placení pojistného za Ïivotního poji‰tûní zanikají v‰echna

sjednaná doplÀková poji‰tûní a pfiipoji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

âlánek 4 
Redukce pojistné ãástky

4.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném s bûÏn˘m pojistn˘m zapla-
ceno pojistné nejménû za 2 roky a nebylo-li zaplaceno bûÏné pojistné
za následné pojistné období po marném uplynutí lhÛty stanovené po-
jistitelem v upomínce podle ãlánku 6 odstavce 6.1. obecné ãásti v‰e-
obecn˘ch pojistn˘ch podmínek, mûní se poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏe-
nou pojistnou ãástkou  bez povinnosti dále platit pojistné (dále jen „re-
dukce pojistné ãástky“). K redukci pojistné ãástky dojde v 0.00 hod.
prvního dne po uplynutí lhÛty, jejímÏ uplynutím by jinak soukromé po-
ji‰tûní zaniklo pro neplacení pojistného. Pokud by redukovaná pojistná
ãástka byla niÏ‰í neÏ 10.000 Kã, pojistitel redukci neprovede a vyplatí
odkupné.

4.2. Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy do‰lo ke zmûnû poji‰tûní na
poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou.

4.3. Pojistník se mÛÏe s pojistitelem dohodnout, aby redukovaná pojistná ãást-
ka byla opût zv˘‰ena na pÛvodní v˘‰i.

4.4. Poji‰tûní pro pfiípad smrti, které bylo sjednáno na pfiesnû stanovenou do-
bu za bûÏné pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez nároku na re-
dukci pojistné ãástky.

4.5. Redukci pojistné ãástky je moÏné provést také na základû Ïádosti pojistní-
ka. Pokud by redukovaná pojistná ãástka v tomto pfiípadû byla niÏ‰í neÏ
10.000,- Kã, pojistitel redukci neprovede a pojistná smlouva zÛstane na-
dále v platnosti dle aktuálnû sjednan˘ch podmínek a rozsahu.

âlánek 5
Odkupné

5.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném s bûÏn˘m pojistn˘m zaplace-
no pojistné nejménû za 2 roky nebo jde-li o soukromé poji‰tûní za jedno-
rázové pojistné sjednané na dobu del‰í neÏ 1 rok nebo jde-li o soukromé
poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou, má pojistník právo, aby mu na
jeho písemnou Ïádost pojistitel poji‰tûní ukonãil a vyplatil mu odkupné.

5.2. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaniká dohodou k prvnímu dni v mûsíci ná-
sledujícímu po datu, kdy pojistitel písemnou Ïádost obdrÏel.

5.3. Právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro pfiípad smrti podle ãlánku 1.2.a)
této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek s dobou placení bûÏ-
ného pojistného do 10 let vãetnû nebo u poji‰tûní s v˘platou dÛchodu, ze
kterého se dÛchod uÏ vyplácí, pokud nebylo ve smlouvû ujednáno jinak.

5.4. Není-li ujednáno jinak, právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro pfiípad
doÏití podle ãlánku 1.2.b) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch pod-
mínek.

5.5. Îádost o v˘platu odkupného je nutno podat písemnû na formuláfii pojis-
titele nebo na jiném vhodném formuláfii. 

5.6. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému, ale rezervû
pojistného podle ãlánku 3.x) obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch pod-
mínek UCZ/05, sníÏené o krátící faktor, nav˘‰ené o podíl na zisku.
Hodnota krátícího faktoru mÛÏe ãinit maximálnû 10% rezervy pojistného.

âlánek 6
Pojistné plnûní

6.1. Bylo–li sjednáno poji‰tûní pro pfiípad doÏití se sjednaného konce poji‰tûní,
poskytuje pojistitel pojistné plnûní poji‰tûnému. 

6.2. Bylo–li sjednáno pojistné plnûní pro pfiípad smrti poji‰tûného, vyplatí po-
jistitel v pfiípadû smrti poji‰tûného pojistné plnûní osobám podle ãlánku 7
této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. 

6.3. Pojistné plnûní vyplatí pojistitel buì formou jednorázového plnûní, nebo
formou pravidelnû vypláceného dÛchodu.

6.4. Plnûní z pojistné smlouvy v pfiípadû doÏití poskytne pojistitel poji‰tûnému
na jeho písemnou Ïádost po pfiedloÏení nezbytn˘ch dokladÛ. Pojistitel je
oprávnûn poÏadovat i doklad o posledním zaplacení pojistného.

6.5. V pfiípadû smrti poji‰tûného je povinen pojistník nebo osoba oprávnûná 
k pfiijetí pojistného plnûní tuto skuteãnost bez zbyteãného odkladu píse-
mnû  pojistiteli oznámit a zároveÀ pojistiteli pfiedloÏit tyto podklady:

–  úfiední doklad o úmrtí poji‰tûného;
–  podrobnou zprávu lékafie, kter˘ zemfielého naposledy léãil, nebo pokud 

se takové léãení neuskuteãnilo, jiné lékafiské nebo úfiední osvûdãení.
Osvûdãení musí obsahovat pfiíãinu smrti, poãátek a prÛbûh smrtelného 
onemocnûní poji‰tûného nebo bliÏ‰í okolnosti jeho smrti. 

6.6. Na Ïádost pojistitele je tfieba rovnûÏ pfiedloÏit i dal‰í doklady, které jsou
nezbytné pro ‰etfiení pojistitele ve vûci pojistné události. Pojistitel mÛÏe
rovnûÏ provést ‰etfiení sám.

6.7. Náklady spojené s v˘‰e uveden˘mi ustanoveními hradí ten, kdo uplatÀu-
je nárok vÛãi pojistiteli.
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6.8. Pojistné plnûní lze vinkulovat. Vinkulace se provádí se souhlasem poji‰tû-
ného. Zru‰ení se provádí pouze se souhlasem toho, v jehoÏ prospûch by-
lo pojistné plnûní vinkulováno. Uvedené zmûny nab˘vají úãinnosti doru-
ãením pfiíslu‰n˘ch souhlasÛ pojistiteli.

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

7.1. Je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, mÛÏe pojistník urãit obmy‰lené-
ho jako oprávnûnou osobu, a to jménem a datem narození nebo vztahem
k poji‰tûnému. AÏ do vzniku pojistné události mÛÏe pojistník obmy‰leného
zmûnit. Zmûna obmy‰leného je úãinná dnem doruãení sdûlení pojistiteli. 

7.2. Nebyl-li v dobû pojistné události urãen obmy‰len˘ nebo nenabude-li ob-
my‰len˘ práva na pojistné plnûní, nab˘vají tohoto práva manÏel/manÏel-
ka poji‰tûného, a není-li jich, dûti poji‰tûného. 

7.3. Není-li osob uveden˘ch v odstavcích 7.1. a 7.2., nab˘vají práva na pojist-
né plnûní rodiãe poji‰tûného, a není-li jich, nab˘vají práva na pojistné pl-
nûní osoby, které Ïily s poji‰tûn˘m po dobu nejménû jednoho roku pfied
jeho smrtí ve spoleãné domácnosti a které z tohoto dÛvodu peãovaly 
o spoleãnou domácnost nebo byly odkázány v˘Ïivou na poji‰tûného; ne-
ní-li ani tûchto osob, nab˘vají tohoto práva dûdici poji‰tûného. V pfiípadû
zji‰tûní, Ïe dûdicem je nûkdo jin˘ nebo je dûdicÛ více, pouÏije se obdob-
nû ustanovení obãanského zákoníku o ochranû oprávnûného dûdice. 

7.4. Vznikne-li právo na pojistné plnûní nûkolika osobám a nejsou-li jejich po-
díly urãeny, má kaÏdá z nich právo na stejn˘ díl. 

âlánek 8
Omezení plnûní pojistitele

8.1. Nebylo-li ujednáno jinak, vyplatí pojistitel pojistné plnûní do v˘‰e rezervy
pojistného, nastane-li smrt poji‰tûného:

a) pfii sebevraÏdû nebo pfii pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjed-
naného poãátku poji‰tûní, zmûny nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b) v pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) následkem pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo vá-

leãn˘mi událostmi v‰eho druhu;
d) v souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jin˘mi hromadn˘mi násiln˘mi

nepokoji;
e) v dÛsledku aktivní úãasti na závodech nebo s nimi bezprostfiednû souvise-

jících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavi-
dlech a letadlech;

f) pfii letecké pfiepravû a poji‰tûn˘ byl ãlenem leteckého personálu dopravce
na palubû havarovaného letadla.
V pfiípadû, Ïe nebyla do vzniku pojistné události podle tohoto odstavce vy-
tvofiena kladná rezerva pojistného, zaniká poji‰tûní bez náhrady.

8.2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit své plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li k smr-
ti poji‰tûného následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek
nebo pfiípravkÛ obsahující návykové látky poji‰tûn˘m, a okolnosti, za  kte-
r˘ch ke smrti do‰lo, to odÛvodÀují.  

8.3. SníÏené plnûní podle tohoto ãlánku nesmí klesnout pod v˘‰i rezervy po-
jistného.

8.4. Oprávnûná osoba, která má v pfiípadû smrti poji‰tûného právo na plnûní po-
jistitele, tohoto práva nenabude, zpÛsobí-li poji‰tûnému smrt úmysln˘m
trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem uznána vinnou.

âlánek 9
Právo volby dÛchodu

9.1. Poji‰tûn˘ mÛÏe v pfiípadû doÏití zvolit místo jednorázové v˘platy pojistné-
ho plnûní vyplácení dÛchodu (doÏivotního nebo po stanovenou dobu), 
av‰ak pouze v pfiípadû, Ïe jednorázové plnûní je‰tû nebylo vyplaceno.

9.2. V˘‰e dÛchodu se vypoãítává ke dni splatnosti pojistného plnûní. Pro v˘-
poãet v˘‰e dÛchodu je rozhodující vûk poji‰tûného v den splatnosti pojist-
ného plnûní.

âlánek 10
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni sdûlit bez prodlení pojistiteli v‰echny zmûny
skuteãností uveden˘ch v pojistné smlouvû (s v˘jimkou zmûn vûku a zdravotního
stavu), které nastanou bûhem trvání poji‰tûní.

âlánek 11
Právo pojistitele související se zji‰Èováním a pfiezkoumáním zdravotního stavu

11.1. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat pfii sjednání poji‰tûní i pfii
jeho zmûnû jakoÏ i v souvislosti se ‰etfiením pojistné události, v souladu 
s pfiíslu‰nou legislativou, zdravotní stav poji‰tûného a dal‰í skuteãnosti, t˘-
kající se pfiedmûtného poji‰tûní, a to na základû souhlasu poji‰tûného 
uvedeném v návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy ãi pfiíslu‰ném tiskopisu,
kter˘m oznamuje pojistnou událost. Pojistitel mÛÏe poÏadovat lékafiskou
prohlídku poji‰tûného lékafiem, kterého sám urãí.  

11.2. Za tímto úãelem je poji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k jednání s o‰etfiují-
cími lékafii a zdravotnick˘mi zafiízeními a zprostit je mlãenlivosti.

11.3. Pojistitel smí pouÏít ve‰keré získané informace pfii zji‰Èování zdravotního
stavu pouze pro svou potfiebu, jinak pouze se souhlasem poji‰tûného, ne-
bo v souladu s platn˘mi zákony.

11.4. Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch pfiíslu‰n˘mi ustanoveními
VPP UCZ/05 zanikne poji‰tûní téÏ v dÛsledku odvolání souhlasu pojistníka
nebo poji‰tûného ke zpracování údajÛ o svém zdravotním stavu, kter˘ po-
jistiteli 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 12
Souhlas poji‰tûného

12.1. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, mÛÏe urãit nebo zmûnit osobu ob-
my‰leného nebo pohledávky ze soukromého poji‰tûní postoupit nebo vin-
kulovat nebo zastavit jen se souhlasem poji‰tûného. 

12.2. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, mÛÏe jakékoliv zmûny smlouvy, t˘-
kající se tohoto poji‰tûného, provádût jen s jeho souhlasem.

12.3. Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospûch obmy‰leného, je k uza-
vfiení takové pojistné smlouvy tfieba souhlasu poji‰tûného, popfiípadû zá-
konného zástupce takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník
sám. Souhlas poji‰tûného nebo zákonného zástupce se vyÏaduje i v pfiípa-
dû zmûny obmy‰leného, zmûny podílÛ na pojistném plnûní, bylo-li urãe-
no více obmy‰len˘ch, a k vyplacení odkupného.

âlánek 13
Indexová doloÏka

V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe bude provádûno zv˘‰ení pojistného a tím i je-
mu odpovídající nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek v závislosti na v˘voji indexu spotfie-
bitelsk˘ch cen. V tom pfiípadû bude indexová doloÏka nedílnou souãástí pojist-
né smlouvy.

âlánek 14
Podíl na zisku

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

âlánek 15 
PfiedbûÏné poji‰tûní 

1. Pojistitel poskytuje dle ãl.4, odst.4.7 aÏ 4.11. VPP UCZ/05 pfiedbûÏné po-
ji‰tûní. 

2. Odchylnû od ãl.4, odst.4.7 VPP UCZ/05 platí, Ïe v pfiípadû úhrady zálohy
na pojistné podle pfiedloÏeného návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy pfied
poãátkem uveden˘m v návrhu zaãíná pfiedbûÏné poji‰tûní pro pfiípad smr-
ti úrazem jiÏ v 0.00 hodin dne následujícího po dni úhrady pojistného  
a nikoliv aÏ dnem uvedeného poãátku poji‰tûní. 

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

– pojistitel poskytuje poji‰tûnému pfiedbûÏné poji‰tûní pro pfiípad smrti, kte-
rá byla vyvolána úrazov˘m dûjem, a to do v˘‰e sjednané pojistné ãástky Ïi-
votního poji‰tûní pro pfiípad smrti, maximálnû v‰ak do ãástky 500.000,- Kã, 

– je-li poji‰tûnému poskytnuto pfiedbûÏné poji‰tûní u více pojistn˘ch smluv
Ïivotního poji‰tûní, je pojistitel povinen v pfiípadû smrti úrazem poji‰tûné-
ho plnit do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek pro pfiípad smrti, maximál-
nû v‰ak do ãástky 500.000,- Kã 

âlánek 16
Závûreãné ustanovení

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 9. 2012.
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DoplÀkové pojistné podmínky
pro investiãní Ïivotní poji‰tûní

Î/IÎP/12G

Poji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi
podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, které tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰-
tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní

1.1 Investiãní Ïivotní poji‰tûní se sjednává pro pfiípad smrti nebo doÏiti se sjed-
naného konce poji‰tûni pfii úãasti poji‰tûného na v˘voji hodnoty jednoho
nebo nûkolika investiãních programÛ (investiãní program je soubor rÛzn˘ch
typÛ investic spravovan˘ pojistitelem nebo správcem investiãního programu
urãen˘m pojistitelem). Investiãní program tvofií soubor jednotliv˘ch investic
do fondÛ cenn˘ch papírÛ. Tyto investice se ãlení do podílov˘ch jednotek
jednotliv˘ch fondÛ cenn˘ch papírÛ v rámci investiãního programu. Tyto po-
dílové jednotky jsou drÏeny v majetku pojistitele a slouÏí jako podkladová ak-
tiva, která spoleãnû urãují celkovou v˘nosnost jednotliv˘ch investiãních pro-
gramÛ.

1.2. V˘nosnost jednotliv˘ch investiãních programÛ nelze pfiedem urãit, a proto
se nedá hodnota pojistného plnûní, s v˘jimkou plnûní k okamÏiku smrti, ga-
rantovat. Pfii rÛstu kurzu cenn˘ch papírÛ jednotliv˘ch investiãních programÛ
dojde k nav˘‰ení hodnoty pojistn˘ch plnûní. Pfii poklesu kurzu nese pojistník
a poji‰tûn˘ také riziko sníÏení hodnoty tûchto plnûní. U fondÛ veden˘ch 
v cizích mûnách podléhají mûnové kurzy v˘kyvÛm a mohou tak ovlivnit
hodnotu investic. Pfii úmrtí poji‰tûného je v‰ak minimální v˘‰e pojistného pl-
nûní k okamÏiku smrti garantována a je uvedena v pojistce.

1.3. Na investiãní Ïivotní poji‰tûní se nevztahuje zpro‰tûní od placení pojistného
podle ãlánku 3 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti –
UCZ/Î/12G, pokud není ujednáno jinak.

1.4. Za rozhodn˘ den platí poslední pracovní den pfied 16. dnem v kalendáfiním
mûsíci.

âlánek  2
Poãátek poji‰tûní

2.1. Ujednává se, Ïe poji‰tûní zaãíná od prvního dne mûsíce následujícím po 
uzavfiení pojistné smlouvy nejdfiíve v‰ak od data uvedeného v návrhu jako
poãátek poji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

âlánek 3
Pojistné

3.1.  V˘‰e pojistného se stanoví v pojistné smlouvû.

3.2. Pojistné, pokud není urãeno ke krytí nákladÛ na uzavfiení pojistné smlouvy 
a na správní náklady, je pojistitelem investováno v souladu s ujednáními me-
zi pojistitelem a pojistníkem do investiãních programÛ (viz. bod 1.1. tûchto
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek) a je pfiepoãítáno do podílov˘ch jednotek.
KaÏd˘ mûsíc bude hodnota podílov˘ch jednotek pfiipsan˘ch ve prospûch po-
jistné smlouvy (dále jen „aktuální hodnota podílov˘ch jednotek“) sniÏována
o takov˘ poãet jednotek, které svou hodnotou odpovídají ãástce potfiebné ke
krytí rizika smrti. Tato ãástka je stanovena pojistitelem pojistnû matematick˘-
mi metodami. TotéÏ platí i pro poji‰tûní za jednorázové pojistné.  

3.3. Hodnoty podílov˘ch jednotek fondu se fiídí v˘vojem aktuální hodnoty cel-
kového objemu prostfiedkÛ investovan˘ch pojistitelem do jednotlivého fon-
du cenn˘ch papírÛ za v‰echny pojistné smlouvy investiãního Ïivotního po-
ji‰tûní se shodn˘m investiãním programem (dále jen investiãní kmen).
Aktuální hodnota jedné podílové jednotky fondu se stanoví tak, Ïe se celko-
vá hodnota investiãního kmene pfiíslu‰ného fondu v rozhodn˘ den vydûlí
poãtem podílov˘ch jednotek investiãního kmene. Ke stanovení hodnoty se
pouÏije odkupní cena.

3.4. V˘nosy, kter˘ch se docílí z investiãních kmenÛ, se pouÏijí v souladu se smluv-
ními podmínkami investování do fondÛ cenn˘ch papírÛ, které jsou souãástí
pojistné smlouvy. U fondÛ rozdûlujících dividendu se v˘nosy pfiepoãtou au-
tomatickou reinvesticí dividendy do stejného fondu a dobropisují se na jed-
notlivá poji‰tûní. 

âlánek 4
Splatnost pojistného

4.1. Pojistné za investiãní Ïivotní poji‰tûní je moÏné hradit podle ujednání jednou
ãástkou za celou sjednanou dobu trvání poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo
prÛbûÏn˘mi ãástkami pojistného za kaÏdé pojistné období (bûÏné pojistné). 

4.2. Pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné je splatné po
doruãení pojistky, nikoli v‰ak pfied poãátkem poji‰tûní. Pak je pojistné splat-
né do dvou t˘dnÛ. Následné pojistné je splatné do jednoho mûsíce, pfii mû-
síãním placení pojistného bûhem dvou t˘dnÛ od data splatnosti.

4.3.  BûÏné pojistné lze platit pouze formou souhlasu s pfiím˘m inkasem z úãtu,
trval˘m pfiíkazem nebo prostfiednictvím SIPO, není-li dohodnuto jinak. 

4.4. Odklad placení pojistného je nutné písemnû dohodnout.

âlánek 5
Prodlení pfii placení pojistného

5.1. Zanikla-li pojistná smlouva na základû kvalifikované v˘zvy k úhradû, má po-

jistitel pfii ukonãení pojistné smlouvy nárok na náklady za lékafiské vy‰etfiení
a na zvlá‰tní poplatek za zpracování návrhu na poji‰tûní. Tento poplatek,
kter˘ odpovídá prÛmûrn˘m nákladÛm, ãiní 10% z pojistného za první 
pojistn˘ rok, resp. 3% z ãástky jednorázového pojistného, maximálnû v‰ak 
2 000 Kã.

5.2. JestliÏe  následné pojistné není uhrazeno ve lhÛtû stanovené v ãlánku 4 tûch-
to doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, je pojistitelem zaslána písemná upo-
mínka na náklady pojistníka. Nebude-li dluÏné pojistné uhrazeno ve stano-
vené lhÛtû, poji‰tûní zaniká nebo se mûní na poji‰tûní bez placení pojistné-
ho a to v pfiípadû, Ïe aktuální hodnota podílov˘ch jednotek po zmûnû po-
ji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného neklesla pod hodnotu 30.000 Kã
a v‰echny strany se na této zmûnû dohodly.

5.3. V pfiípadû zmûny poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného se na zb˘vají-
cí dobu trvání poji‰tûní  plnûní pro pfiípad smrti stanoví v pomûru jiÏ uhra-
zeného pojistného k celkové hodnotû pojistného, jeÏ by bylo nutné zaplatit
za celou dobu trvání pojistné smlouvy, nejménû v‰ak ve v˘‰i aktuální  hod-
noty podílov˘ch jednotek nav˘‰ené o 5% uhrazeného pojistného.

5.4. Pfii zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného pojistitel sniÏuje ak-
tuální hodnotu podílov˘ch jednotek kaÏd˘ mûsíc o pojistné urãené ke krytí
rizika smrti a správních nákladÛ. To mÛÏe vést pfii nepfiíznivém v˘voji investiã-
ních programÛ k tomu, Ïe se aktuální hodnota podílov˘ch jednotek spotfiebu-
je pfied uplynutím sjednané doby trvání poji‰tûní. Tím poji‰tûní zaniká a ne-
vzniká nárok na pojistné plnûní. 

5.5. Pfii zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného zanikají k datu zmû-
ny v‰echna sjednaná doplÀková poji‰tûní a pfiipoji‰tûní.

âlánek 6
V˘povûì poji‰tûní 

6.1. Pojistník má právo pojistnou smlouvu vypovûdût: 
– ke konci mûsíce s tfiímûsíãní v˘povûdní lhÛtou, pfiiãemÏ v˘povûdní lhÛta za-

ãíná bûÏet od prvního dne následujícího mûsíce. Pojistná smlouva je v této
lhÛtû ukonãena k 1. následujícího mûsíce po obdrÏení této Ïádosti

– ke konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena 6 t˘dnÛ pfied 
uplynutím pojistného období. Pojistná smlouva je v této lhÛtû ukonãena 
k datu v˘roãí poji‰tûní

6.2. Pfii v˘povûdi pojistné smlouvy pojistitel vyplatí odkupné, vznikl-li na nûj ná-
rok. Odkupné u investiãního Ïivotního poji‰tûní odpovídá aktuální hodnotû
podílov˘ch jednotek sníÏené o uzavírací náklady a správní náklady. âiní-li 
aktuální hodnota podílov˘ch jednotek ménû neÏ 200 Kã, pak pojistitel od-
kupné nevyplatí.

âlánek 7
V˘plata ãásti aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek

7.1. V pfiípadû v˘platy ãásti aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek je pojistné pl-
nûní pro pfiípad smrti sníÏeno o vyplacenou ãástku. Pokud po v˘platû ãásti
aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek pojistné plnûní pro pfiípad smrti a po-
jistné za celou pojistnou dobu sníÏené o v‰echny dosud provedené v˘bûry
kleslo pod minimální ãástku 30.000 Kã, poji‰tûní zaniká a pojistník má nárok
na v˘platu odkupného za podmínek uveden˘ch v bodu 6.2. ãlánku 6 tûch-
to doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek. Pokud se po v˘platû ãásti aktuální
hodnoty podílov˘ch jednotek zbylá ãást podílov˘ch jednotek spotfiebuje
pfied uplynutím sjednané doby trvání poji‰tûní, pak poji‰tûní zaniká bez ná-
roku na pojistné plnûní.

7.2. Pfii splnûní uveden˘ch podmínek vyplatí pojistitel odpovídající ãástku k roz-
hodnému dni následujícímu po obdrÏení Ïádosti o v˘platu pojistitelem.
V˘plata bude provedena nejpozdûji do dvou t˘dnÛ po rozhodném dni, ná-
sledujícím po obdrÏení Ïádosti o v˘platu pojistitelem.

7.3. Za kaÏdou v˘platu je pojistitel oprávnûn si úãtovat správní poplatek ve v˘‰i
70 Kã.

âlánek 8
Zmûny poji‰tûní 

8.1. V‰echny poÏadované zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû píse-
mné Ïádosti pojistníka pfiíp. pojistníka a poji‰tûného/-n˘ch, vyjma zmûn 
u kter˘ch na základû rozhodnutí pojistitele není písemná forma povinná.
Pojistitel akceptuje poÏadované zmûny písemn˘m potvrzením. 

8.2. Pojistitel je v pfiípadû, nelze-li zmûnu zpracovat dodatkem ke stávajícímu ãís-
lu pojistné smlouvy, oprávnûn provést pfieãíslování pojistné smlouvy. 

Zmûna poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného
8.3. Pojistník mÛÏe písemnû poÏádat o zmûnu poji‰tûní na poji‰tûní bez placení

pojistného. V takovém pfiípadû se na zb˘vající dobu trvání poji‰tûní plnûní
pro pfiípad smrti stanoví v pomûru jiÏ uhrazeného pojistného k celkové hod-
notû pojistného, jeÏ by bylo nutné zaplatit za celou dobu trvání pojistné
smlouvy, nejménû v‰ak ve v˘‰i aktuální  hodnoty podílov˘ch jednotek na-
v˘‰ené o 5% uhrazeného pojistného.

8.4. V pfiípadû, Ïe by pojistné plnûní pro pfiípad smrti pfii zmûnû poji‰tûní na po-
ji‰tûní bez placení pojistného vypoãtené podle bodu 8.3. tohoto ãlánku kles-
lo pod hodnotu 30.000 Kã, a poji‰tûní by zaniklo a pojistitel by vyplatil od-
kupné podle bodu 6.2. ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek,
pojistitel zmûnu neprovede a pojistná smlouva zÛstává nadále v platnosti dle
aktuálnû sjednan˘ch podmínek a rozsahu.
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8.5. Pfii zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného pojistitel sniÏuje ak-
tuální hodnotu podílov˘ch jednotek kaÏd˘ mûsíc o pojistné urãené ke krytí
rizika smrti a správních nákladÛ. To mÛÏe vést pfii nepfiíznivém v˘voji inves-
tiãních programÛ k tomu, Ïe se aktuální hodnota podílov˘ch jednotek spo-
tfiebuje pfied uplynutím sjednané doby trvání poji‰tûní. Tím poji‰tûní zaniká
a nevzniká nárok na pojistné plnûní. 

8.6 Pfii zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného zanikají k datu zmû-
ny v‰echna sjednaná doplÀková poji‰tûní a pfiipoji‰tûní.

Zmûna v˘‰e pojistného nebo pojistn˘ch ãástek
8.7. Zmûna v˘‰e pojistného nebo pojistn˘ch ãástek je moÏná jen po pfiedchozí

písemné dohodû s pojistitelem.
8.8. Pojistitel má právo odmítnout Ïádost o sníÏení bûÏného pojistného nebo po-

jistn˘ch ãástek v pfiípadû, Ïe vypoãtené pojistné plnûní pro pfiípad smrti po
zmûnû klesne pod minimální hodnotu 30.000 Kã. 

Zmûna pojistné doby
8.9. Pojistník mÛÏe kdykoliv v prÛbûhu poji‰tûní poÏádat o zmûnu pojistné do-

by. V takovém pfiípadû dojde k pfieãíslování pojistné smlouvy dle bodu 8.2.
tohoto ãlánku.

ProdlouÏení poji‰tûní 
8.10. Poji‰tûní lze za pfiedpokladu, Ïe se poji‰tûn˘ doÏije sjednaného  konce poji‰-

tûní, jedenkrát a bez provûfiení zdravotního stavu prodlouÏit na období nej-
v˘‰e pûti let, pokud o to poji‰tûn˘ písemnû poÏádá nejpozdûji 12 mûsícÛ
pfied sjednan˘m dnem konce poji‰tûní. V takovém pfiípadû dojde k pfieãíslo-
vání pojistné smlouvy dle bodu 8.2. tohoto ãlánku.

8.11. Pfii prodlouÏení poji‰tûní se z aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k datu do-
Ïití vytvofií poji‰tûní nové, bez placení pojistného. Plnûní pro pfiípad smrti od-
povídá nejménû této aktuální hodnotû podílov˘ch jednotek nav˘‰ené o 5%.

8.12. Sjednaná doplÀková poji‰tûní a pfiipoji‰tûní konãí k pÛvodnû sjednanému
konci poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní

9.1. Pojistná plnûní z pojistné smlouvy jsou závislá na aktuální hodnotû podílo-
v˘ch jednotek. 

a)  Aktuální hodnota podílov˘ch jednotek se stanovuje tak, Ïe se poãet podílo-
v˘ch jednotek jednotliv˘ch fondÛ vynásobí hodnotou jedné podílové jed-
notky odpovídajícího fondu k do té doby poslednímu rozhodnému dni 
trvání pojistné smlouvy.

b)  Pro pojistné plnûní z dÛvodu smrti poji‰tûného se pro stanovení aktuální hod-
noty podílov˘ch jednotek k okamÏiku smrti pouÏije nejbliÏ‰í rozhodn˘ den
následující po datu úmrtí, ke kterému je moÏno pojistné plnûní zpracovat.

9.2. DoÏije-li se poji‰tûn˘ dne stanoveného jako konec poji‰tûní, vyplatí mu po-
jistitel ãástku odpovídající odkupní hodnotû podílov˘ch jednotek ke dni sta-
novenému jako konec poji‰tûní. V˘plata bude provedena nejpozdûji do
dvou t˘dnÛ po rozhodném dni, následujícím po datu stanoveném jako ko-
nec poji‰tûní, pokud byly pojistiteli doruãeny ve‰keré nezbytné doklady.

9.3.  Zemfie-li poji‰tûn˘ v prÛbûhu sjednané doby poji‰tûní, vyplatí pojistitel ob-
my‰lené osobû:   

a) aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek stanovenou dle 9.1.b) tûchto doplÀ-
kov˘ch pojistn˘ch podmínek, nav˘‰enou o 

b) rozdíl mezi hodnotou pojistného plnûní pro pfiípad smrti k okamÏiku smrti 
a aktuální hodnotou podílov˘ch jednotek stanovenou k okamÏiku smrti pfii
pouÏití odkupní ceny k nejbliÏ‰ímu rozhodnému dni pfied datem úmrtí.

9.4. Skonãí-li pojistná smlouva uplynutím pojistné doby nebo v˘povûdí, stanoví
se poãet podílov˘ch jednotek k datu ukonãení pojistné smlouvy.

âlánek 10
Následky poru‰ení oznamovací povinnosti

10.1. Poru‰í-li pojistník nebo poji‰tûn˘ stanovené povinnosti,  má pojistitel právo
od pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout pojistné plnûní ve smyslu
pfiíslu‰n˘ch bodÛ 6.3. a 6.4. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – obecné
ãásti – UCZ/05. V tûchto pfiípadech pojistitel nevyplatí zaplacené pojistné,
ale pouze aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek a to k datu zji‰tûní poru‰e-
ní stanovené povinnosti.

âlánek 11
Omezení plnûní pojistitele

11.1. V pfiípadû omezení plnûní pojistitele podle ãlánku 8, odst. 8.1. v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/12G vyplatí pojistitel pojistné
plnûní do v˘‰e aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k okamÏiku smrti dle
bodu 9.3.a) bez nav˘‰ení dle bodu 9.3.b) tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek. V pfiípadû, Ïe nebyla do vzniku pojistné události vytvofiena klad-
ná hodnota podílov˘ch jednotek, zaniká poji‰tûní bez náhrady.

11.2. V pfiípadû omezení plnûní pojistitele podle ãlánku 8, odst. 8.2. v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/12G  je pojistitel oprávnûn sní-
Ïit aÏ o jednu polovinu své plnûní dle bodu 9.3. b) tûchto doplÀkov˘ch po-
jistn˘ch podmínek.

11.3. Obmy‰lená osoba, která má v pfiípadû smrti poji‰tûného právo na plnûní po-
jistitele, tohoto práva nenabude, zpÛsobí-li poji‰tûnému smrt úmysln˘m
trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem uznána vinnou pravomocn˘m roz-
hodnutím.

âlánek 12
Povinnosti obmy‰lené osoby 

12.1. Náklady spojené s prokazováním nároku na pojistné plnûní nese obmy‰lená
osoba. Obmy‰lená osoba rovnûÏ nese kurzová rizika spojená s pfievody po-
jistného plnûní do zahraniãí.

âlánek 13
Informace o aktuální hodnotû podílov˘ch jednotek

13.1. Pojistitel za‰le kaÏdoroãnû pojistníkovi informaci o aktuální hodnotû podílo-
v˘ch jednotek, a to vÏdy po jednom roce poji‰tûní, nebylo-li dohodnuto ji-
nak.

13.2. Pojistník mÛÏe za poplatek kdykoliv písemnû poÏádat o sdûlení aktuální hod-
noty podílov˘ch jednotek. 

13.3 Aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek k pfiíslu‰né pojistné smlouvû je moÏné
sledovat dálkov˘m pfiístupem po registraci na portálu pojistitele.

âlánek 14
Závûreãná ustanovení

14.1. Pokud tyto doplÀkové pojistné podmínky obsahují úpravy a ustanovení odli‰ná
od zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/Î/12G, platí ustanove-
ní tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012. 

Uzavírací poplatky

Délka placení pfiíslu‰ného tarifu
V roce trvání

1 2 3 4 a více

1 5% CZP 2,5% CZP 2,5% CZP 2,5% CZP

2 ––    2,5% CZP 2,5% CZP 2,5% CZP

CZP = pojistné za celou dobu, nejv˘‰e v‰ak 30-ti násobek roãního pojistného

Správní poplatky
- pevné náklady:

t˘ká se pouze poji‰tûní pro pfiípad smrti. Odpoãet dle zpÛsobu placení, kaÏd˘ rok trvání poji‰tûní 

V roce trvání 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 a dále

Kã / rok 420 360 300 240 180 120

- za inkaso pojistného:
1% z bûÏného pojistného bez závislosti na délce placení pojistného, t˘ká se pouze investiãního poji‰tûní

- bezpeãnostní pfiiráÏka 
3% z celkového objemu investovan˘ch prostfiedkÛ z dané splátky pro poji‰tûní pro pfiípad smrti, pro investiãní poji‰tûní 2%

POPLATKY V INVESTIâNÍM POJI·TùNÍ
- poji‰tûní pro pfiípad smrti, 

investiãní poji‰tûní 
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Mimofiádné pojistné  

Poplatek z mimofiádného pojistného ãiní 1% mimofiádného pojistného. Z mimofiádného pojistného je dále strÏena pouze bezpeãnostní pfiiráÏka ve v˘‰i 2%

Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném)

Poplatek za informaci o aktuálním poãtu a hodnotû podílov˘ch jednotek (na Ïádost klienta, nevztahuje se na pravidelnû zasílané informace)

Poplatek ve v˘‰i 150 Kã

Poplatek za odstoupení od smlouvy ze strany klienta nebo ze strany UNIQA a poplatek za v˘povûì pojistné smlouvy klientem do dvou mûsícÛ ode dne uzavfiení po-
jistné smlouvy ãiní 350,- Kã. Tento poplatek je stanoven v souladu se V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, âlánek 5.6., a slouÏí k pokrytí
nákladÛ souvisejících se zpracováním návrhu na poji‰tûní ãítající mj. náklady za lékafiské vy‰etfiení klienta.

Roãní poplatek za správu portfolia a zmûnu investiãní strategie

Zmûna investiãní strategie je provádûna bezplatnû. Roãní poplatek za správu portfolia ãiní 0% p.a. prÛmûrného stavu aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek v prÛ-
bûhu celého kalendáfiního roku u investiãního programu „STABILNÍ“, „C-QUADRAT STRATEGIE AMI“ a „STRATEGY“, 0,4% p.a. u investiãního programu „SMÍ·EN¯“,
resp. 0,5% p.a. u ostatních investiãních programÛ. 

Poplatek za odkup poji‰tûní pro pfiípad smrti – faktor krácení

Poplatek ve v˘‰i 5 % aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek

V˘‰e  rizikového pojistného za Ïivotní poji‰tûní

Rizikové pojistné za Ïivotní poji‰tûní se odeãítá mûsíãnû z hodnoty podílov˘ch jednotek. Jeho v˘‰e na 10.000 Kã z aktuálnû poskytované pojistné ochrany je stano-
vena dle aktuálního vûku klienta podle vzorce:

1,0241/12

qx*
1 + Sich - 1,024

1/12

* qx /10000

kde hodnota Sich znaãí bezpeãnostní pfiiráÏku uvedenou v˘‰e a hodnota qx je dána následující tabulkou:

Vûk (x) Unisex           Vûk (x)          Unisex

15 0,191    

16 0,300    

17 0,377    

18 0,462    

19 0,530    

20 0,550    

21 0,576    

22 0,631    

23 0,636    

24 0,631    

25 0,627    

26 0,630    

27 0,633    

28 0,633    

29 0,642    

30 0,626    

31 0,643    

32 0,681    

33 0,781    

34 0,837    

35 0,874    

36 0,920    

37 1,013    

38 1,163    

39 1,359    

40 1,503    

41 1,636    

42 1,776    

43 2,012    

44 2,212    

45 2,418    

46 2,722    

47 2,967    

48 3,172    

49 3,519    

50 3,985    

51 4,566    

52 5,462    

53 6,178    

54 6,755    

55 7,546    

56 8,181    

57 8,882    

58 9,644    

59 10,395    

60 11,621    

61 12,973    

62 14,408    

63 15,796    

64 17,006    

65 18,479    

66 19,726    

67 20,732    

68 22,716    

69 23,936    

70 25,572    

71 27,624    

72 29,970    

73 32,757    

74 36,810    

75 40,364        

Pojistitel je oprávnûn poskytnout dle ãlánku 14 VPP UCZ/Î/12G podíl na zisku ve formû tzv. rizikové dividendy, která je klientovi pfiipisována na mûsíãní bázi vráce-
ním pomûrné ãásti rizikového pojistného stanoveného dle vzorce (1). V˘‰e rizikového pojistného mÛÏe b˘t naopak v individuálních pfiípadech nav˘‰ena na základû
ocenûní zdravotního stavu provedeného pfii uzavfiení pojistné smlouvy formou tzv. protinávrhu. K nav˘‰ení rizikového pojistného mÛÏe dojít i na základû aktuálnû
provozovan˘ch ãinností – povolání, sport/-y.
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DoplÀkové pojistné podmínky
pro reÏim mimofiádného jednorázového pojistného

IÎP/Mim/12G

Úvodní ustanovení

ReÏim mimofiádného jednorázového pojistného je upraven tûmito doplÀkov˘mi
pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí
– UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G,
doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní Î/IÎP/12G,
smluvními podmínkami investování do fondu cenn˘ch papírÛ SP/IÎP/12G, kte-
ré tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Mimofiádné jednorázové pojistné

1.1. Mimofiádné jednorázové pojistné lze uhradit kdykoliv v prÛbûhu sjednané-
ho základního investiãního Ïivotního poji‰tûní.

1.2. Minimální v˘‰e mimofiádného jednorázového pojistného je 3.000 Kã.
1.3. Mimofiádné jednorázové pojistné lze uhradit pfiímo poukázáním finanãní

ãástky na zvlá‰tní úãet, kter˘ sdûlí pojistitel. Za variabilní symbol se pouÏi-
je ãíslo pfiíslu‰né pojistné smlouvy.

1.4. Za ‰kodu vzniklou uvedením chybného variabilního symbolu nebo pouká-
záním mimofiádného jednorázového pojistného na chybn˘ úãet nenese
pojistitel odpovûdnost.

1.5. Úhradou mimofiádného jednorázového pojistného vzniká v rámci pojistné
smlouvy nové samostatné jednorázové investiãní Ïivotní poji‰tûní ve smyslu

DPP Î/IÎP/12G ãl. 1.1. Pro mimofiádné jednorázové pojistné se odchylnû
od DPP Î/IÎP/12G ãl. 9.3 ujednává, Ïe v pfiípadû úmrtí bude obmy‰lené o-
sobû vyplacena aktuální hodnota podílov˘ch jednotek k okamÏiku smrti
pfiíslu‰n˘ch mimofiádnému jednorázovému pojistnému. Poãátkem poji‰tû-
ní je datum pfiipsání mimofiádného jednorázového pojistného na úãet po-
jistitele a koncem poji‰tûní je datum sjednaného konce platnosti pfiíslu‰né
pojistné smlouvy.

âlánek 2
Umístûní mimofiádného jednorázového pojistného

2.1. Po splnûní podmínek uveden˘ch v ãl.1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek bude pojistitelem pfiijaté mimofiádné jednorázové pojistné inve-
stováno k nejbliÏ‰ímu následujícímu rozhodnému dni po datu pfiipsání mi-
mofiádného jednorázového pojistného na úãet pojistitele, pokud bude na
úãet pojistitele pfiipsáno nejpozdûji deset dnÛ pfied rozhodn˘m dnem.

2.2. Mimofiádné jednorázové pojistné je po odeãtení nákladÛ pojistitelem investo-
váno v souladu s ujednáním mezi pojistitelem a pojistníkem do shodného in-
vestiãního programu jako bûÏnû placené pojistné, pokud není ujednáno jinak.

2.3. Není-li moÏné mimofiádné pojistné investovat do shodného investiãního
programu, pak je investováno do takového investiãního programu, kter˘
sv˘m sloÏením nejvíce odpovídá investiãnímu programu pro bûÏnû place-
né pojistné.

Smluvní podmínky investování do fondu cenn˘ch papírÛ
platné k 1.9.2012

SP/IÎP/12G

1.  Definice podílÛ, na které je vázáno pojistné plnûní

Pro investování do fondÛ cenn˘ch papírÛ pfiipravil pojistitel ve spolupráci se
správcem investic ãtyfii základní investiãní programy:
Investiãní program 1:   STABILNÍ 
Investiãní program 2:   SMÍ·EN¯
Investiãní program 3:   DYNAMICK¯
Investiãní program 4:   AKCIOV¯  
Investiãní program 5:   STRATEGY
Tûchto pût investiãních programÛ spravují v rámci profesionální správy ma-
jetku podle pfiesnû stanovené investiãní strategie zku‰ení manaÏefii. Uvnitfi jed-
noho investiãního programu je moÏno kombinovat aÏ 10 fondÛ nebo inde-
xov˘ch certifikátÛ. Portfolia jsou pravidelnû pfiizpÛsobována aktuální situaci
na trzích cenn˘ch papírÛ, tzn., Ïe bûhem doby trvání se mûní procentuální
sloÏení investic do jednotliv˘ch fondÛ, pfiípadnû mohou b˘t nové fondy do
investiãního programu pfiidány, nebo z nûj mohou b˘t stávající odebrány.
Pojistitel si vyhrazuje právo roz‰ífiit poãet investiãních programÛ.

2. Povaha podkladov˘ch aktiv 

Rozhodování o skladbû investiãního programu provádí správce investiãního
programu, za dodrÏení následujících pravidel závazn˘ch pro skladbu fondÛ
v jednotliv˘ch investiãních programech po celou dobu jejich existence.

Investiãní program

Oznaãení STABILNÍ SMÍ·EN¯     DYNAMICK¯ AKCIOV¯ STRATEGY

Typ aktiv Obligace Obligace  Akcie Akcie Akcie 
a hotovost i akcie i obligace i indexové 

certifikáty

Omezení Podíl akcií Maximální Maximální Maximální Maximální 
podíl akcií podíl akcií podíl akcií podíl akcií 

i indexov˘ch 
certifikátÛ

SloÏení 0 % 50 % 95 % 100 % 100 %

V pfiípadû vytvofiení nového investiãního programu bude jeho oznaãení,
popis, typ aktiv a jeho sloÏení specifikováno na internetov˘ch stránkách
pojistitele.

3. Informování klienta o aktuálním stavu pojistné ochrany

Poãet a aktuální hodnotu podílov˘ch jednotek k pfiíslu‰né pojistné smlou-
vû je moÏné sledovat dálkov˘m pfiístupem po registraci na portálu pojisti-
tele. Souãasnû bude pojistník informován o aktuální v˘‰i pojistného plnûní
v pfiípadû smrti.

Smûrodatné pro ohodnocení celkové hodnoty podílov˘ch jednotek jsou
odkupní ceny podílov˘ch jednotek jednotliv˘ch fondÛ, které jsou pro ur-
ãení celkové aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek pfiíslu‰n˘ch konkrétní
smlouvû seãteny za v‰echny fondy obsaÏené v investiãním programu sta-
noven˘m v pojistné smlouvû.
Pojistitel mÛÏe zaslat pojistníkovi na jeho Ïádost informaci o aktuálním po-
ãtu a hodnotû podílov˘ch jednotek pfiipsan˘ch smlouvû pojistníka. 

4. Zmûna investiãní strategie poplatek za správu portfolia a pfievody jed-
notek

Pojistník má moÏnost volit mezi v‰emi existujícími investiãními programy
nabízen˘mi pojistitelem, v pfiípadû zmûny investiãního programu musí po-
jistník o této zmûnû písemnû informovat pojistitele a ten provede bezplat-
nû pfievod podílov˘ch jednotek pfiíslu‰n˘ch smlouvû pojistníka do jednotek,
které sloÏením odpovídají novû zvolenému investiãnímu programu. Zmûna
investiãního programu je pak závazná i pro investování na základû plateb ná-
sledného pojistného. Zmûna investiãního programu je úãinná vÏdy aÏ k roz-
hodnému dni mûsíce následujícího po mûsíci doruãení Ïádosti.
Neúãtují se Ïádné poplatky za nákup jednotek. Zmûna investiãní strategie je
provádûna bezplatnû. Správce investiãních programÛ úãtuje roãní poplatek za
správu investiãního programu 0,4 % z prÛmûrného stavu aktuální hodnoty po-
dílov˘ch jednotek v prÛbûhu celého kalendáfiního roku u investiãního progra-
mu „SMÍ·EN¯“, 0,5 % u investiãních programÛ „DYNAMICK¯“ a  „AKCIO-
V¯“. O tento poplatek je jiÏ sníÏena aktuální cena podílov˘ch jednotek a dosa-
hované zhodnocení jednotliv˘ch investiãních programÛ. Správa investiãních
programÛ „STABILNÍ“ a STRATEGY je provádûna bezplatnû. 

5. Podíly na pfiebytcích hospodafiení

Pojistná plnûní se zvy‰ují o podíl na pfiebytcích hospodafiení. V pfiípadû in-
vestiãního Ïivotního poji‰tûní není pojistníkovi garantováno zhodnocení
základní technickou úrokovou mírou a ve‰keré kapitálové v˘nosy jsou jiÏ
souãástí pfiíslu‰n˘ch investiãních kmenÛ (celkov˘ objem prostfiedkÛ inve-
stovan˘ch pojistitelem do jednotlivého fondu cenn˘ch papírÛ za v‰echny
smlouvy investiãního Ïivotního poji‰tûní se shodn˘m investiãním progra-
mem) a zvy‰ují buì hodnotu podílov˘ch jednotek nebo poãet  podílov˘ch
jednotek. V˘voj hodnoty a poãtu podílov˘ch jednotek nakoupen˘ch na zá-
kladû v˘sledkÛ hospodafiení nelze pfiedem urãit a není proto pojistitelem
nijak garantována. Pojistitel pfiipisuje proto pouze pfiebytky z pozitivního
v˘voje úmrtnosti a z nákladÛ uspofien˘ch oproti kalkulovan˘m hodnotám.
Za pfiipsané podíly na pfiebytcích hospodafiení nakoupí pojistitel podílové
jednotky pfiíslu‰n˘ch fondÛ, které jsou pak pfiipsány jednotliv˘m smlou-
vám. V˘‰e podílÛ z pfiebytkÛ není garantována.

6. Omezení investiãní strategie pfii vysokém odpoãtu rizikového pojistného

Pojistitel je oprávnûn v pfiípadech, kdyby budoucí pfiíjem pojistného po 
odeãtení správních nákladÛ sám o sobû v budoucnu nepostaãoval k pokrytí
rizikového pojistného, zmûnit volbu investiãního programu/investiãních pro-
gramÛ klienta na investiãní program/-y s niÏ‰í mírou investiãního rizika. 
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Smluvní podmínky pro postupn˘ 
pfievod jednotek – INVESTPLAN 
platné k 1. 9. 2012

SU/INVESTPLAN/12G

Úvodní ustanovení

ReÏim INVESTPLANu je upraven tûmito smluvními podmínkami, doplÀkov˘mi po-
jistn˘mi podmínkami Î/IÎP/12G, smluvními podmínkami pro investování do fondÛ
cenn˘ch papírÛ SP/IÎP/12G, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro reÏim mi-
mofiádného jednorázového pojistného IÎP/Mim/12G, které tvofií nedílnou souãást.

1. Definice a úãel

1.1. INVESTPLANem se naz˘vá dopfiedu sjednan˘ vícekrokov˘ pfievod jiÏ inve-
stovan˘ch podílov˘ch jednotek vázan˘ch ke smlouvû pojistníka mezi zvo-
len˘mi investiãními programy a souãasná zmûna alokaãního pomûru pro
nákup podílov˘ch jednotek pfiipisovan˘ch ve prospûch pojistné smlouvy
na základû novû pfiijímaného pojistného ve smyslu ãlánku 3 bod 3.2. do-
plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek Î/IÎP/12G po dni poãátku INVESTPLANu.

1.2. Úãelem INVESTPLANu je omezení rizika pfii investování postupn˘m pfievo-
dem podílov˘ch jednotek pfiipsan˘ch ve prospûch pojistné smlouvy pojist-
níka do investiãního programu s niÏ‰í pfiedpokládanou mírou investiãního
rizika. 

1.3. Následn˘m investiãním programem se rozumí zvolen˘ investiãní program,
do nûhoÏ budou jednotky postupnû pfievádûny.

1.4. Alokaãním pomûrem se rozumí pojistníkem zvolené procentuální rozdûlení
mezi jednotlivé investiãní programy pouÏité pro investování nového pojistné-
ho ve smyslu ãlánku 3 bod 3.2. doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek Î/IÎP/12G.

2. Podmínky sjednání INVESTPLANu

2.1. Pojistník mÛÏe zvolit délku trvání INVESTPLANu v cel˘ch letech v rozsahu
1-9 let. Tato délka trvání je platná pro v‰echny investiãní programy, pro
které byl INVESTPLAN sjednán.

2.2. Poãátkem INVESTPLANu je den, kter˘ je na kalendáfiní den a mûsíc shod-
n˘ s datem sjednaného konce poji‰tûní a odpovídá sjednané délce trvání
INVESTPLANu. Poãátek INVESTPLANu lze sjednat pouze dopfiedu.

2.3. INVESTPLAN je moÏné  sjednat pro kaÏd˘ investiãní program, kter˘ pojist-
ník zvolil pfii sjednání, nebo zmûnû pojistné smlouvy za úãelem investová-
ní ãásti pojistného ve smyslu ãlánku 3 bod 3.2. doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek Î/IÎP/12G.

2.4. INVESTPLAN lze ujednat pfii sepisování nového návrhu na uzavfiení pojist-
né smlouvy nebo kdykoliv bûhem trvání  pojistné smlouvy s omezením dle
bodu 2.1. a 2.2. tohoto smluvního ujednání.

2.5. Není-li ujednáno jinak, INVESTPLAN se nevztahuje na podílové jednotky pfií-
slu‰né samostatnému jednorázovému investiãnímu Ïivotnímu poji‰tûní vznik-
lému na základû doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek pro reÏim mimofiádného
jednorázového pojistného IÎP/Mim/12G ãlánek 1 bod 1.5.

2.6. Pojistník má moÏnost sám vybrat jedin˘ následn˘ investiãní program, do

kterého budou postupnû pfievádûny podílové jednotky pfiipsané ve pro-
spûch jeho pojistné smlouvy, které byly do té doby investovány v investiã-
ních programech, pro nûÏ byl INVESTPLAN sjednán.

2.7. Není-li ujednáno jinak, následn˘m investiãním programem je investiãní pro-
gram „STABILNÍ“

3. ZpÛsob provádûní pfiesunu podílov˘ch jednotek

3.1. K postupnému pfievodu podílov˘ch jednotek dochází mezi poãátkem INVEST-
PLANu a sjednan˘m koncem poji‰tûní, a to vÏdy k prvnímu rozhodnému dni dle
ãlánku 1 bod 1.4. doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek Î/IÎP/12G, kter  ̆následuje po
dni, kter  ̆ je na kalendáfiní mûsíc a den shodn  ̆se sjednan˘m koncem poji‰tûní.

3.2. Frekvence pfievodu je vÏdy roãní, nezávisle na frekvenci placení pojistného.
Datem prvního kroku INVESTPLANu je datum poãátku trvání INVEST-
PLANu a dal‰í kroky následují vÏdy s roãním odstupem, poslední krok pro-
bûhne vÏdy rok pfied sjednan˘m koncem poji‰tûní.

3.3. K prvnímu rozhodnému dni po pfiíslu‰ném kroku INVESTPLANu je pro-
veden pfievod 1/x podílov˘ch jednotek pfiíslu‰n˘ch investiãním progra-
mÛm, pro nûÏ byl INVESTPLAN sjednán, do následného investiãního pro-
gramu. Hodnota x urãuje poãet let zb˘vajících od data pfiíslu‰ného kro-
ku INVESTPLANu do sjednaného konce poji‰tûní.

3.4. Pro nákup podílov˘ch jednotek na základû pojistného splatného od data poãát-
ku trvání INVESTPLANu (vãetnû) platí nov˘ alokaãní pomûr, kdy pÛvodnû sjed-
nané procentuální podíly investiãních programÛ, pro nûÏ byl souãasnû sjednán
INVESTPLAN, budou v‰echny nahrazeny následn˘m investiãním programem.

4. Ukonãení INVESTPLANu

4.1. INVESTPLAN lze kdykoliv zru‰it, a to i po datu poãátku jeho platnosti,  pfií-
padnû lze sjednat nov˘ INVESTPLAN.

4.2. Není-li ujednáno jinak, je, v pfiípadû zru‰ení INVESTPLANu po datu poãát-
ku jeho platnosti, pouÏit pro nové pojistné alokaãní pomûr, kde jsou jiÏ 
alokaãní pomûry zmûnûny ve smyslu bodu 3.4. Pro jiÏ investované podílo-
vé jednotky zÛstává platn˘ podíl platn˘ po posledním provedeném kroku
INVESTPLANu.

4.3. Pokud pojistník poÏádá o zmûnu alokaãního pomûru u investiãního pro-
gramu, pro nûjÏ byl sjednán INVESTPLAN, je pro tento investiãní program
volba INVESTPLANu automaticky zru‰ena. Pro tento investiãní program je
v‰ak moÏné INVESTPLAN znovu sjednat.

5. Poplatky

5.1. INVESTPLAN je provádûn bezplatnû. 
5.2. Jednotky pfievádûné na základû INVESTPLANu jsou zapoãítávány do obje-

mu pfievádûn˘ch jednotek pro úãely ãlánku 4 smluvních podmínek pro in-
vestování do fondÛ cenn˘ch papírÛ SP/IÎP/12G.

âlánek 3
V˘plata aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek nebo její ãásti

3.1. Pojistník mÛÏe kdykoliv poÏádat o v˘platu aktuální hodnoty podílov˘ch
jednotek nebo její ãásti (dále jen „v˘bûr“). V˘bûr sniÏuje aktuální hodno-
tu podílov˘ch jednotek pfiíslu‰n˘ch mimofiádnému pojistnému, nemá
v‰ak vliv na v˘‰i pojistného plnûní pro pfiípad smrti ve smyslu DPP
Î/IÎP/12G ãl. 7.1 u ostatních poji‰tûní uzavfien˘ch v rámci pfiíslu‰né po-
jistné smlouvy. 

3.2. O v˘bûr pojistník Ïádá na pfiíslu‰ném formuláfii pojistitele.
3.3. Pfii splnûní uveden˘ch podmínek vyplatí pojistitel odpovídající ãástku aÏ do

v˘‰e aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k rozhodnému dni následující-
mu po obdrÏení Ïádosti o v˘bûr pojistitelem. V˘bûr bude proveden nejpo-
zdûji do dvou t˘dnÛ po rozhodném dni, následujícím po obdrÏení Ïádosti o v˘-
bûr pojistitelem.

3.4. Za kaÏd˘ v˘bûr si pojistitel úãtuje správní poplatek ve v˘‰i 70 Kã.

âlánek 4
Závûreãné ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DoplÀkové pojistné podmínky 
pro pfiipoji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného 
u investiãního Ïivotního poji‰tûní

Î/ZPP/12G

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G, v‰eobecn˘mi pojist-
n˘mi podmínkami – obecnou ãástí - UCZ/05, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmín-
kami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní Î/IÎP/12G, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi pod-
mínkami pro úrazové poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí - UCZ/U/12G, které tvofií nedílnou
souãást. Toto pfiipoji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanovení

1.1. Pfiipoji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného (dále jen pfiipoji‰tûní) lze k in-

vestiãnímu Ïivotnímu poji‰tûní sjednat pouze v pfiípadû, Ïe pojistník a po-
ji‰tûn˘ je tatáÏ osoba.

1.2. Pojistné pro pfiipoji‰tûní se stanoví pro stejné pojistné období jako 
u investiãního Ïivotního poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m investiãní-
ho Ïivotního poji‰tûní.

1.3. Pfiipoji‰tûní konãí smrtí pojistníka, zánikem investiãního Ïivotního poji‰tû-
ní podle obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05 ãi po
pfievedení investiãního Ïivotního  poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojist-
ného (dle DPP Î/IÎP/12G ãlánku 8), nejpozdûji v‰ak ke sjednanému kon-
ci  placení pojistného. Bylo-li placení pojistného sjednáno na dobu pfiesa-
hující vûk 65 let pojistníka, zprostí pojistitel pojistníka povinnosti placení
pojistného nejdéle do konce pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ do-
sáhl vûku 65 let a pfiipoji‰tûní konãí. Toto neplatí, pokud byl invalidní dÛ-
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DoplÀkové pojistné podmínky  
pro poji‰tûní prvního z rizik

UCZ/DPP/PPR/12G

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní prvního z rizik je upraveno tûmito DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínka-
mi, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotní poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí -
UCZ/Î/12G a DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní poji‰-
tûní Î/IÎP/12G, které spolu tvofií nedíln˘ celek.
Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecné ustanovení

1.1. Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek níÏe uvedené pojmy
znamenají:

– prvním z rizik se rozumí smrt poji‰tûného nebo pfiiznání invalidního dÛ-
chodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûnému, podle toho, která z tûch-
to událostí nastane dfiíve.

– o invaliditu 3. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 70 %.
Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykonávat v˘dûleã-
nou ãinnost odpovídající jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním schopnos-
tem, s pfiihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalostem 
a pfiedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem.
Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat v˘dû-
leãnosti ãinnost v dÛsledku omezení tûlesn˘ch smyslov˘ch a du‰evních
schopností ve srovnání se stavem, kter˘ byl u poji‰tûného pfied vznikem
dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního stavu. Pfii urãování poklesu pra-

covní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu poji‰tûného doloÏené-
ho v˘sledky funkãních vy‰etfiení; pfiitom se bere v úvahu, zda jde o zdra-
votní postiÏení trvale ovlivÀující pracovní schopnost, zda se jedná o sta-
bilizovan˘ zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘ na své zdravotní postiÏe-
ní adaptován, schopnost rekvalifikace poji‰tûného na jin˘ druh v˘dûleãné
ãinnosti, neÏ dosud vykonával.

1.2. Pojistné pro poji‰tûní prvního z rizik se stanoví pro stejné pojistné období
jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní. 

1.3. Zmûny poji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho píse-
mném vyjádfiení pojistníkovi.

1.4. Na toto poji‰tûní se nevztahuje zpro‰tûní od placení pojistného podle
ãlánku 3 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãásti – UCZ/Î/12G
ani podle ãlánku 2 doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek pro pfiipoji‰tûní
zpro‰tûní od placení pojistného u investiãního Ïivotního poji‰tûní –
Î/ZPP/12G.

1.5. Poji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek, zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰e-
obecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05 ãlánku 6, okamÏikem zmûny Ïi-
votního poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo
dnem, kdy dojde k pfievedení Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní bez placení
pojistného.

âlánek 2
Pojistná událost

2.1. Pojistnou událostí je smrt poji‰tûného nebo pfiiznání invalidního dÛchodu

chod pro invaliditu tfietího stupnû pfiiznán v˘luãnû podle odstavce 2.1b)
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek. 

1.4. Pojistník mÛÏe písemnû vypovûdût pfiipoji‰tûní nejménû 6 t˘dnÛ pfied kon-
cem kaÏdého pojistného období.

1.5. Zv˘‰ení pojistného ãi obnovení placení po pfievedení poji‰tûní na poji‰tû-
ní bez placení pojistného (dle DPP Î/IÎP/12G ãlánku 8) je u investiãního
Ïivotního poji‰tûní se sjednan˘m pfiipoji‰tûním zpro‰tûní od placení pojist-
ného moÏné pouze po splnûní podmínek stanoven˘ch pojistitelem.
Uvedené zmûny jsou pak úãinné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho
písemném vyjádfiení.

âlánek 2
Nárok na zpro‰tûní od placení pojistného

2.1. Bylo-li sjednáno pfiipoji‰tûní, je pojistitel povinen zprostit pojistníka povin-
nosti platit bûÏné pojistné za investiãní Ïivotní poji‰tûní a pfiebere tuto po-
vinnost v následujících pfiípadech:

a) v pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû pod-
le platn˘ch pfiedpisÛ o sociálním zabezpeãení, ke kterému dojde nejdfiíve
po dvou letech od poãátku pfiipoji‰tûní;

b)  v pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû
podle platn˘ch pfiedpisÛ o sociálním zabezpeãení, pokud byl invalidní
dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû pfiiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu,
ke kterému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku pfiipoji‰tûní. Úraz mu-
sí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch 
pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní platn˘ch v dobû
sepsání návrhu na uzavfiení poji‰tûní, které jsou souãástí pojistné smlou-
vy.

2.2. Dnem pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû se rozu-
mí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od
nûhoÏ se pfiiznává invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû. 

2.3. Pojistitel v‰ak nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li pfiíãinou
pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû u pojistníka
nemoc ãi úraz a jejich dÛsledky, které vznikly pfied poãátkem nebo zmû-
nou poji‰tûní podle ãlánku 1.5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek
a pro nûÏ byl pojistník pfied poãátkem nebo zmûnou poji‰tûní podle
ãlánku 1.5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek léãen ãi lékafisky
sledován nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich
pfiíznaky.

2.4. Pojistitel po uznání nároku na zpro‰tûní od placení pojistného pfiebere za
pojistníka povinnost placení pojistného ode dne nejbliÏ‰í splatnosti po-
jistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû, a
to vÏdy za jeden rok trvání investiãního Ïivotního poji‰tûní. Pokud je na
smlouvû evidováno neuhrazené pojistné ode dne nejbliÏ‰í splatnosti po-
jistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû,
pak bude pojistitelem investováno jednorázovû k nejbliÏ‰ímu následnému
rozhodnému dni po uznání nároku na zpro‰tûní od placení pojistného.
Ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po pfiiznání invalidního dÛchodu
pro invaliditu tfietího stupnû zanikají v‰echna sjednaná doplÀková poji‰-
tûní a pfiipoji‰tûní. ProkáÏe-li pak pojistník, Ïe je mu invalidní dÛchod 
z dÛvodu invalidity tfietího stupnû i nadále vyplácen, je pojistitel povinen
zprostit pojistníka povinnosti platit pojistné za investiãní Ïivotní poji‰tûní
a pfiebere tuto povinnost vÏdy na dal‰í rok investiãního Ïivotního poji‰tû-
ní.

2.5. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû pojistníkovi
nebo nesplnûním povinnosti pojistníka dle bodu 2.7. tohoto ãlánku zpro-

‰tûní od placení pojistného konãí. V tomto pfiípadû je pojistník povinen 
opût platit sjednané pojistné, a to od prvého dne následujícího po uply-
nutí roãního období, ve kterém bylo zpro‰tûní od placení pojistného na-
posledy pfiiznáno. Neuhradí-li pak pojistník pojistné do 3 mûsícÛ od splat-
nosti pojistného, mûní se investiãní Ïivotní poji‰tûní k datu splatnosti po-
jistného ve smyslu DPP Î/IÎP/12G ãlánku 5.

2.6. Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû pojistník proka-
zuje pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfii-
znání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû. Za dal‰í nezbyt-
né podklady k prokázání nároku na zpro‰tûní se povaÏují zejména ty pod-
klady, z nichÏ vypl˘vá dÛvod pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu
tfietího stupnû. 

2.7. Pojistník je povinen prokázat, Ïe je mu i nadále invalidní dÛchod pro in-
validitu tfietího stupnû vyplácen, a to pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰ného
orgánu o pobírání invalidního dÛchodu z dÛvodu invalidity tfietího stupnû
vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období, ve kterém bylo zpro‰tûní
naposledy pfiiznáno.  

2.8. V pfiípadû pochybností je pojistník povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby
byl oprávnûn si vyÏádat od pfiíslu‰né správy sociálního zabezpeãení ne-
zbytné informace. Na Ïádost pojistitele je tfieba pfiedloÏit i dal‰í podklady,
které jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistitele ve vûci pfiiznání nároku. V pfií-
padû, Ïe poji‰tûn˘ odmítne zmocnit pojistitele nebo nedodá nezbytné in-
formace a poÏadované doklady, mÛÏe pojistitel nárok na zpro‰tûní od pla-
cení pojistného odmítnout.

2.9. Pojistník je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady
lékafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.10. Pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného, je povinen neprodlenû
informovat pojistitele o pfiípadném odnûtí invalidního dÛchodu pro inva-
liditu tfietího stupnû.

2.11. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pfiipoji‰tûní v pfiípadû, Ïe 
se zmûní podmínky sociálního zabezpeãení pro pfiiznávání invalidních dÛ-
chodÛ, a to ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v úãinnost.

2.12. Pojistitel nepfiebere povinnost dále platit pojistné, je-li invalidní dÛchod
pro invaliditu tfietího stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi 
onemocnûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku, zmû-
ny nebo obnovení pfiipoji‰tûní; 

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
e) aktivní úãasti na závodech nebo s nimi bezprostfiednû souvisejících trénin-

kov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavidlech a leta-
dlech;

f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahu-

jících návykové látky. 

âlánek 3
Závûreãná ustanovení

3.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.
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pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûnému, a to ta z uveden˘ch událostí, kte-
rá nastane dfiíve

2.2. Je-li pojistnou událostí pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietí-
ho stupnû, rozumí se tímto den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí oprávnû-
ného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává invalidní dÛchod pro inva-
liditu tfietího stupnû. Invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû musí
b˘t pfiiznán poji‰tûnému nejdéle do konce pojistného období, ve kterém
poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

2.2.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní z dÛvodu pfiiznání invalidního dÛchodu
pro invaliditu tfietího stupnû, pokud v dobû trvání poji‰tûní, nejdfiíve v‰ak
po dvou letech od poãátku tohoto poji‰tûní, byl poji‰tûnému pfiiznán 
a poji‰tûn˘ pobírá invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû podle
platn˘ch pfiedpisÛ o sociálním zabezpeãení.

2.2.2. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud byl invalidní dÛchod
pro invaliditu tfietího stupnû pfiiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûné-
ho, ke kterému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku poji‰tûní. Úraz mu-
sí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch po-
jistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní.

2.2.3 Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûn˘ pro-
kazuje pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfii-
znání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû. Pojistitel je o-
právnûn Ïádat od poji‰tûného dal‰í nezbytné podklady k prokázání náro-
ku. Za dal‰í nezbytné podklady k prokázání nároku se povaÏují zejména
ty podklady, z nichÏ vypl˘vají dÛvody pobírání invalidního dÛchodu pro
invaliditu tfietího stupnû.

2.2.4. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybnosti je po-
ji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat
od pfiíslu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfiípa-
dû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady ne-
bo odmítne zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odloÏit bez
náhrady v˘platy pojistného plnûní.

2.2.5. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady
lékafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.2.6. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pfiípad-
ném odnûtí invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû nebo 
o zmûnû pfiiznaného stupnû invalidity.

2.2.7. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro in-
validitu tfietího stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (ãi jejich dÛ-
sledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou poji‰tûní a pro nûÏ byl po-
ji‰tûn˘ pfied poãátkem/zmûnou poji‰tûní léãen ãi lékafisky sledován nebo
byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiíznaky.

2.2.8. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro in-
validitu tfietího stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemoc-
nûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmû-
ny poji‰tûní 

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû sou-

visejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch
plavidlech a letadlech;

f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsa-

hujících návykové látky.
2.3. Pojistitel si vyhrazuje právo upravit podmínky pro prokazování nároku na

pojistné plnûní z tohoto poji‰tûní v pfiípadû, Ïe se zmûní podmínky soci-
álního zabezpeãení pro pfiiznávání invalidních dÛchodÛ, a to ke dni, od

kterého vstoupí tyto zmûny v úãinnost. Závaznou podmínkou pro pfii-
znání nároku na pojistné plnûní z tohoto poji‰tûní je definice uvedená 
v bodû 1.1.

âlánek 3
Pojistné plnûní

3.1. V˘platu pojistného plnûní je moÏné sjednat ve formû roãní finanãní ren-
ty (dále jen „renta“) nebo jednorázového plnûní. Pokud je sjednána v˘-
plata ve formû renty, vyplácí se v pfiípadû pojistné události renta ode dne
nejbliÏ‰í splatnosti pojistného, a to vÏdy za jeden rok poji‰tûní. 

3.1.1. V pfiípadû sjednání v˘platy pojistného plnûní ve formû renty, lze v pojist-
né smlouvû ujednat indexaci v˘platy pojistného plnûní. V˘plata pojistné-
ho plnûní je indexována roãnû o procentní hodnotu ujednanou v pojist-
né smlouvû, pfiiãemÏ hodnota první v˘platy pojistného plnûní odpovídá
ujednané v˘‰i pojistné ãástky. 

3.2. Je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, vyplácí pojistitel obmy‰lenému
pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané pojistné ãástky s moÏn˘m nav˘‰ením ve
smyslu bodu 3.1.1. tohoto ãlánku, pokud jiÏ nedo‰lo k v˘platû jednorá-
zového pojistného plnûní v dÛsledku pfiiznání invalidního dÛchodu pro
invaliditu tfietího stupnû. 

3.3. Je-li pojistnou událostí pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietí-
ho stupnû, vyplácí pojistitel poji‰tûnému pojistné plnûní ve v˘‰i násobku
sjednané pojistné ãástky dle ujednání v pojistné smlouvû s moÏn˘m na-
v˘‰ením ve smyslu bodu 3.1.1. tohoto ãlánku. 

3.3.1. Poji‰tûn˘ je povinen v prÛbûhu v˘platy pojistného plnûní prokázat, Ïe je
mu i nadále invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû vyplácen, a to
pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛcho-
du pro invaliditu tfietího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního
období pobírání dÛchodu. ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe je mu invalidní dÛchod
pro invaliditu tfietího stupnû i nadále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplá-
cení renty o dal‰í rok. V pfiípadû, Ïe je poji‰tûnému invalidní dÛchod pro
invaliditu tfietího stupnû vyplácen nepfietrÏitû 5 let, nemusí pojistitel kaÏ-
doroãní prokazování pobírání invalidního dÛchodu jiÏ poÏadovat.

3.3.2. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûné-
mu nebo zmûnou stupnû pfiiznané invalidity vyplácení renty konãí, a to 
k nejbliÏ‰ímu v˘roãnímu dni roãního vyplácení dÛchodu po odebrání in-
validního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû nebo zmûnû stupnû pfii-
znané invalidity.

3.3.3. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3.1. tohoto ãlánku po-
jistitel rentu za dal‰í rok poji‰tûní nevyplatí, pfiípadnû vyplácení aÏ do spl-
nûní povinností pozastaví.

3.3.4. Pokud je poji‰tûnému následnû opût invalidní dÛchod pro invaliditu tfie-
tího stupnû pfiiznán, obnoví pojistitel vyplácení pojistného plnûní podle
bodu 3.3. tohoto ãlánku. V pfiípadû, Ïe byla sjednána indexace ve smys-
lu bodu 3.1.1. tohoto ãlánku bude první v˘plata po opûtovném pfiiznání
invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû odpovídat v˘‰i posled-
ní v˘platy pojistného plnûní. 

3.4. Pokud poji‰tûn˘, kterému byla jiÏ vyplácena renta z dÛvodu pfiiznání in-
validního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû, následnû zemfie, vyplácí
pojistitel obmy‰lenému rentu ve v˘‰i sjednané pojistné ãástky dle bodu
3.2. ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného bez ohledu na to, zda k datu
smrti poji‰tûného byla renta vyplácena.

3.5. Pojistné plnûní ve formû renty se vyplácí do data sjednaného konce po-
ji‰tûní prvního z rizik.

3.6. Pokud je roãní renta vy‰‰í neÏ 60.000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost pfiíjemce
pojistného plnûní renta vyplácena mûsíãnû.

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012. 

DoplÀkové pojistné podmínky      
pro pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní

Î/VZO34/12G

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, dále v‰eobecn˘mi po-
jistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G nebo doplÀkov˘mi pojistn˘-
mi podmínkami – Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto pfiipoji‰tûní se
sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Doba trvání poji‰tûní

1.1. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní lze sjednat s Ïivotním poji‰tûním po
dobu jeho platnosti nebo s poji‰tûním nemocniãních denních dávek po dobu
jeho platnosti. 

1.2. Dojde-li k zániku Ïivotního poji‰tûní podle v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmí-
nek, zaniká rovnûÏ pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní.

1.3. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní zaniká bez nárokÛ na pojistné plnûní
okamÏikem zmûny Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou
ãástkou nebo na poji‰tûní bez placení pojistného.

1.4. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní zaniká pojistnou událostí podle ãlán-
ku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

1.5. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní zanikne téÏ v dÛsledku odvolání sou-
hlasu pojistníka nebo poji‰tûného ke zpracování údajÛ o svém zdravotním sta-
vu, kter˘ pojistiteli dal ve smyslu zákona o ochranû osobních údajÛ. Poji‰tûní za-
nikne dnem, ve kterém pojistitel obdrÏí písemné oznámení pojistníka nebo po-
ji‰tûného o odvolání souhlasu.

1.6. Pojistné pro pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní se stanoví pro stejné po-
jistné období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m Ïivotního
poji‰tûní. 

1.7. Pojistník mÛÏe písemnû vypovûdût pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní ke
konci kaÏdého pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘d-
nÛ pfied uplynutím pojistného období, jinak je v˘povûì neplatná.

âlánek 2 
Pojistné plnûní z pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní

2.1. Nárok na pojistné plnûní vzniká, nastane-li pojistná událost po uplynutí ãekací
doby.
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2.2. âekací doba je 6 mûsícÛ od poãátku tohoto pfiipoji‰tûní. Tato ãekací doba
se neaplikuje v pfiípadû, Ïe byl poji‰tûn˘ pro pfiípad jednotliv˘ch velmi zá-
vaÏn˘ch onemocnûní poji‰tûn u UNIQA poji‰Èovny, a.s., bezprostfiednû
pfied vznikem pojistné ochrany podle tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch pod-
mínek. âekací doba je aplikována v pfiípadû velmi závaÏného onemocnû-
ní, které je podle tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek novû poji‰tû-
no. 

2.3. Dojde–li k pojistné události podle ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek v ãekací dobû, nevzniká nárok na pojistné plnûní. Pfiipoji‰tûní
velmi závaÏn˘ch onemocnûní se zru‰í od poãátku a pojistné zaplacené za
toto pfiipoji‰tûní bude vráceno pojistníkovi.

2.4. Nastane-li pojistná událost podle ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek, vyplatí pojistitel pojistné plnûní pro pfiípad velmi závaÏn˘ch 
onemocnûní sjednané v pojistné smlouvû. Nárok na pojistné plnûní vzniká
pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ bude naÏivu nejménû 30 dní po datu
stanovení diagnózy jednoho z velmi závaÏn˘ch onemocnûní.

2.5. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní, je-li hlavní pfiíãinou po-
jistné události nemoc ãi úraz nebo jejich dÛsledky, které vznikly pfied po-
ãátkem pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní a pro nûÏ byl poji‰tûn˘
pfied poãátkem pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní lékafisky sledo-
ván nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiízna-
ky. 

âlánek 3
Pojistná ãástka

3.1. V˘‰e pojistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní je uvedena 
v pojistné smlouvû.

3.2. Dojde-li bûhem trvání pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní ke sníÏení
pojistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo na
pojistné plnûní ve v˘‰i takto sníÏené pojistné ãástky nejdfiíve ode dne úãin-
nosti této zmûny stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádfiení.

3.3. Dojde-li bûhem trvání pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní ke zv˘‰e-
ní pojistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo
na pojistné plnûní ve v˘‰i takto zv˘‰ené pojistné ãástky nejdfiíve po uply-
nutí 6 mûsícÛ ode dne úãinnosti této zmûny stanoveného pojistitelem v je-
ho písemném vyjádfiení. 

âlánek 4
Omezení plnûní pojistitele

4.1. Není-li ujednáno jinak, pfiipoji‰tûní se  nevztahuje na velmi závaÏná one-
mocnûní nebo operace v dÛsledku:

a) úmyslného jednání za úãelem vyvolání onemocnûní, sebepo‰kození nebo
sebevraÏdy; 

b) pfiímého nebo nepfiímého pÛsobení ionizaãního záfiení nebo úãinkÛ jader-
né energie. Je-li tomuto riziku vystaven lékafi nebo zdravotnick˘ personál
pfii v˘konu svého povolání, nebo je-li ionizujícímu záfiení nebo úãinkÛm ja-
derné energie vystaven poji‰tûn˘ v rámci léãebného procesu pod lékafi-
sk˘m dohledem, poskytuje pojistitel plnou pojistnou ochranu;

c) onemocnûní AIDS nebo HIV infekce (vyjma ãlánku 6.9. tûchto doplÀko-
v˘ch pojistn˘ch podmínek).

4.2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní, dojde-li k pojistné události v dÛ-
sledku poÏití ãi poÏívání alkoholu nebo aplikací jin˘ch návykov˘ch nebo to-
xick˘ch látek.

âlánek 5
Povinnosti poji‰tûného pfii pojistné události

5.1. V pfiípadû velmi závaÏného onemocnûní je poji‰tûn˘ povinen:
a) bez zbyteãného odkladu, nejdéle v‰ak do 1 mûsíce od data potvrzené lé-

kafiské diagnózy daného onemocnûní, oznámit písemnû tuto skuteãnost
pojistiteli, a to na pfiíslu‰ném tiskopisu pojistitele;

b) doloÏit lékafiské zprávy vztahující se k jeho zdravotnímu stavu pfied i po
vzniku pojistné události. 

5.2. Poji‰tûn˘ je povinen na Ïádost pojistitele: 
a) pfiedloÏit i dal‰í doklady, které jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistitele ve vûci

pojistné události;
b) zmocnit o‰etfiující lékafie k poskytnutí informací pojistiteli;
c) podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lékafiskému vy‰etfiení

lékafiem povûfien˘m pojistitelem.
5.3. V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ odmítne vy‰etfiení nebo nedodá poÏadované infor-

mace a poÏadované doklady ve stanovené lhÛtû, pojistitel likvidaci ‰kodné
události odloÏí.

âlánek 6
Pojistná událost a definice velmi závaÏn˘ch onemocnûní 

6.1. Pojistnou událostí se rozumí provedení nûkteré z operací nebo onemocnû-
ní nûkterou z chorob uveden˘ch v tomto ãlánku v dobû trvání poji‰tûní,
nejdfiíve v‰ak po uplynutí ãekací doby od poãátku nebo zv˘‰ení pojistné
ãástky ãi reaktivace tohoto pfiipoji‰tûní.

Velmi závaÏná onemocnûní – definice

1.   Rakovina
Onemocnûní zhoubn˘m nádorem charakterizované nekontrolovateln˘m a inva-
zivním rÛstem nádorov˘ch bunûk s tendencí ke vzniku metastáz. Pojistná 
ochrana se vztahuje také na leukémie a ve‰keré zhoubné nádory mízního systé-
mu (napfi. Hodgkinovu nemoc). Pojistná ochrana se naopak neposkytuje pfii v˘-
skytu nezhoubn˘ch (benigních) nádorÛ, pfiedrakovinn˘ch stavÛ (prekanceróz) 
a neinvazivních stádií nádorov˘ch chorob (tzv. carcinoma in situ), karcinomu
prostaty klinického stádia I dle systému TNM (T1a, 1b, 1cN0M0), v‰ech koÏních
tumorÛ vãetnû maligních melanomÛ stádia IA dle systému TNM (T1aN0M0) 

a jak˘chkoliv nádorov˘ch onemocnûní pfii souãasné pfiítomnosti HIV infekce.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza zhoubného nádoru lékafiem na základû histologického nebo 
jiného nezpochybnitelného vy‰etfiení svûdãícího pro zhoubné postupující one-
mocnûní a jeho zafiazením dle mezinárodní klasifikace nádorÛ TNM.

2.   Srdeãní infarkt
Nevratn˘ zánik ãásti srdeãního svalu zpÛsoben˘ náhl˘m pfieru‰ením krevního zá-
sobení jednou nebo více vûnãit˘mi tepnami. Diagnóza musí b˘t potvrzena spl-
nûním v‰ech následujících kritérií souãasnû:
1) bezprostfiednû pfiedcházející typické bolesti na hrudi;
2) novû se objevující zmûny na EKG typické pro STEMI (dfiíve Q/transmurál-

ní) infarkt myokardu;
3) jednoznaãné zv˘‰ení kardiospecifick˘ch enzymÛ, troponinÛ nebo jin˘ch

specifick˘ch biochemick˘ch ukazatelÛ.
Pojistná ochrana se nevztahuje na NSTEMI (dfiíve nonQ/netransmurální) infarkt
myokardu a na ostatní akutní koronární syndromy. Povinnost pojistitele plnit
(pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza akutního
STEMI infarktu myokardu lékafiem.

3.   Operace „bypass“
Chirurgick˘ zákrok na otevfieném hrudníku, kter˘m se fie‰í zúÏení nebo  uzávûr
dvou nebo více vûnãit˘ch tepen pfiemostûním (bypassem). Nezbytnost chirur-
gického v˘konu musí b˘t pfiedem potvrzena kontrastním rentgenov˘m vy‰etfie-
ním vûnãit˘ch tepen (koronarografií). Pojistná ochrana se nevztahuje na lékafiské
zákroky provádûné bez mimotûlního obûhu na bijícím srdci (tzv. minimálnû in-
vazivní v˘kony), na v˘kony uvnitfi vûnãit˘ch cév, jako je napfiíklad perkutánní
transluminální koronární angioplastika (PTCA), laserové v˘kony a jiné neopera-
tivní postupy. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem prove-
dení operace.

4.   Mrtvice
Jakákoliv nahodilá mozková cévní pfiíhoda zpÛsobená krvácením do mozkové
tkánû v dÛsledku ruptury cévy nebo mozkov˘m infarktem v dÛsledku ucpání
mozkové cévy. Mrtvice musí pfiitom vést k náhlému v˘skytu trval˘ch a objektiv-
nû prokazateln˘ch neurologick˘ch v˘padkÛ, které pfietrvávají nejménû 12 t˘dnÛ
po mozkové pfiíhodû. Pojistná ochrana se nevztahuje na cévní mozkové pfiíhody
s pfiechodn˘mi neurologick˘mi v˘padky (tzv. tranzitorní ischemické ataky, TIA),
cévní mozkové pfiíhody úrazové etiologie a na neurologické poruchy v souvis-
losti s migrénou. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke
kterému byla stanovena diagnóza mrtvice, a to na základû lékafiem potvrzené tr-
valosti objektivnû prokazatelného neurologického nálezu nejdfiíve 12 t˘dnÛ po
mozkové pfiíhodû.

5.   Selhání ledvin
Koneãné a nevratné selhání funkce obou ledvin, které vyÏaduje zafiazení do tr-
valého dialyzaãního programu nebo transplantaci ledviny. Povinnost pojistitele
plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení transplantace ledviny, nebo
dnem zahájení trvalého dialyzaãního programu, a to na základû potvrzení o ne-
jménû 3 mûsíce trvající dialyzaãní léãbû doloÏené pracovi‰tûm, které tuto léãbu
provádí.

6.   Transplantace orgánÛ
Îivotnû nezbytná transplantace srdce, plic, jater, slinivky bfii‰ní, ledviny, tenké-
ho stfieva nebo kostní dfienû, kdy pfiíjemcem orgánu je poji‰tûn˘. Povinnost po-
jistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení operace.

7.    Ochrnutí
Úplné a trvalé ochrnutí dvou nebo více konãetin následkem úrazu nebo one-
mocnûní míchy. Pojistná ochrana se nevztahuje na syndrom Guillain-Barré.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza úplného a trvalého ochrnutí dvou nebo více konãetin, a to na
základû lékafiem potvrzené trvalosti neurologického nálezu nejdfiíve 6 mûsícÛ od
vzniku ochrnutí.

8.    Oslepnutí
Úplná, trvalá a nevratná ztráta zraku obou oãí, která vznikla v dÛsledku úrazu ne-
bo onemocnûní a byla klinicky prokázána. Povinnost pojistitele plnit (pojistná 
událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza slepoty. Slepota mu-
sí b˘t doloÏena zprávou oãního lékafie a musí pfietrvávat nejménû 3 mûsíce bez
pfieru‰ení.

9.    Infekce virem HIV pfii krevní transfuzi
Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) za pfiedpokladu, Ïe jsou splnûna
v‰echna následující kritéria:
1) Infekce prokazatelnû vznikla v dÛsledku medicínsky nezbytné krevní trans-

fuze, kterou poji‰tûn˘ obdrÏel v dobû trvání poji‰tûní.
2) Zdravotnické zafiízení, které provedlo transfuzi, musí písemnû uznat svoji

odpovûdnost za podání infikované krve.
3) Poji‰tûn˘ není hemofilik.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byl poji‰-
tûn˘ prokazatelnû infikován HIV virem pfii krevní transfuzi.

10.   Nezhoubné nádory mozku
Odstranûní nezhoubného nádoru mozku v celkové anestézii vedoucí k trvalému
a objektivnû prokazatelnému neurologickému v˘padku, nebo pfiítomnost ino-
perabilního nezhoubného nádoru mozku vedoucí k trvalému a objektivnû pro-
kazatelnému neurologickému v˘padku. Pojistná 
ochrana se nevztahuje na cysty, granulomy, cévní malformace, krevní v˘rony
(hematomy) a na nádory podvûsku mozkového (hypof˘zy) a pátefie. Povinnost
pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému do‰lo po odstranûní
nezhoubného nádoru mozku, nebo v dÛsledku inoperabilního nezhoubného ná-
doru mozku, k poklesu schopnosti v˘dûleãné ãinnosti poji‰tûného dle vyhlá‰ky
ã. 284/1995 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ alespoÀ o 50%. Pokles v˘dûleãné
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schopnosti musí b˘t doloÏen Záznamem o jednání OSSZ s posudkov˘m zhod-
nocením.

11.   Creutzfeldtova–Jakobova choroba
Diagnóza musí b˘t jednoznaãnû stanovena a potvrzena odborn˘m neurologic-
k˘m pracovi‰tûm na základû pfietrvávajících neurologick˘ch 
a psychick˘ch pfiíznakÛ poji‰tûného. Symptomy musí bez pfieru‰ení pfietrvávat
po dobu alespoÀ 3 mûsícÛ. Pojistná ochrana se nevztahuje na variantní formu
Creutzfeldto-vy - Jakobovy choroby.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla jed-
noznaãnû stanovena diagnóza sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby.

12.   Operace aorty
Aktuálnû podstoupená operace z dÛvodu chronického onemocnûní aorty vyÏa-
dující excizi (vyfiíznutí, odstranûní) a chirurgickou náhradu nemocí postiÏené 
aorty umûlou náhradou. Pro úãely definice se aortou rozumí hrudní a bfii‰ní 
aorta, ale nikoliv její vûtve. Pojistné krytí se rovnûÏ nevztahuje na by-passy vy-
stupující z aorty a vedoucí krev do periferního fieãi‰tû. Diagnóza a provedení 
operace musí b˘t doloÏena zprávou odborného lékafie. Povinnost pojistitele pl-
nit (pojistná událost) vzniká dnem provedení operace.

13.    Náhrada srdeãních chlopní
Chirurgické nahrazení jedné nebo více srdeãních chlopní chlopenní protezou.
Toto zahrnuje náhradu aortální (srdeãnicové), mitrální (dvoucípé), pulmonální
(plicnicové) nebo trikuspidální (trojcípé) chlopnû postiÏené stenozou (zúÏením),
inkompetencí (nedostateãností) nebo kombinací tûchto faktorÛ chlopenní pro-
tézou. Pojistné krytí nezahrnuje opravy chlopnû, valvulotomii (chirurgické pro-
tûtí (oddûlení) patologicky srostl˘ch cípÛ srdeãních chlopní), valvuloplastiku
(chirurgická rekonstrukce chlopnû).
Diagnóza a provedení operace musí b˘t doloÏeno zprávou odborného lékafie.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení operace.

14.   Roztrou‰ená skleroza (sclerosis multiplex)
Chronické onemocnûní centrálního nervového systému vyvolané úbytkem my-
elinu. Jednoznaãná (nezpochybnitelná) diagnoza roztrou‰ené sklerozy musí b˘t
stanovena lékafiem s odbornou specializovanou zpÛsobilostí v oboru neurologie.
Musí b˘t pfiítomny typické klinické symptomy (pfiíznaky) demyelinizaãního one-
mocnûní a po‰kození motorick˘ch (pohybov˘ch) a senzorick˘ch (smyslov˘ch)
funkcí stejnû tak jako musí b˘t pfiítomen typick˘ nález pfii vy‰etfiení centrální ner-
vové soustavy magnetickou rezonancí MRI. Pro prÛkaz diagnózy musí poji‰tûn˘
buì jevit typické neurologické abnormality trvající po dobu nejménû 6 mûsícÛ,
nebo musí prodûlat nejménû dvû klinicky dokumentované samostatné ataky 
onemocnûní oddûlené obdobím remise trvajícím nejménû jeden mûsíc nebo
musí mít nejménû jednu klinicky dokumentovanou ataku provázenou charakte-
ristick˘mi nálezy v cerebrospinálním moku souãasnû s prokázan˘mi specifick˘mi
mozkov˘mi lézemi (postiÏením) na MRI. Povinnost pojistitele plnit (pojistná 
událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza roztrou‰ené sklero-
zy a za pfiedpokladu splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek.

15.   Hluchota (ztráta sluchu)
Úplná, trvalá a nevratná oboustranná ztráta sluchu v dÛsledku nemoci nebo 
úrazu. Diagnoza musí b˘t potvrzena nálezem odborného lékafie (specialista ot-
horinolaryngologie – ORL) a musí b˘t doloÏena audiometrick˘m nálezem.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza hluchoty. Hluchota musí b˘t doloÏena zprávou odborného lé-
kafie a musí pfietrvávat nejménû 3 mûsíce bez pfieru‰ení.

16.   Encefalitida (zánût mozku)
Zánût mozku (mozkov˘ch polokoulí, mozkového kmene nebo mozeãku) v sou-
vislosti s virovou nebo bakteriální infekcí. Diagnóza musí b˘t potvrzena odbor-
n˘m lékafiem a doloÏena v˘sledky specifick˘ch vy‰etfiení (napfi. vy‰etfiení krve a
mozkomí‰ního moku, CT nebo MRI mozku). Onemocnûní musí mít za následek
trvalou neschopnost samostatnû vykonávat tfii nebo více dále uveden˘ch ãin-
ností denního Ïivota – koupel (schopnost koupat se nebo sprchovat), oblékání
(schopnost obléci, svléci odûv), osobní hygiena (schopnost pouÏít toaletu 
a udrÏovat osobní ãistotu), mobilita (schopnost pohybovat se v bytû po rovné
plo‰e), kontinence (schopnost ovládat ãinnost stfiev a moãového mûch˘fie ve
smyslu udrÏet stolici a moã), pfiíjem potravy/tekutin (schopnost jíst/pít s vlastní
pomocí (nevztahuje se na schopnost pfiípravy jídla) anebo musí mít za následek
trvalé upoutání na lÛÏko a neschopnost z nûj vstát bez cizí pomoci. Tento stav
musí trvat nejménû po dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumentován.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza encefalitidy a za pfiedpokladu splnûní  v˘‰e uveden˘ch pod-
mínek.

17.   Ztráta konãetin
Úplná a nevratná ztráta dvou nebo více konãetin nad loketním/zápûstním klou-
bem nebo nad kolenním/hlezenním kloubem následkem úrazu nebo amputace
indikovaná lékafiem ze zdravotních dÛvodÛ. Diagnosa musí b˘t potvrzena od-
born˘m lékafiem. Následné (opakované) amputace na téÏe konãetinû nejsou po-
vaÏovány za amputaci dvou konãetin a tudíÏ jsou pro potfieby poji‰tûní povaÏo-
vány za ztrátu jedné konãetiny. Diagnóza musí b˘t doloÏena zprávou odborné-
ho lékafie s pfiesn˘m popisem rozsahu po‰kození.Povinnost pojistitele plnit (po-
jistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza ztráty konãe-
tin.

18.   Transplantace kostní dfienû
Îivotnû nezbytná transplantace kostní dfienû, kdy pfiíjemcem kostní dfienû je po-
ji‰tûn˘.Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedeni
transplantace.

19.   Infekce virem HIV pfii plnûní pracovních povinností
Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) získaná jako dÛsledek nehody pfii pl-
nûní bûÏn˘ch pracovních povinností. Takováto nehoda musí b˘t poji‰Èovnû hlá-

‰ena do sedmi dnÛ s detailním popisem události a s doloÏením negativního tes-
tu HIV protilátek bezprostfiednû po nehodû. Serokonverze do HIV infekce musí
nastat do 6 mûsícÛ od nehody/události.  Povinnost pojistitele plnit (pojistná 
událost) vzniká dnem, ke kteremu byl poji‰tûn˘ prokazatelnû infikován HIV vi-
rem pfii plnûní bûÏn˘ch pracovních povinností.

20.   Aplastická anemie
Specialistou diagnostikované selhání kostní dfienû potvrzené nálezem 
z biopsie kostní dfienû. Onemocnûní musí zpÛsobovat nedostatek ãerven˘ch 
krvinek (anemii), nedostatek bíl˘ch krvinek I krevních destiãek 
a musí vyÏadovat léãbu alespoÀ jedním z dále uveden˘ch zpÛsobÛ:
a) pravidelné krevní transfuze po dobu nejménû dvou mûsícÛ;
b)  pravidelná aplikace preparátÛ ke stimulaci kostní dfienû po dobu nejménû

dvou mûsícÛ;
c) pravidelné pouÏívání imunosupresivních látek po dobu nejménû dvou mû-

sícÛ;
d) transplantace kostní dfienû.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza aplastické anemie.

21.   Bakteriální meningitida
Zánût obalÛ (blan) mozku nebo pátefiní míchy v souvislosti s bakteriální infekcí.
Diagnóza musí b˘t potvrzena odborn˘m lékafiem (neurolog) a doloÏena v˘sled-
ky specifick˘ch vy‰etfiení (napfi. v˘sledky krevních testÛ, vy‰etfiení mozkomí‰ního
moku, CT, MRI mozku atd.). Onemocnûní musí mit za následek trvalou ne-
schopnost samostatnû vykonávat tfii nebo více dále uveden˘ch ãinností denního
Ïivota – koupel (schopnost koupat se nebo sprchovat), oblékání (schopnost ob-
leci, svleci odûv), osobní hygiena (schopnost pouÏít toaletu a udrÏovat osobní
ãistotu), mobilita (schopnost pohybovat se v bytû po rovné plo‰e), kontinence
(schopnost ovládat ãinnost stfiev a moãového mûch˘fie ve smyslu udrÏet stolici
a moã), pfiíjem potravy/tekutin (schopnost jíst/pít s vlastni pomoci (nevztahuje
se na schopnost pfiípravy jídla) anebo musi mít za následek trvalé upoutání na
lÛÏko a neschopnost z nûj vstát bez cizí pomoci. Tento stav musí  trvat nejménû
po dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumentován. Povinnost pojistitele pl-
nit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza bakte-
riální meningitidy a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

22.   Kardiomyopatie
Onemocnûní srdeãní svaloviny - kardiomyopatie musí vést k závaÏnému naru‰e-
ní funkce komory srdeãní alespoÀ tfiídy III NYHA klasifikace. Tento stav musí b˘t
lékafisky zdokumentován po dobu nejménû 3 mûsícÛ. Definitivní a jednoznaãná
diagnóza kardiomyopatie musí b˘t stanovena specialistou a doloÏena v˘sledky
specifick˘ch vy‰etfiení (napfi.echokardiografie, EKG, katetrizace atd.). Povinnost
pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena dia-
gnóza kardiomyopatie a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

23.   Kóma
Stav hlubokého bezvûdomí bez reakce nebo odpovûdi na vnûj‰í podnûty nebo
vnitfiní potfieby trvající nepfietrÏitû a s nutností nepfietrÏitého pouÏívání systémÛ
podpory Ïivota po dobu nejménû 96 hodin a vedoucí k trvalému neurologické-
mu deficitu. Diagnóza musí b˘t potvrzena odborn˘mi lékafiem a trvání neurolo-
gického deficitu musí b˘t lékafisky dokumentováno po dobu nejménû tfií mûsí-
cÛ. Kóma zpÛsobené uÏíváním/uÏitím alkoholu nebo zneuÏíváním návykov˘ch
látek není poji‰tûním kryto. 
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza kómatu a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

24.    Koneãné stádium jaterního onemocnûní
ZávaÏné a pokroãilé jaterní onemocnûní vedoucí k jaterní cirhóze. Diagnóza mu-
sí b˘t potvrzena odborn˘mi lékafiem a musí splÀovat podmínky skóre Child-
Pugh minimálnû B s následujícími parametry:
a) trvalá Ïloutenka (bilirubin > 35 umol/l nebo > 2mg/dl)
b) stfiední ascites
c) albumin < 3.5 g/dl
d) prothrombinov˘ ãas > 4 sec nebo INR > 1.7
e) jaterní encefalopatie
Jaterní onemocnûní s Child-Pugh skóre A a sekundární jaterní postiÏení zpÛso-
bené alkoholem a zneuÏívání návykov˘ch látek není poji‰tûním kryto.Povinnost
pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena dia-
gnóza koneãného stadia jaterního onemocnûní a za pfiedpokladu splnûní v‰ech
uveden˘ch podmínek.

25.   Koneãné stádium plicního onemocnûní
ZávaÏné a trvalé zhor‰ení d˘chacích funkcí potvrzené odborn˘m lékafiem 
a splÀujícím v‰echna následující kritéria:
a) trvalé sníÏení sekundového respiraãního objem FEV1 na ménû neÏ 1 litr 
b) trvalé sníÏení arteriálního tlaku kyslíku (PaO2) pod 55 mmHg
c) nutnost trvalého podávání kyslíku
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza koneãného stádia plicního onemocnûní a za pfiedpokladu spl-
nûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

26.    Akutní jaterní selhání (fulminantní virová hepatitida)
Masivní nekróza jaterních bunûk zpÛsobená virov˘m zánûtem jater vedoucí
rychle k jaternímu selhání. Diagnóza musí b˘t stanovena specialistou a musí
splÀovat nejménû tfii z následujících kritérií:
a) rychlé a náhlé zvût‰ení jater
b) progresivní zhor‰ování jaterních funkãních testÛ
c) prohlubující se Ïloutenka
d) jaterní encefalopatie
Jaterní postiÏení zpÛsobené alkoholem a zneuÏívání návykov˘ch látek není po-
ji‰tûním kryto. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kte-
rému byla stanovena diagnóza akutního jaterního selhání (fulminantní virové
hepatitidy) a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.
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V‰eobecné pojistné podmínky
pro úrazové poji‰tûní

- zvlá‰tní ãást -

UCZ/U/12G

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 doku-
mentace nebo na v˘sledku zdravotní prohlídky, náklady s tím spojené ne-
se navrhovatel.

3. Poji‰tûny mohou b˘t osoby do vûku 75 let.
4. Osoby pfiedstavující pro pojistitele zv˘‰ené pojistné riziko mohou b˘t po-

ji‰tûny za zvlá‰tních podmínek.
5. Pro sjednané úrazové poji‰tûní se za dítû povaÏuje dítû do vûku 18 let, respek-

tive do vûku 26 let, pokud se soustavnû pfiipravuje na budoucí povolání.
Ukonãí-li dítû soustavnou pfiípravu na budoucí povolání nebo dosáhne-li vûku
26 let, zaniká úrazové poji‰tûní dítûte v nejbliÏ‰í v˘roãní den poji‰tûní. Za seni-
ora se pro sjednané úrazové 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 dÛsled-
ku dojde k po‰kození zdraví nebo smrti poji‰tûného.

3. ·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná událost se stává pojistnou
událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe z doloÏen˘ch podkladÛ jedno-
znaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojistné plnûní. ·etfiení
‰kodné události pojistitel zahájí ihned po doruãení vyplnûného oznámení
o ‰kodû vãetnû pfiiloÏené lékafiské zprávy; pro ‰etfiení ve vûci nárokÛ z po-
ji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu je rozhodující pfiedání písemného rozhod-
nutí 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 obnosové;
b) pfiípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „smrt úrazem“), kte-

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

ji‰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 náklady“),

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 ope-

race“), které se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové;

27.   Ztráta fieãi (onûmûní)
Uplná, trvalá a nevratná ztráta schopnosti fieãi v dÛsledku nemoci nebo úrazu
hlasivek. Diagnóza musí b˘t potvrzena nálezem odborného lékafie (nejlépe spe-
cialistou othorinolaryngologie – ORL). Toto postiÏení musí trvat nejménû 6 mû-
sícÛ. Psychogenní ztráta schopnosti mluvit není poji‰tûním kryta. Povinnost po-
jistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diag-
noza ztráty fieãi a za pfiedpokladu splnûní 
uveden˘ch podmínek. 

28.   ZávaÏné popáleniny
Popáleniny III. stupnû postihující minimálnû 20% povrchu tûla poji‰tûného.
Diagnóza musí b˘t doloÏena nálezem specialisty s pfiesn˘m popisem rozsahu 
a lokality postiÏení. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke
kterému byla stanovena diagnoza závaÏné popáleniny 
a za pfiedpokladu splnûní uveden˘ch podmínek. 

29.   ZávaÏn˘ úraz hlavy
ZávaÏn˘ úraz (trauma) hlavy s naru‰ením funkce mozku, které musí b˘t potvr-
zeno specialistou a doloÏeno typick˘mi nálezy v neuroradiologick˘ch vy‰etfiení
(napfi. CT nebo MRI mozku). Úraz musí mit za následek trvalou neschopnost sa-
mostatnû vykonávat tfii nebo více dále uveden˘ch ãinností denního Ïivota – kou-
pel (schopnost koupat se nebo sprchovat), oblékání (schopnost obléci, svléci 
odûv), osobní hygiena (schopnost pouÏít toaletu a udrÏovat osobní ãistotu), mo-
bilita (schopnost pohybovat se v bytû po rovné plo‰e), kontinence (schopnost
ovládat ãinnost stfiev a moãového mûch˘fie ve smyslu udrÏet stolici a moã), pfiíjem
potravy/tekutin (schopnost jíst/pít) s vlastní pomocí (nevztahuje se na schopnost
pfiípravy jídla) anebo musí mít za následek trvalé upoutání na lÛÏko a neschopnost
z nûj vstát bez cizí pomoci. Tento stav musí trvat nejménû po dobu 3 mûsícÛ a
musí b˘t lékafisky dokumentován. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost)
vzniká dnem úrazu a za pfiedpokladu splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek.

30.   Onemocnûní motorického neuronu
Jednoznaãné onemocnûní motorického neuronu (napfi. amyotrofická laterální
skleróza, primární laterální skleróza, progresivní bulbární paral˘za, pseudobul-
bární paral˘za). Diagnóza musí b˘t potvrzena specialistou a doloÏena typick˘mi
nálezy elektromyografick˘mi a electroneurografick˘mi. Onemocnûní musí mít
za následek trvalou neschopnost samostatnû vykonávat tfii nebo více dále uve-
den˘ch ãinností denního Ïivota – koupel (schopnost koupat se nebo sprchovat),
oblékání (schopnost obléci, svléci odûv), osobní hygiena (schopnost pouÏít toa-
letu a udrÏovat osobní ãistotu), mobilita (schopnost pohybovat se v bytû po rov-
né plo‰e), kontinence (schopnost ovládat ãinnost stfiev a moãového mûch˘fie ve
smyslu udrÏet stolici a moã), pfiíjem potravy/tekutin (schopnost jíst/pít) s vlastní
pomocí (nevztahuje se na schopnost pfiípravy jídla) anebo musí mít za následek
trvalé upoutání na lÛÏko a neschopnost z nûj vstát bez cizí pomoci. Tento stav
musí trvat nejménû po dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumentován.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza onemocnûní motorického neuronu a za pfiedpokladu splnûní
v˘‰e uveden˘ch podmínek.

31.   Parkinsonova nemoc do vûku 65 let 
Jednoznaãné onemocnûní idiopatickou nebo primární Parkinsonovou chorobou
(ostatní formy Parkinsonismu jsou vylouãeny z poji‰tûní) do 65 let vûku.
Diagnóza musí b˘t potvrzena specialistou. Onemocnûní musí mít za následek 
trvalou neschopnost samostatnû vykonávat tfii nebo více dále uveden˘ch ãin-
ností denního Ïivota – koupel (schopnost koupat se nebo sprchovat), oblékání
(schopnost obléci, svléci odûv), osobní hygiena (schopnost pouÏít toaletu 
a udrÏovat osobní ãistotu), mobilita (schopnost pohybovat se v bytû po rovné

plo‰e), kontinence (schopnost ovládat ãinnost stfiev a moãového mûch˘fie ve
smyslu udrÏet stolici a moã), pfiíjem potravy/tekutin (schopnost jíst/pít) s vlastní
pomocí (nevztahuje se na schopnost pfiípravy jídla) anebo musí mít za následek
trvalé upoutání na lÛÏko a neschopnost z nûj vstát bez cizí pomoci. Tento stav
musí trvat nejménû po dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumentován.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla sta-
novena diagnóza Parkinsonovy nemoci a za pfiedpokladu splnûní v˘‰e uvede-
n˘ch podmínek.

32.   Primární plicní arteriální hypertenze
Vzestup krevního tlaku v plicních tepnách zpÛsoben˘ zv˘‰ením plicního kapilár-
ního tlaku nebo zv˘‰ením plicního krevního prÛtoku nebo zv˘‰ením plicního
cévního odporu. Diagnóza musí b˘t stanovena specialistou s doloÏením nálezÛ
srdeãní katertrizace, které prokazují stfiední klidov˘ tlak v plicnici nejménû 20
mmHg. Hypertrofie pravé srdeãní komory nebo známky pravostranného srdeã-
ního selhání musí b˘t lékafisky dokumentované po dobu nejménû 3 mûsícÛ.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kteremu byla sta-
novena diagnóza primární plicní hypertenze a za pfiedpokladu splnûní v˘‰e uve-
den˘ch podmínek.

33.   Systémov˘ lupus erythematodes
Autoimunní onemocnûní kdy tkánû a buÀky jsou postiÏeny ukládáním patolo-
gick˘ch protilátek (autoprotilátek) a imunokomplexÛ. Nejvût‰í v˘znam pro v˘-
sledn˘ klinick˘ obraz má postiÏení ledvin. Ledvinové funkce  poji‰tûného musí
b˘t zafiazeny  (splÀovat kritéria) do tfiídy III-VI dle WHO klasifikace bioptick˘ch
nálezÛ. Ostatní typy lupusu nejsou poji‰tûním kryty. Diagnóza musí b˘t potvr-
zena specialistou a doloÏena nálezem biopsie ledvin.
WHO klasifikace lupusové nefritidy:
WHO I: normální glomeruly
WHO II: mesangioproliferativní GN (glomerulonefritida, dále jen „GN“)
WHO III: fokálnû - segmentální GN
WHO IV: difúzní GN (tûÏká mesangioproliferativní, membranoproliferativní)
WHO V: difúzní membranózní GN
WHO VI: pokroãilá sklerozující GN
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kteremu byla sta-
novena diagnóza systémového lupus erythematodes a za pfiedpokladu splnûní
v˘‰e uveden˘ch podmínek.

34.   Jaterní cirhóza
Chronické jaterní onemocnûní charakterizované nekrózou jaterních bunûk a no-
votvofiením uzlÛ z vaziva a ze zbyl˘ch hepatocytÛ. Diagnóza musí b˘t potvrze-
na odborn˘mi lékafiem a musí splÀovat podmínky skóre Child-Pugh minimálnû
B s následujícími parametry:
a) trvalá Ïloutenka (bilirubin > 35 umol/l nebo > 2mg/dl)
b) stfiední ascites
c) albumin < 3.5 g/dl
d) prothrombinov˘ ãas > 4 sec nebo INR > 1.7
e) jaterní encefalopatie
Jaterní cirhóza s Child-Pugh skóre A a sekundární jaterní postiÏení zpÛsobené al-
koholem a zneuÏívání návykov˘ch látek není poji‰tûním kryto. Povinnost pojisti-
tele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza
jaterní cirhózy a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

âlánek 7
Závûreãné ustanovení

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.
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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 zamûstnání, zá-
jmovou a sportovní ãinnost, jakoÏ i s ohledem na zdravotní stav a vûk poji‰-
tûného. V˘‰i pojistného dále ovlivÀuje rozsah pojistné ochrany, v˘‰e pojist-
n˘ch ãástek a doba trvání poji‰tûní. Pojistné se na základû zmûn upravuje i bû-
hem trvání pojistné smlouvy.

2. Dle povolání (profese) a zájmové ãi sportovní ãinnosti se poji‰tûní zafiazu-
jí do rizikov˘ch skupin. Popis rizikov˘ch skupin je poji‰tûnému k dispozici
na webov˘ch stránkách pojistitele, koneãné rozhodnutí o zafiazení poji‰-
tûného do rizikové skupiny je plnû v kompetenci pojistitele.      

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 kalen-
dáfiním rokem narození poji‰tûného.

âlánek 4 
Zmûny poji‰tûní

1. S ohledem na dosaÏen˘ vûk poji‰tûného (dítû, dospûl˘) má pojistitel ná-
rok na vy‰‰í pojistné. Pokud nebyla provedena pfiíslu‰ná zmûna pojistné
smlouvy, plní pojistitel v pfiípadû pojistné události z pfiimûfienû sníÏen˘ch
pojistn˘ch ãástek (v pomûru pojistného, které bylo sjednáno, k pojistné-
mu, které pojistiteli náleÏí podle vûku poji‰tûného a platn˘ch sazeb).

2. Pfii provádûní zmûny pojistné smlouvy na Ïádost pojistníka, stanoví pojis-
titel poãátek její platnosti k datu nejbliÏ‰í splatnosti pojistného, není-li do-
hodnuto jinak.

3. Pokud vznikne pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰tûného
nárok na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel toto pojistné od okamÏiku doruãe-
ní 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, navrhnout zmûnu po-
jistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo. 

âlánek 5 
Zánik poji‰tûní

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

âlánek 6 
Úraz

1. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛso-
bení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke
kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobe-
no po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ povaÏuje stav, kdy v dÛsled-
ku zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na konãetiny nebo pátefi dojde k vymknutí
kloubu nebo k pfietrÏení nebo natrÏení svalÛ, ‰lach, vazÛ nebo pouzder.

2. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na vÛli poji‰tûného:
a) smrt utonutím;
b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opafiením, pÛsobením 

úderu blesku, elektrick˘m proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedova-
t˘ch nebo leptav˘ch látek, vyjma pfiípadÛ, kdy jejich pÛsobení probíhá
postupnû a dlouhodobû;

c) nákaza tetanem nebo vzteklinou pfii úrazu.
3. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie vã. v˘hfiezÛ (hernií)

plotének, ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením na pátefi 
a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pfied
úrazem. Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch po-
hybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou povaÏovány za úraz.

4. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze teh-
dy, pokud byla zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a ne-
byla-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 mrtvice, 

i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;
c) sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako následek úrazu;
d) sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození nebo zpÛsobení úra-

zu 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 následkÛ úrazu

a tento úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce tûlesn˘ch orgá-
nÛ nebo jejich ztrátu, vzniká poji‰tûnému nárok na pojistné plnûní.
Rozsah trval˘ch následkÛ urãuje lékafi pojistitele v procentech dle pfiíslu‰-
né oceÀovací tabulky,  se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného sezná-
mit. JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘ v dÛsledku úrazu bûhem jednoho roku od vzni-
ku úrazu zemfie, nárok na pojistné plnûní za trvalé následky nevzniká.

2. Pokud stanoví pfiíslu‰ná oceÀovací tabulka procentuální rozpûtí, urãí poji-

stitel v˘‰i plnûní tak, aby v rámci daného rozpûtí odpovídalo rozsahu 
a povaze tûlesného po‰kození vzniklého následkem úrazu. Pokud rozsah
trval˘ch následkÛ podle pfiíslu‰né oceÀovací tabulky není moÏné stanovit,
je rozhodující, do jaké míry je z lékafiského hlediska ovlivnûna tûlesná
funkce po‰kozeného orgánu.

3. Zemfie-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu z jiné pfiíãiny, která ne-
souvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní podle stupnû trval˘ch
následkÛ, kter˘ je moÏno urãit na základû naposledy vystaven˘ch lékafi-
sk˘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 ãlán-
ku  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 trvalé ná-
sledky úrazu, stanoví se v˘‰e plnûní podle jejich rozsahu stanoveném v pro-
centech 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 pfiípadû,
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˘ nechat rozsah
trval˘ch následkÛ kaÏdoroãnû po dobu ãtyfi let ode dne úrazu provûfiit lé-
kafiem.

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

9. Pokud je v pojistné smlouvû sjednána procentuální v˘‰e hodnocení trva-
l˘ch následkÛ úrazu, od které poskytne pojistitel pojistné plnûní, má po-
ji‰tûn˘ nárok na pojistné plnûní pouze tehdy, kdyÏ celkové hodnocení tr-
val˘ch následkÛ dosáhne alespoÀ tuto sjednanou procentuální v˘‰i. Tato
procentuální v˘‰e platí samostatnû pro kaÏdou pojistnou událost.    

B. Smrt úrazem
1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní pro pfiípad smrti úrazem a po-

ji‰tûn˘ zemfie na následky úrazu, nejpozdûji v‰ak do tfií let ode dne úrazu,
vyplatí pojistitel pojistnou ãástku pro pfiípad smrti úrazem sjednanou 
v pojistné smlouvû k datu úrazu. 

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 úra-
zu neÏ je pojistná ãástka sjednaná pro pfiípad smrti úrazem, nemá pojisti-
tel 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 uve-
dena obmy‰lená osoba nebo nenabyla-li práva na plnûní,  je pojistné pl-
nûní 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 komu-
nikacích, 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 po-
hybu.

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 léka-
fiem v dokumentaci, kterou pfieloÏí poji‰tûn˘ k prokázání svého nároku.

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

4. Pokud je v pojistné smlouvû sjednáno denní od‰kodné, vzniká  nárok na
v˘platu pojistného plnûní aÏ ode dne, kter˘ je uveden v pojistné smlouvû
jako den poãátku plnûní denního od‰kodného. Pokud je v pojistné smlou-
vû sjednáno denní od‰kodné zpûtnû, vzniká nárok na v˘platu pojistného
plnûní jiÏ od 1. dne léãení, a to pokud pfiimûfiená doba léãení úrazu do-
sáhne 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 doby pfii-
mûfiené doby léãení násobené pfiíslu‰n˘m  pfiepoãtov˘m koeficientem D
takto :
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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 hospitalizace (den, kdy byl poji‰tû-
n˘ pfiijat k hospitalizaci a den, kdy byl z tohoto o‰etfiení propu‰tûn, se sãítají a pova-
Ïují za jeden den hospitalizace) násobení pfiepoãtov˘m koeficientem N, pro ostatní
dny léãení násobení pfiepoãtov˘m koeficientem D. Pokud bude délka hospitalizace
neúmûrnû del‰í neÏ je pro dan˘ úraz obvyklé, urãí v˘‰i plnûní lékafi pojistitele.    
6. Denní od‰kodné v dÛsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 365 dnÛ

nezbytného léãení v období dvou let od vzniku úrazu. Na pfiípadné dal‰í
léãení se nebere zfietel.

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

8. Pokud je léãení úrazu prodlouÏeno v dÛsledku pfiedchozích úrazÛ ãi jiÏ dfií-
ve diagnostikovan˘ch onemocnûní, vyplatí pojistitel pojistné plnûní za
pfiimûfienou dobu léãení podle diagnózy úrazu v souladu s pfiíslu‰nou o-
ceÀovací 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 nemoc-

niãní lÛÏkové péãe, která trvá minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t o‰etfie-
ní a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.     

3. Nemocniãní od‰kodné se plní za kaÏd˘ den hospitalizace v dÛsledku léãe-
ní úrazu s tím, Ïe se den, kdy byl poji‰tûn˘ pfiijat k hospitalizaci a den, kdy
byl z tohoto o‰etfiení propu‰tûn, sãítají a povaÏují za jeden den hospitali-
zace. Pojistné plnûní se vyplácí po pfiedloÏení lékafiského potvrzení o do-
bû trvání a termínu hospitalizace, nejdéle v‰ak za 365 dnÛ v prÛbûhu
dvou let od data úrazu.

4. Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatelsk˘ch ãi
kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky nemoc-
né, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch zafiízeních, v rehabilitaã-
ních zafiízeních, v dietetick˘ch zafiízeních, v domovech dÛchodcÛ apod.

E. Úrazové náklady
1. Pokud jsou v pojistné smlouvû sjednány úrazové náklady hradí pojistitel

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

2. Pojistitel hradí tyto dle lékafiského hlediska nezbytnû nutné náklady:
a) náklady léãení, které byly nezbytnû vynaloÏeny na odstranûní následkÛ 

úrazu a nehrazené ze zdravotního ãi jiného poji‰tûní. Patfií k nim první po-
fiízení umûl˘ch konãetin a náhrady zubÛ, jakoÏ i náklady na jiné potfiebné
první pofiízení náhrad dle lékafiského pfiedpisu. Regulaãní poplatky, nákla-
dy na opravu nebo znovupofiízení náhrady zubÛ, umûl˘ch konãetin nebo
jin˘ch pomÛcek nejsou hrazeny. Za nezbytné náklady spojené s léãením
úrazu se nepovaÏuje napfi. pobyt v lázních, ozdravovnách, léãebn˘ch 
a peãovatelsk˘ch ústavech, v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch, domo-
vech dÛchodcÛ a pod.;

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

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

v pfiípadû smrti v dÛsledku úrazu budou uhrazeny téÏ náklady na pfiepra-
vu 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 vy-
pro‰tûní poji‰tûného v pfiípadû smrti následkem úrazu; do pojistného pl-
nûní se zahrnují i doloÏené náklady na pátrání po poji‰tûném a jeho do-
pravu na nejbliÏ‰í sjízdnou silnici.

3. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí úãelnû vynaloÏené za-
chraÀovací náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné 
události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události. Úhrada za-
chraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota nebo
zdraví, se omezuje v˘‰í sjednané pojistné ãástky. Úhrada ostatních vyna-
loÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ se omezuje v˘‰í 5% ze sjednané pojist-
né ãástky. ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû píse-
mného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

F. Zlomeniny 
1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní zlomenin a poji‰tûn˘ násled-

kem úrazu utrpí zlomeninu ve smyslu tohoto ãlánku, vyplatí pojis-titel po-
jistnou ãástku sjednanou v pojistné smlouvû k datu úrazu.

2. Zlomeninou se rozumí traumatická zlomenina kosti (poru‰ení celistvosti
kosti) vzniklá následkem úrazu a nezávisle na jin˘ch pfiíãinách, a to bez 
ohledu na to, zda zanechá trvalé následky nebo nikoli.

3. Pojistnou událostí není zlomenina vzniklá jako následek nebo v souvislos-
ti 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 pfiedcho-

zí nemoc zpÛsobila oslabení (profiídnutí)  nebo jinou zmûnu kostí vãetnû
zlomenin zavinûn˘ch osteoporózou ;

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

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

G. Popáleniny
1. Pokud bylo ve smlouvû sjednáno poji‰tûní popálenin a poji‰tûn˘ násled-

kem úrazu utrpí popáleninu ve smyslu tohoto ãlánku, vyplatí pojistitel po-
jistnou 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‰tûnému 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 pojistné 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 nebo deformo-
ván takov˘m zpÛsobem, Ïe by po skonãení léãení vzhled poji‰tûného tr-
vale utrpûl, zejména se jedná o následky popálenin, poleptání apod. 
a souãasnû k tomuto zákroku dojde na doporuãení odborného lékafie.

3. Pojistné plnûní se proplácí na základû kopie doporuãení lékafie k zákroku
a originálÛ dokladÛ o úhradû operace, klinického léãení, pfiedepsan˘ch lé-
kÛ, kopie hospitalizaãní zprávy nebo operaãního protokolu 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 nemoc-

niãní lÛÏkové péãe, která trvá minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t o‰etfie-
ní 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 jeden den hospitalizace.
Jednorázové pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané 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, peãovatelsk˘ch ãi
kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky nemoc-
né, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch zafiízeních, v rehabilitaã-
ních 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 zafiíze-
ním od o‰etfiujících lékafiÛ, a v pfiípadû potfieby i prohlídkou nebo vy‰et-
fiením proveden˘m zdravotnick˘m zafiízením. I v pfiípadû smrti poji‰tûné-
ho je pojistitel oprávnûn vyÏadovat 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 lékafii 
a zdravotnick˘mi zafiízeními a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas se zji‰Èová-
ním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává poji‰tûn˘ zejména
podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká poji‰tûní, a také podpisem na
pfiíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu oznamuje.

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

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˘ povinen po-
drobnû a pravdivû ho vyplnit a zaslat pojistiteli. Po ukonãení léãení je dá-
le povinen nechat vyplnit pfiíslu‰nou lékafiskou zprávu, pfiiloÏit pfiípadné
dal‰í související zprávy a podklady a zaslat neprodlenû pojistiteli.

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

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

8. Pojistitel je povinen v pfiípadû pojistné události poskytnout  pojistné plnû-
ní v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. V˘‰i plnûní stanoví pojisti-
tel dle zásad uveden˘ch v âl.7 a pfiíslu‰n˘ch oceÀovacích tabulek plat-
n˘ch ke dni, kdy bylo pojistiteli doruãeno oznámení pojistné události.
Pojistitel má právo doplÀovat a mûnit pfiíslu‰né oceÀovací tabulky v zá-
vislosti na v˘voji lékafiské vûdy a praxe. Aktuální oceÀovací tabulky jsou
poji‰tûnému k dispozici na webov˘ch stránkách pojistitele.   

9. V pfiípadû rozdíln˘ch názorÛ je poji‰tûn˘ povinen nechat se vy‰etfiit znal-
ci nebo jimi urãen˘mi lékafii a podrobit se takov˘m opatfiením, která znal-
ci pokládají za nutné.

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

a) odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny písemné dotazy pojistitele, t˘ka-
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DoplÀkové pojistné podmínky 
pro poji‰tûní horních konãetin

DPP/UHK/12G

Poji‰tûní je upraveno tûmito DPP/UHK/12G, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmín-
kami – obecná ãást – UCZ/05 a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro úra-
zové poji‰tûní – zvlá‰tní ãást – UCZ/U/12G (dále jen „VPP“)
1. Poji‰tûní horních konãetin je úrazov˘m poji‰tûním trval˘ch následkÛ úrazu,

a to pouze trval˘ch následkÛ po úrazech horních konãetin.
2. Pro pojistné plnûní z poji‰tûní horních konãetin se pfiíslu‰nou oceÀovací ta-

bulkou dle VPP rozumí „OceÀovací tabulka pro urãování rozsahu trval˘ch
následkÛ úrazu pro poji‰tûní horních konãetin“. 

V pfiípadû souãasného sjednání více typÛ úrazov˘ch poji‰tûní ve stejné
smlouvû, je tato oceÀovací tabulka pouÏita v˘hradnû pro stanovení pojist-
ného plnûní z poji‰tûní horních konãetin.

3. Trvalé následky úrazu na jin˘ch ãástech tûla neÏ na horních konãetinách ne-
jsou v tomto pfiipoji‰tûní obsaÏeny a neplní se.

4. Pro toto speciální poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu horních konãetin není
sjednáno progresivní plnûní.
Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 9.2012.

jící se sjednávaného poji‰tûní, a to zejména na dotazy, které se t˘kají zdra-
votního stavu poji‰tûného;

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

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

âlánek 9 
V˘luky

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

a) pfii pouÏití prostfiedkÛ k létání (paragliding, balónové létání, letecké spor-
ty, atd.), para‰utismu a bungee jumpingu;

b) pfii horolezeckém sportu;
c) pfii aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech ãi exhibicích a s tím souvi-

sejících tréninkov˘ch jízdách;
d) pfii aktivní úãasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyÏová-

ní, skocích na lyÏích, závodech na snowbordech, bobech, skibobech a sa-
ních, 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 pfií-

slu‰né platné fiidiãské oprávnûní;
c) váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami nebo jin˘mi ozbroje-

n˘mi konflikty;
d) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘ zúãastnil na stranû orga-

nizátora;
e) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbra-

ní;
f) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného

záfiení;
g) tûlesn˘m po‰kozením pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které poji‰tû-

n˘ provede nebo nechá provést na svém tûle, pokud dÛvodem tûchto zá-
krokÛ nebyla pojistná událost.

âlánek 10
Odmítnutí nebo sníÏení pojistného plnûní

1. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu následkem poÏití al-
koholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahujících návy-
kové látky poji‰tûn˘m. Pokud to okolnosti, za kter˘ch k úrazu do‰lo, odÛ-
vodÀují, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní odmítnout.

2. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:
a) ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující jiÏ pfied úrazem

vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léãení, a to v pomûru, v jakém je
negativní pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k následkÛm úrazu;

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

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

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

3. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní povinností pojist-
níka, 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 spáchání 

úmyslného trestného ãinu s následkem smrti poji‰tûného a která podle
smlouvy má nárok na plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného, pak pojistitel vy-
platí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku. 
V opaãném pfiípadû nárok na pojistné plnûní této osobû nevzniká.

âlánek 11 
PfiedbûÏné poji‰tûní

1. Pojistitel poskytuje dle ãl. 4, odst. 4.7 aÏ 4.11. VPP UCZ/05 pfiedbûÏné po-
ji‰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 pfiedbûÏné-
ho poji‰tûní u více  podan˘ch návrhÛ na poji‰tûní. 

3. Pojistitel pfiedbûÏné poji‰tûní neposkytne, pokud navrhovatel – poji‰tûn˘
jiÏ v minulosti nebyl pfiijat do poji‰tûní nebo mu bylo úrazové poji‰tûní po-
jistitelem vypovûzeno (dle § 22 zákona o pojistné smlouvû) nebo mu by-
lo 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.

OCE≈OVACÍ TABULKA PRO URâOVÁNÍ ROZSAHU TRVAL¯CH NÁSLEDKÒ ÚRAZU PRO POJI·TùNÍ HORNÍCH KONâETIN
Následky po úrazech horních konãetin V textu „vpravo“ platí pro dominantní konãetinu. 

Po‰kození v oblasti ramenního kloubu
001  Ztráta horní konãetiny v ramenním kloubu nebo 

v paÏní kosti vpravo                      100%
002  Ztráta horní konãetiny v ramenním kloubu 

nebo v paÏní kosti vlevo                             100% 
003  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepfiíznivém postavení 

(úplná abdukce, addukce apod.) vpravo                            70%
004  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepfiíznivém postavení 

(úplná abdukce, addukce apod.) vlevo                                60%
005  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pfiíznivém postavení 

(odtaÏení 50 – 70o, pfiedpaÏení 40 – 45o, vnitfiní rotace 20o)  
vpravo                             60%

006  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pfiíznivém postavení 
(odtaÏení 50 – 70o, pfiedpaÏení 40 – 45o, vnitfiní rotace 20o)  
vlevo                               50%

007  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením, pfiedpaÏení nad 135o) vpravo      10%  

008  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením, pfiedpaÏení nad 135o) vlevo              8%   

009  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu stfiedního stupnû

(vzpaÏení pfiedpaÏením do 135o) vpravo                            20% 
010  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu stfiedního stupnû

(vzpaÏení pfiedpaÏením do 135o) vlevo                                  16%   
011  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu tûÏkého stupnû

(vzpaÏení pfiedpaÏením do 90o) vpravo                                38%  
012  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu tûÏkého stupnû

(vzpaÏení pfiedpaÏením do 90o) vlevo                              32%
013  Pakloub kosti paÏní vpravo                                                  70%
014  Pakloub kosti paÏní vlevo                                                  56%
015  Endoprotéza ramenního kloubu                              40%
016  Habituální luxace vpravo                      do 28%
017  Habituální luxace vlevo                                    do 24%  
018  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních 

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vpravo 60%
019  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních  

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vlevo 50%
020  Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo           12%
021  Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo            10%
022  Nenapravené vykloubení sternoklavikulární pfiední     6%
023  Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní        10%
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024  Následky po pfietrÏení nadhfiebenového svalu 
– podle ztráty funkce kloubu

025  Následky po pfietrÏení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu 
pfii neporu‰ené funkci kloubu vpravo                    10%

026 Následky po pfietrÏení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu  
pfii neporu‰ené funkci kloubu vlevo                                6%

Po‰kození v oblasti loketního kloubu a pfiedloktí
027  Ztráta pfiedloktí pfii zachovalém loketním kloubu vpravo 100%
028  Ztráta pfiedloktí pfii zachovalém loketním kloubu vlevo   90%
029  Totální protéza lokte poúrazová                            50%  
030  Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepfiíznivém postavení 

vpravo 60%
031  Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepfiíznivém postavení 

vlevo   50%
032  Úplná ztuhlost loketního kloubu v pfiíznivém postavení 

(ohnutí v úhlu 90o aÏ 95o) vpravo                                40%
033  Úplná ztuhlost loketního kloubu v pfiíznivém postavení 

(ohnutí v úhlu 90o aÏ 95o) vlevo                                    30%
034  Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnû vpravo 12%
035  Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnû vlevo  10%
036  Omezení pohyblivosti loketního kloubu stfiedního stupnû 

vpravo do 24%
037  Omezení pohyblivosti loketního kloubu stfiedního stupnû 

vlevo   do 20%
038  Omezení pohyblivosti loketního kloubu tûÏkého stupnû 

vpravo  do 36%
039  Omezení pohyblivosti loketního kloubu tûÏkého stupnû 

vlevo         do 30%  
040  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v nepfiíznivém postavení 

vpravo                      40%
041  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v nepfiíznivém postavení

vlevo                        30%
042  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v pfiíznivém postavení  

(stfiední postavení nebo lehká pronace) vpravo               do 20% 
043  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v pfiíznivém postavení  

(stfiední postavení nebo lehká pronace) vlevo             do 16%
044  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí lehkého stupnû 

vpravo   do 10%
045  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí lehkého stupnû 

vlevo    do 8%
046  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí stfiedního stupnû 

vpravo    do 20%
047  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí stfiedního stupnû 

vlevo  do 16%
048  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí tûÏkého stupnû 

vpravo      do 40%
049  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí tûÏkého stupnû 

vlevo   do 30%
050  Pakloub obou kostí pfiedloktí vpravo                                      80%
051  Pakloub obou kostí pfiedloktí vlevo                             70%
052  Pakloub kosti vfietenní vpravo                                    60%
053  Pakloub kosti vfietenní vlevo                               50%
054  Pakloub kosti loketní vpravo                                            40%
055  Pakloub kosti loketní vlevo                                                30%
056  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních 

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) 
vpravo             54%

057  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních 
nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vlevo  44%

058  Viklavost loketního kloubu dle stupnû vpravo  do 40%
059  Viklavost loketního kloubu dle stupnû vlevo       do 30%

Po‰kození v oblasti ruky
060  Ztráta ruky v zápûstí vpravo                                        100%
061  Ztráta ruky v zápûstí vlevo                                           80%
062  Ztráta v‰ech prstÛ ruky, popfi. vã.záprstních kostí vpravo   100%
063  Ztráta v‰ech prstÛ ruky, popfi. vã.záprstních kostí vlevo         80%
064  Ztráta v‰ech prstÛ ruky mimo palec, popfi. vã.záprstních kostí 

vpravo                     90%
065  Ztráta v‰ech prstÛ ruky mimo palec, popfi. vã.záprstních kostí

vlevo                       74%
066  Úplná ztuhlost zápûstí v nepfiíznivém postavení vpravo  do 60%
067  Úplná ztuhlost zápûstí v nepfiíznivém postavení vlevo     do 50%
068  Úplná ztuhlost zápûstí v pfiíznivém postavení vpravo      do 40%
069  Úplná ztuhlost zápûstí v pfiíznivém postavení vlevo       do 32%
070  Pakloub ãlunkové kosti vpravo                                       30%
071  Pakloub ãlunkové kosti vlevo                                              24%
072  Viklavost zápûstí dle stupnû vpravo                             do 30%
073  Viklavost zápûstí dle stupnû vlevo                                 do 20%
074  Omezení pohyblivosti zápûstí lehkého stupnû vpravo   do 12%
075  Omezení pohyblivosti zápûstí lehkého stupnû vlevo      do 10%
076  Omezení pohyblivosti zápûstí stfiedního stupnû vpravo    do 24%
077  Omezení pohyblivosti zápûstí stfiedního stupnû vlevo      do 20%
078  Omezení pohyblivosti zápûstí tûÏkého stupnû vpravo     do 40%
079  Omezení pohyblivosti zápûstí tûÏkého stupnû vlevo        do 36%

Po‰kození palce   
080  Ztráta koncového ãlánku palce vpravo                          do 30%
081  Ztráta koncového ãlánku palce vlevo                             do 24%
082  Ztráta obou ãlánkÛ palce vpravo                                  do 60%
083  Ztráta obou ãlánkÛ palce vlevo                                      do 54%
084  Ztráta palce se záprstní kostí vpravo                             75%
085  Ztráta palce se záprstní kostí vlevo                                 60%

Za ztrátu celého ãlánku se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny ãlánku
086  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém

postavení (krajní ohnutí) vpravo                                16%
087  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém

postavení (krajní ohnutí) vlevo                         14%
088  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém

postavení (v hyperextenzi) vpravo                       14%
089  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém

postavení (v hyperextenzi) vlevo                                     12%
090  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v pfiíznivém

postavení (lehké poohnutí) vpravo                                 12%
091  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v pfiíznivém

postavení (lehké poohnutí) vlevo                                 10%
092  Úplná ztuhlost základního ãlánku palce vpravo                12%
093  Úplná ztuhlost základního ãlánku palce vlevo                  10%
094  Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

v nepfiíznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 
vpravo  18%

095  Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
v nepfiíznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 
vlevo 14%

096  Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
v pfiíznivém postavení (lehká opozice) vpravo              12%

097  Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
v pfiíznivém postavení (lehká opozice) vlevo           10%

098  Úplná ztuhlost v‰ech kloubÛ palce v nepfiíznivém postavení 
vpravo     do 50%

099  Úplná ztuhlost v‰ech kloubÛ palce v nepfiíznivém postavení 
vlevo do 40%
PoloÏky 080 aÏ 099 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 100 aÏ 117 

100  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu lehkého stupnû vpravo       do 4%   

101  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu lehkého stupnû vlevo                   2%   

102  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu stfiedního stupnû vpravo       do 8%

103  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu stfiedního stupnû vlevo           do 6%

104  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu tûÏkého stupnû vpravo           do 12%  

105  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
meziãlánkového kloubu tûÏkého stupnû vlevo              do 10%

106  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu lehkého stupnû vpravo                  do 4%

107  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu lehkého stupnû vlevo                      2%   

108  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu stfiedního stupnû vpravo               do 8%

109  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu stfiedního stupnû vlevo                 do 6%

110  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu tûÏkého stupnû vpravo                do 12%  

111  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
základního kloubu tûÏkého stupnû vlevo                  do 10%

112  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu lehkého stupnû vpravo   do 6%

113  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu lehkého stupnû vlevo       do 4%

114   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu stfiedního stupnû vpravo do 12%

115   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu stfiedního stupnû vlevo    do 10%

116  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu tûÏkého stupnû vpravo    do 16%

117  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti
karpometakarpálního kloubu tûÏkého stupnû vlevo       do 14%   

Po‰kození ukazováku   
118  Ztráta koncového ãlánku ukazováku vpravo           do 20%
119  Ztráta koncového ãlánku ukazováku vlevo                  do 16%
120  Ztráta dvou ãlánkÛ ukazováku vpravo                   do 40%
121  Ztráta dvou ãlánkÛ ukazováku vlevo                      do 32%
122  Ztráta tfií ãlánkÛ ukazováku vpravo                     do 60%
123  Ztráta tfií ãlánkÛ ukazováku vlevo                              do 48%
124  Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo                          do 60%
125  Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo                           do 48%

Za ztrátu celého ãlánku prstu se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny ãlánku
126  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním 

nataÏení vpravo                                                         24%
127  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním  

nataÏení vlevo                                                                             20%
128  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním

ohnutí vpravo                                                                          28%
129  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním

ohnutí vlevo                                                                          24%
PoloÏky 118 aÏ 129 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 130 aÏ 137

130  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 1 aÏ 2 cm)  
vpravo    do 8%

131  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 1 aÏ 2 cm) 
vlevo    do 6%

132  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 2 aÏ 3 cm) 
vpravo do 12%

133  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 2 aÏ 3 cm) 
vlevo   do 8%
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UCZ/DDPN/12G

Úvodní ustanovení

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

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Pojistná ochrana platí na území âeské republiky, není-li ujednáno jinak.
2. Poji‰tûn˘ musí mít trvalé bydli‰tû v âeské republice, není-li dohodnuto jinak. 
3. Je-li pfiijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze zdravotní dokumentace ne-

bo na v˘sledku lékafiské prohlídky, náklady s tím spojené nese navrhovatel.  
4. Pojistit lze osoby ve vûku od 18 let. 
5. Poji‰tûní lze sjednat pro fyzické osoby, které mají ve smyslu zákona o dani 

z pfiíjmu pfiíjem ze závislé ãinnosti a funkãní poÏitky („zamûstnanci“), a dá-
le pro osoby, které mají pravideln˘ pfiíjem z podnikání nebo jiné samostat-
né v˘dûleãné ãinnosti („osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné“).          

âlánek 2
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí

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

2. Je-li poji‰tûní sjednáno jako ‰kodové, je v pfiípadû pojistné události pojistitel
povinen poskytnout náhradu ‰kody zpÛsobenou sníÏením nebo ztrátou pfií-
jmu poji‰tûného v dÛsledku pracovní neschopnosti, a to v˘platou denní
dávky od urãeného dne pracovní neschopnosti po uplynutí karenãní lhÛty.
V˘‰e denní dávky je v pojistné smlouvû stanovena pojistnou ãástkou.

Pojistitel je povinen poskytnout náhradu ‰kody jen ve v˘‰i prokázané sku-
teãné ztráty pfiíjmu poji‰tûného, a to ve v˘‰i pojistitelné denní dávky ve
smyslu tûchto pojistn˘ch podmínek (pojistitelná denní dávka).    

3. Je-li poji‰tûní sjednáno jako obnosové, je v pfiípadû pojistné události pojisti-
tel povinen vyplatit od urãeného dne pracovní neschopnosti po uplynutí ka-
renãní lhÛty denní dávku pfii pracovní neschopnosti, a to v rozsahu vyme-
zeném pojistnou smlouvou. 

4. Podmínky pfiijetí do poji‰tûní urãuje pojistitel. 

âlánek 3
Stanovení pojistného 

1. Pojistné stanoví pojistitel zejména s ohledem na sjednanou v˘‰i denní dáv-
ky a pfiíslu‰nou sazbu (danou vstupním vûkem, sjednanou karenãní lhÛtou
a zpÛsobem v˘dûleãné ãinnosti) a na zdravotní stav poji‰tûného, jakoÏ 
i s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní ãinnost.  

2. Urãuje-li pojistitel v˘‰i pojistného s pfiihlédnutím k vûku poji‰tûného, pak se
vstupní vûk poji‰tûného vypoãte jako rozdíl mezi kalendáfiním rokem po-
ãátku poji‰tûní a kalendáfiním rokem narození poji‰tûného. 

3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo upravit navrhovanou v˘‰i denní
dávky nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob, které jsou vy-
staveny zv˘‰enému pojistnému riziku. 

4. Platnost ustanovení VPP – obecná ãást – UCZ/05 se roz‰ifiuje i pro toto ob-
nosové poji‰tûní

âlánek 4
Pojistná událost a pojistné plnûní

1. Pojistnou událostí je pracovní neschopnost poji‰tûného, pfii které dochází ke
ztrátû pfiíjmu poji‰tûného ze zamûstnání ãi v˘dûleãné ãinnosti a která na-
stala v dobû trvání poji‰tûní. 

134  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 3 aÏ 4 cm) 
vpravo  do 16%

135  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 3 aÏ 4 cm) 
vlevo  do 12%

136  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû pfies 4 cm) 
vpravo do 20%

137  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû pfies 4 cm)  
vlevo   do 16%   

138  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu 
ukazováku pfii neporu‰ené úchopové funkci vpravo                     4%

139  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu 
ukazováku pfii neporu‰ené úchopové funkci vlevo                          2%

140  NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu ukazováku
s poruchou abdukce vpravo                                        6%

141  NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu ukazováku
s poruchou abdukce vlevo                                             4%

Po‰kození prostfiedníku 
142  Ztráta koncového ãlánku prostfiedníku vpravo         do 16%
143  Ztráta koncového ãlánku prostfiedníku vlevo                    do 12%
144  Ztráta dvou ãlánkÛ prostfiedníku vpravo                            do 35%
145  Ztráta dvou ãlánkÛ prostfiedníku vlevo                                do 28%
146  Ztráta tfií ãlánkÛ prostfiedníku vpravo                        do 55%
147  Ztráta tfií ãlánkÛ prostfiedníku vlevo                                   do 45%   
148  Ztráta prostfiedníku se záprstní kostí vpravo                          do 55%
149  Ztráta prostfiedníku se záprstní kostí vlevo                            do 45%

Za ztrátu celého ãlánku prstu se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny ãlánku

Po‰kození prsteníku a malíku
150  Ztráta koncového ãlánku prstu vpravo                   do 10%
151  Ztráta koncového ãlánku prstu vlevo                       do 3%
152  Ztráta dvou ãlánkÛ prstu vpravo                                     do 18%
153  Ztráta dvou ãlánkÛ prstu vlevo                     do 5%
154  Ztráta tfií ãlánkÛ prstu vpravo                          do 25%
155  Ztráta tfií ãlánkÛ prstu vlevo                                       do 8%   
156  Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo              do 25%
157  Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo                     do 8%

Za ztrátu celého ãlánku se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny ãlánku
158  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ prstu v krajním nataÏení 

nebo ohnutí vpravo                                            do 18%
159  Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ prstu v krajním nataÏení 

nebo ohnutí vlevo                                           do 14%
PoloÏky 150 aÏ 159 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 160 aÏ 167

160  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 1 aÏ 2 cm) 
vpravo      do 4%

161  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 1 aÏ 2 cm) 
vlevo           2%

162  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 2 aÏ 3 cm) 
vpravo       do 6%

163  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 2 aÏ 3 cm) 
vlevo    do 4%

164  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 3 aÏ 4 cm) 
vpravo  do 10%

165  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû 3 aÏ 4 cm) 
vlevo do 8%

166  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû pfies 4 cm) 
vpravo do 16%

167  Porucha úchopové funkce prstu (do dlanû pfies 4 cm) 
vlevo   do 12%

168  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu prstu
pfii neporu‰ené úchopové funkci vpravo                                2%

169  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu prstu
pfii neporu‰ené úchopové funkci vlevo                                            1%

170  NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu prstu 
s poruchou abdukce vpravo                                            2%

171  NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu prstu 
s poruchou abdukce vlevo                                         1% 

Poruchy nervÛ horní konãetiny traumatické
V hodnocení jsou jiÏ zohlednûny pfiípadné poruchy vasomotorické a trofika
172  Porucha nervu axillárního vpravo                            do 60%
173  Porucha nervu axillárního vlevo                                        do 50%
174  Porucha kmene nervu vfietenního (postiÏení inervovan˘ch

svalÛ) vpravo                                                               do 84%
175  Porucha kmene nervu vfietenního (postiÏení inervovan˘ch

svalÛ) vlevo                                                                         do 74%
176  Porucha kmene nervu vfietenního (zachování funkce

trojhlavého svalu) vpravo                                           do 64%
177  Porucha kmene nervu vfietenního (zachování funkce

trojhlavého svalu) vlevo                                                       do 54%
178  Obrna distální ãásti vfietenního nervu (porucha funkce

palcov˘ch svalÛ) vpravo                                                     do 28%
179  Obrna distální ãásti vfietenního nervu (porucha funkce

palcov˘ch svalÛ) vlevo                                            do 24%
180  Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo         do 50%
181  Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo         do 30%
182  Porucha distálního kmene loketního nervu (postiÏení

inervovan˘ch svalÛ) vpravo                                     do 76%
183 Porucha distálního kmene loketního nervu (postiÏení

inervovan˘ch svalÛ) vlevo                                           do 60%
184  Porucha distální ãásti loketního nervu (zachování funkce

ulnárního ohybaãe karpu a ohybaãe prstÛ) vpravo     do 56%
185  Porucha distální ãásti loketního nervu (zachování funkce

ulnárního ohybaãe karpu a ohybaãe prstÛ) vlevo         do 46%
186  Porucha stfiedního nervu (postiÏení inervovan˘ch svalÛ) 

vpravo do 64%
187  Porucha stfiedního nervu (postiÏení inervovan˘ch svalÛ) 

vlevo do 54%
188  Porucha celé pletenû paÏní vpravo                    do 100%
189  Porucha celé pletenû paÏní vlevo                          do 90%
Jiné trvalé následky úrazu neÏ trvalé následky horních konãetin nejsou 
z tohoto pfiipoji‰tûní vypláceny.

V‰eobecné pojistné podmínky   
pro poji‰tûní denních dávek v pracovní neschopnosti
– zvlá‰tní ãást –
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2. ·kodná událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe
z pfiedloÏen˘ch dokladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok
na pojistné plnûní. 

3.  Pracovní neschopností se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí stav, kdy poji‰-
tûn˘ nemÛÏe z lékafiského rozhodnutí pro nemoc nebo úraz Ïádn˘m zpÛ-
sobem vykonávat a ani nevykonává své zamûstnání ãi v˘dûleãnou ãinnost
(uvedené v návrhu na poji‰tûní), vã. fiídící a kontrolní ãinnosti, a to ani po
omezenou ãást dne. 

4.  Pracovní neschopnost poji‰tûn˘ dokládá vystaven˘m potvrzením - dokla-
dem o pracovní neschopnosti vystaven˘m pfiíslu‰n˘m zdravotnick˘m zafií-
zením (o‰etfiujícím lékafiem) a dal‰ími k likvidaci potfiebn˘mi doklady.

5. Opodstatnûnost pracovní neschopnosti uzná zdravotnické zafiízení urãené
pojistitelem (lékafi urãen˘ pojistitelem), a to návaznû na revizní lékafiské vy-
‰etfiení provedené lékafiem urãen˘m pojistitelem nebo na základû pfiedloÏe-
né zdravotní dokumentace. 

6. Pokud pojistná událost konãí dnem, kter˘ stanoví lékafi urãen˘ pojistitelem (ne-
opodstatnûnost trvání pracovní neschopnosti), konãí tímto dnem i povinnost
pojistitele poskytnout plnûní, tj. vyplácet denní dávku.  

7. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po pfiedloÏení ve‰ker˘ch dokladÛ. Nebylo-
li ujednáno jinak, pfiípadné náklady spojené s vystavením poÏadovan˘ch do-
kladÛ hradí poji‰tûn˘. Doklady vystavené manÏelem, manÏelkou, rodiãem, dí-
tûtem ãi jinou, poji‰tûnému blízkou ãi pfiíbuznou osobou, pojistitel neuznává. 

8. Pojistné plnûní pojistitel poskytne za kalendáfiní dny pracovní neschopnosti.
9. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní maximálnû za 365 dnÛ pracovní neschop-

nosti v ãasovém intervalu tfií let.         
10. Pojistnou událostí se pro toto poji‰tûní rozumí i zmûna diagnózy. Trvá-li pra-

covní neschopnost pro dal‰í, jinou diagnózu (za pfiedpokladu ukonãení léãe-
ní kvÛli diagnóze, pro kterou byla pÛvodnû pracovní neschopnost vystavena),
dnem zmûny diagnózy poãíná nová pojistná událost (plnûní se poskytne po
uplynutí nové karenãní lhÛty).

11. Je-li pracovní neschopnost vystavena pro soubûh více diagnóz, jedná se 
o jednu pojistnou událost.   

12. Pfii pojistné události, kdy pracovní neschopnost pfiesahuje okamÏik zániku
poji‰tûní, náleÏí pojistné plnûní pouze za období do zániku poji‰tûní.

13. Dojde-li k pojistné události mimo území âeské republiky, plní pojistitel pou-
ze za dobu z lékafiského hlediska nezbytnû nutné hospitalizace, vznikne-li
nárok podle ostatních ustanovení tûchto pojistn˘ch podmínek (napfi. pokud
je vystavena pracovní neschopnost i zpûtnû). 

14. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li k pojistné
události následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfií-
pravkÛ obsahujících návykové látky poji‰tûn˘m. To neplatí, pokud uvedené
látky obsahovaly léky, které poji‰tûn˘ uÏil zpÛsobem pfiedepsan˘m lékafiem,
a nebyl-li lékafiem nebo v˘robcem upozornûn, Ïe v dobû aplikace tûchto lé-
kÛ nelze vykonávat ãinnost, v jejímÏ dÛsledku do‰lo k pojistné události. 

âlánek 5
âekací doba a pfiedbûÏné poji‰tûní

1. Nárok na pojistné plnûní z titulu uzavfiené pojistné smlouvy vzniká aÏ po 
uplynutí ãekací doby. âekací doba zaãíná bûÏet od poãátku poji‰tûní a ãiní
3 mûsíce, není-li ujednáno jinak.  

2. V dobû pfiedbûÏného poji‰tûní bûÏí ãekací doba od poãátku poji‰tûní uve-
deného v návrhu.

3. Pro pojistné události, které vzniknou bûhem ãekací doby, náleÏí pojistné pl-
nûní pouze za období po uplynutí ãekací doby. 

4. âekací doba se nevztahuje na pojistnou událost vzniklou:
a) následkem úrazu, ke kterému do‰lo v dobû trvání poji‰tûní 
b) vyjmenovan˘m akutním infekãním onemocnûní – zardûnky, spalniãky, pla-

né ne‰tovice, ne‰tovice, spála, zá‰krt, ãern˘ ka‰el, pfiíu‰nice, spinální dûtská
obrna, meningitida, úplavice, paratyfus, skvrnit˘ tyfus, tyfus, cholera, febris
recurrens (návratná horeãka), malárie, snûÈ slezinná, rÛÏe, Ïlutá zimnice,
mor, tularémie a psitakóza. 

5. Pfii zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení sjednané denní dávky se na
nav˘‰enou ãást vztahuje opûtovnû ãekací doba uvedená v bodû 1 tohoto
ãlánku. Dokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje pojistitel pojistné
plnûní z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném rozsahu s tím, Ïe jeho ma-
ximální v˘‰e je omezena zpÛsobem uveden˘m na návrhu. 

6. Pojistitel poskytuje pfiedbûÏné poji‰tûní dle ãl. 4, odst. 4.7. aÏ 4.11. VPP
UCZ/05. Pokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje pojistitel pojist-
né plnûní z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném rozsahu: pro v˘poãet po-
jistného plnûní z poji‰tûní denních dávek pfii pracovní neschopnosti se pou-
Ïije nanejv˘‰ ãástka 300 Kã/den.

âlánek 6
Pojistná ãástka

1. V pfiípadû obnosového poji‰tûní je pojistnou ãástkou v˘‰e denní dávky sta-
novená v pojistné smlouvû.

2. V pfiípadû ‰kodového poji‰tûní se v˘‰e pojistné ãástky stanoví z dosaÏeného
ãistého pfiíjmu poji‰tûného za poslední zdaÀovací období pfied vznikem, pfií-
padnû zmûnou poji‰tûní. Pojistitel je oprávnûn pfii uzavfiení poji‰tûní i pfii li-
kvidaci pojistn˘ch událostí zkoumat v˘‰i pfiíjmu poji‰tûného.

3. V pfiípadû ‰kodového poji‰tûní za kaÏd˘ den pracovní neschopnosti, za kter˘
poji‰tûnému vzniká právo na pojistné plnûní, plní pojistitel v˘‰i sjednané den-
ní dávky, nejv˘‰e v‰ak do v˘‰e pojistitelné denní dávky.

4. Pojistitelnou denní dávkou se rozumí skuteãná ztráta na v˘dûlku poji‰tûné-
ho pfiipadající na jeden kalendáfiní den. Ztráta se vypoãítá ze souãtu ãist˘ch
pfiíjmÛ poji‰tûného za posledních 12 mûsícÛ, resp. za poslední úãetní rok
pfied vznikem poji‰tûní nebo pojistné události sníÏeného o nároky náleÏejí-
cí poji‰tûnému z dÛvodu pracovní neschopnosti. Jedná se napfi. o dávky so-
ciálního poji‰tûní, platby od zamûstnavatele nebo od v‰ech pojistitelÛ, od-
‰kodnûní pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, apod.   

5. Pfiesáhne-li v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní pojistná ãástka pojistitelnou den-
ní dávku, je pojistitel oprávnûn pojistnou ãástku upravit (sníÏit) dle skuteã-
n˘ch pomûrÛ. 

âlánek 7
V˘luky

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnûní za ‰kodné události, které vznikly:
a) jako dÛsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
b) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán vinn˘m úmysln˘m

trestním ãinem, nebo pfii kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;
c) v souvislosti s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami nebo jin˘-

mi ozbrojen˘mi konflikty;
d) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘m úãastnil na stranû orga-

nizátora;
e) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbraní;
f) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného záfiení;
g) po‰kozením zdraví pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které poji‰tûn˘

provede nebo si nechá provést na svém tûle;
h) pfii profesionálním provozování sportu;
i) pfii pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod, které nejsou v‰e-

obecné vûdecky uznávány;
j) pro léãení v dÛsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu, poru-

chy du‰evní a poruchy chování;
k) z dÛvodu léãení alkoholismu nebo toxikomanie;
l) z dÛvodu léãebné péãe v souvislosti s kosmetick˘mi úkony, které nejsou 

z lékafiského hlediska nezbytné a neslouÏí-li tyto zákroky k odstranûní ná-
sledkÛ úrazu;

m) v souvislosti s léãením v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch ãi hospitalizací
pouze s potfiebou peãovatelské a opatrovnické péãe, s pobytem v lázeÀ-
sk˘ch zafiízeních ãi sanatoriích a v rehabilitaãních zafiízeních, s pracovní ne-
schopností vystavenou z dÛvodu doprovodu ãi o‰etfiování osoby blízké;

n) pro pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s normálním, abnormál-
ním a pfiedãasn˘m porodem, rizikov˘m tûhotenstvím, potratem, léãením
neplodnosti vã. umûlého oplodnûní, pfii tûhotensk˘ch vy‰etfieních a one-
mocnûních souvisejících s tûhotenstvím (gestózy);

o) v souvislosti s úrazem, kter˘ poji‰tûn˘ utrpûl pfii fiízení motorového vozidla
bez platného fiidiãského oprávnûní.

2.  Pojistiteli dále nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnûní: 
a) za dobu pracovní neschopnosti poji‰tûného do oznámení ‰kodné 

události (ãl.10.7);
b) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy poji‰tûn˘ odmítl lékafi-

ské vy‰etfiení lékafiem, kterého pojistitel urãil, nebo se k tomuto vy‰etfiení
bez pfiedchozí omluvy a uvedení dÛvodu nedostavil nebo se nenechal léka-
fiem vy‰etfiit;

c) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy pojistitel nebo pfiíslu‰-
n˘ orgán státní správy zjistil poru‰ení léãebného reÏimu poji‰tûn˘m, zvlá‰tû
pak pokud se prokázalo, Ïe poji‰tûn˘ v dobû pracovní neschopnosti vyko-
nává zamûstnání ãi jinou v˘dûleãnou ãinnost (i ãinnost fiídící nebo kontrol-
ní) ãi nedodrÏuje léãen˘ reÏim; 

d) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy pojistitel zjistil, Ïe se
poji‰tûn˘ v dobû pracovní neschopnosti nezdrÏuje v místû urãeném lékafiem
na potvrzení o pracovní neschopnosti;    

e) za dobu pracovní neschopnosti v souvislosti s léãením nemocí ãi úrazÛ, které
pojistitel uvedl ve svém v˘slovném prohlá‰ení (v˘luky – smluvní ujednání). 

âlánek 8
Zánik poji‰tûní

Kromû pfiípadÛ uveden˘ch v obecné ãásti VPP UCZ/05 poji‰tûní zaniká:
1. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém do‰lo k zániku pfiíjmu po-

ji‰tûného z v˘konu povolání nebo v˘dûleãné ãinnosti, na jejímÏ základû by-
lo, nebo aktuálnû je, poji‰tûní sjednáno.  

2. Uplynutím pojistného období, ve kterém vzniká poji‰tûnému nárok na sta-
robní dÛchod dle platn˘ch pfiedpisÛ, nejpozdûji v‰ak dosaÏením 65 let vû-
ku poji‰tûného, není-li ujednáno jinak. 

3. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu pfiiznání invalidního dÛchodu na zá-
kladû pravomocného rozhodnutí orgánu sociálního zabezpeãení.

4. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém poji‰tûn˘ pfiestane vyko-
návat zamûstnání nebo v˘dûleãnou ãinnost uvedenou na návrhu poji‰tûní.
Pfii zmûnû zamûstnání nebo podnikání, pfiípadnû zmûnû zpÛsobu v˘dûleã-
né ãinnosti, mÛÏe pojistník poÏádat o pokraãování poji‰tûní. Poji‰tûní mÛÏe
pokraãovat pouze na základû písemného vyjádfiení pojistitele. 

5. Smrtí pojistníka, neprojeví-li poji‰tûná osoba zájem o pokraãování poji‰tûní.  
6. Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû trvání poji‰tûní trvalé bydli‰tû mimo území âeské

republiky. 

âlánek 9
Zmûny poji‰tûní

1. Úãastníci se mohou dohodnout na zmûnû poji‰tûní. V‰echny navrhované
zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû písemné Ïádosti pojistníka,
pfiípadnû pojistníka i poji‰tûného. Pojistitel akceptuje navrhované zmûny pí-
semn˘m potvrzením.   

2. Vznikne-li pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰tûného nárok
na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti, pokud ne-
bylo ujednáno jinak.     

3.  Je-li v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní denní dávka na základû skuteãností zji‰-
tûn˘ch pfii likvidaci ‰kodné události pfiizpÛsobena (sníÏena) podle skuteã-
n˘ch pomûrÛ a pojistné plnûní poskytováno v této v˘‰i, upraví pojistitel po-
jistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti pojistného, nebylo-li ujednáno jinak.   

4. Zmûny poji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho píse-
mném vyjádfiení. 

âlánek 10
Práva a povinnosti úãastníkÛ poji‰tûní

Vedle povinností stanoven˘ch zákonem je pojistník a poji‰tûn˘ povinen:
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1. Nahlásit pojistiteli neprodlenû ve‰keré zmûny oproti údajÛm uveden˘m 
v návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy, napfi. zmûnu jména, bydli‰tû, za-
mûstnání, zájmové ãi sportovní ãinnosti, zdravotního stavu, apod. V pfiípa-
dû poklesu pfiíjmÛ oproti pfiíjmÛm, na základû kter˘ch bylo poji‰tûní sjed-
náno, v posledních 12 mûsících o více jak 20 %, oznámit tuto skuteãnost
pojistiteli.    

2. Poji‰tûn˘ je povinen léãit se podle pokynÛ lékafie, dodrÏovat léãebn˘ reÏim
a vylouãit ve‰kerá jednání, která brání uzdravení a vyÏaduje-li to pojistitel,
dát se na jeho náklady vy‰etfiit pojistitelem urãen˘m lékafiem.

3. PoÏaduje-li poji‰tûn˘ kontrolní vy‰etfiení, je povinen nést náklady spojené 
s tímto vy‰etfiením.  Pokud na základû kontrolního vy‰etfiení pojistitel po-
skytne dal‰í pojistné plnûní, náklady na kontrolní vy‰etfiení poji‰tûnému 
uhradí. 

4. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného.
Zji‰Èování zdravotního stavu se provádí na základû zpráv a zdravotní doku-
mentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m zdravotnick˘m zafiízením od
lékafiÛ poji‰tûného, v pfiípadû potfieby i vy‰etfiením proveden˘m pojistitelem
urãen˘m lékafiem. I v pfiípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏa-
dovat lékafiské zprávy potfiebné k ‰etfiení.

5. Souhlas se zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává
poji‰tûn˘ zejména sv˘m podpisem návrhu, na jehoÏ základû vzniká poji‰tû-
ní a akceptováním návrhu pojistitele, jakoÏ i sv˘m podpisem na pfiíslu‰ném
tiskopisu, kter˘m ‰kodnou událost oznamuje. Tímto souhlasem souãasnû
zbavuje lékafie a zdravotnická zafiízení mlãenlivosti. Odvoláním tohoto sou-
hlasu poji‰tûní zaniká. 

6. Pfii pojistné události v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní musí poji‰tûn˘ doloÏit
v˘‰i ãistého pfiíjmu, a to zpÛsobem urãen˘m pojistitelem. Dále je na v˘zvu
pojistitele poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í poÏadované doklady (napfi. do-
klad o plnûní od jin˘ch pojistitelÛ, zamûstnavatele, nemocenského ãi dÛ-
chodového poji‰tûní apod.).

7. Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do poloviny karenãní lhÛty od poãátku tr-
vání pracovní neschopnosti nahlásit pojistnou událost. V˘jimky jsou moÏné
pouze v pfiípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu poji‰tûného nebylo to-
to moÏné provést.
Dále je poji‰tûn˘ povinen do konce karenãní lhÛty od poãátku trvání pra-
covní neschopnosti pfiedloÏit pojistiteli lékafiem vyplnûn˘ doklad o pracovní
neschopnosti se stanovením diagnózy. Je-li ohlá‰ení ‰kodné události prove-
deno po uplynutí této lhÛty, pak se za prv˘ den pracovní neschopnosti po-
vaÏuje ve smyslu tûchto podmínek den, kdy bylo ohlá‰ení pojistiteli proka-
zatelnû doruãeno. V˘jimky jsou moÏné pouze v pfiípadû, kdy vzhledem 
k zdravotnímu stavu nebylo moÏné tyto doklady odeslat.

8. Pfii pracovní neschopnosti del‰í neÏ tfii t˘dny je poji‰tûn˘ povinen 
v pravideln˘ch 14-ti denních intervalech pfiedkládat pojistiteli lékafiem po-

tvrzen˘ pfiíslu‰n˘ tiskopis o trvání pracovní neschopnosti, pokud pojistitel
nestanoví jinak. 

9. Poji‰tûn˘ je povinen zdrÏovat se v dobû pracovní neschopnosti, kromû 
odÛvodnûn˘ch pfiípadÛ (napfi. hospitalizace ãi za v˘slovného souhlasu své-
ho o‰etfiujícího lékafie), v místû urãeném lékafiem na potvrzení o pracovní
neschopnosti, a to na území âR, nedohodne-li se s pojistitelem jinak. 

10. Poji‰tûn˘ je povinen dostavit se ve stanoveném termínu k lékafiskému vy-
‰etfiení k pojistitelem urãenému lékafii a nechat se vy‰etfiit. 

11. Pojistitel je oprávnûn kontrolovat plnûní povinností pojistníka i poji‰tûného 
a pfii poru‰ení povinností je oprávnûn sníÏit ãi neposkytnout pojistné plnûní. 

âlánek 11
V˘klad pojmÛ

1. Nemocí se rozumí podle v‰eobecnû uznávaného stavu lékafisk˘ch vûd ano-
mální tûlesn˘ nebo du‰evní stav. 

2. Hospitalizací se rozumí pobyt poji‰tûného v nemocnici, jestliÏe jeho o‰etfie-
ní musí b˘t podle obecnû uznávaného stavu lékafiské vûdy provedeno v ne-
mocnici na lÛÏkové ãásti vzhledem k závaÏnosti nemoci ãi úrazu nebo vzhle-
dem k charakteru provádûného o‰etfiení.

3. Léãebnou péãí se rozumí lékafiské o‰etfiení, které se podle obecnû uznáva-
ného stavu lékafiské vûdy jeví vhodn˘m k obnovení zdraví, ke zlep‰ení zdra-
votního stavu nebo k zamezení jeho zhor‰ení.

4. Karenãní lhÛtou se rozumí v pojistné smlouvû sjednané období zapoãítáva-
né od vzniku pojistné události, za které pojistitel neposkytuje plnûní. 

5. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobe-
ní vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kte-
rému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobeno
po‰kození zdraví. 

6. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie, vã. hernií (v˘hfiezÛ)
meziobratlov˘ch plotének, ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛso-
bením na pátefi a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ
existovala pfied úrazem. Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku obvykle vyko-
návan˘ch pohybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou povaÏovány za úraz. 

7. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze tehdy,
byla-li zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebyla-li dis-
poziãnû podmínûna.  

âlánek 12
Závûreãná ustanovení 

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

UCZ/DPP/DDZZ/12GDoplÀkové pojistné podmínky    
pro poji‰tûní denních dávek pfii nedobrovolné
ztrátû zamûstnání

Úvodní ustanovení

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

âlánek 1
V˘klad pojmÛ

Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek níÏe uvedené pojmy zname-
nají:
– nezamûstnaná osoba: kaÏdá osoba, která není v pracovním nebo obdobném

vztahu, nevykonává samostatnou v˘dûleãnou ãinnost, je registrována v âeské
republice na úfiadu práce jako uchazeã o zamûstnání a pfii tom pobírá podporu
v nezamûstnanosti, anebo dávky sociálního charakteru ãi státní podporu nahra-
zující podporu v nezamûstnanosti. 

– nezamûstnanost: stav nezamûstnané osoby, u které do‰lo ke ztrátû zamûstnání,
a na tuto ztrátu zamûstnání se nevztahují v˘luky z poji‰tûní  

– karenãní lhÛta: 60 dnÛ nepfieru‰ené evidence na úfiadu práce, za kterou 
v pfiípadû pojistné události pojistitel neposkytuje pojistné plnûní.

Pojistitelnost:
– poji‰tûny mohou b˘t pouze osoby ve vûku 18 aÏ 65 let, které mají trvalé

bydli‰tû (dlouhodob˘ pobyt) v âeské republice; 
– pojistit lze pouze fyzické osoby - zamûstnance, ktefií jsou k datu podpi-

su návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy (Ïádosti o zavedení tohoto po-
ji‰tûní) zamûstnáni v hlavním pracovním pomûru nepfietrÏitû 12 po so-
bû jdoucích kalendáfiních mûsícÛ u jednoho zamûstnavatele, nejsou ve
zku‰ební dobû, nedali ani jim nebyla dána v˘povûì z pracovního po-
mûru, nezru‰ili se zamûstnavatelem okamÏitû pracovní pomûr ani jim
nebyl ze strany zamûstnavatele zru‰en, neobdrÏeli ani nezaslali za-
mûstnavateli návrh na skonãení pracovního pomûru dohodou, nepatfií
dle svého vûdomí mezi okruh zamûstnancÛ, se kter˘mi by mohl b˘t bû-
hem pfií‰tích 12 mûsícÛ rozvázán pracovní pomûr z dÛvodÛ uveden˘ch
v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce v platném znûní (tedy zejména 
v dÛsledku organizaãních zmûn zamûstnavatele, sniÏování stavu za-
mûstnancÛ apod.).

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

1. Odchylnû od VPP UCZ/DDPN/12G ãl. 2, odst. 1 se ujednává, Ïe poji‰tûní se
sjednává pro pfiípad nedobrovolné ztráty zamûstnání a z toho vypl˘vající
ztráty pfiíjmÛ.

2. Odchylnû od VPP UCZ/DDPN/12G ãl. 2, odst. 3 se ujednává, Ïe 
v pfiípadû pojistné události je pojistitel povinen vyplatit od urãeného dne ne-
dobrovolné ztráty zamûstnání po uplynutí karenãní lhÛty denní dávku pfii
nedobrovolné ztrátû zamûstnání, a to v rozsahu vymezeném pojistnou
smlouvou.

âlánek 3
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je ztráta zamûstnání poji‰tûné osoby s následnou neza-
mûstnaností, která trvá nepfietrÏitû alespoÀ 60 kalendáfiních dní a po celou
tuto dobu je poji‰tûn˘ evidován na úfiadu práce jako uchazeã o zamûstná-
ní.

2. ·kodná událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe
podle pfiedloÏen˘ch dokladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl
nárok na pojistné plnûní.

âlánek 4
âekací doba a pfiedbûÏné poji‰tûní

1. Odchylnû od v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/DDPN/12G se sta-
noví, Ïe ãekací doba nebude uplatÀována.

2. Pojistitel poskytuje pfiedbûÏné poji‰tûní dle ãl. 4, odst. 4.7. aÏ 4.11. VPP
UCZ/05. Pokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje pojistitel pojist-
né plnûní z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném rozsahu: pro v˘poãet po-
jistného plnûní z poji‰tûní denních dávek pfii nedobrovolné ztrátû zamûst-
nání se pouÏije nanejv˘‰ ãástka 300 Kã/den.

âlánek 5
Pojistné plnûní

1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ byl pfied po-
jistnou událostí zamûstnán v hlavním pracovním pomûru. 
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2. Pojistitel vyplatí oprávnûné osobû denní dávky za období po ukonãení ka-
renãní lhÛty. 

3. Z jedné pojistné události lze plnit max. za dobu 12 mûsícÛ.
4. Pojistné plnûní je pojistitel povinen vyplatit oprávnûné osobû.
5. Mezi pojistn˘mi událostmi musí b˘t poji‰tûn˘ zamûstnán v hlavním pra-

covním pomûru minimálnû 6 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícÛ. Je-li
doba mezi pojistn˘mi událostmi krat‰í neÏ 6 mûsícÛ, vyplatí pojistitel po-
jistné plnûní jako za jednu pojistnou událost (viz bod 3 tohoto ãlánku).

6. V pfiípadû, kdy u poji‰tûného dojde k soubûhu pojistn˘ch událostí z tohoto
poji‰tûní a z poji‰tûní denních dávek pfii pracovní neschopnosti, plní pojisti-
tel z titulu nezamûstnanosti pouze tehdy, jestliÏe nezamûstnanost nastala ja-
ko pojistná událost první v pofiadí.

7. Z titulu nezamûstnanosti, jakoÏto pojistné události druhé v pofiadí, posky-
tuje dále pojistitel plnûní za podmínky, Ïe k datu ukonãení první pojistné 
události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak splnûny podmínky pro po-
skytnutí plnûní z titulu nezamûstnanosti. 

8. V pfiípadû nezamûstnanosti je poji‰tûn˘ povinen pojistiteli poskytnout ze-
jména:

– vyplnûn˘ formuláfi Oznámení o ‰kodû;
– kopii pracovní smlouvy vã. v‰ech podepsan˘ch dodatkÛ k pracovní smlouvû;
– kopii dokladu o rozvázání pracovního pomûru (v˘povûì z pracovního po-

mûru, dohoda o ukonãení pracovního pomûru apod.);
– kopii zápoãtového listu;
– kopii Rozhodnutí o pfiiznání dávek hmotného zabezpeãení (podpory v ne-

zamûstnanosti, pfiíp. jin˘ch sociálních dávek) s uvedením data, od kterého
je poji‰tûnému pfiiznána pfiíslu‰ná dávka;

– kopie v‰ech pracovních smluv uzavfien˘ch na dobu urãitou nebo neurãitou
vã. podepsan˘ch dodatkÛ k pracovním smlouvám, ze kter˘ch vypl˘vá, Ïe
byl poji‰tûn˘ zamûstnán nejménû 12 mûsícÛ pfied poãátkem poji‰tûní;

– dle jeho pokynÛ potvrzení, Ïe je po dobu nároku na plnûní veden v evidenci
uchazeãÛ o zamûstnání u pfiíslu‰ného úfiadu práce a pobírá dávky hmotné-
ho zabezpeãení;

– kopii Rozhodnutí o ukonãení pobírání podpory v nezamûstnanosti nebo dá-
vek sociálního charakteru a státní sociální podpory nahrazující podporu 
v nezamûstnanosti;

– kopie v‰ech dal‰ích zmûn, tzn. pozastavení, ukonãení vyplácení dávek v ne-
zamûstnanosti, vã. Rozhodnutí o vyfiazení z evidence uchazeãÛ o zamûst-
nání;

– dal‰í doklady, které si pojistitel vyÏádá.
9. Pokud dojde k zániku poji‰tûní dle ãlánku 8 UCZ/DDPN/12G zÛstává nárok

na v˘platu pojistného plnûní podle ãlánku 5 tûchto DPP zachován.

âlánek 6
V˘luky z poji‰tûní

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich dÛsledku:
a) ztráty zamûstnání, která byla poji‰tûnému pfiedbûÏnû oznámena jiÏ pfied da-

tem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní a ztrátou zamûstnání, ke které dojde
pfied datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní; 

b) ztráty zamûstnání, ke které dojde z dÛvodÛ uveden˘ch v § 52 písm. f) a g)
nebo v § 55 zákoníku práce v platném znûní, pfiípadnû pfii poru‰ení dal‰ích
pracovnû právních pfiedpisÛ, kter˘mi se pfiíslu‰n˘ pracovní pomûr fiídí;

c) ztráty zamûstnání, k níÏ dojde z vlastní vÛle poji‰tûného (napfi. dohodou,
bez uvedení dÛvodu), vyjma pfiípadu, kdy dojde ke zru‰ení pracovního po-
mûru zamûstnancem pro nevyplacení mzdy ãi náhrady mzdy dle ustanove-
ní. § 56 písm. b) zákoníku práce, kdy je poji‰tûn˘ povinen doloÏit tuto sku-
teãnost pfiedloÏením dokladu o zru‰ení pracovního pomûru s v˘slovn˘m 
uvedením daného dÛvodu a s prokázan˘m doruãením zamûstnavateli a dá-
le vyjma pfiípadu, kdy byl pracovní pomûr ukonãen dohodou po pravo-
mocnû prohlá‰eném konkurzu na zamûstnavatele nebo byl zapsán do ob-
chodního rejstfiíku jeho vstup do likvidace; 

d) ztráty zamûstnání, k níÏ dojde bûhem nebo na konci zku‰ební lhÛty po ná-
stupu do zamûstnání;

e) ztráty zamûstnání v dÛsledku pfiedãasného nebo i fiádného ukonãení pra-
covního pomûru uzavfieného na dobu urãitou. V˘jimku tvofií pracovní po-
mûr na dobu urãitou, kter˘ nahradil pracovní pomûr na dobu neurãitou 
a pracovní pomûr trval nejménû dva roky nepfietrÏitû pfied jeho ukonãením.

âlánek 7
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kromû povinností stanoven˘ch ve VPP UCZ/05 a UCZ/DDPN/12G je poji‰-
tûn˘ povinen:

a) ohlásit pojistiteli písemnû vznik ‰kodné události, a to nejpozdûji do 30 dnÛ
od jejího vzniku;

b) ohlásit písemnû ukonãení nebo zmûnu pracovního pomûru;
c) poskytnout pojistiteli v‰echny poÏadované podklady, které jsou nezbytné

pro ‰etfiení pojistitele ve vûci pojistné události s tím, Ïe náklady vzniklé 
v souvislosti s jejich získáváním nese poji‰tûn˘.

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

âlánek 8
Závûreãná ustanovení

1. âl. 4 VPP UCZ/DDPN/12G se vypou‰tí a nahrazuje se ãlánky 3 a 5 tûchto
DPP. 

2. V‰echna ostatní ustanovení VPP UCZ/DDPN/12G zÛstávají v platnosti s tím,
Ïe nûkterá, vzhledem k odli‰nému charakteru poji‰tûní, budou platit analo-
gicky.

3. V pfiípadû nesouladu mezi ustanovením VPP UCZ/DDPN/12G a tûchto do-
plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek má pfiednost znûní tûchto DPP.

4. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

V‰eobecné pojistné podmínky  
pro poji‰tûní nemocniãních denních dávek 

– zvlá‰tní ãást – 

UCZ/NDD/12G

Úvodní ustanovení

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

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1.1. Poji‰tûn˘ musí mít trvalé bydli‰tû v âeské republice, není-li ujednáno jinak. 
1.2. Pojistná ochrana platí na území celé Evropy.   
1.3. Je-li pfiijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze zdravotní dokumentace ne-

bo na v˘sledku lékafiské prohlídky, náklady s tím spojené nese navrhovatel,
není-li ujednáno  jinak. 

1.4. Pojistit lze osoby ve vûku do 65 let.  

âlánek 2
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí

2.1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad pobytu poji‰tûného v nemocnici  (dále jen
„hospitalizace“) po dobu minimálnû 24 hodin za úãelem poskytování lékafi-
ské péãe. 

2.2. Poji‰tûní se sjednává pro pojistné nebezpeãí vzniku nahodilé skuteãnosti sou-
visející se zdravotním stavem fyzické osoby, na jejíÏ zdraví se soukromé zdra-
votní poji‰tûní vztahuje (dále jen „poji‰tûn˘“) a které mÛÏe b˘t pfiíãinou po-
jistné události definované v tûchto pojistn˘ch podmínkách.  

2.3. ·kodná událost zaãíná dnem, kdy je poji‰tûn˘ z lékafiského rozhodnutí umís-
tûn na lÛÏkovou ãást nemocniãního zafiízení, a konãí dnem, kdy je z lÛÏkové
ãásti propu‰tûn.

2.4. V pfiípadû pojistné události je pojistitel povinen vyplatit denní dávku, a to 
v rozsahu vymezeném pojistnou smlouvou. 

âlánek 3
Stanovení pojistného 

3.1. Pojistné stanoví pojistitel zejména s ohledem na sjednanou v˘‰i denní dávky

a pfiíslu‰nou sazbu (danou vstupním vûkem) a na zdravotní stav poji‰tûného,
jakoÏ i s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní ãinnost. 

3.2. Urãuje-li pojistitel v˘‰i pojistného s pfiihlédnutím k vûku poji‰tûného, pak se
vstupní vûk poji‰tûného vypoãte jako rozdíl mezi kalendáfiním rokem poãát-
ku poji‰tûní a kalendáfiním rokem narození poji‰tûného. 

3.3. Osoby, které jsou poji‰tûny jako nezletilé, jsou od roku dosaÏení zletilosti po-
vinny platit pojistné stanovené pro tuto vûkovou kategorii, a to poãínaje v˘-
roãním dnem poãátku poji‰tûní.  

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

3.5. Platnost ustanovení VPP – obecná ãást – UCZ/05 se roz‰ifiuje i pro toto ob-
nosové poji‰tûní.

âlánek 4
Pojistná událost a pojistné plnûní

4.1. Pojistnou událostí je hospitalizace poji‰tûného a poskytnutí lÛÏkové základní
a specializované diagnostické a léãebné péãe ve zdravotnickém zafiízení (ne-
mocnici), která je z lékafiského hlediska nezbytná z dÛvodu nemoci nebo 
úrazu poji‰tûného, dále v souvislosti s tûhotenstvím a porodem, nemohla-li
b˘t tato péãe poskytnuta ambulantnû, a to pouze v pfiípadû hospitalizace na
lÛÏkové ãásti zdravotnického zafiízení, které má stál˘ lékafisk˘ dohled a jeho
provozování je v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy.    

4.2. ·kodná událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe 
z pfiedloÏen˘ch dokladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok
na pojistné plnûní.

4.3. Nemocniãní denní dávkou se rozumí obnos náleÏející poji‰tûnému za jeden
den hospitalizace s tím, Ïe pro úãely poskytnutí denní dávky se den, kdy byl
poji‰tûn˘ pfiijat k hospitalizaci a den, kdy byl (z tohoto o‰etfiení) propu‰tûn,
sãítají a povaÏují se za jeden den hospitalizace.   

4.4. Je-li poji‰tûn˘ hospitalizován v jin˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních, neÏ je uve-
deno v bodû 1 tohoto ãlánku nebo je-li hospitalizován v lékafisk˘ch zafiíze-
ních ãi ústavech uveden˘ch ve v˘lukách tûchto podmínek, poskytne pojisti-
tel pojistné plnûní jen za pfiedpokladu, Ïe s tímto léãebn˘ch pobytem vyjád-
fiil pfiedem písemn˘ souhlas. 
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4.5. V prÛbûhu jednoho pojistného období se pojistné plnûní vyplácí maximálnû
za 180 dní hospitalizace v souvislosti s onemocnûním. V prÛbûhu jednoho
pojistného období pro úraz není ãasové omezení. 

4.6. Nárok na pojistné plnûní poji‰tûnému nevzniká za dny, kdy se poji‰tûn˘ v ne-
mocnici vÛbec nezdrÏoval (napfi. na základû tzv. propustky).

4.7. Pojistitel poskytuje plnûní maximálnû za 30 dní hospitalizace bûhem jedno-
ho tûhotenství v souvislosti s tûhotensk˘m onemocnûním, vy‰etfiením a je-
jich následky, potratem, rizikov˘m tûhotenstvím, léãením neplodnosti, vã. 
umûlého oplodnûní.  

4.8. V pfiípadû hospitalizace z dÛvodu porodu pojistitel vyplácí pojistné plnûní
maximálnû za 10 dní hospitalizace. Nastane-li pojistná událost v 9. - 12. mû-
síci trvání poji‰tûní, náleÏí poji‰tûnému pojistné plnûní ve v˘‰i 20 % sjednané
denní dávky, v 13. – 24. mûsíci trvání poji‰tûní ve v˘‰i 50 % sjednané denní dáv-
ky a od 25. mûsíce trvání poji‰tûní ve v˘‰i 100 % sjednané denní dávky.  

4.9. V pfiípadû hospitalizace v souvislosti v˘hradnû s léãením úrazu, ke kterému
do‰lo v dobû trvání poji‰tûní a jeho následkÛ, náleÏí poji‰tûnému za kaÏd˘
den hospitalizace dvojnásobek sjednané denní dávky.

4.10. Pojistné plnûní nelze poskytnout  za pobyt ve zdravotnickém zafiízení z dÛ-
vodu nedostatku domácí péãe, osobních pomûrÛ poji‰tûného, v souvislosti 
s doprovodem osoby blízké apod.

4.11. Poji‰tûní se nevztahuje na hospitalizace v zahraniãí v souvislosti s:
a) chronick˘mi chorobami poji‰tûného (kromû následkÛ akutních záchvatÛ ne-

bo relapsÛ);
b) léãením zubÛ, které neslouÏí k akutnímu o‰etfiení pro zmírnûní bolesti;
c) pfieru‰ením tûhotenství a porodem, s v˘jimkou neoãekávan˘ch interrupcí vy-

nucen˘ch ohroÏením Ïivota nebo zdraví matky nebo plodu a pfiedãasn˘ch po-
rodÛ, které nastaly minimálnû dva mûsíce pfied pfiirozen˘m a plánovan˘m ter-
mínem porodu;

d) preventivním oãkováním, s v˘jimkou mimofiádn˘ch akcí pro eliminaci vzni-
ku nebo ‰ífiení epidemií.

4.12. Pojistitel poskytne plnûní aÏ po doloÏení v‰ech potfiebn˘ch dokladÛ. Nebylo-
li dohodnuto jinak, pfiípadné náklady s jejich pofiízením hradí poji‰tûn˘.
Doklady vydané manÏelem, manÏelkou, rodiãem, dítûtem ãi jinou blízkou ãi
pfiíbuznou osobou pojistitel neuznává. 

4.13. Pfii pojistné události, kdy hospitalizace pfiesahuje okamÏik zániku poji‰-
tûní, náleÏí pojistné plnûní pouze za období do zániku poji‰tûní. 

4.14. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li k pojistné
události následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfií-
pravkÛ obsahujících návykové látky poji‰tûn˘m. To neplatí, pokud uvedené
látky obsahovaly léky, které poji‰tûn˘ uÏil zpÛsobem pfiedepsan˘m lékafiem,
a nebyl-li lékafiem nebo v˘robcem upozornûn, Ïe v dobû aplikace tûchto lé-
kÛ nelze vykonávat ãinnost, v jejímÏ dÛsledku do‰lo k pojistné události.

âlánek 5
âekací doba a pfiedbûÏné poji‰tûní

5.1. Nárok na pojistné plnûní z titulu uzavfiené pojistné smlouvy vzniká aÏ po 
uplynutí ãekací doby. âekací doba zaãíná bûÏet od poãátku poji‰tûní a ãiní 
3 mûsíce, pokud není ujednáno jinak.  

5.2. Pro pojistné události, které vzniknou bûhem ãekací doby, náleÏí pojistné pl-
nûní pouze za období po uplynutí ãekací doby. 

5.3. âekací doba se nevztahuje na pojistnou událost vzniklou:
a) následkem úrazu, ke kterému do‰lo v dobû trvání poji‰tûní;
b) vyjmenovan˘m akutním infekãním onemocnûní: zardûnky, spalniãky, plané

ne‰tovice, ne‰tovice, spála, zá‰krt, ãern˘ ka‰el, pfiíu‰nice, spinální dûtská obr-
na, meningitida, úplavice, paratyfus, skvrnit˘ tyfus, tyfus, cholera, febris re-
currens (návratná horeãka), malárie, snûÈ slezinná, rÛÏe, Ïlutá zimnice, mor,
tularémie a psitakóza. 

5.4. âekací doba 8 mûsícÛ je stanovena pro porody, potraty, tûhotenská one-
mocnûní a vy‰etfiení, rizikové tûhotenství, léãení neplodnosti, vãetnû umûlé-
ho oplodnûní, a jejich následky. 

5.5. Pfii zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení sjednané denní dávky se na
nav˘‰enou ãást vztahuje opûtovnû ãekací doba uvedená v bodû 1 nebo 4 to-
hoto ãlánku.

5.6. Dokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje pojistitel pojistné plnûní z
pfiedbûÏného poji‰tûní. 

5.7. Pojistitel poskytuje pfiedbûÏné poji‰tûní dle ãl. 4, odst. 4.7. aÏ 4.11  VPP UCZ/05.
Pokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje pojistitel pojistné plnûní 
z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném rozsahu: pro v˘poãet pojistného plnû-
ní z poji‰tûní nemocniãních denních dávek se pouÏije max. ãástka 300 Kã/den.

âlánek 6
V˘luky  

Pojistitel neposkytne pojistné plnûní za ‰kodné události, které vznikly:    
a) za dobu hospitalizace v souvislosti s léãením nemocí ãi úrazÛ, které pojis-

titel uvedl ve svém v˘slovném prohlá‰ení (v˘luky – smluvní ujednání); 
b) 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; 
c) v souvislosti s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami nebo jin˘mi

ozbrojen˘mi konflikty; 
d) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘m úãastnil na stranû organizátora;
e) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbraní; 
f) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného záfiení;
g) po‰kozením zdraví pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které poji‰tûn˘ pro-

vede nebo si nechá provést na svém tûle; 
h) pfii profesionálním provozování sportu;
ch) pfii pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod, které nejsou v‰eobecnû vû-

decky uznávány; 
i) pfii léãení v dÛsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu, poruchy

du‰evní a poruchy chování;  
j) pfii léãení z dÛvodu alkoholismu nebo toxikomanie;
k) pfii léãebné péãi z dÛvodu kosmetick˘ch úkonÛ, které nejsou z lékafiského

hlediska nezbytné a neslouÏí-li tyto zákroky k odstranûní následkÛ úrazu; 

l) v souvislosti s léãení v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch ãi hospitalizací
pouze s potfiebou peãovatelské a opatrovnické péãe, s pobytem v lázeÀsk˘ch
zafiízeních ãi sanatoriích a v rehabilitaãních zafiízeních, s hospitalizací z dÛvo-
du doprovodu ãi o‰etfiování osoby blízké;

m) v souvislosti s hospitalizací ve vûzeÀsk˘ch nemocnicích a o‰etfiovnách, o‰et-
fiovnách vojensk˘ch útvarÛ a obdobn˘ch zafiízeních;

n) v nemocnicích pro nemocné plicní chorobou a tuberkulózou;
o) v souvislosti s úrazem, kter˘ poji‰tûn˘ utrpûl pfii fiízení motorového vozidla

bez platného fiidiãského oprávnûní;
p) v souvislosti s hospitalizací, která byla plánována, oãekávána nebo doporu-

ãena pfied sjednáním poji‰tûní.  

âlánek 7
Zánik poji‰tûní

7.1. Kromû pfiípadÛ uveden˘ch v obecné ãásti VPP UCZ/05 poji‰tûní zaniká i smr-
tí pojistníka, neprojeví-li poji‰tûná osoba zájem o pokraãování poji‰tûní.  

7.2. Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû trvání poji‰tûní trvalé bydli‰tû mimo území âeské
republiky, poji‰tûní zaniká.

âlánek 8
Zmûny poji‰tûní 

8.1. Úãastníci se mohou dohodnout na zmûnû poji‰tûní. V‰echny navrhované
zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû písemné Ïádosti pojistníka,
pfiípadnû pojistníka i poji‰tûného. Pojistitel akceptuje navrhované zmûny pí-
semn˘m potvrzením.   

8.2. Vznikne-li pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰tûného nárok
na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti, pokud ne-
bylo ujednáno jinak.     

8.3. Je-li denní dávka na základû skuteãností zji‰tûn˘ch pfii likvidaci ‰kodné udá-
losti pfiizpÛsobena (sníÏena) skuteãn˘m pomûrÛm a je-li pojistné plnûní po-
skytováno v této v˘‰i, pojistné pojistitel upraví k datu jeho nejbliÏ‰í splatnos-
ti, pokud nebylo ujednáno jinak.  

8.4. S ohledem na dosaÏen˘ vûk poji‰tûného (dûti od 18 let) má pojistitel právo
na vy‰‰í pojistné. Nebyla-li provedena zmûna pojistné smlouvy k datu pojist-
né události, pojistné plnûní je poskytnuto z pfiimûfienû sníÏen˘ch pojistn˘ch
ãástek (v pomûru pojistného, které bylo sjednáno, k pojistnému, které pojis-
titeli náleÏí podle vûku poji‰tûného a platn˘ch sazeb).    

8.5. Zmûny poji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho píse-
mném vyjádfiení.

âlánek 9
Práva a povinnosti úãastníkÛ poji‰tûní

Vedle povinností stanoven˘ch zákonem je pojistník a poji‰tûn˘ povinen:
a) Nahlásit pojistiteli neprodlenû ve‰keré zmûny oproti údajÛm uveden˘m v ná-

vrhu na uzavfiení pojistné smlouvy, napfi. zmûnu jména, bydli‰tû, zamûstná-
ní, zájmové ãi sportovní ãinnosti, zdravotního stavu apod.      

b) Poji‰tûn˘ je povinen léãit se podle pokynÛ lékafie, dodrÏovat léãebn˘ reÏim 
a vylouãit ve‰kerá jednání, která brání uzdravení ãi uzdravení prodluÏují a vyÏa-
duje-li to pojistitel, dát se na jeho náklady vy‰etfiit pojistitelem urãen˘m lékafiem.

c) Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného.
Zji‰Èování zdravotního stavu se provádí na základû zpráv a zdravotní doku-
mentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m zdravotnick˘m zafiízením od
lékafiÛ poji‰tûného, v pfiípadû potfieby i vy‰etfiením proveden˘m pojistitelem
urãen˘m lékafiem. I v pfiípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏa-
dovat lékafiské zprávy potfiebné k ‰etfiení.

d) Souhlas se zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává poji‰tû-
n˘ zejména sv˘m podpisem návrhu, na jehoÏ základû vzniká poji‰tûní, a akcep-
továním návrhu pojistitele, jakoÏ i sv˘m podpisem na pfiíslu‰ném tiskopisu, kte-
r˘m ‰kodnou událost oznamuje. Tímto souhlasem souãasnû zbavuje lékafie 
a zdravotnická zafiízení mlãenlivosti. Odvoláním tohoto souhlasu poji‰tûní zaniká. 

e) Pojistitel je oprávnûn kontrolovat plnûní povinností pojistníka i poji‰tûného 
a pfii poru‰ení povinností je oprávnûn sníÏit ãi neposkytnout pojistné plnûní.

âlánek 10
V˘klad pojmÛ

10.1. Nemocí se rozumí podle v‰eobecnû uznávaného stavu lékafisk˘ch vûd ano-
mální tûlesn˘ nebo du‰evní stav. 

10.2. Hospitalizací se rozumí pobyt poji‰tûného v nemocnici, jestliÏe jeho o‰etfie-
ní musí b˘t podle obecnû uznávaného stavu lékafiské vûdy provedeno v ne-
mocnici na lÛÏkové ãásti vzhledem k závaÏnosti nemoci ãi úrazu nebo vzhle-
dem k charakteru provádûného o‰etfiení.

10.3. Léãebnou péãí se rozumí lékafiské o‰etfiení, které se podle obecnû uznáva-
ného stavu lékafiské vûdy jeví vhodn˘m k obnovení zdraví, ke zlep‰ení zdra-
votního stavu nebo k zamezení jeho zhor‰ení.

10.4. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení
vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému
do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému po‰kozeno zdraví. 

10.5. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie, vã. hernií  (v˘hfiezÛ)
meziobratlov˘ch plotének, ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛso-
bením na pátefi a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ
existovala pfied úrazem. Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku obvykle vyko-
návan˘ch pohybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou povaÏovány za úraz.

10.6. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze tehdy,
byla-li zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebyla-li dis-
poziãnû podmínûna.

âlánek 11
Závûreãná ustanovení

11.1. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.
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V‰eobecné pojistné podmínky  
pro komerãní zdravotní poji‰tûní 

– poji‰tûní „MedUNIQA“
– zvlá‰tní ãást –

UCZ/ZA/12G

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a v‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, které tvofií nedílnou souãást. 

âlánek 1 
V‰eobecná ustanovení 

Poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové. Komerãní zdravotní poji‰tûní je ve
smyslu zákona o poji‰Èovnictví poji‰tûním pro pfiípad nemoci. 

âlánek 2
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní

2.1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou:  
a) organizace zprostfiedkování ambulantního vy‰etfiení nebo o‰etfiení (dále jen

Zdravotní v˘kon) poji‰tûného u lékafie specialisty ve vybrané síti smluvních zdra-
votnick˘ch zafiízení pojistitele na území âeské republiky (dále jen Organizace pé-
ãe Call Centrem UNIQA
– Call Centrem pojistitele se rozumí útvar pojistitele dosaÏiteln˘ telefonicky na

bezplatné lince 800 120 020);
b) konzultace zdravotního stavu po telefonu; 
c) konzultace lékafiské diagnózy (dále jen Lékafiská konzultace);
d) organizace lékafisk˘ch prohlídek v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvû

(dále jen Lékafiská prohlídka);
dal‰í sluÏby definované v pojistné smlouvû.

2.2. Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.
2.3. Poji‰tûní je moÏno sjednat pro osoby ve vûku do 60 let, které mají trvalé

bydli‰tû v âeské republice. Jiné osoby mohou b˘t poji‰tûny za zvlá‰tních
podmínek. Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû poji‰tûní trvalé bydli‰tû mimo území
âeské republiky, poji‰tûní zaniká. 

2.4. Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události, které nastanou v dobû tr-
vání poji‰tûní. 

âlánek 3
Pojistné

3.1. V˘‰e pojistného se urãuje podle sazeb stanoven˘ch pojistitelem v závislosti na
sjednaném rozsahu poji‰tûní, vûku a zdravotním stavu poji‰tûného.  

3.2. V˘‰e pojistného je závislá na vûku poji‰tûného a vstupní vûk se stanoví jako
rozdíl mezi kalendáfiním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáfiním rokem na-
rození poji‰tûného.

3.3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné a/nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky
poji‰tûní u osob se zv˘‰en˘m pojistn˘m rizikem.

âlánek 4
Zmûny poji‰tûní

4.1. Dohodnou-li se úãastníci na zmûnû jiÏ sjednaného poji‰tûní, vztahuje se tato
zmûna na pojistné události, které nastanou po dni úãinnosti zmûny.

4.2. Zmûna poji‰tûní je moÏná pouze po dohodû s pojistitelem a je úãinná ode
dne stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádfiení. 

4.3. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou povinni písemnû oznámit bez zbyteãného odkladu
pojistiteli v‰echny zmûny oproti údajÛm uveden˘m v návrhu na uzavfiení
pojistné smlouvy.

âlánek 5 
Pojistná událost

Pojistnou událostí se podle sjednaného rozsahu poji‰tûní rozumí v pfiípadû potfie-
by poji‰tûného:
5.1. Organizace zdravotní péãe - „ASISTENCE“
5.1.1. Organizací zdravotní péãe se rozumí organizace ambulantního vy‰etfiení ãi

o‰etfiení podle poÏadavku poji‰tûného nebo sjednání zdravotního v˘konu
u specialisty ve vybrané síti smluvních zdravotnick˘ch zafiízení UNIQA tak,
aby byl maximálnû u‰etfien ãas poji‰tûného. Ve v‰ech pfiípadech jde o or-
ganizaci první náv‰tûvy v zafiízení k jednotlivému zdravotnímu pfiípadu kli-
enta (k jedné diagnóze). Organizace následn˘ch náv‰tûv, kontrol a dal‰í
péãe k tomuto jednotlivému zdravotnímu pfiípadu uÏ nejsou pojistnou 
událostí ve smyslu tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.

5.1.2. Smluvní zdravotnická zafiízení jsou uvedena v seznamu smluvních zdravot-
nick˘ch zafiízení, kter˘ pojistitel pravidelnû aktualizuje.  Úpln˘ seznam
smluvních zdravotnick˘ch zafiízení vãetnû kontaktÛ je na www.uniqa.cz.

5.1.3. Pojistitel se zavazuje: 
a) podle poÏadavku klienta sjednat termín Zdravotního v˘konu ve smluvním

zdravotnickém zafiízení u lékafie specialisty a zorganizovat Zdravotní v˘kon
pro poji‰tûného;

b)   zajistit klientovi poskytnutí zdravotní péãe do tfiiceti minut od okamÏiku,
kdy se klient dostaví na sjednanou náv‰tûvu, nejdfiíve v‰ak od okamÏiku
sjednaného termínu, s v˘jimkou pfiípadu, kdy se klient nedostaví ani do tfii-
ceti minut po sjednaném termínu;

c) zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zafiízeních individuální pfiístup 
k poji‰tûnému;

d) zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zafiízeních pouãení poji‰tûného o jeho
zdravotních obtíÏích;

e) zajistit ve smluvních zdravotnick˘ch zafiízeních profesionální péãi lékafiÛ spe-
cialistÛ; 

f) v pfiípadû, Ïe zdravotnické zafiízení není schopno dodrÏet sjednan˘ termín
poskytnutí zdravotní péãe, informovat poji‰tûného bezprostfiednû poté, co
se o této skuteãnosti dozvûdûl, nejpozdûji v‰ak 2 hodiny pfied pÛvodnû sjed-
nan˘m termínem náv‰tûvy. ZároveÀ bude s klientem fie‰en náhradní ter-
mín;

g) zajistit o‰etfiení klienta co nejdfiíve, pfiiãemÏ o upfiednostnûní akutních pfií-
padÛ rozhoduje lékafi;

h) zajistit klientovi poskytnutí zdravotní péãe ve zdravotnickém zafiízení, které
pracuje pod stál˘m odborn˘m lékafisk˘m dozorem, disponuje dostateãn˘-
mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi moÏnostmi, uÏívá obecnû uznávané lé-
ãebné a diagnostické metody, vede záznamy o zdravotním stavu a prÛbû-
hu léãení a jeho provozování je v souladu s pfiíslu‰n˘mi platn˘mi právními
pfiedpisy. 

5.1.4. Poji‰tûn˘ je povinen:
a) v pfiípadû pojistné události „Organizace zdravotní péãe“ podle ãlánku 5

tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek objednat organizaci zdravotní
péãe v˘hradnû telefonicky prostfiednictvím Call Centra pojistitele;

b) nemÛÏe-li se ve stanoven˘ termín dostavit k poskytnutí zdravotní péãe zor-
ganizované v souladu s ujednáním v pfiedchozí vûtû; omluvit se prostfied-
nictvím Call Centra pojistitele z lékafiské prohlídky minimálnû 2 hodiny pfied
plánovan˘m termínem náv‰tûvy, pokud není ujednáno jinak;

c) hradit doplatky u lékafie specialisty, které jsou úãtovány nad rámec úhrad 
z vefiejného zdravotního poji‰tûní. 

5.2. Organizace zdravotní péãe TOP ASISTENCE
5.2.1. TOP ASISTENCE je poji‰tûní, kter˘m se rozumí zprostfiedkování ambulant-

ního o‰etfiení u dûtského specialisty. Nárok na poskytnutí zprostfiedkování
TOP ASISTENCE je podmínûn vy‰etfiením u praktického dûtského lékafie 
a specializovaného lékafie, kter˘ diagnostikoval onemocnûní nebo shledal
zdravotní stav vyÏadující specializovanou péãi v nûkteré z oblastí, pro které
je zprostfiedkování TOP ASISTENCE poskytováno. TOP ASISTENCE zabez-
peãuje sjednání termínu první náv‰tûvy k jedné diagnóze u ‰piãkového dût-
ského specialisty prostfiednictvím Call Centra UNIQA poji‰Èovny nejpozdûji
do 14 dnÛ od klientova zavolání co Call Centra UNIQA poji‰Èovny ve speci-
alizacích:
V Brnû – ORL, kardiologie, chirurgie, hematologie, neurologie
V Praze – ORL, kardiologie, chirurgie, hematologie, neurologie, vrozené va-
dy metabolismu, urologie, revmatologie
Provedením  (zprostfiedkováním) TOP ASISTENCE u odborného dûtského
specialisty nevzniká nárok na pfievzetí klienta poji‰Èovny do péãe tohoto lé-
kafie. Poji‰tûní TOP ASISTENCE zaniká v nejbliÏ‰í v˘roãní den poji‰tûní ve
kterém poji‰tûné dítû dosáhne vûku 18 let.

5.3. Konzultace zdravotního stavu po telefonu - „RYCHLÁ RADA“
5.3.1. Konzultací zdravotního stavu po telefonu se rozumí zejména vysvûtlení dia-

gnózy, v˘sledkÛ laboratorních vy‰etfiení, interpretace lékafisk˘ch nálezÛ,
medikace poji‰tûného ãi vysvûtlení technick˘ch otázek souvisejících 
s MedUNIQA nebo zdravotním poji‰tûním.

5.3.2. Pojistné plnûní v pfiípadû pojistné události podle pfiedchozího odstavce se
uskuteãÀuje formou telefonické sluÏby dosaÏitelné prostfiednictvím Call
Centra pojistitele a lze ji ãerpat kdykoli bûhem trvání poji‰tûní.

5.4. Konzultace lékafiské diagnózy - „KONSILIUM“ 
5.4.1. Konzultací lékafiské diagnózy poji‰tûného se rozumí vypracování druhého

odborného názoru k diagnóze v písemné formû.
5.4.2. Pojistné plnûní v pfiípadû pojistné události podle pfiedchozího odstavce se

uskuteãÀuje formou organizace konzultace lékafiské diagnózy. Konzultace je
provádûna specialisty rÛzn˘ch oborÛ, ktefií jsou zaji‰Èováni prostfiednictvím
UNIQA poji‰Èovny.

5.4.3. Úãelem konzultace lékafiské diagnózy je pomoci poji‰tûnému a jeho o‰etfiu-
jícímu lékafii pfii rozboru souãasného stavu léãení a/nebo  navrÏení dal‰ích
léãebn˘ch a/nebo diagnostick˘ch postupÛ.

5.4.4. O konzultaci lékafiské diagnózy musí poji‰tûn˘ poÏádat písemnû s doloÏe-
ním zdravotní dokumentace vztahující se k diagnóze. 

5.4.5. Poprvé mÛÏe poji‰tûn˘ o konzultaci lékafiské diagnózy poÏádat kdykoliv bû-
hem trvání poji‰tûní, o kaÏdou následující konzultaci lékafiské diagnózy lze
poÏádat nejdfiíve po uplynutí dvou let od uskuteãnûní pfiedchozí konzulta-
ce lékafiské diagnózy. V pfiípadû, Ïe klient bude poÏadovat konzultaci dfiíve
neÏ po uplynutí dvou let od pfiedchozí konzultace, bude tato sluÏba klien-
tovi zpoplatnûna.

5.5. Organizace lékafiské prohlídky
5.5.1. Lékafiskou prohlídkou (preventivní ãi jinou) se rozumí lékafiské vy‰etfiení ve

smluvním zdravotnickém zafiízení pojistitele v rozsahu dohodnutém v po-
jistné smlouvû. 

5.5.2. Preventivní lékafiskou prohlídku je pojistitel poji‰tûnému povinen zorganizo-
vat a na preventivní lékafiskou prohlídku je povinen poji‰tûného aktivnû vy-
zvat.

5.5.3. Jinou zdravotní prohlídku je pojistitel poji‰tûnému povinen zorganizovat 
v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvû.

âlánek 6
Dal‰í sluÏby

V souvislosti s pojistn˘mi událostmi dle âlánku 5 poskytuje pojistitel dal‰í sluÏby
urãené v pojistné smlouvû.
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âlánek 7
Pojistné plnûní  

7.1. Pojistn˘m plnûním je úhrada nákladÛ za pojistné události poji‰tûného, a to
formou pfiímého zúãtování dohodnut˘ch nákladÛ mezi pojistitelem a pfií-
slu‰n˘m smluvním zdravotnick˘m zafiízením, pfiípadnû smluvním lékafiem ãi
dodavatelem sluÏby.

7.2. Úprava tûchto nákladÛ se uskuteãní zpravidla k 1. lednu kalendáfiního roku.
V souladu s dohodnutou zmûnou nákladÛ zdravotnick˘ch sluÏeb se smluv-
ními zdravotnick˘mi zafiízeními pak pojistitel uskuteãní nov˘ v˘poãet pojist-
ného a postupuje následnû podle ãlánku 8.

âlánek 8
Úpravy pojistného 

8.1. Pojistitel je oprávnûn k v˘roãnímu dni poãátku poji‰tûní upravovat pojistné,
a to na základû porovnání kalkulovaného a skuteãného ‰kodného prÛbûhu
poji‰tûní, a rovnûÏ podle zmûny nákladÛ dle odstavce 7.2. 

8.2. Pojistitel je povinen novû stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nej-
pozdûji dva mûsíce pfied v˘roãním dnem poãátku poji‰tûní. 

8.3. Nesouhlasí-li pojistník s takovou úpravou pojistného, je povinen to pojisti-
teli sdûlit do jednoho mûsíce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e po-
jistného dozvûdûl. Nesdûlí-li pojistník pojistiteli ve stanovené lhÛtû, Ïe 
s úpravou pojistného nesouhlasí, a dále platí pÛvodní pojistné, nebo kdyÏ
pojistnou smlouvu nevypoví, je oprávnûn poji‰tûní k v˘roãnímu dni poji‰tû-
ní vypovûdût pojistitel, a to i zpûtnû. 

âlánek 9
Právo pojistitele související se zji‰Èováním a pfiezkoumáním zdravotního stavu

9.1. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat pfii sjednání poji‰tûní i pfii je-
ho zmûnû, jakoÏ i v souvislosti se ‰etfiením pojistné události, v souladu s pfií-
slu‰nou legislativou, zdravotní stav poji‰tûného a dal‰í skuteãnosti, t˘kající
se pfiedmûtného poji‰tûní, a to na základû souhlasu poji‰tûného, kter˘ je 
uveden v návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy.   

9.2. Za tímto úãelem poji‰tûn˘ zmocÀuje pojistitele k jednání s o‰etfiujícími lé-
kafii a zdravotnick˘mi zafiízeními a zpro‰Èuje je mlãenlivosti.

9.3. Pojistitel a dal‰í subjekty, které smluvnû spolupracují s pojistitelem podle

pfiedchozích ujednání tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, smûjí pou-
Ïít ve‰keré získané informace pfii zji‰Èování zdravotního stavu pouze pro
svou potfiebu, jinak pouze se souhlasem poji‰tûného, nebo v souladu s plat-
n˘mi zákony.

âlánek 10
V˘luky z poji‰tûní

Poji‰tûní se nevztahuje na pojistné události, k nimÏ dojde:
a) následkem váleãn˘ch událostí, teroristick˘ch ãinÛ, stávek nebo jin˘ch o-

zbrojen˘ch konfliktÛ, pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologic-
k˘ch zbraní, vlivem jaderné energie nebo vlivem ionizaãního záfiení;

b) v souvislosti s následky nadmûrného poÏívání alkoholu, poÏívání návyko-
v˘ch ãi omamn˘ch látek.

âlánek 11 
Zánik poji‰tûní 

Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch v obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojist-
n˘ch podmínek pro poji‰tûní osob a v zákonû, poji‰tûní zanikne také:
a) k v˘roãnímu dni poji‰tûní následujícímu po dni, kdy se poji‰tûn˘ stane ne-

pojistitelnou osobou podle ãlánku 12 tûchto pojistn˘ch podmínek;
b) nejpozdûji k poslednímu dni pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ do-

sáhne vûku 65 let. 

âlánek 12
Nepojistitelné osoby

Za nepojistitelné osoby, na které se nevztahuje poji‰tûní, a jsou z poji‰tûní vylou-
ãeny, se povaÏují osoby, kter˘m byl pfiiznán invalidní dÛchod pro invaliditu první-
ho, druhého nebo tfietího stupnû, dále pak osoby stiÏené nervovou nebo du‰evní
poruchou, která není jen pfiechodná, a dále osoby závislé na alkoholu a jin˘ch ná-
vykov˘ch látkách.

âlánek 13  
Úãinnost

Tyto VPP nab˘vají úãinnost dnem 1. 9. 2012.

Î/PI2/12G DoplÀkové pojistné podmínky  
pro pfiipoji‰tûní invalidity druhého stupnû

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘-
mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi
podmínkami pro úrazové poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/U/12G, dále v‰eobecn˘-
mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotní poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G ne-
bo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní –
Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto pfiipoji‰tûní se sjednává jako poji‰tû-
ní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanoveni

1.1. O invaliditu 2. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 50 %, av‰ak
nejvíce o 69 %. Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykoná-
vat v˘dûleãnou ãinnost odpovídající jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním
schopnostem, s pfiihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalos-
tem a pfiedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem. Poklesem pracovní schopnosti se
rozumí pokles schopnosti vykonávat v˘dûleãnou ãinnost v dÛsledku omezení
tûlesn˘ch, smyslov˘ch a du‰evních schopností ve srovnání se stavem, kter˘ byl
u poji‰tûného pfied vznikem dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního stavu. Pfii
urãování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu poji‰tû-
ného doloÏeného v˘sledky funkãních vy‰etfiení; pfiitom se bere v úvahu, zda jde
o zdravotní postiÏení trvale ovlivÀující pracovní schopnost, zda se jedná o sta-
bilizovan˘ zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘ na své zdravotní postiÏení 
adaptován, schopnost rekvalifikace poji‰tûného na jin˘ druh v˘dûleãné ãinnos-
ti, neÏ dosud vykonával.

1.2. Pojistné pro pfiipoji‰tûní invalidity druhého stupnû (dále jen pfiipoji‰tûní) se
stanoví pro stejné pojistné období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné spo-
lu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní.

1.3. Pfiipoji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto doplÀkov˘ch po-
jistn˘ch podmínek, zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰eobec-
n˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny Ïivotního poji‰tûní
na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo po pfievedení Ïivotního
poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji v‰ak ke konci pojist-
ného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

1.4. Zmûny pfiipoji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem 
v jeho písemném vyjádfiení.

âlánek 2
Pojistná událost 

2.1. Pojistná událost vzniká dnem pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu

druhého stupnû, kter˘m se rozumí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí 
oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává invalidní dÛchod pro
invaliditu druhého stupnû. Invalidní dÛchod pro invaliditu druhého stupnû
musí b˘t pfiiznán poji‰tûnému nejdéle do konce pojistného období, ve kte-
rém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

2.2. Z pfiipoji‰tûní invalidity druhého stupnû vyplatí pojistitel pojistné plnûní, po-
kud v dobû trvání pfiipoji‰tûní, nejdfiíve v‰ak po dvou letech od poãátku /
zmûny tohoto pfiipoji‰tûní, byl poji‰tûnému pfiiznán a poji‰tûn˘ pobírá inva-
lidní dÛchod pro invaliditu druhého stupnû podle platn˘ch pfiedpisÛ o soci-
álním zabezpeãení. 

2.3. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud byl invalidní dÛchod pro
invaliditu druhého stupnû pfiiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûného, ke
kterému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku /zmûnû pfiipoji‰tûní. Úraz
musí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰e-obecn˘ch nebo doplÀkov˘ch po-
jistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní.

2.4. Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû poji‰tûn˘ prokazu-
je pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfiiznání inva-
lidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû. Pojistitel je oprávnûn Ïádat od
poji‰tûného dal‰í nezbytné podklady k prokázání nároku. Za dal‰í nezbytné pod-
klady k prokázání nároku se povaÏují zejména ty podklady, z nichÏ vypl˘vají dÛ-
vody pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû.

2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které jsou
nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je poji‰tûn˘
povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat od pfiíslu‰-
né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfiípadû, Ïe poji‰-
tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady nebo odmítne
zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odloÏit bez náhrady (v˘-
platy pojistného plnûní).

2.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lé-
kafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.7. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pfiípadném odnûtí
nebo zmûnû pfiiznaného stupnû (a to i o zv˘‰ení stupnû) invalidního dÛ-
chodu pro invaliditu druhého stupnû.

2.8. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pfiipoji‰tûní v pfiípadû, Ïe se zmûní
podmínky sociálního zabezpeãení pro pfiiznávání invalidních dÛchodÛ, a to
ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v úãinnost. 

2.9. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro inva-
liditu druhého stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (vã. jejich dÛ-
sledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní a pro níÏ byl po-
ji‰tûn˘ pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní léãen ãi lékafisk˘ sledován nebo
byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiíznaky.

2.10. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro invali-
ditu druhého stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemocnûní
vznikl˘ch následkem:
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a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmûny
pfiipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi 

událostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû souvise-

jících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavi-
dlech a letadlech;

f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahují-

cích návykové látky.

âlánek 3
Pojistné plnûní v pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhé-
ho stupnû

3.1. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû roãního dÛchodu (dále jen
dÛchodu) vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní ode dne nejbliÏ‰í splat-
nosti pojistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého
stupnû, a to vÏdy za jeden rok pfiipoji‰tûní.

3.2. Pojistné plnûní sjednané ve formû roãního dÛchodu se vyplácí 
ve v˘‰i dohodnuté v pojistné smlouvû. Pokud je roãní dÛchod vy‰‰í neÏ 60
000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost poji‰tûného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V pfií-
padû smrti poji‰tûného pfied splatností roãního dÛchodu nárok na pojistné
plnûní nevzniká.
Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní s jednorázovou v˘platou, vyplatí pojis-
titel jednu polovinu pojistného plnûní k datu pfiiznání invalidního dÛchodu
pro invaliditu druhého stupnû. Druhou polovinu pojistného plnûní vyplatí,

pokud je invalidní dÛchod pro invaliditu druhého, nebo vy‰‰ího stupnû po-
bírán i k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období pobírání dÛchodu.

3.3. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû dÛchodu je poji‰tûn˘ povinen
v prÛbûhu pojistného plnûní prokázat, Ïe je mu i nadále invalidní dÛchod
pro invaliditu druhého stupnû vyplácen, a to pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰-
ného orgánu o pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû
vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období pobírání dÛchodu. ProkáÏe-
li poji‰tûn˘, Ïe je mu invalidní dÛchod pro invaliditu druhého stupnû i na-
dále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplácení dÛchodu o dal‰í rok. 

3.4. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû poji‰tûné-
mu nebo zmûnou pfiiznaného stupnû (a to i zv˘‰ením stupnû) vyplácení dÛ-
chodu konãí, a to k nejbliÏ‰ímu v˘roãnímu dni roãního vyplácení dÛchodu
po odebrání nebo zmûnû stupnû invalidního dÛchodu pro invaliditu druhé-
ho stupnû.

3.5. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojistitel
dÛchod za dal‰í rok pfiipoji‰tûní nevyplatí, popfiípadû vyplácení aÏ do splnû-
ní povinností pozastaví. 

3.6. Pfii splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojistitel
dÛchod vyplatí do uplynutí posledního dne mûsíce, ve kterém uplynula do-
ba, na kterou bylo hlavní Ïivotní poji‰tûní sjednáno, nejdéle v‰ak do konce
pojistného období, ve kterém se poji‰tûn˘ doÏije 65 let.

3.7. Byla-li sjednána v˘plata pojistného plnûní formou jednorázového 
plnûní a pojistné plnûní jiÏ bylo pro stávající diagnózu vyplaceno z  pfiipoji‰-
tûní invalidity jiného stupnû, vyplatí pojistitel z tohoto pfiipoji‰tûní pouze
kladn˘ rozdíl. Pfiípadn˘ záporn˘ rozdíl pojistitel zpût nepoÏaduje.                 

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DoplÀkové pojistné podmínky 
pro pfiipoji‰tûní invalidity tfietího stupnû

Î/PPI/12G

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘-
mi podmínkami pro úrazové poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/U/12G, dále v‰eo-
becn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotní poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí –
UCZ/Î/12G nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní
poji‰tûní – Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto pfiipoji‰tûní se sjedná-
vá jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanovení

1.1. Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek níÏe uvedené pojmy
znamenají:

– o invaliditu 3. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 70 %.
Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykonávat v˘dûleã-
nou ãinnost odpovídající jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním schop-
nostem, s pfiihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalostem
a pfiedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem.
Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat v˘-
dûleãnosti ãinnost v dÛsledku omezení tûlesn˘ch smyslov˘ch a du‰evních
schopností ve srovnání se stavem, kter˘ byl u poji‰tûného pfied vznikem
dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního stavu. Pfii urãování poklesu pracov-
ní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu poji‰tûného doloÏeného v˘-
sledky funkãních vy‰etfiení; pfiitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní po-
stiÏení trvale ovlivÀující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovan˘
zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘ na své zdravotní postiÏení adaptován,
schopnost rekvalifikace poji‰tûného na jin˘ druh v˘dûleãné ãinnosti, neÏ
dosud vykonával.

1.2. Pojistné pro pfiipoji‰tûní invalidity tfietího stupnû (dále jen „pfiipoji‰tûní“) se
stanoví pro stejné pojistné období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné
spolu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní nebo s pojistn˘m poji‰tûní nemoc-
niãních denních dávek.

1.3. Pfiipoji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek, zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰e-
obecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny Ïivotního po-
ji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo po pfievedení Ïi-
votního poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji v‰ak ke
konci pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

1.4. Zmûny pfiipoji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem 
v jeho písemném vyjádfiení.

âlánek 2
Pojistná událost

2.1. Pojistná událost vzniká dnem pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu
tfietího stupnû, kter˘m se rozumí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí 
oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává invalidní dÛchod pro
invaliditu tfietího stupnû. Invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû

musí b˘t pfiiznán poji‰tûnému nejdéle do konce pojistného období, ve kte-
rém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let. 

2.2. Z pfiipoji‰tûní invalidity tfietího stupnû vyplatí pojistitel pojistné plnûní, po-
kud v dobû trvání pfiipoji‰tûní, nejdfiíve v‰ak po dvou letech od poãátku to-
hoto pfiipoji‰tûní, byl poji‰tûnému pfiiznán a poji‰tûn˘ pobírá invalidní dÛ-
chod pro invaliditu tfietího stupnû podle platn˘ch pfiedpisÛ o sociálním za-
bezpeãení.

2.3. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud byl invalidní dÛchod pro
invaliditu tfietího stupnû pfiiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûného, ke
kterému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku pfiipoji‰tûní. Úraz musí
splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch pojist-
n˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní.

2.4. Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûn˘ pro-
kazuje pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfii-
znání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû. Za dal‰í nezbytné
podklady k prokázání nároku se povaÏují zejména ty podklady, z nichÏ vy-
pl˘vá dÛvod pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû. 

2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je po-
ji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat od
pfiíslu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfiípadû, Ïe
poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady nebo odmít-
ne zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odloÏit.

2.6. Poji‰tûn˘  je  povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho nákla-
dy lékafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.7. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pfiípadném odnû-
tí nebo zmûnû pfiiznaného stupnû invalidního dÛchodu pro invaliditu tfie-
tího stupnû. 

2.8. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pfiipoji‰tûní v pfiípadû, Ïe se zmûní
podmínky sociálního zabezpeãení pro pfiiznávání invalidních dÛchodÛ, a to
ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v úãinnost.

2.9. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro in-
validitu tfietího stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (vã. jejich dÛ-
sledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní a pro nûÏ byl po-
ji‰tûn˘ pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní  léãen ãi lékafisky sledován ne-
bo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiíznaky.

2.10.Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro in-
validitu tfietího stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemoc-
nûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmûny
pfiipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû souvi-

sejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavi-
dlech a letadlech;

f)  letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;
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g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahu-

jících návykové látky. 

âlánek 3
Pojistné plnûní v pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietí-
ho stupnû

3.1. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû roãního dÛchodu, vzniká v
pfiípadû pojistné události nárok na v˘platu pojistného plnûní ode dne nejbliÏ-
‰í splatnosti pojistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího
stupnû, a to vÏdy za jeden rok pfiipoji‰tûní.  

3.2. Pojistné plnûní se vyplácí poji‰tûnému ve formû roãního dÛchodu (dále jen
dÛchod) nebo formou jednorázového plnûní dle ujednání v pojistné
smlouvû. Pojistné plnûní se vyplácí ve v˘‰i dohodnuté v pojistné smlouvû.
Pokud je roãní dÛchod vy‰‰í neÏ 60 000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost poji‰tû-
ného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V pfiípadû smrti poji‰tûného pfied splat-
ností roãního dÛchodu nárok na pojistné plnûní nevzniká.
Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní s jednorázovou v˘platou, vyplatí po-
jistitel pojistné plnûní k datu pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu
tfietího stupnû. 

3.3. Pokud byla sjednána v˘plata pojistného plnûní formou dÛchodu, je poji‰-
tûn˘  povinen v prÛbûhu pojistného plnûní prokázat, Ïe je mu i nadále in-
validní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû vyplácen, a to pfiedloÏením
potvrzení pfiíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛchodu pro invalidi-
tu tfietího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období pobírání
dÛchodu. ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe je mu invalidní dÛchod pro invaliditu tfie-
tího stupnû i nadále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplácení dÛchodu 

o dal‰í rok. V pfiípadû, Ïe je poji‰tûnému invalidní dÛchod pro invaliditu
tfietího stupnû vyplácen nepfietrÏitû 5 let, nemusí pojistitel kaÏdoroãní pro-
kazování pobírání invalidního dÛchodu jiÏ poÏadovat. 

3.4. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûnému
vyplácení dÛchodu konãí, a to k nejbliÏ‰ímu v˘roãnímu dni roãního vyplá-
cení dÛchodu po odebrání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stup-
nû. 

3.5. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojisti-
tel dÛchod za dal‰í rok pfiipoji‰tûní nevyplatí, popfiípadû vyplacení aÏ do
splnûní povinnosti pozastaví.   

3.6. Pfii splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojistitel
dÛchod vyplatí do uplynutí posledního dne mûsíce, ve kterém uplynula
doba, na kterou bylo hlavní Ïivotní poji‰tûní sjednáno, nejdéle v‰ak do
konce pojistného období, ve kterém se poji‰tûn˘ doÏije 65 let. Pokud je
hlavním poji‰tûním poji‰tûní nemocniãních denních dávek, vyplatí pojisti-
tel dÛchod do konce období, ve kterém se poji‰tûn˘ doÏije 65 let, a to bez
ohledu na sjednanou pojistnou dobu poji‰tûní nemocniãních denních dá-
vek.        

3.7. Byla-li sjednána v˘plata pojistného plnûní formou jednorázového plnûní 
a pojistné plnûní jiÏ bylo pro stávající diagnózu vyplaceno z  pfiipoji‰tûní in-
validity jiného stupnû, vyplatí pojistitel z tohoto pfiipoji‰tûní pouze kladn˘
rozdíl. Pfiípadn˘ záporn˘ rozdíl pojistitel zpût nepoÏaduje.                         

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

Î/PIB/12GDoplÀkové pojistné podmínky    
pro kombinované pfiipoji‰tûní invalidity 

Úvodní ustanovení

Kombinované pfiipoji‰tûní invalidity (dále jen „pfiipoji‰tûní“) je upraveno tûmito
doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – 
obecnou ãástí – UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro úrazové poji‰-
tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/U/12G, dále v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro
Ïivotní poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G a doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmín-
kami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní – Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást.
Toto pfiipoji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanoveni

1.1. O invaliditu 1. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 35 %, 
av‰ak nejvíce o 49 %. 

1.2. O invaliditu 2. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 50 %, 
av‰ak nejvíce o 69 %. 

1.3. O invaliditu 3. stupnû se jedná, jestliÏe z dÛvodu dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejménû o 70 %. 
Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykonávat v˘dûleã-
nou ãinnost odpovídající jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním schopnos-
tem, s pfiihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalostem 
a pfiedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem. Poklesem pracovní schopnosti se ro-
zumí pokles schopnosti vykonávat v˘dûleãnou ãinnost v dÛsledku omezení
tûlesn˘ch, smyslov˘ch a du‰evních schopností ve srovnání se stavem, kter˘
byl u poji‰tûného pfied vznikem dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního sta-
vu. Pfii urãování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního sta-
vu poji‰tûného doloÏeného v˘sledky funkãních vy‰etfiení; pfiitom se bere 
v úvahu, zda jde o zdravotní postiÏení trvale ovlivÀující pracovní schopnost,
zda se jedná o stabilizovan˘ zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘ na své
zdravotní postiÏení adaptován, schopnost rekvalifikace poji‰tûného na jin˘
druh v˘dûleãné ãinnosti, neÏ dosud vykonával.

1.4. Pojistné pro pfiipoji‰tûní se stanoví pro stejné pojistné období jako u Ïivot-
ního poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní.

1.5. Pfiipoji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek – je-li poji‰tûnému pfiiznán invalidní dÛchod pro inva-
liditu tfietího stupnû, nezaniká  pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto do-
plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek – je-li poji‰tûnému pfiiznán invalidní dÛ-
chod pro invaliditu prvního nebo druhého stupnû. Pfiipoji‰tûní dále zaniká
zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní s re-
dukovanou pojistnou ãástkou nebo po pfievedení Ïivotního poji‰tûní na po-
ji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji v‰ak ke konci pojistného období,
ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

1.6. Zmûny pfiipoji‰tûní na základû Ïádosti pojistníka/poji‰tûného jsou platné ode
dne stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádfiení.

âlánek 2
Pojistná událost 

2.1. Pojistná událost vzniká dnem pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu
prvního, druhého nebo tfietího stupnû, kter˘m se rozumí den uveden˘ ve
v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává in-

validní dÛchod pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû.
Invalidní dÛchod pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû musí
b˘t pfiiznán poji‰tûnému nejdéle do konce pojistného období, ve kterém
poji‰tûn˘ dosáhl vûku 65 let.

2.2. Z pfiipoji‰tûní invalidity vyplatí pojistitel pojistné plnûní, pokud v dobû trvá-
ní pfiipoji‰tûní, nejdfiíve v‰ak po dvou letech od poãátku/zmûny tohoto pfii-
poji‰tûní, byl poji‰tûnému pfiiznán a poji‰tûn˘ pobírá invalidní dÛchod pro
invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû podle platn˘ch pfiedpisÛ 
o sociálním zabezpeãení. 

2.3. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud byl invalidní dÛchod pro
invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû pfiiznán v˘luãnû v dÛsled-
ku úrazu poji‰tûného, ke kterému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku
/zmûnû pfiipoji‰tûní. Úraz musí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰eobec-
n˘ch resp. doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové po-
ji‰tûní.

2.4. Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího
stupnû poji‰tûn˘ prokazuje pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰-
ného orgánu o pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu prvního, druhé-
ho nebo tfietího stupnû. Pojistitel je oprávnûn Ïádat od poji‰tûného dal‰í ne-
zbytné podklady k prokázání nároku. Za dal‰í nezbytné podklady k prokázá-
ní nároku se povaÏují zejména ty podklady, z nichÏ vypl˘vají dÛvody pobírá-
ní invalidního dÛchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû.

2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je poji‰-
tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat od pfií-
slu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfiípadû, Ïe po-
ji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady nebo odmítne
zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odloÏit bez náhrady (v˘-
platy pojistného plnûní).

2.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lé-
kafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.7. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pfiípadném odnûtí
nebo zmûnû pfiiznaného stupnû (a to i o zv˘‰ení stupnû) invalidního dÛ-
chodu.

2.8. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pfiipoji‰tûní v pfiípadû, Ïe se zmûní
podmínky sociálního zabezpeãení pro pfiiznávání invalidních dÛchodÛ, a to
ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v úãinnost. 

2.9. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro inva-
liditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu po-
ji‰tûného (vã. jejich dÛsledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou pfiipo-
ji‰tûní a pro níÏ byl poji‰tûn˘ pfied poãátkem / zmûnou pfiipoji‰tûní léãen ãi
lékafisk˘ sledován nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány
jejich pfiíznaky.

2.10. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro inva-
liditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsled-
ku úrazu ãi onemocnûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmûny
pfiipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû souvise-

jících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavi-
dlech a letadlech;
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f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahují-

cích návykové látky.

âlánek 3
Pojistné plnûní v pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu první-
ho, druhého nebo tfietího stupnû 

3.1. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû roãního dÛchodu (dále jen
„dÛchod“) vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní ode dne nejbliÏ‰í
splatnosti pojistného po pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu první-
ho, druhého nebo tfietího stupnû, a to vÏdy za jeden rok pfiipoji‰tûní.

3.1.1. Pojistné plnûní sjednané ve formû roãního dÛchodu se vyplácí ve v˘‰i do-
hodnuté v pojistné smlouvû v závislosti na pfiiznaném stupni invalidity pro
níÏ je invalidní dÛchod aktuálnû pfiiznán. Pokud je roãní dÛchod vy‰‰í neÏ
60 000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost poji‰tûného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V
pfiípadû smrti poji‰tûného pfied splatností roãního dÛchodu nárok na pojist-
né plnûní nevzniká.

3.1.2. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní ve formû dÛchodu je poji‰tûn˘ povi-
nen v prÛbûhu pojistného plnûní prokázat, Ïe je mu i nadále invalidní dÛ-
chod pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû vyplácen, a to
pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛchodu
pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni
uplynutí roãního období pobírání dÛchodu. ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe je mu
invalidní dÛchod pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû i na-
dále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplácení dÛchodu o dal‰í rok. 

3.1.3. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo tfie-
tího stupnû poji‰tûnému vyplácení dÛchodu konãí, a to k nejbliÏ‰ímu v˘-
roãnímu dni roãního vyplácení dÛchodu po odebrání invalidního dÛchodu
pro invaliditu prvního, druhého nebo tfietího stupnû.

3.1.4. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.1.2. tohoto ãlánku pojis-
titel dÛchod za dal‰í rok pfiipoji‰tûní nevyplatí, popfiípadû vyplácení aÏ do
splnûní povinností pozastaví. 

3.1.5. Pfii splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.1.2. tohoto ãlánku pojisti-
tel dÛchod vyplatí do uplynutí posledního dne mûsíce, ve kterém uplynula
doba, na kterou bylo hlavní Ïivotní poji‰tûní sjednáno, nejdéle v‰ak do kon-
ce pojistného období, ve kterém se poji‰tûn˘ doÏije 65 let.

3.2. Pokud bylo sjednáno pojistné plnûní s jednorázovou v˘platou, vyplatí poji-
stitel pojistné plnûní k datu pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu prv-
ního, druhého nebo tfietího stupnû. 

3.2.1. V pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu prvního stupnû ãiní pojist-
né plnûní 20% sjednané pojistné ãástky. Pojistné plnûní je vyplaceno za pfiedpo-
kladu, Ïe jiÏ nebylo z tohoto typu pfiipoji‰tûní vyplaceno pojistné plnûní pro vy‰‰í
stupeÀ invalidity. 

3.2.2. V pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu druhého stupnû ãiní
pojistné plnûní 50% sjednané pojistné ãástky. Pokud jiÏ bylo z pfiipoji‰tûní
vyplaceno pojistné plnûní za niÏ‰í stupeÀ, pojistitel vyplatí pouze 30% sjed-
nané pojistné ãástky.

3.2.3. V pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû ãiní
pojistné plnûní 100% sjednané pojistné ãástky. Pokud jiÏ bylo z pfiipoji‰tûní
vyplaceno pojistné plnûní za niÏ‰í stupeÀ, pojistitel vyplatí pouze 50% sjed-
nané pojistné ãástky, pokud jiÏ v minulosti do‰lo k v˘platû dle ãl. 3.2.2.,
resp. 80% sjednané pojistné ãástky, pokud jiÏ v minulosti do‰lo k v˘platû dle
ãl. 3.2.1 a souãasnû nedo‰lo k v˘platû dle bodu 3.2.2.

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní dlouhodobé péãe je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí –
UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro úrazové poji‰tûní – zvlá‰t-
ní ãástí – UCZ/U/12G, dále v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotní
poji‰tûní – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G spolu s doplÀkov˘mi pojistn˘mi pod-
mínkami pro investiãní Ïivotní poji‰tûní – Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou sou-
ãást.  Toto pfiipoji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanovení

1.1. Pojistné pro pfiipoji‰tûní dlouhodobé péãe (dále jen „pfiipoji‰tûní“) se
stanoví pro stejné pojistné období, pro které je stanoveno pojistné za Ïi-
votní poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m Ïivotního poji‰tûní. 

1.2. Pfiipoji‰tûní zaniká pojistnou událostí podle ãlánku 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek, zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny Ïivotní-
ho poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo po pfie-
vedení Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji
v‰ak ke konci pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 70 let.

1.3. Zmûny pfiipoji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho
písemném vyjádfiení.

âlánek 2
Pojistná událost 

2.1. Pojistnou událostí je den pfiiznání nároku na pfiíspûvek na péãi (dále jen
„pfiíspûvek“) pro IV. stupeÀ závislosti (dále jen „IV. stupeÀ závislosti“)
podle zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o sociálních sluÏbách“), kter˘m se rozu-
mí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den,
od nûhoÏ se pfiiznává nárok na pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti.
Pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti musí b˘t pfiiznán poji‰tûnému nejdéle
do konce pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 70 let.

2.2. Z pfiipoji‰tûní dlouhodobé péãe vyplatí pojistitel pojistné plnûní, pokud
v dobû trvání pfiipoji‰tûní, nejdfiíve v‰ak po dvou letech od poãátku/zmû-
ny tohoto pfiipoji‰tûní, byl poji‰tûnému pfiiznán a poji‰tûn˘ má nárok na
pfiíspûvek pro IV stupeÀ závislosti podle zákona o sociálních sluÏbách. 

2.3. Splnûní podmínky dvou let se nevyÏaduje, pokud byl pfiíspûvek pro IV.
stupeÀ závislosti pfiiznán v˘luãnû v dÛsledku úrazu poji‰tûného, ke kte-
rému do‰lo nejdfiíve po sjednaném poãátku/zmûnû pfiipoji‰tûní. Úraz
musí splÀovat poÏadavky uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní. 

2.4. Pfiiznání nároku na pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti prokazuje poji‰tû-
n˘ pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfii-
znání nároku na pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti. Za dal‰í nezbytné
podklady k prokázání nároku se povaÏují zejména ty podklady, z nichÏ
vypl˘vají dÛvody pro pobírání pfiíspûvku pro IV. stupeÀ závislosti.

2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je po-
ji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat
od pfiíslu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pfií-
padû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá ve lhÛtû ‰etfiení pojistné události nezbytné in-
formace a poÏadované doklady nebo odmítne zmocnit pojistitele, je po-
jistitel oprávnûn likvidaci odloÏit. 

2.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho nákla-
dy lékafiskému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.7. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pfiípadném od-
nûtí nároku na pfiíspûvek pro IV. stupeÀ (nebo zmûnû pfiiznaného stup-
nû) závislosti.

2.8. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovûdût pfiipoji‰tûní v pfiípadû, Ïe se zmû-
ní podmínky pro pfiiznávání nároku na pfiíspûvek na péãi definované zá-
konem o sociálních sluÏbách, a to ke dni, od kterého vstoupí tyto pod-
mínky v úãinnost. 

2.9. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání nároku na pfiíspûvek pro IV.
stupeÀ závislosti z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (vã. jejich dÛ-
sledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní a pro nûÏ byl
poji‰tûn˘ pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní léãen ãi lékafisk˘ sledován
nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiíznaky.

2.10. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li nárok na pfiíspûvek pro
IV. stupeÀ závislosti pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi 
onemocnûní vznikl˘ch následkem:

a) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmû-
ny pfiipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi 

událostmi v‰eho druhu;
d) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
e) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû sou-

visejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch
plavidlech a letadlech;

f) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

g) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
h) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsa-

hujících návykové látky.

âlánek 3
Pojistné plnûní v pfiípadû pfiiznání nároku na pfiíspûvek pro IV. stupeÀ zá-
vislosti

3.1. V pfiípadû pojistné události vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní
ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po pfiiznání nároku na pfiíspûvek
pro IV. stupeÀ závislosti, a to vÏdy za jeden rok pfiipoji‰tûní.

3.2. Pojistné plnûní se vyplácí poji‰tûnému ve formû roãního dÛchodu (dále
jen „dÛchod“). Pojistné plnûní se vyplácí ve v˘‰i dohodnuté v pojistné
smlouvû. Pokud je roãní dÛchod vy‰‰í neÏ 60 000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïá-



dost poji‰tûného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V pfiípadû smrti poji‰tûného
pfied splatností roãního dÛchodu nárok na pojistné plnûní nevzniká.

3.3. Poji‰tûn˘ je povinen v prÛbûhu pojistného plnûní prokázat, Ïe je mu 
i nadále pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti vyplácen, a to pfiedloÏením
potvrzení pfiíslu‰ného orgánu o pobírání pfiíspûvku pro IV. stupeÀ závis-
losti vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období pobírání pfiíspûvku.
ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe je pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti i nadále vy-
plácen, pojistitel prodlouÏí vyplácení dÛchodu o dal‰í rok. V pfiípadû, Ïe
je poji‰tûnému pfiíspûvek pro IV. stupeÀ závislosti vyplácen nepfietrÏitû 
5 let, nemusí pojistitel kaÏdoroãní prokazování pobírání pfiíspûvku jiÏ po-
Ïadovat.

3.4. Odebráním pfiíspûvku pro IV. stupeÀ závislosti poji‰tûnému (nebo zmû-
nou pfiiznaného stupnû) vyplácení dÛchodu konãí, a to k nejbliÏ‰ímu v˘-

roãnímu dni roãního vyplácení dÛchodu po odebrání (zmûnû stupnû)
závislosti.

3.5. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku poji-
stitel dÛchod za dal‰í rok nevyplatí, popfiípadû vyplácení aÏ do splnûní
povinností pozastaví. 

3.6. Pfii splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojis-
titel dÛchod vyplácí po celou dobu Ïivota poji‰tûného. 

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DAS/UCZ/Zâ/09
V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní právní ochrany
- zvlá‰tní ãást -

âlánek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen
„DAS/UCZ/Zâ/09“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást
– UCZ/05 (dále jen „UCZ/05“) a pfiíslu‰nou speciální ãástí pojistn˘ch pod-
mínek, které spolu tvofií nedílnou souãást.

1.2 Poji‰tûní právní ochrany je soukrom˘m ‰kodov˘m poji‰tûním, jehoÏ úãe-
lem je hájení oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného a hrazení nákladÛ souvisejí-
cích s právní ochranou poji‰tûného.

1.3 Oprávnûnou osobou je poji‰tûn˘.
1.4 Poji‰tûní právní ochrany se sjednává jakoÏto soupoji‰tûní, pfiiãemÏ vedou-

cím pojistitelem je UNIQA poji‰Èovna (dále jen „vedoucí pojistitel“), a. s.,
a soupojistitelem je D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a. s. (dále jen „sou-
pojistitel“). Podíl vedoucího pojistitele na právech a závazcích plynoucích
ze soupoji‰tûní je stanoven na 25 % a podíl soupojistitele je stanoven na
75 %. Vyfiizováním ‰kodních událostí a ve‰ker˘ch úkonÛ s tím souvisejících
je povûfien v˘luãnû soupojistitel. Správou soupoji‰tûní, pfiíjmem pojistného
a ostatními záleÏitostmi souvisejícími s poji‰tûním právní ochrany je povû-
fien v˘luãnû vedoucí pojistitel. 

âlánek 2
Pojistná událost

Za pojistnou událost se povaÏují níÏe uvedené právní skuteãnosti, které v souladu 
s uzavfienou pojistnou smlouvou zakládají pro soupojistitele povinnost poskyt-
nout poji‰tûnému pojistné plnûní.
2.1 Náhrada ‰kody

V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ uplatÀuje nárok na náhradu ‰kody, se za pojistnou
událost povaÏuje skuteãnost ãi událost zakládající nárok na náhradu ‰kody
(‰kodní událost). Za okamÏik vzniku pojistné události se povaÏuje okamÏik
vzniku ‰kodní události.

2.2 Obhajoba v trestním nebo pfiestupkovém fiízení
Za pojistnou událost se povaÏuje zahájení trestního fiízení pro trestn˘ ãin 
uveden˘ v trestním zákonû nebo zahájení pfiestupkového fiízení pro pfie-
stupek uveden˘ v zákonû o pfiestupcích proti poji‰tûnému z dÛvodu po-
dezfiení ze spáchání trestného ãinu nebo pfiestupku, av‰ak pouze ve vzta-
hu k takovému trestnému ãinu, nebo takovému pfiestupku, kter˘ byl spá-
chán z nedbalosti. V pfiípadû obhajoby poji‰tûného pro jednání nebo opo-
menutí spáchané mimo území âeské republiky se pojistné plnûní poskytne
v pfiípadû, Ïe takovéto jednání ãi opomenutí by mohlo mít za následek po-
stih pro nedbalostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû âeské republi-
ky nebo nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém zákonû âeské re-
publiky v pfiípadû, Ïe by k jednání ãi opomenutí do‰lo na území âeské re-
publiky. Za okamÏik vzniku pojistné události se povaÏuje okamÏik, ve kte-
rém poji‰tûn˘ zaãal skuteãnû ãi údajnû tento trestn˘ ãin nebo pfiestupek
páchat.

2.3 Právní porada
V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ poÏaduje pouze právní poradu, se za pojistnou 
událost povaÏuje zmûna nebo oãekávaná zmûna jeho právních pomûrÛ,
která je pfiíãinou nutnosti právní porady. Za okamÏik vzniku pojistné 
události se povaÏuje okamÏik, ve kterém tato zmûna nastala nebo ve kte-
rém se takováto oãekávaná zmûna stala zfiejmou. Nárok na poskytnutí
právní porady vzniká poji‰tûnému pro pojistné události, které nastaly po
poãátku poji‰tûní.

2.4 Jiné spory
Ve v‰ech ostatních pfiípadech, na které se vztahuje pojistná smlouva, se za
pojistnou událost povaÏuje skuteãné ãi údajné poru‰ení právních povin-
ností ãi pfiedpisÛ ze strany poji‰tûného, jiného úãastníka právního vztahu,
protistrany nebo tfietí strany. Za okamÏik vzniku pojistné události se pova-
Ïuje okamÏik, ve kterém k takovému poru‰ování zaãalo nebo údajnû mûlo
zaãít docházet.

2.5 âekací doba
Pokud v pfiípadech uveden˘ch v odstavci 2.4 vznikla pojistná událost do 
3 mûsícÛ od zaãátku poji‰tûní, nárok na pojistné plnûní poji‰tûnému ne-
vzniká. Tfiímûsíãní ãekací doba se v prÛbûhu poji‰tûní poãítá pouze jednou,
a to od data poãátku poji‰tûní (vzniku pojistné smlouvy). Po jejím uplynu-

tí se v pfiípadû roz‰ifiování pojistné smlouvy o dal‰í pfiedmûty poji‰tûní jiÏ
ãekací doba neuplatÀuje.

2.6 Opakované poru‰ení
Za jednu pojistnou událost, vymezenou v pfiedchozích ustanoveních to-
hoto ãlánku, je povaÏováno i dlouhodobé, opakované nebo nûkolikaná-
sobné poru‰ování povinností ãi pfiedpisÛ, jestliÏe mezi prvním a dal‰ími
poru‰eními existuje pfiíãinná souvislost. Jako vznik pojistné události je
pak povaÏováno první skuteãné nebo údajné poru‰ení.

âlánek 3
Pojistné plnûní

3.1 Druhy plnûní
V rámci dané pojistné smlouvy zahrnuje poji‰tûní právní ochrany mimosoud-
ní prosazování oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného ve v‰ech oblastech, na které se
vztahuje pojistná smlouva, jakoÏ i hájení tûchto zájmÛ pfied soudy, Rozhodãím
soudem pfii Hospodáfiské komofie âeské republiky a Agrární komofie âeské re-
publiky a správními orgány v‰ech instancí. V pfiípadû vzniku pojistné události
bûhem trvání poji‰tûní (odst. 2.5 DAS/UCZ/Zâ/09 zÛstává nedotãen) se sou-
pojistitel zavazuje zajistit poji‰tûnému:

a) poskytování poradenské ãinnosti,
b) finanãní úhradu nezbytn˘ch v˘dajÛ, pokud je tyto zapotfiebí úãelnû vynalo-

Ïit v souvislosti s hájením oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného, a to jsou kon-
krétnû: 
b1) pfiimûfiené odmûny a v˘lohy právních zástupcÛ,
b2) poplatky a náklady na soudní fiízení, resp. na fiízení u Rozhod-

ãího soudu pfii Hospodáfiské komofie âeské republiky a Agrární 
komofie âeské republiky,

b3)  jistiny k zaji‰tûní náhrady ‰kody nebo jiné újmy, která by mohla
vzniknout pfiedbûÏn˘m opatfiením v obãanském soudním fiízení 
pfied soudy âeské republiky,

b4) v˘daje za soudnû nafiízené znalecké posudky,
b5) náklady na provedení v˘konu rozhodnutí, a to vÏdy náklady jedno-

ho návrhu na v˘kon rozhodnutí na jeden exekuãní titul,
b6) v˘daje a náklady protistrany a státu, které je poji‰tûn˘ povinen

uhradit na základû soudního rozhodnutí,
b7) úãelnû vynaloÏené náklady poji‰tûného na cestu k soudnímu

fiízení, pokud je jeho pfiítomnost nafiízena soudem,
b8) jin˘ch v˘dajÛ a plnûní, jejichÏ vynaloÏení bude soupojistitel povaÏo-

vat v souvislosti s vyfiizováním pojistné události za úãelné,
c) penûÏité záruky (kauce) sloÏené za úãelem vylouãení vy‰etfiovací vazby po-

ji‰tûného, a to formou bezúroãné pÛjãky; povinnost vrátit tuto pÛjãku vzni-
ká poji‰tûnému v okamÏiku, kdy jemu je záruka soudem ãi jin˘m oprávnû-
n˘m orgánem vrácena nebo kdy je o ní jinak pravomocnû rozhodnuto.

3.2 Ke sjednanému rozsahu poji‰tûní právní ochrany lze v pojistné smlouvû
sjednat pfiipoji‰tûní, které poskytuje roz‰ífiené pojistné plnûní o hrazení v˘-
dajÛ za znalecké posudky, pokud je jejich zpracování nezbytné pro efek-
tivní prosazení oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného pfii mimosoudním vyfiizo-
vání vûci, napfi. pfii ovûfiování vyhlídek na úspûch, stanovení v˘‰e ‰kody, 
apod.

3.3 Pfiimûfiená odmûna právního zástupce
Pfiimûfienou odmûnou právního zástupce se rozumí odmûna, která je ob-
vyklá v daném místû a ãase s ohledem na existující právní pfiedpisy, kter˘-
mi se v˘‰e odmûny upravuje, a dále s pfiihlédnutím na charakter a nároã-
nost právní pomoci. O pfiimûfienou odmûnu se nejedná, byla-li sjednána
mezi pojistníkem ãi poji‰tûn˘m a advokátem nad rámec mimosmluvní od-
mûny podle advokátního tarifu bez písemného souhlasu soupojistitele.

3.4 Právní porada
Poradenskou ãinností se rozumí poskytnutí jednorázového ústního nebo
písemného základního stanoviska k moÏnostem fie‰ení pojistné události.
Právní poradou se nerozumí sepsání, ãi schvalování smluv a jin˘ch práv-
ních dokumentÛ ãi podání. 

3.5 âásteãné plnûní
Pokud v˘daje, které je tfieba v souvislosti s hájením oprávnûn˘ch zájmÛ po-
ji‰tûného vynaloÏit, souvisí s právními spory, z nichÏ ãást náleÏí do pfied-
mûtu poji‰tûní a ãást nikoliv, hradí soupojistitel tyto v˘daje v pomûru hod-
not sporn˘ch nárokÛ náleÏejících a nenáleÏejících do pfiedmûtu poji‰tûní 
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a v pfiípadû trestního nebo pfiestupkového fiízení pak v pomûru poãtu ãinÛ
náleÏejících a nenáleÏejících do pfiedmûtu poji‰tûní.

3.6 DaÀ z pfiidané hodnoty
Poji‰tûnému, kter˘ je plátce DPH, vyplatí soupojistitel pojistné plnûní dle ãl.
3 DAS/UCZ/Zâ/09 sníÏené o ãástku DPH.

3.7 Podmínûné plnûní
Pojistník má v pfiípadû vzniku pojistné události právo kdykoliv vylouãit po-
jistné plnûní ve prospûch ostatních poji‰tûn˘ch.

3.8 Hranice pojistného plnûní
V˘‰e pojistného plnûní je pro jednu pojistnou událost omezena limitem
pojistného plnûní stanoven˘m v pojistné smlouvû. Plnûní pro v‰echny po-
ji‰tûné v rámci jedné pojistné události se sãítají, stejnû tak jako plnûní na
základû více pojistn˘ch událostí, které mají pfiíãinnou souvislost. 

3.9 Rozhodn˘ okamÏik
Rozhodující pro vznik a trvání povinnosti soupojistitele poskytnout pojist-
né plnûní a pro urãení rozsahu tohoto plnûní je okamÏik, ve kterém vznik-
la pojistná událost, v dÛsledku které je plnûní poÏadováno.

3.10 Pojistná ochrana nezahrnuje úhradu
a) pokut, penûÏit˘ch trestÛ a jin˘ch sankcí, uloÏen˘ch poji‰tûnému, vãetnû ji-

stin (kaucí, garancí), sloÏen˘ch za úãelem jejich zaplacení (ãl. 3.1 písm. c)
DAS/UCZ/Zâ/09 zÛstává nedotãen),

b) nákladÛ, k jejichÏ uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba neÏ osoba 
oznaãená v pfiíslu‰né zvlá‰tní ãásti pojistn˘ch podmínek za poji‰tûného.

âlánek 4
V˘luky

Kromû v˘luk, uveden˘ch v dal‰ích ustanoveních tûchto DAS/UCZ/Zâ/09 a spe-
ciálních ãástech pojistn˘ch podmínek, nezahrnuje pojistná ochrana následující
pfiípady:
4.1 hájení právních zájmÛ poji‰tûn˘ch, které pfiímo nebo nepfiímo souvisejí 

s váleãn˘mi událostmi, vnitfiními nepokoji, stávkami, terorizmem nebo
nukleárními ‰kodami,

4.2 spory mezi vedoucím pojistitelem a soupojistitelem na stranû jedné a po-
ji‰tûn˘m na stranû druhé,

4.3 uplatÀování nárokÛ, které byly na poji‰tûného pfievedeny, nebo které jsou
uplatÀovány jeho jménem pro tfietí osobu,

4.4 právní zastupování ve sporech o náhradu ‰kody, kterou tfietí osoby uplat-
Àují vÛãi poji‰tûnému,

4.5 hájení právních zájmÛ poji‰tûn˘ch, které nastaly v souvislosti s poÏitím,
resp. podezfiením na poÏití alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek tûmito po-
ji‰tûn˘mi; toto v‰ak neplatí pfii uplatÀování náhrady ‰kody, kterou utrpûl
poji‰tûn˘,

4.6 sepsání a podávání trestních a pfiestupkov˘ch oznámení,
4.7 zastupování svûdka v rámci jednotliv˘ch fiízení,
4.8 prosazování zájmÛ poji‰tûného v insolvenãním fiízení, a to jak v pozici 

úpadce, tak i vûfiitele,
4.9 právní spory mezi vlastníky a spoluvlastníky, pfiedev‰ím zru‰ení a vypofiá-

dání podílového spoluvlastnictví a spoleãného jmûní manÏelÛ.

âlánek 5
Oznámení pojistné události

5.1 Pokud poji‰tûn˘ poÏaduje v dÛsledku pojistné události pojistné plnûní, je
povinen neprodlenû, úplnû a pravdivû v písemné formû objasnit soupojis-
titeli situaci vãetnû relevantní argumentace k obhajobû sv˘ch práv a oka-
mÏitû mu doruãit v‰echny dostupné podklady, jako obsílky, úfiední zásilky,
korespondenci, listinné dÛkazy, smlouvy apod.

5.2 Oznámení pojistné události soupojistiteli nezpro‰Èuje poji‰tûného od stej-
n˘ch povinností vÛãi ostatním pojistitelÛm, a to vãetnû vedoucího pojisti-
tele (napfi. povinností vypl˘vajících ze zákonného, havarijního, úrazového,
Ïivotního poji‰tûní).

âlánek 6
Vyfiizování pojistné události

6.1 Po oznámení pojistné události poji‰tûn˘m provûfií soupojistitel nejprve exi-
stenci pojistné ochrany a dostateãn˘ch vyhlídek na úspû‰né vyfiízení po-
jistné události a o v˘sledku informuje tohoto poji‰tûného a pojistníka.
Shledá-li soupojistitel existenci pojistné ochrany i dostateãn˘ch vyhlídek na
úspû‰né vyfiízení pojistné události, vede potfiebná jednání s ohledem na nejlep-
‰í moÏné vyfie‰ení právních sporÛ.

6.2 Soupojistitel zastupuje poji‰tûného ve vûcech mimosoudních i soudních 
a má právo inkasovat plnûní náleÏející poji‰tûnému, které mu bûhem 15
dnÛ odvádí. 

6.3 Poji‰tûn˘ je povinen poskytnout soupojistiteli nebo jím povûfiené 
osobû bez zbyteãného odkladu písemnou plnou moc pro vyfiizování po-
jistné události.

6.4 Kromû pfiípadÛ, kdy je hájením právních zájmÛ poji‰tûného povûfien práv-
ní zástupce, informuje soupojistitel poji‰tûného v pfiimûfieném ãase o prÛ-
bûhu vyfiizování pojistné události. Je-li povûfien vyfiizováním vûci právní zá-
stupce, informuje se poji‰tûn˘ o v˘voji vûci pfiímo u tohoto právního zá-
stupce.

6.5 Poji‰tûn˘ není bez pfiedchozího souhlasu soupojistitele oprávnûn povûfiit ji-
ného, aby ho pfii vyfiizování pojistné události právnû zastupoval, s v˘jimkou
pfiípadÛ, kdy by mu v dÛsledku prodlení pfiímo hrozil vznik ‰kody. Pfii po-
ru‰ení této povinnosti poji‰tûn˘m je soupojistitel oprávnûn pojistné plnûní
odmítnout, pfiípadnû sníÏit, podle toho, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na
rozsah jeho povinnosti plnit.

âlánek 7
Povûfiení právního zástupce

7.1 UkáÏe-li se, Ïe pfies soupojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné povûfiit

zastupováním poji‰tûného právního zástupce, má poji‰tûn˘ právo zvolit si vhod-
ného právního zástupce (advokáta, exekutora, notáfie apod.), kter˘ má svoji kan-
celáfi v místû soudu nebo správního orgánu, pfiíslu‰ného k projednání vûci v prv-
ním stupni. Plnou moc takovému zástupci pak udûlí poji‰tûn˘ pouze po pfied-
chozím souhlasu soupojistitele.

7.2 Pokud si poji‰tûn˘ sám nezvolí vhodného právního zástupce, je oprávnûn
urãit právního zástupce v zájmu poji‰tûného sám soupojistitel. Poji‰tûn˘ je
povinen takto urãeného zástupce zplnomocnit.

7.3 Poji‰tûn˘ je povinen zajistit, aby povûfien˘ právní zástupce prÛbûÏnû in-
formoval soupojistitele o v˘voji pojistné události. K tomuto je povinen
povûfieného právního zástupce zprostit mlãenlivosti. Pfied provedením
podstatn˘ch krokÛ spojen˘ch s v˘daji soupojistitele je poji‰tûn˘, nebo je-
ho právní zástupce, povinen si od soupojistitele pfiedem vyÏádat pfiíslib
pojistného krytí. Pfii poru‰ení této povinnosti poji‰tûn˘m, nebo jeho
právním zástupcem, je soupojistitel oprávnûn pojistné plnûní odmítnout,
pfiípadnû sníÏit, podle toho, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho
povinnosti plnit.

âlánek 8
Hodnocení vyhlídek na úspûch

8.1 Dojde-li soupojistitel k závûru, Ïe neexistují dostateãné vyhlídky na úspû‰-
né vyfiízení pojistné události, je povinen sdûlit to neprodlenû zároveÀ s u-
dáním dÛvodÛ poji‰tûnému, kterému tímto nevzniká nárok na pojistné pl-
nûní.  

8.2 Pokud poji‰tûn˘ nesouhlasí s názorem soupojistitele, mÛÏe poÏadovat pro-
vedení expertního fiízení. Za tím úãelem je povinen do 14 dnÛ po odmít-
nutí plnûní ze strany soupojistitele oznámit mu svého právního zástupce
pro expertní fiízení. Soupojistitel poté musí do dal‰ích 14 dnÛ povûfiit své-
ho právního zástupce, aby zahájil expertní fiízení.

8.3 Pokud dojdou oba právní zástupci bûhem expertního fiízení ke stejnému
názoru, jsou tímto rozhodnutím poji‰tûn˘ i soupojistitel vázáni. 

8.4 Náklady na expertní fiízení nese soupojistitel, pfiípadnû poji‰tûn˘, 
a to v pomûru úspûchu a neúspûchu v expertním fiízení. Neuãiní-li právní
zástupci shodné nebo Ïádné rozhodnutí, musí kaÏdá strana nést vlastní ná-
klady.

âlánek 9
¤e‰ení sporÛ vypl˘vajících z poji‰tûní právní ochrany

9.1 Pro fie‰ení sporÛ vypl˘vajících z poji‰tûní právní ochrany má pojistník prá-
vo poÏádat soupojistitele o uzavfiení rozhodãí smlouvy a vedoucí pojistitel
se soupojistitelem jsou povinni rozhodãí smlouvu podle zvlá‰tního právní-
ho pfiedpisu uzavfiít.

9.2 Dojde-li pfii fie‰ení sporu ke stfietu zájmÛ nebo neshodû pfii urovnání sporu,
je soupojistitel povinen informovat pojistníka o jeho právu uzavfiít rozhod-
ãí smlouvu podle zvlá‰tního právního pfiedpisu a právu fie‰it spor rozhod-
ãím fiízením.

9.3 Dohodnou-li se na tom pojistník se soupojistitelem, je moÏné fie‰it jak˘ko-
liv spor z poji‰tûní právní ochrany mezi soupojistitelem a pojistníkem rov-
nûÏ v expertním fiízení dle ãlánku 8 DAS/UCZ/Zâ/09.

âlánek 10
Povinnost k souãinnosti

10.1 Poji‰tûn˘ je povinen uãinit v‰e, co by mohlo pfiispût k objasnûní skutkové-
ho stavu vûci. On sám a také povûfien˘ právní zástupce musí vylouãit v‰e,
co by mohlo zpÛsobit zv˘‰ení nákladÛ vedoucího pojistitele a soupojistite-
le. Pfii vyrovnání nesmí b˘t otázka nákladÛ uspofiádána nev˘hodnûji, neÏ
jak to odpovídá pomûru úspûchu a neúspûchu ve vûci. Poji‰tûn˘ se proto
zavazuje nepfiistoupit na Ïádné vyrovnání bez pfiedchozího souhlasu sou-
pojistitele.

10.2 Poji‰tûn˘ je povinen poskytnout vedoucímu pojistiteli a soupojistiteli sou-
ãinnost pfii mimosoudním i soudním vymáhání jím vynaloÏen˘ch nákladÛ
a od‰kodnûní od protistrany.

10.3 Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat se soudním uplatÀováním sv˘ch nárokÛ, dokud
rozhodnutí v pfiípadném jiném fiízení, které mÛÏe mít v˘znam pro zam˘‰-
len˘ soudní spor, nenabude právní moci, pfiípadnû se souhlasem soupojis-
titele uplatnit nejprve jen ãást nárokÛ a aÏ do pravomocného rozhodnutí
zb˘vající nároky neuplatÀovat. Toto v‰ak neplatí, pokud by mu v dÛsledku
prodlení pfiímo hrozil vznik ‰kody. Koneãné uplatnûní nárokÛ poji‰tûného
v plném rozsahu tím není dotãeno.

10.4 Pfii poru‰ení tûchto povinností poji‰tûn˘m je soupojistitel oprávnûn pojist-
né plnûní odmítnout, pfiípadnû sníÏit, podle toho, jak˘ vliv mûlo toto po-
ru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

âlánek 11
Pfiechod práv a povinností

11.1 Zemfie-li poji‰tûn˘, pfiechází právo na pojistné plnûní z pojistné 
události vzniklé pfied smrtí poji‰tûného na právoplatné dûdice.

11.2 Dojde-li k zániku poji‰tûného, kter˘ je právnickou osobou, pfiechází právo
na pojistné plnûní z pojistné události vzniklé pfied zánikem poji‰tûného na
právní nástupce.

âlánek 12

Tyto pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2009.



DAS/UCZ/ROD/10
V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní právní ochrany
Poji‰tûní právní ochrany rodiny
- speciální ãást

âlánek 1
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto speciální ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen
„DAS/UCZ/ROD/10“), zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen
„DAS/UCZ/Zâ/09“) a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást –
UCZ/05 (dále jen „UCZ/05“), které spolu tvofií nedílnou souãást.

âlánek 2
Pfiedmût poji‰tûní a poji‰tûné osoby

2.1 Pfiedmût poji‰tûní
Pfiedmûtem poji‰tûní je prosazování právních zájmÛ souvisejících s movit˘m
majetkem rodiny a jejími jednotliv˘mi ãleny tak, jak jsou uvedeni 
v „DAS/UCZ/ROD/10“.

2.2 Poji‰tûné osoby
Poji‰tûn˘m je osoba, které vznikají z poji‰tûní práva a povinnosti, na jejíÏ právní
spory se poji‰tûní vztahuje, a to konkrétnû:

a) pojistník, kter˘ je uveden v pojistné smlouvû,
b) manÏelka nebo manÏel pojistníka, která(˘) Ïije s pojistníkem ve spoleãné

domácnosti,
c) partnerka nebo partner pojistníka podle zákona o registrovaném part-nerství

(dále jen „partner nebo partnerka“), která(˘) Ïije s pojistníkem ve spoleãné
domácnosti,

d) není-li manÏelky nebo manÏela ani partnerky nebo partnera, potom druh nebo
druÏka pojistníka, kter˘ je uveden v pojistné smlouvû a kter˘ Ïije s pojistníkem
ve spoleãné domácnosti, 

e) dûti pojistníka anebo dûti osob uveden˘ch pod písm. b), c) nebo d) do vûku
18 let, respektive do vûku 26 let, pokud se soustavnû pfiipravují na budoucí
povolání,

f) pomocné síly v domácnosti pojistníka, av‰ak jen v pfiípadû pojistn˘ch událostí,
vznikl˘ch v souvislosti s v˘konem jejich pracovních povinností v této
domácnosti.

2.3 Poji‰tûní mají právo na pojistné plnûní pouze pfii pojistné události, která
nevznikla v souvislosti s jejich podnikatelskou nebo jinou v˘dûleãnou ãinností. 

âlánek 3
Vûcn˘ rozsah poji‰tûní

V rámci pfiedpokladÛ uveden˘ch v ãlánku 2 poskytuje vedoucí pojistitel 
a soupojistitel právní ochranu v následujících oblastech:
3.1 Obãanskoprávní nároky

Uplatnûní oprávnûn˘ch nárokÛ poji‰tûného na náhradu ‰kody, zakládajících se
na ustanoveních o mimosmluvní zákonné odpovûd-nosti, jestliÏe poji‰tûn˘
utrpí újmu na zdraví, vûcnou nebo jinou majet-kovou ‰kodu.

3.2 Trestní a pfiestupkové právo 
Obhajoba poji‰tûného v pfiestupkovém nebo trestním fiízení, jeÏ proti
nûmu bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem ãinn˘m v trestním
fiízení v dÛsledku jednání nebo opomenutí, které mÛÏe mít za následek
postih podle pfiestupkového nebo trestního zákona, pouze v‰ak, pokud je
toto fiízení vedeno pro nedbalostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû
nebo nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém zákonû v oblasti
pojistné ochrany. V pfiípadû obhajoby poji‰tûného pro jednání nebo
opomenutí spáchané mimo území âeské republiky se pojistné plnûní
poskytne v pfiípadû, Ïe takovéto jednání ãi opomenutí by mohlo mít za
následek postih pro nedbalostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû
âeské republiky nebo nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém
zákonû âeské republiky v pfiípadû, Ïe by k jednání ãi opomenutí do‰lo na
území âeské republiky.

3.3  Pojistné právo
Hájení zájmÛ poji‰tûného ve sporech vznikl˘ch na základû pojistn˘ch smluv
uzavfien˘ch s ostatními pojistiteli, pokud poji‰tûn˘ v tûchto sporech vystupuje
jako pojistník nebo poji‰tûn˘ ve vztahu k tomuto jinému pojistiteli. Ustanovení
odst. 4.2 „DAS/UCZ/Zâ/09“ zÛstávají tímto nedotãena.
Právní ochrana se v‰ak vztahuje pouze na hájení právních zájmÛ poji‰tûného
ve sporech s jin˘mi pojistiteli, ktefií mají sídlo na území âeské republiky 
a provozují v souladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy poji‰Èovací ãinnost na
území âeské republiky, pokud fie‰ení sporu podléhá v˘luãné pravomoci soudÛ
âeské republiky a pokud souãasnû poji‰tûn˘ v tûchto sporech vystupuje jako
pojistník nebo poji‰tûn˘ ve vztahu k tomuto jinému pojistiteli.
Na rozdíl od odst. 2.4 „DAS/UCZ/Zâ/09“ se stanovuje, Ïe za datum vzniku
pojistné události se povaÏuje okamÏik vzniku ‰kodní události (napfi. datum
odcizení pfiedmûtu poji‰tûní, zpÛsobení nehody, vznik Ïivelné pohromy

apod.), která zakládá nárok na pojistné plnûní vÛãi jinému pojistiteli.
Ustanovení odst. 2.5 a 2.6 „DAS/UCZ/Zâ/09“ zÛstávají tímto nedotãena 
a vztahují se i na oblast pojistného práva.

3.4 Vlastnické právo
Hájení zájmÛ poji‰tûného ve sporech, jeÏ nesouvisejí s jeho podnikatelskou
ãinností, vznikl˘ch v dÛsledku neoprávnûného zásahu tfietí osoby do jeho
vlastnického nebo jiného vûcného práva k movit˘m vûcem.

3.5 Závazkové právo
Hájení zájmÛ poji‰tûného v pfiípadû sporÛ vznikl˘ch v dÛsledku poru‰ení
závazkovûprávních vztahÛ, jejichÏ úãastníkem je poji‰tûn˘ jako nepodnikající
soukromá osoba.
Tato právní ochrana se v‰ak neposkytuje v pfiípadû sporÛ:

a) o nichÏ je pfiíslu‰n˘ rozhodovat soud, jehoÏ sídlo se nachází v cizinû,
b) které se vztahují na správu a uloÏení penûÏních hodnot nebo na nákup 

a prodej cenn˘ch papírÛ, vyjma stavebního spofiení a penzijního pfiipoji‰tûní,
c) vypl˘vajících z pracovnûprávních (sluÏebních) vztahÛ.
3.6  Vedoucí pojistitel a soupojistitel roz‰ifiuje tímto pojistnou ochranu o pfiipoji‰tûní

dle odst. 3.2 DAS/UCZ/Zâ/09.

âlánek 4
Územní rozsah platnosti

Není-li ujednáno jinak, vztahuje se poji‰tûní na v‰echny pojistné události, jeÏ nastaly ve
státech Evropské unie a ostatních evropsk˘ch státech s v j̆imkou zemí b˘valého
Sovûtského svazu nepatfiících do Evropské unie a Turecka a které podléhají pravomoci
soudu pfiíslu‰ného státu. V l̆uka t˘kající se pojistn˘ch sporÛ zakotvená v odst. 3.4
„DAS/UCZ/ROD/10“ a závazkovû právních sporÛ zakotvená v odst. 3.5 písm. a)
„DAS/UCZ/ROD/10“ zÛstává tímto nedotãena.

âlánek 5
V˘luky

Kromû v˘luk uveden˘ch v „DAS/UCZ/Zâ/09“ nezahrnuje pojistná ochrana násle-
dující pfiípady:
5.1 právní spory mezi osobami poji‰tûn˘mi danou pojistnou smlouvou,
5.2 právní spory, které vzniknou poji‰tûnému jako vlastníku, provozovateli

nebo fiidiãi vozidla, plavidla, letadla nebo jiného dopravního prostfiedku,
pokud podléhají registraci u pfiíslu‰ného orgánu evidující tato vozidla,
plavidla, letadla nebo jiné dopravní prostfiedky,

5.3 právní spory související s nemovitostí,
5.4 spory ze smlouvy o pÛjãce uzavfiené ústní formou,
5.5 právní spory v souvislosti s právními vztahy ve spoleãnostech, sdruÏeních,

druÏstvech, spoleãenstvích vlastníkÛ jednotek, spolcích, nadacích 
a fondech, v oblasti ochrany osobnosti, nemajetkové újmy dle zák. 
o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou pfii v˘konu vefiejné moci
rozhodnutím nebo nesprávn˘m úfiedním postupem, v pÛsobnosti
tiskového zákona, rodinného, dûdického, pracovního a finanãního práva,
práva sociálního zabezpeãení, sociálního a zdravotního poji‰tûní, stejnû
jako v oblasti du‰evního vlastnictví, nekalé nebo hospodáfiské soutûÏe,
vefiejn˘ch zakázek, vefiejné podpory, dotací a vefiejné obchodní soutûÏe,

5.6 právní spory ze v‰ech oblastí, které nejsou uvedeny v ãl. 3 „DAS/UCZ/ROD/10“.

âlánek 6
Poãátek poji‰tûní a pfiedbûÏné poji‰tûní

6.1 Ujednává se, Ïe poji‰tûní zaãíná od prvního dne mûsíce následujícího po uzavfiení
pojistné smlouvy, nejdfiíve v‰ak od data uvedeného v návrhu jako poãátek
poji‰tûní. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, v pfiípadû sjednání Poji‰tûní právní
ochrany rodiny dle DAS/UCZ/ROD/10 zmûnou pojistné smlouvy obsahující
produkt Rizikové poji‰tûní s dividendou PLUS zaãíná Poji‰tûní právní ochrany
rodiny dle DAS/UCZ/ROD/10 den následující po uzavfiení zmûny pojistné
smlouvy; odstavec 2.5 DAS/UCZ/Zâ/09 se v tomto pfiípadû neuplatní.

6.2 Vedoucí pojistitel a soupojistitel poskytuje dle ãl. 4 odst. 4.7., 4. 8., 4.10., 
a 4.11. „UCZ/05“ pfiedbûÏné poji‰tûní.

6.3. Pro pfiedbûÏné poji‰tûní, pokud není v pojistné smlouvû stanoveno jinak, platí
následující omezení vûcného rozsahu pojistného plnûní:
- pojistné plnûní se poskytuje pouze pro oblast náhrady ‰kody dle odst. 

3.1 DAS/UCZ/ROD/10.

âlánek 7

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.8.2010. 
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Î/DPP PID/12G DoplÀkové pojistné podmínky  
pro pfiipoji‰tûní invalidity pro dûti

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami - obecnou ãástí - UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘-
mi podmínkami pro úrazové poji‰tûni - zvlá‰tní ãástí - UCZ/U/12G, dále v‰eo-
becn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro Ïivotni poji‰tûni - zvlá‰tní ãástí -
UCZ/Î/12G nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro investiãní Ïivotní
poji‰tûní - Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto pfiipoji‰tûní se sjednává
jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Obecná ustanoveni

1.1. Pro úãely tohoto pfiipoji‰tûní se za poji‰tûného povaÏuje poji‰tûné dítû do
vûku 18 let jmenované v pojistné smlouvû pojistníkem (dále jen „poji‰tû-
n˘“). V pfiípadû, Ïe by v nûkter˘ch bodech tûchto DPP nastala situace, kdy
je v dobû ke které se tato ujednání vztahují poji‰tûn˘ právnû nezpÛsobil˘
k poÏadovan˘m krokÛm, pfiebírá tuto roli jeho zákonn˘ zástupce.

1.2. Invaliditou tfietího stupnû se rozumí stav, kdy z dÛvodu dlouhodobû ne-
pfiíznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejmé-
nû o 70 %.
Pracovní schopností se rozumí schopnost poji‰tûného vykonávat v˘dûleã-
nou ãinnost odpovídající jeho tûlesn˘m, smyslov˘m a du‰evním schop-
nostem, s pfiihlédnutím k dosaÏenému vzdûlání, zku‰enostem a znalostem
a pfiedchozím v˘dûleãn˘m ãinnostem. 
Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat v˘-
dûleãnou ãinnost v dÛsledku omezení tûlesn˘ch, smyslov˘ch a du‰evních
schopností ve srovnání se stavem, kter˘ byl u poji‰tûného pfied vznikem
dlouhodobû nepfiíznivého zdravotního stavu. Pfii urãování poklesu pracov-
ní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu poji‰tûného doloÏeného v˘-
sledky funkãních vy‰etfiení, pfiitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní
postiÏení trvale ovlivÀující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizova-
n˘ zdravotní stav, zda a jak je poji‰tûn˘ na své zdravotní postiÏení adap-
tován, schopnost rekvalifikace poji‰tûného na jin˘ druh v˘dûleãné ãinnos-
ti, neÏ dosud vykonával.

1.3. Pfiipoji‰tûní zaniká zánikem Ïivotního poji‰tûní podle obecné ãásti v‰eo-
becn˘ch pojistn˘ch podmínek UCZ/05, okamÏikem zmûny Ïivotního po-
ji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou nebo po pfievedení Ïi-
votního poji‰tûní na poji‰tûní bez placení pojistného, nejpozdûji v‰ak ke
konci pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 18 let.

1.4. Pojistné pro pfiipoji‰tûní invalidity pro dûti se stanoví pro stejné pojistné
období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné spolu s pojistn˘m Ïivotního
poji‰tûní. 

1.5. Zmûny pfiipoji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem 
v jeho písemném vyjádfiení pojistníkovi.

âlánek 2
Pojistná událost 

2.1. Pojistná událost nastává dnem pfiiznání invalidního dÛchodu pro invalidi-
tu tfietího stupnû, kter˘m se rozumí den uveden˘ ve v˘roku rozhodnutí o-
právnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pfiiznává invalidní dÛchod pro
invaliditu tfietího stupnû. Invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû
musí b˘t pfiiznán poji‰tûnému pfied dovr‰ením vûku 19 let.

2.2. Z pfiipoji‰tûní invalidity pro dûti vyplatí pojistitel pojistné plnûní, pokud
pfiipoji‰tûní trvalo nepfietrÏitû od data uzavfiení/zmûny tohoto pfiipoji‰tûní
do data pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû.
NepfietrÏité trvání tohoto pfiipoji‰tûní není vyÏadováno v pfiípadû, Ïe do‰lo
k zániku pojistné smlouvy, kde bylo toto pfiipoji‰tûní sjednáno, v˘luãnû 
v dÛsledku pojistné události.

2.3. Za pojistnou událost se povaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro invali-
ditu tfietího stupnû, které nastalo v˘hradnû v dÛsledku zmûn zdravotního
stavu v dobû trvání poji‰tûní.

2.4. Pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûn˘ pro-
kazuje pfiedloÏením pravomocného rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu o pfii-
znání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû. Pojistitel je 
oprávnûn Ïádat od poji‰tûného dal‰í nezbytné podklady k prokázání ná-
roku. Za dal‰í nezbytné podklady k prokázání nároku se povaÏují zejména
ty podklady, z nichÏ vypl˘vají dÛvody pobírání invalidního dÛchodu pro
invaliditu tfietího stupnû.

2.5. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í podklady, které
jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistné události. V pfiípadû pochybností je po-
ji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl oprávnûn si vyÏádat ne-
zbytné informace pro posouzení nároku na v˘platu pojistného plnûní. 

V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované dokla-
dy nebo odmítne zmocnit pojistitele, je pojistitel oprávnûn likvidaci odlo-
Ïit bez náhrady (v˘platy pojistného plnûní).

2.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání a náklady pojistitele lékafi-
skému vy‰etfiení lékafiem povûfien˘m pojistitelem.

2.7. Za pojistnou událost se nepovaÏuje pfiiznání invalidního dÛchodu pro in-
validitu tfietího stupnû z dÛvodu nemoci ãi úrazu poji‰tûného (vã. jejich
dÛsledkÛ), které vznikly pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní a pro níÏ byl
poji‰tûn˘ pfied poãátkem/zmûnou pfiipoji‰tûní léãen ãi lékafisky sledován
nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich pfiíznaky.

2.8. Za pojistnou událost se rovnûÏ nepovaÏuje, je-li invalidní dÛchod pro in-
validitu tfietího stupnû pfiiznán poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemoc-
nûní vznikl˘ch následkem:

a) du‰evních poruch dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
a pfiidruÏen˘ch zdravotnick˘ch problémÛ (ve znûní 10. revize, MKN-10, 
a jejich aktualizovan˘ch verzí) – WHO 1992 skupiny V. Poruchy du‰evní 
a poruchy chování (F00–F99);

b) pokusu o sebevraÏdu pfied uplynutím 3 let od sjednaného poãátku/zmûny
pfiipoji‰tûní nebo od obnovení pojistné smlouvy;

c) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s nukleární katastrofou;
d) pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi udá-

lostmi v‰eho druhu;
e) úãasti na vzpoufie, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepoko-

jích;
f) aktivní úãasti na závodech ãi exhibicích nebo s nimi bezprostfiednû souvi-

sejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch pla-
vidlech a letadlech;

g) letecké pfiepravy, pfii které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu do-
pravce na palubû havarovaného letadla;

h) úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;
i) poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahu-

jících návykové látky;
j) vrozen˘ch vad a onemocnûní.

Vrozená vada je jakákoliv vrozená anomálie, pro níÏ byl poji‰tûn˘ léãen ne-
bo nav‰tûvoval lékafie nebo mûl pfiedepsány léky nebo jejíÏ pfiíznaky se do-
stavily nebo projevily nebo které byly diagnostikovány lékafiem do dvou let
vûku poji‰tûného. 

âlánek 3
Pojistné plnûní 

3.1. V pfiípadû pojistné události vzniká nárok na v˘platu pojistného plnûní po
datu pfiiznání invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû a to nej-
dfiíve v roce, kdy poji‰tûn˘ dosáhne vûku 18 let, a to vÏdy za jeden rok.

3.2. Pojistné plnûní se vyplácí poji‰tûnému ve formû roãního dÛchodu (dále téÏ
jen „dÛchod“). Pojistné plnûni se vyplácí ve v˘‰i dohodnuté v pojistné
smlouvû. Pokud je dÛchod vy‰‰í neÏ 60 000 Kã, mÛÏe b˘t na Ïádost po-
ji‰tûného dÛchod vyplácen mûsíãnû. V pfiípadû smrti poji‰tûného pfied
splatností roãního dÛchodu nárok na pojistné plnûní nevzniká.

3.3. Poji‰tûn˘ je povinen v prÛbûhu v˘platy pojistného plnûní prokázat, Ïe je
mu i nadále invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû vyplácen, a to
pfiedloÏením potvrzení pfiíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛcho-
du pro invaliditu tfietího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního ob-
dobí pobírání dÛchodu. ProkáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe je mu invalidní dÛchod
pro invaliditu tfietího stupnû i nadále vyplácen, pojistitel prodlouÏí vyplá-
cení dÛchodu o dal‰í rok. V pfiípadû, Ïe je poji‰tûnému invalidní dÛchod
pro invaliditu tfietího stupnû vyplácen nepfietrÏitû 5 let, nemusí pojistitel
kaÏdoroãní prokazováni pobíraní invalidního dÛchodu jiÏ poÏadovat.

3.4. Odebráním invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû poji‰tûné-
mu (nebo zmûnou pfiiznaného stupnû) vyplácení dÛchodu konãí, a to 
k nejbliÏ‰ímu v˘roãnímu dni roãního vyplácení dÛchodu po odebrání
(zmûnû stupnû) invalidního dÛchodu pro invaliditu tfietího stupnû.

3.5. Nesplnûním povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojis-
titel dÛchod za dal‰í rok nevyplatí, popfiípadû vyplácení aÏ do splnûní po-
vinností pozastaví. 

3.6. Pfii splnûní povinnosti poji‰tûného podle bodu 3.3. tohoto ãlánku pojisti-
tel dÛchod vyplácí do uplynuti posledního dne mûsíce, ve kterém se po-
ji‰tûn˘ doÏije 65 let.

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

4.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.



Î/VZOD/12GDoplÀkové pojistné podmínky      
pro pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní
– pfiipoji‰tûní dûtí

Úvodní ustanovení

Pfiipoji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰e-
obecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05, dále v‰eobecn˘mi po-
jistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãástí – UCZ/Î/12G nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami – Î/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto pfiipoji‰tûní se sjednává
jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1 
Základní ustanovení

Pro sjednané pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní – pfiipoji‰tûní dûtí se za dítû
povaÏuje dítû do vûku 18 let, respektive do vûku 26 let, pokud se soustavnû pfiipra-
vuje na budoucí povolání. Ukonãí-li dítû soustavnou pfiípravu na budoucí povolání ne-
bo dosáhne-li vûku 26 let, zaniká pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní v nejbliÏ-
‰í v˘roãní den poji‰tûní. 

âlánek 2
Doba trvání poji‰tûní

2.1. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní – pfiipoji‰tûní dûtí lze sjednat 
s Ïivotním poji‰tûním po dobu jeho platnosti. 

2.2. Dojde-li k zániku Ïivotního poji‰tûní podle v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek,
zaniká rovnûÏ pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní – pfiipoji‰tûní dûtí.  

2.3. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní  - pfiipoji‰tûní dûtí zaniká bez nárokÛ
na pojistné plnûní okamÏikem zmûny Ïivotního poji‰tûní na poji‰tûní s reduko-
vanou pojistnou ãástkou nebo na poji‰tûní bez placení pojistného.

2.4. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní – pfiipoji‰tûní dûtí  zaniká pojistnou 
událostí podle ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

2.5. Pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní - pfiipoji‰tûní dûtí zanikne téÏ 
v dÛsledku odvolání souhlasu pojistníka, poji‰tûného, pfiíp. zákonného zástupce
pfiipoji‰tûného dítûte ke zpracování údajÛ o zdravotním stavu, kter˘ pojistiteli
dal ve smyslu zákona o ochranû osobních údajÛ. Pfiipoji‰tûní zanikne dnem, ve
kterém pojistitel obdrÏí písemné oznámení pojistníka, poji‰tûného nebo zákon-
ného zástupce o odvolání souhlasu.

2.6. Pojistné pro pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní - pfiipoji‰tûní dûtí se sta-
noví pro stejné pojistné období jako u Ïivotního poji‰tûní a je splatné spolu s po-
jistn˘m Ïivotního poji‰tûní.

2.7. Pojistník mÛÏe písemnû vypovûdût pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní - pfii-
poji‰tûní dûtí ke konci kaÏdého pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena 
alespoÀ 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistného období, jinak je v˘povûì neplatná.

âlánek 3
Pojistné plnûní z pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní

3.1. Nárok na pojistné plnûní vzniká, nastane-li pojistná událost po uplynutí ãekací 
doby.

3.2. âekací doba je 3 mûsíce od poãátku/obnovení tohoto pfiipoji‰tûní.
3.3. Dojde–li k pojistné události podle ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch pod-

mínek v ãekací dobû, nevzniká nárok na pojistné plnûní. Pfiipoji‰tûní velmi zá-
vaÏn˘ch onemocnûní se zru‰í od poãátku a pojistné zaplacené za toto pfiipoji‰-
tûní bude vráceno pojistníkovi.

3.4. Nastane-li pojistná událost podle ãlánku 6 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch pod-
mínek, vyplatí pojistitel pojistné plnûní pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnû-
ní sjednané v pojistné smlouvû. Nárok na pojistné plnûní vzniká pouze za pfied-
pokladu, Ïe pfiipoji‰tûné dítû bude naÏivu nejménû 30 dní po datu stanovení di-
agnózy jednoho z velmi závaÏn˘ch onemocnûní.

3.5. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní, je-li hlavní pfiíãinou pojistné
události nemoc ãi úraz nebo jejich dÛsledky, které vznikly pfied poãátkem/ob-
novením pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní a pro nûÏ bylo pfiipoji‰tûné
dítû pfied poãátkem/obnovením pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní lé-
kafisky sledováno nebo byly v tomto období pfiítomny ãi diagnostikovány jejich
pfiíznaky. 

âlánek 4
Pojistná ãástka

4.1. V˘‰e pojistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní je uvedena v po-
jistné smlouvû.

4.2. Dojde-li bûhem trvání pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní ke sníÏení po-
jistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo na pojistné
plnûní ve v˘‰i takto sníÏené pojistné ãástky nejdfiíve ode dne úãinnosti této zmû-
ny stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádfiení.

4.3. Dojde-li bûhem trvání pfiipoji‰tûní velmi závaÏn˘ch onemocnûní ke zv˘‰ení po-
jistné ãástky pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní, vzniká právo na pojistné
plnûní ve v˘‰i takto zv˘‰ené pojistné ãástky nejdfiíve po uplynutí 3 mûsícÛ ode dne
úãinnosti této zmûny stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádfiení. 

âlánek 5
Omezení plnûní pojistitele

5.1. Není-li ujednáno jinak, pfiipoji‰tûní se nevztahuje na velmi závaÏná onemocnû-
ní nebo operace v dÛsledku:

a) úmyslného jednání za úãelem vyvolání onemocnûní, sebepo‰kození nebo se-
bevraÏdy; 

b) pfiímého nebo nepfiímého pÛsobení ionizaãního záfiení nebo úãinkÛ jaderné 
energie. Je-li tomuto riziku vystaven lékafi nebo zdravotnick˘ personál pfii v˘ko-
nu svého povolání, nebo je-li ionizujícímu záfiení nebo úãinkÛm jaderné energie
vystaven poji‰tûn˘ v rámci léãebného procesu pod lékafisk˘m dohledem, po-
skytuje pojistitel plnou pojistnou ochranu;

c) onemocnûní AIDS nebo HIV infekce;
d) vrozen˘ch vad a onemocnûní.

Vrozená vada je jakákoliv vrozená anomálie, pro níÏ byl poji‰tûn˘ léãen anebo
nav‰tûvoval lékafie nebo mûl pfiedepsány léky nebo jejíÏ pfiíznaky se dostavily
nebo projevily nebo které byly diagnostikovány lékafiem dfiíve, neÏ poji‰tûn˘
pfiestal plnit definici pro pfiipoji‰tûní dûtí dle âlánku 1 tûchto DPP.

5.2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní, dojde-li k pojistné události v dÛsled-
ku poÏití ãi poÏívání alkoholu nebo aplikací jin˘ch návykov˘ch nebo toxick˘ch
látek.

âlánek 6
Povinnosti poji‰tûného pfii pojistné události

6.1. V pfiípadû velmi závaÏného onemocnûní je poji‰tûn˘ pfiíp. zákonn˘ zástupce po-
vinen:

a) bez zbyteãného odkladu, nejdéle v‰ak do jednoho mûsíce od data po-
tvrzené lékafiské diagnózy daného onemocnûní, oznámit písemnû tuto
skuteãnost pojistiteli, a to na pfiíslu‰ném tiskopisu pojistitele;

b) doloÏit lékafiské zprávy vztahující se k jeho zdravotnímu stavu pfied i po vzniku
pojistné události. 

6.2. Pfiipoji‰tûné dítû, resp. zákonn˘ zástupce je povinen na Ïádost pojistitele: 
a) pfiedloÏit i dal‰í doklady, které jsou nezbytné pro ‰etfiení pojistitele ve vûci po-

jistné události;
b) zmocnit o‰etfiující lékafie k poskytnutí informací pojistiteli;
c) podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lékafiskému vy‰etfiení léka-

fiem povûfien˘m pojistitelem.
6.3. V pfiípadû, Ïe pfiipoji‰tûné dítû, resp. zákonn˘ zástupce, odmítne vy‰etfiení nebo

nedodá poÏadované informace a poÏadované doklady ve stanovené lhÛtû, po-
jistitel likvidaci ‰kodné události odloÏí.

âlánek 7
Pojistná událost a definice velmi závaÏn˘ch onemocnûní

1.   Rakovina (zhoubné nádory)
Onemocnûní zhoubn˘m nádorem charakterizované nekontrolovateln˘m a invaziv-
nim rÛstem a ‰ífiením nádorov˘ch bunûk, invazí do tkání a tendencí ke vzniku me-
tastáz. 
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena
diagnóza zhoubného nádoru lékafiem specialistou na základû histologického nálezu 
a zafiazena dle mezinárodní klasifikace nádorÛ TNM. 
Pojistná ochrana se vztahuje také na leukémie a ve‰keré zhoubné nádory mízního
systému (napfi. Hodgkinovu nemoc). Pojistná ochrana se naopak neposkytuje pfii v˘-
skytu nezhoubn˘ch (benigních) nádorÛ, pfiedrakovinn˘ch stavÛ (prekanceróz), v‰ech
CIN stadií (cervikální intraepiteliální neoplázie a dysplázie) a neinvazivních stadií ná-
dorov˘ch chorob (tzv. carcinoma in situ), v‰ech koÏních tumorÛ vãetnû maligních
melanomÛ stadia IA dle systému TNM (T1aN0M0) a jak˘chkoliv nádorov˘ch one-
mocnûní pfii souãasné pfiítomnosti HIV infekce.

2.   Ochrnutí
Úplné a trvalé ochrnutí dvou nebo více konãetin následkem úrazu nebo onemocnû-
ní míchy. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla
stanovena diagnóza úplného a trvalého ochrnutí dvou nebo více konãetin, a to na zá-
kladû lékafiem potvrzené trvalosti neurologického nálezu nejménû 3 mûsíce. Pojistná
ochrana se nevztahuje na ochrnutí z dÛvodu syndromu Guillain-Barre.

3.   Transplantace Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ
Îivotnû nezbytná transplantace srdce, plic, jater, slinivky bfii‰ní, ledviny, tenkého stfie-
va nebo kostní dfienû, kdy pfiíjemcem orgánu je poji‰tûn˘. Provedení transplantace
musí b˘t potvrzeno lékafiem specialistou. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost)
vzniká dnem provedení operace. Pojistná ochrana se nevztahuje na transplantace 
ostatních orgánÛ a na transplantace tkání.

4.   Encefalitida (zánût mozku)
Zánût mozku (mozkov˘ch polokoulí, mozkového kmene nebo mozeãku) 
v souvislosti s virovou nebo bakteriální infekcí. Onemocnûní musí mít za následek tr-
valé závaÏné postiÏení smyslov˘ch funkcí (hluchota, slepota atd.), poruchy chování,
intelektuální deficit, psychick˘ deficit, motorick˘ (pohybov˘) deficit a/nebo jin˘ neu-
rologick˘ deficit splÀující kritéria pfiiznání nejvy‰‰ího stupnû invalidity dle platné legislati-
vy. Tento stav musí trvat nejménû po dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumento-
ván. Diagnóza musí b˘t potvrzena odborn˘m lékafiem (neurolog) a doloÏena v˘sledky
specifick˘ch vy‰etfiení (napfi. vy‰etfiení krve a mozkomí‰ního moku, CT nebo MRI moz-
ku). Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanove-
na diagnóza encefalitidy a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

5.    Bakteriální meningitida
Zánût obalÛ (blan) mozku nebo pátefiní míchy v souvislosti s bakteriální infekcí. 
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Onemocnûní musí mít za následek trvalé závaÏné postiÏení smyslov˘ch funkcí (hlu-
chota, slepota atd.), poruchy chování, intelektuální deficit, psychick˘ deficit, motoric-
k˘ (pohybov˘) deficit a/nebo jin˘ neurologick˘ deficit splÀující kritéria pfiiznání 
nejvy‰‰ího stupnû invalidity dle platné legislativy. Tento stav musí trvat nejménû po
dobu 3 mûsícÛ a musí b˘t lékafisky dokumentován. Diagnóza musí b˘t potvrzena od-
born˘m lékafiem (neurolog) a doloÏena v˘sledky specifick˘ch vy‰etfiení. Povinnost po-
jistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza me-
ningitidy a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

6.   Selhání ledvin
Koneãné a nevratné selhání funkce obou ledvin, které vyÏaduje zafiazení do chronic-
kého dialyzaãního programu (hemodial˘za nebo peritoneální dial˘za) nebo trans-
plantaci ledviny. Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem provedení
transplantace ledviny, nebo dnem zahájení chronického dialyzaãniho programu, a to na
základû potvrzeni lékafie, kter˘ tuto léãbu provádí.

7.   Oslepnutí 
Úplná, trvalá a nevratná ztráta zraku obou oãí která vznikla v dÛsledku úrazu nebo 
onemocnûní a byla klinicky prokázaná. Slepota musí b˘t doloÏena zprávou oãního lé-
kafie. Minimální vûk poji‰tûného dítûte v okamÏiku pojistné události je jeden rok.
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena
diagnóza slepoty za pfiedpokladu splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek. 

8.   Kóma
Stav hlubokého bezvûdomí bez reakce nebo odpovûdi na vnûj‰í podnûty nebo vnitfi-
ní potfieby trvající nepfietrÏitû a s nutností nepfietrÏitého pouÏívání systémÛ podpory
Ïivota po dobu nejménû 96 hodin a vedoucí k trvalému neurologickému deficitu.
Diagnóza musí b˘t potvrzena odborn˘mi lékafiem a trvání neurologického deficitu

musí b˘t lékafisky dokumentováno po dobu nejménû ‰esti mûsícÛ. Kóma zpÛsobené
uÏíváním/uÏitím alkoholu nebo zneuÏíváním návykov˘ch látek není poji‰tûním kryto. 
Povinnost pojistitele plnit (pojistná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena
diagnóza kómatu a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

9.   Hluchota (ztráta sluchu)
Úplná, trvalá a nevratná oboustranná ztráta sluchu v dÛsledku nemoci nebo úrazu.
Diagnóza musí b˘t potvrzena nálezem odborného lékafie (nejlépe specialista othorinola-
ryngologie – ORL) a musí b˘t doloÏena audiometrick˘m nálezem. Minimální vûk poji‰tû-
ného dítûte v okamÏiku pojistné události jsou dva roky. Povinnost pojistitele plnit (pojist-
ná událost) vzniká dnem, ke kterému byla stanovena diagnóza hluchoty za pfiedpokladu
splnûní dfiíve uveden˘ch podmínek. 

10.   ZávaÏn˘ úraz hlavy
ZávaÏné traumatické (úrazové) otevfiené nebo uzavfiené po‰kození mozkové tkánû,
které má za následek trvalé závaÏné postiÏení smyslov˘ch funkcí (hluchota, slepota
atd.), poruchy chování, intelektuální deficit, psychick˘ deficit, motorick˘ (pohybov˘)
a/nebo jin˘ neurologick˘ deficit splÀující kritéria pfiiznání nejvy‰‰ího stupnû invalidity
dle platné legislativy. Tento stav musí trvat nejménû po dobu 6 mûsícÛ a musí b˘t lé-
kafisky dokumentován. Diagnóza musí b˘t potvrzena odborn˘m lékafiem (neurolog)
a doloÏena v˘sledky specifick˘ch vy‰etfiení. Povinnost pojistitele plnit (pojistná udá-
lost) vzniká dnem úrazu a za pfiedpokladu splnûní v‰ech uveden˘ch podmínek.

âlánek 8
Závûreãné ustanovení

8.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

Î/DPP/FIR/12G DoplÀkové pojistné podmínky  
pro reÏim doãasného nav˘‰ení bûÏného
pojistného hrazeného zamûstnavatelem

UCZ/Z/AS12G  DoplÀkové pojistné podmínky  
pro poji‰tûní asistenãních sluÏeb 

pfii hospitalizaci

Úvodní ustanovení

ReÏim doãasného nav˘‰ení bûÏného pojistného hrazeného zamûstnavatelem
je upraven tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojist-
n˘mi podmínkami - obecnou ãástí - UCZ/05, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi pod-
mínkami - zvlá‰tní ãástí - UCZ/Î/12G, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro investiãní Ïivotní poji‰tûní Î/IÎP/12G, smluvními podmínkami investování
do cenn˘ch papírÛ SP/IÎP/12G, které tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se
sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Doãasné nav˘‰ení bûÏného pojistného hrazeného zamûstnavatelem

1.1. Doãasné nav˘‰ení bûÏného pojistného hrazeného zamûstnavatelem (dále
jen „doãasné nav˘‰ení“) lze uhradit kdykoliv v prÛbûhu sjednaného zá-
kladního Ïivotního poji‰tûní a to max. 4x v jednom pojistném období.

1.2. Minimální v˘‰e doãasného nav˘‰ení je 3.000 Kã.
1.3. Doãasné nav˘‰ení lze uhradit pfiímo poukázáním finanãní ãástky na úãet,

kter˘ sdûlí pojistitel. Spolu s poukázáním této ãástky je pojistník povinen 
o této skuteãnosti informovat písemnou formou pojistitele. Za variabilní
symbol se pouÏije ãíslo pfiíslu‰né pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.

1.4. Za ‰kodu vzniklou uvedením chybného variabilního symbolu, neinformo-
váním pojistitele nebo poukázáním doãasného nav˘‰ení na chybn˘ úãet
nenese pojistitel odpovûdnost.

âlánek 2
Umístûní doãasného nav˘‰ení bûÏného pojistného hrazeného zamûstnavate-
lem

2.1. Po splnûní podmínek uveden˘ch v ãl. 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek bude pojistitelem pfiijaté doãasné nav˘‰ení investováno k nej-
bliÏ‰ímu následujícímu rozhodnému dni po datu pfiipsání doãasného na-
v˘‰ení na úãet pojistitele, pokud bude na úãet pojistitele pfiipsáno nejpo-
zdûji 10 dní pfied rozhodn˘m dnem. V opaãném pfiípadû bude pfiipsáno 
k rozhodnému dni v následujícím mûsíci.

2.2. Doãasné nav˘‰ení je po odeãtení nákladÛ pojistitelem investováno v sou-

ladu s ujednáním mezi pojistitelem a pojistníkem do shodného investiãní-
ho programu jako bûÏnû placené pojistné, pokud není ujednáno jinak. Pro
doãasné nav˘‰ení nelze sjednat investiãní program s garantovan˘m zhod-
nocením. 

âlánek 3
Poplatková struktura

3.1. Odchylnû od poplatkÛ v Investiãním Ïivotním poji‰tûní se ujednávají ná-
sledující poplatky: Uzavírací poplatek z doãasného nav˘‰ení ãiní nejv˘‰e
2% tohoto doãasného nav˘‰ení. Dále je strÏena pouze bezpeãnostní pfii-
ráÏka ve v˘‰i 3 % tohoto doãasného nav˘‰ení.

âlánek 4
V˘plata aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek nebo její ãásti

4.1. Pojistník mÛÏe kdykoliv poÏádat o v˘platu aktuální hodnoty podílov˘ch
jednotek nebo její ãásti (dále jen „v˘bûr“). V˘bûr sniÏuje aktuální hod-
notu podílov˘ch jednotek pfiíslu‰n˘ch doãasnému nav˘‰ení, nemá v‰ak
vliv na v˘‰i pojistného plnûní pro pfiípad smrti ve smyslu DPP Î/IÎP/12G
ãl. 7.1 u ostatních poji‰tûní uzavfien˘ch v rámci pfiíslu‰né pojistné smlou-
vy.

4.2. O v˘bûr pojistník Ïádá na pfiíslu‰ném formuláfii pojistitele.
4.3. Pfii splnûní uveden˘ch podmínek vyplatí pojistitel odpovídající ãástku aÏ

do v˘‰e aktuální hodnoty podílov˘ch jednotek k rozhodnému dni násle-
dujícímu po obdrÏení Ïádosti o v˘bûr pojistitelem. V˘bûr bude proveden
nejpozdûji do dvou t˘dnÛ po rozhodném dni, následujícím po obdrÏení
Ïádosti o v˘bûr pojistitelem.

4.4. Za kaÏd˘ v˘bûr si pojistitel úãtuje správní poplatek ve v˘‰i 70 Kã.
Aktuálním daÀov˘m pfiedpisem, kter˘ se vztahuje na reÏim doãasného na-
v˘‰ení je zák. ã. 586/1992 Sb., o daních z  pfiíjmu, v platném znûní.

âlánek 5
Závûreãné ustanoveni

5.1. Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 9. 2012.

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, V‰eobecn˘mi po-
jistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí – UCZ/05 a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínka-
mi pro poji‰tûní nemocniãních denních dávek - zvlá‰tní ãástí - UCZ/NDD/12G, které
tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1.1. Poji‰tûn˘ musí mít trvalé bydli‰tû v âeské republice, není-li ujednáno jinak.
1.2. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v dobû trvání po-

ji‰tûní na území âeské republiky.



1.3. Poskytovatelem asistenãních sluÏeb je Europ Assistance s.r.o., se sídlem Na
Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Iâ: 25287851 (dále jen „asistenãní
centrála“).

1.4. Nárok na poskytování asistenãních sluÏeb vzniká pouze za podmínky zaji‰-
tûní sluÏeb prostfiednictvím asistenãní centrály.

âlánek 2
Pfiedmût poji‰tûní, pojistné nebezpeãí, pojistná událost

2.1. Pojistnou událostí ve smyslu tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek je hos-
pitalizace poji‰tûného a poskytnutí lÛÏkové základní a specializované diagnos-
tické a léãebné péãe ve zdravotnickém zafiízení (nemocnici), která je z lékafi-
ského hlediska nezbytná z dÛvodu nemoci nebo úrazu poji‰tûného, nemohla
- li b˘t tato péãe poskytnuta ambulantnû, a to pouze v pfiípadû hospitalizace
na lÛÏkové ãásti zdravotnického zafiízení, které má stál˘ lékafisk˘ dohled a jeho
provozování je v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy. Doba hospitalizace je
minimálnû 24 hodin.

2.2. Pfiedmûtem poji‰tûní je poskytnutí pojistného plnûní formou asistenãních slu-
Ïeb, pokud je toto poji‰tûní sjednáno v pojistné smlouvû.

2.3. Pojistitel není povinen poskytnout plnûní, projeví-li se v dobû trvání poji‰tû-
ní dÛsledky události nastalé pfied poãátkem poji‰tûní.

2.4. V pfiípadech, kdy je zaji‰tûní asistenãních sluÏeb provádûno bez pfiedchozí-
ho nahlá‰ení a schválení asistenãní centrálou, nebudou vzniklé náklady po-
ji‰tûnému zpûtnû hrazeny nebo jejich v˘‰e mÛÏe b˘t krácena a to do v˘‰e
nákladÛ, které by pojistitel hradil, pokud by sluÏby byly poskytnuty jejím
smluvním dodavatelem.

âlánek 3
Rozsah poji‰tûní

Poji‰tûní se sjednává v rozsahu „OSOBNÍ ASISTENT“ a zahrnuje:
a) Odvoz poji‰tûného z nemocnice po ukonãení hospitalizace, kter˘ bude za-

ji‰tûn prostfiedkem odpovídajícím jeho zdravotnímu stavu (taxi, sanitní vÛz,
sanitní vÛz s doprovodem, apod.); asistenãní centrála sluÏbu zorganizuje 
a uhradí náklady na zorganizovanou sluÏbu maximálnû do limitu 2 500 Kã
za jednu pojistnou událost, nejvíce v‰ak 2x v kaÏdém pojistném období.

b) Doprovod poji‰tûného k lékafii po ukonãení hospitalizace; asistenãní centrá-
la zajistí poji‰tûnému doprovod k lékafii a uhradí náklady v˘konu ãinnosti do-
provázející osoby a dále uhradí náklady na dopravu k/od lékafii, jako napfi.
jízdenka ãi taxi do limitu 1 000 Kã za jednu pojistnou událost, nejvíce v‰ak
2x v kaÏdém pojistném období.

c) Péãe o dítû - vyzvednutí dítûte v místû urãeném poji‰tûn˘m a jeho doprava
k opatrovníkovi, kterého urãí poji‰tûn˘; asistenãní centrála sluÏbu zorgani-
zuje a uhradí náklady na zorganizovanou sluÏbu maximálnû do celkového li-
mitu 2 500 Kã za jednu pojistnou událost. Poãet jednotliv˘ch poskytnut˘ch
sluÏeb spojen˘ch s péãí o dítû je v‰ak nejv˘‰e 5x bûhem jedné pojistné udá-
losti.

d) Nákup lékÛ a úhrada poplatku za recepty - asistenãní centrála zorganizuje
nákup a uhradí poplatky max. za 3 recepty vystavené bûhem hospitalizace.
Doplatky za léky, pfiípadnû jejich plnou cenu (dle aktuálních platn˘ch vy-
hlá‰ek) hradí poji‰tûn˘.

e) Úklid bytu poji‰tûného v bûÏném rozsahu; asistenãní centrála zajistí 
úklid bytu poji‰tûného, ve kterém poji‰tûn˘ má svÛj trval˘ ãi pfiechodn˘ pobyt.
Asistenãní centrála uhradí náklady za provedení úklidu bytu poji‰tûného.
Spotfiebu energií (elektfiina, voda) a prostfiedkÛ nutn˘ch pro úklid hradí poji‰-
tûn˘ - generální úklid není poskytován. SluÏba bude poskytována 4x bûhem
pojistné události, max. v‰ak 1x t˘dnû.

f) Pfiípravu o‰acení poji‰tûného, kterou se rozumí praní, su‰ení a Ïehlení prá-
dla poji‰tûného; asistenãní centrála zajistí sluÏbu a uhradí náklady za zorga-
nizování této sluÏby; náklady na praní, su‰ení a Ïehlení vãetnû spotfieby 
energií (elektfiina, voda) a prostfiedkÛ nutn˘ch pro praní hradí poji‰tûn˘; 
v pfiípadû, Ïe pro poskytnutí sluÏeb není moÏné pouÏít praãku poji‰tûného, hra-
dí poji‰tûn˘ také náklady za prádelnu/ãistírnu v místû bydli‰tû poji‰tûného.
SluÏba bude poskytována 4x bûhem pojistné události, max. v‰ak 1x t˘dnû.

g) Ubytování pfiíbuzného - asistenãní centrála sluÏbu zorganizuje a uhradí náklady
na ubytování pfiíbuzného poji‰tûného v ubytovacím zafiízení umístûném v max.
vzdálenosti 20 km od místa hospitalizace poji‰tûného. Podmínkou poskytování
sluÏby je hospitalizace poji‰tûného ve zdravotnickém zafiízení ve vzdálenosti
nad 100 km od jeho místa bydli‰tû. Ubytování se zaji‰Èuje maximálnû po dobu
5 nocí v zafiízení kategorie 3* maximálnû do limitu 5 000 Kã na jednu pojistnou
událost. Doba ubytování pfiíbuzného nesmí pfiesáhnout dobu hospitalizace po-
ji‰tûného. Za pfiíbuzného se pro poskytování asistenãních sluÏeb rozumí man-
Ïel, manÏelka, druh, druÏka poji‰tûného, syn, dcera, otec, matka.

h) Nákup bûÏn˘ch domácích potfieb, kter˘ zahrnuje i nákup potfieb pro domácí
zvífiata. Asistenãní centrála hradí náklady spojené se zorganizováním sluÏby a je-
jí realizací. Hodnotu nákupu hradí poji‰tûn˘. SluÏba bude poskytována 4x bû-
hem pojistné události, max. v‰ak 1x t˘dnû.

i)  Zaopatfiení domácnosti - asistenãní centrála v pfiípadû pojistné události zorgani-
zuje a do limitu 1 000 Kã za jednu pojistnou událost, nejvíce v‰ak 2x v kaÏdém
pojistném období uhradí náklady dopravy osoby povûfiené poji‰tûn˘m do do-
mácnosti poji‰tûného za úãelem jejího zaopatfiení jako napfi. zalití domácích kvû-
tin, venãení domácích zvífiat apod.

âlánek 4
Hlá‰ení pojistné události a povinnosti poji‰tûného

4.1. V pfiípadû pojistné události z poji‰tûní asistenãních sluÏeb kontaktujte ne-
prodlenû asistenãní centrálu na telefonním ãísle: 
(+420) 296 333 696. 

4.2. Pfii telefonátu buìte pfiipraveni uvést ãíslo pojistné smlouvy, jméno 
a pfiíjmení poji‰tûného a dÛvod kontaktování asistenãní centrály.

4.3. Pfii poskytování asistenãních sluÏeb spojen˘ch s pojistnou událostí je poji‰tû-
n˘ povinen poskytnou asistenãní centrále souãinnost pfii získávání lékafisk˘ch
zpráv ãi jin˘ch lékafisk˘ch informací potfiebn˘ch pro urãení nároku poji‰tû-
ného na poskytování asistenãních sluÏeb. V pfiípadû, kdy se neprokáÏe nárok
poji‰tûného na poskytování asistenãních sluÏeb, nebudou mu tyto sluÏby
poskytovány.

âlánek 5
V˘klad pojmÛ

5.1. Asistenãní centrálou je spoleãnost Europ Assistance s.r.o., se sídlem Na
Pankráci 127, 140 00 Praha 4, âeská republika, Iâ: 25287851.

5.2. Zaji‰tûním sluÏeb se rozumí zpÛsob pojistného plnûní formou asistenãních
sluÏeb v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvû.

5.3. Nesobûstaãností se rozumí dlouhodobû nepfiízniv˘ zdravotní stav, kter˘ ne-
umoÏÀuje vykonávání bûÏn˘ch denních aktivit. Musí se jednat o takové
zdravotní postiÏení, které omezuje du‰evní, smyslové nebo fyzické schop-
nosti, pfiípadnû kombinované postiÏení, které neumoÏÀuje péãi o vlastní 
osobu a její sobûstaãnost a ãiní ji závislou na pomoci jiné osoby.

âlánek 6
V˘luky z poji‰tûní

Poji‰tûní se nevztahuje na pojistné události, k nimÏ dojde v dÛsledku: 
a)  jak˘chkoliv profesionálnû provozovan˘ch sportÛ
b)     intoxikace alkoholem, drogami ãi jin˘mi omamn˘mi látkami
c) pokraãování, následkÛ ãi recidivy onemocnûní nebo úrazÛ, v dÛsledku kte-

r˘ch byl poji‰tûn˘ o‰etfiován ãi hospitalizován v období 12 mûsícÛ pfied za-
ãátkem poji‰tûní

d) depresivních stavÛ a psychick˘ch poruch ãi onemocnûní
e)  odvykacích nebo detoxikaãních kÛr
f) zdravotních prohlídek, vy‰etfiení, operace, lázeÀsk˘ch procedur, které si po-

ji‰tûn˘ sám vyÏádá
g) hospitalizací spojen˘ch s porodem, dobrovoln˘m pfieru‰ením tûhotenství ãi

jejich dÛsledky
h)  pobytem v léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch.

âlánek  7
Závûreãná ustanovení

7.1. V pfiípadû vyuÏití telefonu jako komunikaãního prostfiedku ze strany po-
ji‰tûného, pojistníka anebo správce, budou nahrávány pfiíchozí i odcho-
zí telefonické hovory správcem poji‰tûní na zvukov˘ záznam a takov˘
záznam bude pouÏit v souvislosti se smluvním nebo jin˘m právním vzta-
hem pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a dal‰ích ãinností vymezen˘ch záko-
nem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví. Souhlas udûluje pojistník a poji‰-
tûn˘ podpisem pojistné smlouvy. Asistenãní centrála bude záznam tele-
fonního hovoru uchovávat po dobu platnosti pojistné smlouvy s tím, Ïe
po uplynutí této doby bude moÏno záznam vyuÏít pouze za úãelem 
ochrany práv pojistitele a asistenãní centrály jako správce a zpracovate-
le v nûm obsaÏen˘ch osobních údajÛ poji‰tûného a pojistníka a to ze-
jména jako dÛkazní prostfiedek v soudním, správním ãi jiném fiízení, je-
hoÏ je pojistitel, asistenãní centrála, pojistník nebo poji‰tûn˘ úãastníkem.

7.2. Toto poji‰tûní a pfiíslu‰n˘ závazek pojistitele poskytnout v pfiípadû pojistné
události oprávnûn˘m osobám asistenãní sluÏby nenahrazuje a ani nemÛÏe
nahradit poslání útvarÛ ãi sborÛ zfiízen˘ch ze zákona státními nebo místní-
mi orgány k zaji‰Èování záchrann˘ch zdravotnick˘ch ãi jin˘ch podobn˘ch
sluÏeb.

7.3. O poskytování sluÏeb uveden˘ch v ãlánku 3 odst. b),  c), d), e), f), h) mÛÏe po-
ji‰tûn˘ poÏádat nejpozdûji do 21 kalendáfiních dnÛ od ukonãení hospitalizace.

7.4. SluÏby uvedené v ãlánku 3 budou poskytovány za podmínky nesobûstaã-
nosti poji‰tûného následkem pojistné události.

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

SU/Î/OPCE/12GSmluvní ujednání     
pro opãní nav˘‰ení k Ïivotnímu poji‰tûní

platné k 1. 9. 2012

Úvodní ustanovení

1. Definice

1.1. Pfii splnûní níÏe uveden˘ch podmínek a v níÏe uveden˘ch termínech mÛ-
Ïe pojistník/poji‰tûn˘ poÏádat o nav˘‰ení níÏe uveden˘ch pojistn˘ch ãás-

tek Ïivotního poji‰tûní a to bez nového zkoumání jeho zdravotního
stavu. 

1.2. MoÏnost nav˘‰ení vymezená tûmito smluvními ujednáními se vztahuje na
poji‰tûní pro pfiípad smrti s konstantní pojistnou ãástkou, na poji‰tûní pro
pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní a na pfiipoji‰tûní zpro‰tûní od place-
ní pojistného (jsou-li tato poji‰tûní a pfiipoji‰tûní sjednána).
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2. Podmínky pro opãní nav˘‰ení

2.1. Pojistník/poji‰tûn˘ mÛÏe poÏádat o opãní nav˘‰ení v následujících pfiípa-
dech, které dokládá následujícími dokumenty:

– svatba poji‰tûné osoby (prokazuje se dokladem: oddací list)
– narození dítûte poji‰tûné osoby (prokazuje se dokladem: rodn˘ list dítûte)
– adopce nezletilého dítûte poji‰tûnou osobou (prokazuje se dokladem: lis-

tina o adopci)
– zv˘‰ení pravidelného roãního hrubého pfiíjmu o min. 10% v souvislosti se

zmûnou zamûstnavatele nebo pfii pov˘‰ení poji‰tûného (prokazuje se do-
kladem: potvrzení o pfiíjmu, daÀové pfiiznání apod.) 

– pfiijetí pÛjãky poji‰tûnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu u-
Ïívání ve v˘‰i min. 1.000.000,- CZK (dÛkaz: v˘pis z katastru nemovitostí,
úvûrová smlouva) 

– dosaÏení vûku 30, 40, 45 let (dÛkaz zfiejmû není nutn˘)
2.2. O nav˘‰ení dle tûchto smluvních ujednání je tfieba poÏádat písemnû a to

pfii souãasném splnûní následujících podmínek:
– do tfií mûsícÛ od vzniku uveden˘ch událostí pfii pfiedloÏení odpovídajících

dokladÛ
– Ïádost bude podána poji‰tûnou osobou, která nepfiekroãila vûk 50 let
– pokud poji‰tûná osoba není v pracovní neschopnosti, nebyla jí uznána in-

validita Ïádného stupnû a/nebo nemá poÏádáno o pfiiznání invalidního
dÛchodu ãi není osobou se zdravotním postiÏením (dfiíve ZPS, ZPS/TZP)

– od provedení posledního nav˘‰ení dle tûchto smluvních ujednání 
uplynul jiÏ min. 1 rok;

2.3. Pojistné odpovídající nav˘‰ení pojistné ochrany dle tûchto smluvních u-
jednání bude stanoveno podle aktuálních pojistn˘ch podmínek pfii zo-
hlednûní aktuálního vûku poji‰tûné osoby k okamÏiku nav˘‰ení a s ohle-
dem na pfiiráÏky k pojistnému nebo zvlá‰tní podmínky stanovené pojist-
nou smlouvou pfied tímto nav˘‰ením.

2.4. O nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek dle tûchto smluvních ujednání je moÏné za-
Ïádat v rozsahu:

– pro pfiípad smrti a pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní max. 
25 % pojistn˘ch ãástek, sjednan˘ch v okamÏiku podání Ïádosti o nav˘‰e-
ní, nejv˘‰e v‰ak 250.000,- Kã pro kaÏdé jednotlivé nav˘‰ení.

– pokud bylo sjednáno pfiipoji‰tûní zpro‰tûní od placení, tak je pfii nav˘‰ení
dle tûchto smluvních ujednání automaticky nav˘‰eno v závislosti na po-
jistném odpovídajícímu nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek pro pfiípad smrti nebo
pro pfiípad velmi závaÏn˘ch onemocnûní (pfiípadnû obou). 

3. Nárok na plnûní z opãního nav˘‰ení

3.1. Opãní nav˘‰ení se provádí vÏdy k datu konce pojistného období 
a nárok na pojistné plnûní z pojistn˘ch ãástek po opãním nav˘‰ení vzniká
aÏ písemn˘m potvrzením pojistitele o provedení tohoto nav˘‰ení.

Î/IÎP/Ind/12G
Indexová doloÏka

âlánek 1
Indexová doloÏka

1.1. Na základû indexové doloÏky dochází ke kaÏdoroãnímu zvy‰ování pojist-
n˘ch ãástek Ïivotního poji‰tûní (vãetnû pojistn˘ch ãástek pfiipoji‰tûní 
a dal‰ích druhÛ poji‰tûní sjednan˘ch v rámci pojistné smlouvy) a sjedna-
ného pojistného (aktualizace).

1.2. Aktualizace se provádí na základû rÛstu indexu spotfiebitelsk˘ch cen (dá-
le jen „index“), kter˘ je vydáván âesk˘ statistick˘m úfiadem

âlánek 2
OkamÏik aktualizace

2.1. Aktualizace se provádí k v˘roãnímu dni poãátku pojistného období
za pfiedpokladu, Ïe index vzrostl od data uzavfiení pojistné smlou-
vy, pfiípadnû od naposledy provedené aktualizace dle ãl. 3 nejmé-
nû o 10%.

2.2. Aktualizace se provádí bez nového zkoumání zdravotního stavu.
2.3. Pojistitel si vyhrazuje pfii zmûnû zdravotního stavu klienta moÏnost od

dal‰í aktualizace upustit.

âlánek 3
Aktualizace pojistného, pojistného plnûní a pojistné ãástky

3.1. Aktualizace poji‰tûní pro pfiípad smrti poji‰tûného P1 (dále jen „základní-
ho poji‰tûní“).

3.1.1. Minimální v˘‰e pojistného plnûní pro pfiípad úmrtí základního poji‰tûní se
zvy‰uje o tolik procent, o kolik procent vzrostl index od okamÏiku po-
slední aktualizace ãi od data poãátku poji‰tûní (pokud je‰tû k aktualizaci
nedo‰lo). 

3.1.2. Pojistné odpovídající rozdílu mezi pojistnou ãástkou pfied  aktualizací a po
aktualizaci dle bodu 1.1. se stanoví podle sjednaného tarifu základního
poji‰tûní a aktuálního vûku poji‰tûného k okamÏiku aktualizace a podle
délky trvání poji‰tûní od okamÏiku aktualizace do konce sjednané doby
poji‰tûní.

3.2. Aktualizace dal‰ích druhÛ poji‰tûní a pfiipoji‰tûní sjednan˘ch v rámci po-

jistné smlouvy je provádûna pouze pro ta poji‰tûní a pfiipoji‰tûní, u kte-
r˘ch to bylo dohodnuto pfii uzavfiení pojistné smlouvy.

3.2.1. Pokud sjednané pfiipoji‰tûní slouÏí v pfiípadû pojistné události ke zpro‰tû-
ní od placení pojistného za vybrané sloÏky pojistného sjednané v rámci
pojistné smlouvy, je pojistná ãástka tohoto pfiipoji‰tûní nav˘‰ena v po-
mûru zmûny pojistného, na které by se zpro‰tûní od placení vztahovalo
po a pfied aktualizací ve smyslu této indexové doloÏky.

3.2.2. Pojistné odpovídající rozdílu mezi pojistnou ãástkou pfied  aktualizací a po
aktualizaci dle bodu 1.1. se stanoví na základû kalkulace sazeb sjednané-
ho pfiipoji‰tûní nebo dal‰ího druhu poji‰tûní pfii zohlednûní aktuálního vû-
ku poji‰tûného k okamÏiku aktualizace a podle délky trvání poji‰tûní od o-
kamÏiku aktualizace do konce sjednané doby poji‰tûní.

3.3. Pojistitel za‰le nejpozdûji 3 t˘dny pfied aktualizací nabídku indexového
zv˘‰ení jako dodatek k pojistné smlouvû, ve kterém jsou uvedeny aktua-
lizované pojistné ãástky a aktualizované pojistné. Pokud pojistník do oka-
mÏiku aktualizace tuto aktualizaci neodmítne zpûtn˘m zasláním nabídky,
povaÏuje se aktualizace za akceptovanou.

3.4. Odmítnutí aktualizace
Odmítne-li pojistník aktualizaci zpûtn˘m zasláním nabídky, ru‰í se tato
aktualizace se zpûtnou platností. V pfiípadû, Ïe klient odmítne aktualizaci
dvakrát po sobû, nebude po zb˘vající dobu trvání pojistné smlouvy do-
cházet k aktualizaci, pokud o to klient znovu písemnû nepoÏádá.

3.5. Pro stanovení v˘‰e rezervy pojistného, odkupného a podílu na zisku jsou,
v pfiípadû, Ïe jsou pro pfiíslu‰n˘ druh poji‰tûní, nebo pfiipoji‰tûní stanovo-
vány, rozhodující:
– sjednan˘ druh poji‰tûní;
– okamÏik aktualizace;
– doba poji‰tûní od okamÏiku aktualizace do konce poji‰tûní;
– ãástka, o kterou bylo zv˘‰eno pojistné k okamÏiku aktualizace.

3.6. Poslední aktualizace se provádí pût let pfied uplynutím doby, po kterou
má b˘t placeno pojistné.

âlánek 4
Závûreãné ustanovení

Tato indexová doloÏka nab˘vá úãinnosti dnem 1.9.2012.



ÚRAZY HLAVY A SMYSLOV¯CH ORGÁNÒ

001  Úpln˘ defekt v klenbû lební v rozsahu do 2 cm2 do 5%
002  Úpln˘ defekt v klenbû lební v rozsahu do 10 cm2 do 15% 
003  Úpln˘ defekt v klenbû lební v rozsahu pfies 10 cm2 do 25%
004  VáÏné mozkové a du‰evní poruchy po tûÏkém poranûní hlavy

(nutné vy‰etfiení CT, psychiatrie nebo neurologie) od 30%
do 100%

005   Traumatická porucha lícního nervu                          do 15%    
006   Traumatická porucha  trojklanného nervu                       do 25%
007   Po‰kození obliãeje provázené funkãními poruchami nebo 

ãástí hlavy, krku,  vzbuzující soucit ãi o‰klivost, kosmeticky
závaÏné  - podle stupnû                                    do 35%

008   Likvirorea – mozková pí‰tûl po poranûní spodiny lební                     15%

Po‰kození nosu
009   Ztráta hrotu nosu                                                                        10%
010   Ztráta celého nosu  (bez poruchy d˘chání nebo s poruchou 

d˘chání podle stupnû)                                             od 20%       
do 25%

011   Perforace nosní pfiepáÏky                                     5%              
012  Chronick˘ poúrazov˘ (atrofick˘) zánût sliznice nosní 

(napfi. po poleptání ãi popálení)        do 10%
013  Chronick˘ hnisav˘ poúrazov˘ zánût vedlej‰ích nosních dutin  do 10% 
014  Ztráta ãichu                            do 10%

Je-li souãasnû hodnocena ztráta chuti, mÛÏe hodnocení 
obou poloÏek ãinit nejv˘‰e 10%

Po‰kození zraku
015  Úplná ztráta zraku na jednom oku                                 35%
016  Úplná ztráta na druhém oku                                    65% 
017  Následky oãních poranûní, jeÏ mají za následek sníÏení 

zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky ã. 1
018  Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se pfiipoãítává 

ke zji‰tûné hodnotû trvalé zrakové ménûcennosti                  5%
019  Poúrazová ztráta ãoãky na jednom oku                                        15% 
020  Poúrazová ztráta ãoãky  obou oãí                                        35%
021  Poúrazová porucha okohybn˘ch nervÛ  nebo svalÛ podle stupnû do 25%
022  Koncentrické omezení hybného pole poúrazové se hodnotí podle  

pomocné tabulky ã. 2 od 10% ztráty v˘‰e
023  Ostatní omezení zorného pole následkem úrazu se urãí podle 

poãtu procent ztráty zorného pole
Centrální skotom jednostrann˘ i oboustrann˘ se hodnotí 
podle hodnoty zrakové ostrosti

024  Poru‰ená prÛchodnost slzn˘ch cest na jednom oku             4%
025  Poru‰ená prÛchodnost slzn˘ch cest obou oãí                        8%
026  Poúrazová akomodace jednostranná                          8%
027  Poúrazová akomodace oboustranná                                              5%
028   Roz‰ífiení a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu (tabulka ã.1)
029  Poúrazov˘ lagoftalmus jednostrann˘                             7% 
030  Poúrazov˘ lagoftalmus oboustrann˘                                        14%

Porucha sluchu nebo po‰kození u‰í
031  Ztráta jednoho boltce                                        10%
032  Ztráta obou boltcÛ                                                                  15%
034  Deformace boltce - dle rozsahu poloÏka  007
035  Trvalá poúrazová perforace bubínku bez sekundární infekce     5%
036  Nedosl˘chavost   jednostranná dle stupnû                            do 12%
037  Nedosl˘chavost oboustranná dle stupnû                           do 35%    
038  Ztráta sluchu jednoho ucha – úplná a trvalá                               15%
039  Ztráta sluchu druhého ucha – úplná a trvalá                         30%
040  Ztráta sluchu oboustranná následkem jednoho úrazu 

– úplná  a trvalá                              40%
041  Porucha labyrintu jednostranná podle stupnû                         do 20%
042  Porucha labyrintu oboustranná podle stupnû                              do 45%

Po‰kození mûkk˘ch tkání dutiny ústní  a po úrazech krku
043  Ztráta chuti podle rozsahu                                                      do 10%       

Je-li souãasnû hodnocena ztráta ãichu, mÛÏe hodnocení 
obou poloÏek ãinit nejv˘‰e 10%

044  ZúÏení prÛdu‰nice nebo hrtanu podle stupnû              do 60%
045  Ztráta hlasu (afonie)                                                               25% 
046  Ztráta mluvy jako následek po‰kození ústrojí mluvy                     25%
047  Poúrazové poruchy hlasu podle stupnû                                do 20%
048  Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou                      50%
049  Následky poranûní jazyka s jizvami ãi deformitou tkánû           10% 

nelze souãasnû hodnotit s pol. 045 aÏ 047

Po‰kození chrupu
050  Za ztrátu, odlomení, po‰kození umûl˘ch zubÛ (náhrad) 

a doãasn˘ch (mléãn˘ch) zubÛ                                   0%
051  Za ztrátu jednoho zubu                                                         1%
052  Za ztrátu kaÏdého dal‰ího zubu                                           1%
053  Za ztrátu ãásti zubu, pokud má za následek ztrátu vitality zubu 1%              

Hodnotí se ztráta zubÛ nebo jejich ãástí, vedoucích ke ztrátû 
vitality zubu, jen nastane-li pÛsobením zevního násilí

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE  A JÍCNU
054  Omezení hybnosti hrudníku a srÛsty plic s stûny hrudní 

(klinicky potvrzené) podle stupnû              do 30%
055  Jiné následky poranûní plic podle stupnû poru‰ení funkce od 15%

jednostranné    do 40%
056  Jiné následky poranûní plic podle stupnû poru‰ení funkce od 25%

oboustrannû    do 100% 
057  Poruchy srdeãní a cévní (klinicky potvrzené) podle stupnû 

– lze hodnotit pouze jako následek pfiímého poranûní                     do 100%
058  Poúrazové zúÏení jícnu podle stupnû               od 10%    

do 50%
059  Pí‰tûl jícnu                                                                                   50%
PoloÏky 058 a 059 nelze hodnotit souãasnû (pouÏije se vy‰‰í hodnocení)

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH TRÁVICÍCH ORGÁNÒ A B¤ICHA

060  Poruchy funkce trávicích orgánÛ podle stupnû poruchy funkce    od 10%
do 100%

061  Ztráta  sleziny                                                                               25%
062  Ztráta ãásti sleziny podle stupnû poruchy funkce                   do 20%
063  Sterkorální pí‰tûl podle místa a rozsahu                            od 25%

do 55%
064  Nedomykavost fiitních svûraãÛ ãásteãná                         20%
065  Nedomykavost fiitních svûraãÛ úplná                                 55%
066  Poúrazové zúÏení koneãníku  podle stupnû                    od 10%

do 50%
067  Po‰kození bfii‰ní stûny trvalé s poru‰ením bfii‰ního lisu         do 25%

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH POHLAVNÍCH A MOâOV¯CH ORGÁNÒ

068  Ztráta jednoho varlete                                       10%
069  Ztráta obou varlat – do 45 let                                 40%
070  Ztráta obou varlat – od 46 do 60 let                         20%
071  Ztráta obou varlat – nad 60 let                            10% 
072  Ztráta potence –  hodnotit dle poloÏek 069 – 071, 

nutné neurologicky potvrzené poru‰ení pfiíslu‰n˘ch nervov˘ch 
center. Nelze hodnotit souãasnû (sãítat)

073  Ztráta pyje nebo váÏné deformity - do 45 let              do 40% 
074  Ztráta pyje nebo váÏné deformity – od 46 do 60 let                 do 20%
075  Ztráta pyje nebo váÏné deformity – nad 60 let                     do 10%
PoloÏky 073 aÏ 075 nelze hodnotit souãasnû s 069 aÏ 072.
076  Poúrazové deformace Ïensk˘ch pohlavních orgánÛ                           od 10%

do 50%
077 Ztráta jedné ledviny                                            35%
078  Ztráta ãásti jedné ledviny                                           do 25%
079  Ztráta obou ledvin                                                                100% 
080  Poúrazové následky poranûní ledvin a moãov˘ch cest  od 10%

dle stupnû           do 50% 
081  Pí‰tûl moãového mûch˘fie nebo moãové roury       50%
PoloÏku 081 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkou 080

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁNVE

082  Poru‰ení souvislosti pánevního prstence s naru‰enou funkcí DK od 20%
u Ïen do 45 let                                                                             do 60%

083 Poru‰ení souvislosti pánevního prstence s naru‰enou funkcí DK od 15% 
u Ïen nad 45 let a u muÏÛ                                                             do 55%

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁTE¤E A MÍCHY

084  Omezení hybnosti pátefie lehkého stupnû          do 10% 
085  Omezení hybnosti pátefie stfiedního stupnû                     do 25%
086  Omezení hybnosti pátefie tûÏkého stupnû                           do 55%
087  Poúrazové po‰kození  pátefie, míchy, mí‰ních plen a kofienÛ od 10%

s pfiíznaky poru‰ené funkce lehkého stupnû                               do 25%
088  Poúrazové po‰kození  pátefie, míchy, mí‰ních plen a kofienÛ od 26% 

s pfiíznaky poru‰ené funkce stfiedního stupnû              do 50%
089  Poúrazové po‰kození  pátefie, míchy, mí‰ních plen a kofienÛ od 50% 

s pfiíznaky poru‰ené funkce tûÏkého stupnû                               do 100%
PoloÏky 084 aÏ 089 nelze hodnotit souãasnû (sãítat)

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HORNÍCH KONâETIN

V textu  „vpravo“ platí pro dominantní konãetinu. 

Po‰kození v oblasti ramenního kloubu
090  Ztráta horní konãetiny v ramenním kloubu nebo v paÏní kosti vpravo 60%
091  Ztráta horní konãetiny v ramenním kloubu nebo v paÏní kosti vlevo 50% 
092  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepfiíznivém postavení 

(úplná abdukce, addukce apod.) vpravo                         35%
093  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepfiíznivém postavení 

(úplná abdukce, addukce apod.) vlevo                                   30%
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094  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pfiíznivém postavení 
(odtaÏení 50 – 70o, pfiedpaÏení 40 –45o, vnitfiní rotace 20o) vpravo 30%            

095  Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pfiíznivém postavení 
(odtaÏení 50 – 70o, pfiedpaÏení 40 –45o, vnitfiní rotace 20o) vlevo 25% 

096  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením, pfiedpaÏení nad 135o) vpravo                    5%  

097  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením, pfiedpaÏení nad 135o) vlevo                     4%   

098  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu stfiedního stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením do 135o) vpravo                                          10% 

099  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu stfiedního  stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením do 135o) vlevo                        8%   

100  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu tûÏkého  stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením do 90o) vpravo                                     19%  

101  Omezení pohyblivosti ramenního kloubu tûÏkého  stupnû
(vzpaÏení pfiedpaÏením do 90o) vlevo                      16% 

102  Pakloub kosti paÏní vpravo                    35%
102  Pakloub kosti paÏní vlevo                                             28%
103  Endoprotéza ramenního kloubu                                       20%
104  Habituální luxace vpravo                                  do 14%
105  Habituální luxace vlevo                              do 12%  
106 Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních   

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vpravo   30% 
107 Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních  

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vlevo         25%
108  Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo                      6%
109  Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo                  5%
110  Nenapravené vykloubení sternoklavikulární pfiední                        3%
111  Nenapravené vykloubení sternoklavikulární  zadní                       5%
112 Následky po pfietrÏení nadhfiebenového svalu se hodnotí 

podle ztráty funkce kloubu
113 Následky po pfietrÏení dlouhé hlavy  dvouhlavého svalu  

pfii neporu‰ené funkci kloubu vpravo                                            5%
114 Následky po pfietrÏení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu  

pfii neporu‰ené funkci kloubu vlevo                                                 3%

Po‰kození v oblasti loketního kloubu a pfiedloktí
115  Ztráta pfiedloktí pfii zachovalém loketním kloubu vpravo             55%
116  Ztráta pfiedloktí pfii zachovalém loketním kloubu vlevo                45%
117  Totální protéza lokte poúrazová                                           25%  
118  Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepfiíznivém postavení vpravo 30%
119  Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepfiíznivém postavení vlevo  25%
120 Úplná ztuhlost loketního kloubu v pfiíznivém postavení 

(ohnutí v úhlu 90o aÏ 95o) vpravo                                        20%
121 Úplná ztuhlost loketního kloubu v pfiíznivém postavení 

(ohnutí v úhlu 90o aÏ 95o) vlevo                                                15%
122  Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnû vpravo  6%
123  Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnû vlevo     5%
124  Omezení pohyblivosti loketního kloubu stfiedního stupnû vpravo do 12%
125  Omezení pohyblivosti loketního kloubu stfiedního stupnû vlevo do 10%
126  Omezení pohyblivosti loketního kloubu tûÏkého stupnû vpravo  do 18%
127  Omezení pohyblivosti loketního kloubu tûÏkého stupnû vlevo do 15%  
128  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v nepfiíznivém postavení vpravo 20%
129  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v nepfiíznivém postavení vlevo 15%
130 Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v pfiíznivém postavení  

(stfiední postavení nebo lehká pronace) vpravo            do 10% 
131 Úplná ztuhlost radioulnátních kloubÛ v pfiíznivém postavení  

(stfiední postavení nebo lehká pronace) vlevo         do 8%
132  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí lehkého stupnû vpravo  do 5%
133  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí lehkého stupnû vlevo    do 4%
134  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí stfiedního stupnû vpravo do 10%
135  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí stfiedního stupnû vlevo do 8%
136  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí tûÏkého stupnû vpravo   do 20%
137  Omezení pfiivrácení a odvrácení pfiedloktí tûÏkého stupnû vlevo     do 15%
138  Pakloub obou kostí pfiedloktí vpravo                           40%
139  Pakloub obou kostí pfiedloktí vlevo                                            35%
140  Pakloub kosti vfietenní vpravo                                               30%
141  Pakloub kosti vfietenní vlevo                                        25%
142  Pakloub kosti loketní vpravo                                            20%
143  Pakloub kosti  loketní vlevo                                              15%
144  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních  

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vpravo   27% 
145  Chronick˘ zánût kostní dfienû (jen po otevfien˘ch zranûních  

nebo po nutn˘ch poúrazov˘ch operativních zákrocích) vlevo     22%
146  Viklavost loketního kloubu  dle stupnû vpravo          do 20%
147  Viklavost loketního kloubu  dle stupnû vlevo                           do 15%

Po‰kození v oblasti ruky
148  Ztráta ruky v zápûstí vpravo                                    50%
149  Ztráta ruky v zápûstí vlevo                                         40%
150  Ztráta v‰ech prstÛ ruky, popfi. vã.záprstních kostí vpravo                 50%
151  Ztráta v‰ech prstÛ ruky, popfi. vã.záprstních kostí vlevo                40%
152  Ztráta v‰ech prstÛ ruky mimo palec, popfi.vã.záprstních kostí vpravo 45%
153  Ztráta v‰ech prstÛ ruky mimo palec, popfi.vã.záprstních kostí vlevo 37%
154  Úplná ztuhlost zápûstí v nepfiíznivém postavení  vpravo     do 30%
155  Úplná ztuhlost zápûstí v nepfiíznivém postavení vlevo              do 25%
156  Úplná ztuhlost zápûstí v pfiíznivém postavení  vpravo             do 20%
157  Úplná ztuhlost zápûstí v pfiíznivém postavení  vlevo                  do 16%
158  Pakloub ãlunkové kosti vpravo               15%
159  Pakloub ãlunkové kosti vlevo                                              12%
160  Viklavost zápûstí dle stupnû vpravo                           do 15%
161  Viklavost zápûstí dle stupnû vlevo                                         do 10%
162  Omezení pohyblivosti zápûstí lehkého stupnû vpravo              do 6%
163  Omezení pohyblivosti zápûstí lehkého stupnû vlevo                do 5%
164  Omezení pohyblivosti zápûstí stfiedního stupnû vpravo            do 12%

165 Omezení pohyblivosti zápûstí stfiedního stupnû vlevo             do 10%
166  Omezení pohyblivosti zápûstí tûÏkého stupnû  vpravo          do 20%
167  Omezení pohyblivosti zápûstí tûÏkého stupnû vlevo               do 18%

Po‰kození palce 
168  Ztráta koncového ãlánku palce vpravo                                 do 10%
169  Ztráta koncového ãlánku palce vlevo                                 do 8%
170  Ztráta obou ãlánkÛ palce vpravo                                            do 20%
171  Ztráta obou ãlánkÛ palce vlevo                                            do 18%
172  Ztráta palce se záprstní kostí vpravo                                             25%
173  Ztráta palce se záprstní kostí vlevo                                        20%

Za ztrátu celého ãlánku se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny 
ãlánku

174 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém
postavení (krajní ohnutí) vpravo                                         8%

175 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém
postavení (krajní ohnutí) vlevo                                               7%

176 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém
postavení (v hyperextenzi) vpravo                                     7%

177 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v nepfiíznivém
postavení (v hyperextenzi)  vlevo                                          6%

178 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v pfiíznivém
postavení (lehké poohnutí) vpravo                                        6%

179 Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce v pfiíznivém
postavení (lehké poohnutí) vlevo                                        5%

180  Úplná ztuhlost základního ãlánku palce vpravo                           6%
181  Úplná ztuhlost základního ãlánku palce vlevo                                5%
182   Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

v nepfiíznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo 9%
183   Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

v nepfiíznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo  7%
184   Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

v pfiíznivém postavení (lehká opozice) vpravo                            6%
185   Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

v pfiíznivém postavení (lehká opozice) vlevo                               5%
186 Úplná ztuhlost v‰ech kloubÛ palce v nepfiíznivém postavení vpravo do 25%
187 Úplná ztuhlost v‰ech kloubÛ palce v nepfiíznivém postavení vlevo do 20%
PoloÏky 168 aÏ 187 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 188 aÏ 205 
188 Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu lehkého stupnû vpravo   do 2%      
189 Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu lehkého stupnû vlevo         1%              
190   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu stfiedního stupnû vpravo        do 4%
191 Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu stfiedního stupnû vlevo                  do 3%
192   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu tûÏkého stupnû vpravo                       do 6%  
193   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

meziãlánkového kloubu tûÏkého stupnû vlevo                      do 5%
194   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu lehkého stupnû vpravo                                  do 2%      
195   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu lehkého stupnû vlevo                                          1%              
196   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu stfiedního stupnû vpravo           do 4%
197 Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu stfiedního stupnû vlevo                          do 3%
198    Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu tûÏkého stupnû vpravo                            do 6%  
199   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

základního kloubu tûÏkého stupnû vlevo                                   do 5%
200    Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního kloubu lehkého stupnû  vpravo              do 3%
201    Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního kloubu lehkého stupnû vlevo             do 2%
202    Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního kloubu stfiedního stupnû vpravo         do 6%
203  Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního kloubu stfiedního stupnû vlevo                do 5%
204   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního kloubu tûÏkého stupnû vpravo  do 8%
205   Porucha úchopové funkce palce pfii omezení pohyblivosti

karpometakarpálního   kloubu  tûÏkého stupnû  vlevo                do 7%         

Po‰kození ukazováku
206  Ztráta koncového ãlánku ukazováku vpravo                       do 5%
207  Ztráta koncového ãlánku ukazováku vlevo             do 4%
208  Ztráta dvou ãlánkÛ ukazováku vpravo               do 10%
209  Ztráta dvou ãlánkÛ ukazováku vlevo                       do 8%
210  Ztráta tfií ãlánkÛ ukazováku vpravo                   do 12%
211  Ztráta tfií ãlánkÛ ukazováku vlevo                  do 10%
212  Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo                           do 15%
213  Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo                                   do 12%

Za ztrátu celého ãlánku prstu se povaÏuje i ztráta více neÏ 
poloviny ãlánku

214   Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním nataÏení vpravo 12%
215   Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním nataÏení vlevo 10%
216   Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním ohnutí vpravo 14%
217   Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ ukazováku v krajním ohnutí vlevo 12%
PoloÏky 206 aÏ 217 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 218 aÏ  225
218  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 1 aÏ 2 cm) vpravo do 4%
219  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 1 aÏ 2 cm) vlevo do 3%
220  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 2 aÏ 3 cm) vpravo do 6%
221  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 2 aÏ 3 cm) vlevo  do 4%



222  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 3 aÏ 4 cm) vpravo do 8%
223  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû 3 aÏ 4 cm) vlevo do 6%
224  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû pfies 4 cm) vpravo do 10%
225  Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlanû pfies 4 cm)  vlevo do 8%     
226  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu ukazováku

pfii neporu‰ené úchopové funkci vpravo                                          2%
227  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu ukazováku

pfii neporu‰ené úchopové funkci vlevo                                           1%
228   NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu ukazováku

s poruchou abdukce vpravo                          3%
229   NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu ukazováku

s poruchou abdukce vlevo                                     2%

Po‰kození prostfiedníku, prsteníku a malíku 
230  Ztráta koncového ãlánku prstu vpravo            do 3%
231  Ztráta koncového ãlánku prstu vlevo               do 2%
232  Ztráta dvou ãlánkÛ prstu vpravo                        do 5%
233  Ztráta dvou ãlánkÛ prstu vlevo                     do 4%
234  Ztráta tfií ãlánkÛ prstu vpravo                                do 7%
235  Ztráta tfií ãlánkÛ prstu vlevo                             do 6%   
236  Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo                          do 8%
237  Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo                 do 7%

Za ztrátu celého ãlánku se povaÏuje i ztráta více neÏ poloviny ãlánku
238   Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ prstu v krajním nataÏení nebo

ohnutí vpravo                                                        do 9%
239    Úplná ztuhlost v‰ech tfií kloubÛ prstu v krajním nataÏení nebo

ohnutí vlevo                                            do 7%
PoloÏky 230 aÏ 239 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 240 aÏ 247
240  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 1 aÏ 2 cm) vpravo     do 2%
241  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 1 aÏ 2 cm) vlevo    do 1%
242  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 2 aÏ 3 cm) vpravo   do 3%
243  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 2 aÏ 3 cm) vlevo         do 2%
244  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 3 aÏ 4 cm) vpravo do 5%
245  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû 3 aÏ 4 cm) vlevo    do 4%
246  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû pfies 4 cm) vpravo   do 8%
247  Porucha úchopové funkce prstu(do dlanû pfies 4 cm) vlevo    do 6%
248  NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu prstu

pfii neporu‰ené úchopové funkci vpravo                               1%
249   NemoÏnost úplného nataÏení meziãlánkového kloubu prstu

pfii neporu‰ené úchopové funkci vlevo                                              0,5%
250   NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu prstu 

s poruchou abdukce vpravo                                              1%
251   NemoÏnost úplného nataÏení základního kloubu prstu 

s poruchou abdukce vlevo                                          0,5% 

Poruchy nervÛ horní konãetiny traumatické
V hodnocení jsou jiÏ zohlednûny pfiípadné poruchy vasomotorické 
a trofika
252  Porucha nervu axillárního vpravo                                   do 30%
253  Porucha nervu axillárního vlevo                            do 25%
254   Porucha kmene nervu vfietenního (postiÏení inervovan˘ch

svalÛ) vpravo                                             do 42%
255   Porucha kmene nervu vfietenního (postiÏení inervovan˘ch

svalÛ) vlevo                                                do 37%
256   Porucha kmene nervu vfietenního (zachování funkce

trojhlavého svalu) vpravo                                do 32%
257   Porucha kmene nervu vfietenního (zachování funkce

trojhlavého svalu) vlevo                    do 27%
258   Obrna distální ãásti vfietenního nervu (porucha funkce

palcov˘ch svalÛ) vpravo                           do 14%
259   Obrna distální ãásti vfietenního nervu (porucha funkce

palcov˘ch svalÛ) vlevo                        do 12%
260  Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo             do 25%
261  Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo                do 15%
262   Porucha distálního kmene loketního nervu (postiÏení

inervovan˘ch svalÛ) vpravo                             do 38%
263   Porucha distálního kmene loketního nervu (postiÏení

inervovan˘ch svalÛ) vlevo                                 do 30%
264   Porucha distální ãásti loketního nervu (zachování funkce

ulnárního ohybaãe karpu a ohybaãe  prstÛ) vpravo       do 28%
265   Porucha distální ãásti loketního nervu (zachování funkce

ulnárního ohybaãe karpu a ohybaãe  prstÛ) vlevo do 23%
266   Porucha stfiedního nervu (postiÏení inervovan˘ch svalÛ) vpravo do 32%
267  Porucha stfiedního nervu (postiÏení inervovan˘ch svalÛ) vlevo do 27%
268  Porucha celé pletenû paÏní vpravo                         do 55%
269  Porucha celé pletenû paÏní vlevo                  do 45%

NÁSLEDKY PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONâETIN

Po‰kození v oblasti kyãelního kloubu
270 Ztráta jedné konãetiny v oblasti kyãelního kloubu nebo v oblasti

mezi kyãelním  kolenním kloubem                                 50%
271  Endoprotéza                                                              30%
272  Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice                          38%
273  Chronick˘ poúrazov˘ zánût kostní dfienû                             25%
274  Zkrat jedné  konãetiny o 1 aÏ 2 cm                       do 3%
275  Zkrat jedné  konãetiny pfies 2 do 4 cm          do 10%
276  Zkrat jedné konãetiny pfies 4 do 6 cm                  do 15%
277  Zkrat jedné konãetiny pfies 6 cm                            do 30%
278  Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené 

s úchylkou  rotaãní nebo osovou), pokud pfiesáhnou 5 st
– za kaÏd˘ch 5st.                                         4%
Úchylky pfies 45 % jsou hodnoceny jako ztráta konãetiny
PoloÏku 278 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 274 aÏ 277

279  Úplná ztuhlost kyãelního kloubu v nepfiíznivém postavení   38%

280  Úplná ztuhlost kyãelního kloubu v pfiíznivém postavení              28%
281  Omezení pohyblivosti kyãelního kloubu lehkého st.         do 10%  
282  Omezení pohyblivosti kyãelního kloubu stfiedního st.    do 18%
283  Omezení pohyblivosti kyãelního kloubu tûÏkého st.     do 30%

Po‰kození kolenního kloubu a v oblasti bérce
284    Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepfiíznivém postavení

ohnutí nad úhel 20st.                                                       30%
285   Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepfiíznivém postavení

ohnutí nad úhel  30st.                                                                 45%
286   Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepfiíznivém postavení

ohnutí nad úhel  60st.                                                     50%
287   Úplná ztuhlost v pfiíznivém postavení                          do 30%
288   Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu                               30%
289  Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého st.        do 8%
290   Omezení pohyblivosti kolenního kloubu stfiedního st.   do 12%
291  Omezení pohyblivosti kolenního kloubu tûÏkého st.               do 20%
292  Viklavost kolenního kloubu pfii nedostateãnosti postranního vazu do 5%
293  Viklavost kolenního kloubu pfii nedostateãnosti pfiedního 

zkfiíÏeného vazu                                                              do 15%
294    Viklavost kolenního kloubu pfii nedostateãnosti obou 

zkfiíÏen˘ch vazÛ                                                        do 22%
295  Trvalé následky po poranûní mûkkého kolena (bez blokád)  do 5%
296  Trvalé následky  po poranûní mûkkého kolena (s opûtovn˘mi 

blokádami) do 10%
297  Trvalé následky po vynûtí ãé‰ky                                  8%
PoloÏky 289 aÏ 294 nelze souãasnû hodnotit s poloÏkami 295 aÏ 297 (nesãítat)
298  Ztráta konãetiny se zachoval˘m kolenem                     45%
299  Ztráta konãetiny se ztuhl˘m kolenním kloubem                    50%
300  Pakloub v oblasti kostí bérce                                       40% 
301  Chronick˘ zánût kostní dfienû poúrazov˘ kostí bérce                     22%
302  Poúrazové deformity kostí bérce (úchylka rotaãní nebo osová),  

pokud pfiesáhnou 5st  - za kaÏd˘ch 5 st.                   4%
Úchylky pfies 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce. 
Pfii hodnocení úchylky nelze souãasnû hodnotit zkrat konãetiny.

Po‰kození v oblasti hlezenného kloubu
303  Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním                         40%
304  Ztráta  chodidla v Chopartovû kloubu                                 35%
305  Ztráta chodidla v Lisnfrancovû kloubu                            25%
306  Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepfiíznivém postavení

(vût‰í stupeÀ plantární flexe  nebo dorsální flexe)                    30%
307  Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení        25%
308  Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pfiíznivém postavení (do 5st)  20%
309  Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupnû   do 6%
310  Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu stfiedního stupnû    do 12%
311  Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu tûÏkého stupnû    do 18%
312  Ztráta pronace a supinace  úplná (  izolovaná)                   14%
313  Omezení  pronace a supinace (izolované)               do 10%
314  Viklavost hlezenného kloubu (nedostateãnost vazÛ)       do 12%
315  Poúrazové deformity                                                                  do 20%
316  Chronick˘ zánût kostní dfienû (po otevfien˘ch poranûních nebo 

po operaãním zákroku nutn˘m k léãení následkÛ úrazu)          do 20%

Po‰kození v oblasti nohy
317  Ztráta v‰ech prstÛ nohy                                   15%
318  Ztráta obou ãlánkÛ palce                                                      10%
319  Ztráta obou ãlánkÛ palce se záprstní kostí (i ãásti kosti)                    13%
320  Ztráta koncového ãlánku palce                                4%
321  Ztráta jiného prstu  – za kaÏd˘ prst                                     2%
322  Ztráta malíku se záprstní  kostí  (i ãásti kosti)                      8%
323  Úplná ztuhlost obou kloubÛ palce                                  10%
324  Úplná ztuhlost základního ãlánku palce                       7%
325  Úplná ztuhlost meziãlánkového kloubu palce                           3%
326  Úplná ztuhlost jiného prstu neÏ palce                                 1%
327  Porucha funkce prstu                                          0%

Poúrazové obûhové a trofické poruchy a poruchy nervÛ 
dolní konãetiny
328  Obûhové a trofické poruchy na jedné konãetinû       do 14%
329  Obûhové a trofické poruchy na obou konãetinách     do 28%  
330  Poúrazové atrofie svalstva  na stehnû                  do 5%
331  Poúrazové atrofie svalstva  na bérci                     do 3%
332  Traumatická porucha nervu sedacího                do 45%
333  Traumatická porucha nervu stehenního              do 30%
334  Traumatická porucha nervu obturatorii               do 18%
335  Traumatická porucha kmene nervu holenního 

(postiÏení v‰ech inervovan˘ch svalÛ)                                           do 30%
336  Traumatická porucha distální ãásti nervu holenního

se souãasn˘m postiÏením funkce prstÛ                do 5%
337  Traumatická porucha kmene nervu l˘tkového (postiÏení v‰ech

inervovan˘ch svalÛ)                                                           do 28%
338  Traumatická porucha hluboké vûtve nervu l˘tkového             do 18%
339  Traumatická porucha povrchní vûtve nervu l˘tkového     do  8%
V hodnocení poruch nervÛ jsou jiÏ zohlednûny poruchy trofické 
i vasomotorické

Jizvy
340  Rozsáhlé plo‰né jizvy od 05% do 15% tûlesného povrchu      do  10% 
341  Rozsáhlé plo‰né jizvy nad 15% tûlesného povrchu        do 40%
342  Drobné jizvy kosmetického charakteru                              0%
343  Drobné jizvy kosmetického charakteru  u dûtí do 15 let         do 1%        
344  Jizvy ve vlasaté ãásti hlavy                                             0%

1% tûlesného povrchu u osoby o v˘‰ce 180 cm = 180 cm2

Pfii hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistné plnûní zvy‰uje
o polovinu    
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POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO PO·KOZENÍ ZRAKU

TABULKA â. 1 Pojistné plnûní za trvalé následky pfii sníÏení zrakové ostrosti s optimální br˘lovou korekcí

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0

Procenta plnûní za trvalé následky

6/6 0 0 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25

6/9 0 0 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30

6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35

6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40

6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50

6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60

6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70

6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80

6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90

3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95

1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100

0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

Byla-li pfied úrazem zraková ostrost sníÏena natolik, Ïe odpovídá invaliditû vût‰í neÏ 75%, a nastala-li úrazem slepota lep‰ího oka, plní se ve v˘‰i 35%. Stejnû se postupuje,
bylo-li pfied úrazem jedno oko slepé a druhé mûlo zrakovou ostrost hor‰í, neÏ odpovídá 75% invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

TABULKA ã. 2 Pojistné plnûní za trvalé následky pfii koncentrickém zúÏení zorného pole

stupeÀ zúÏení jednoho oka obou oãí stejnû jednoho oka pfii slepotû druhého

Procenta plnûní za trvalé následky

k 60o 0 10 40

StupeÀ 
koncentrického zúÏení

k 50o 0 25 50

k 40o 10 35 60

k 30o 15 45 70

k 20o 20 55 80

k10o 23 75 90

k5o 25 100 100

Bylo-li úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúÏení na 25o nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúÏení zorného pole k 5o,
plní se ve v˘‰i 25%.



DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

HLAVA
001 Skalpace hlavy s koÏním defektem ãásteãná     do 5 t˘dnÛ
002 Skalpace hlavy s koÏním defektem úplná             do 12 t˘dnÛ
003 PohmoÏdûní hlavy nebo obliãeje bez poranûní skeletu  do 3 t˘dnÛ
004 Podvrtnutí ãelistního kloubu nebo vymknutí dolní ãelisti do 3 t˘dnÛ
005  Zlomenina spodiny lební bez komplikací                           do 15 t˘dnÛ
006  Zlomenina spodiny lební s komplikacemi                           do 26 t˘dnÛ
007 Zlomenina klenby lební bez vpáãení úlomkÛ          do 9 t˘dnÛ
008  Zlomenina klenby lební s vpáãením úlomkÛ           do 14 t˘dnÛ
009  Zlomenina kosti ãelní, temenní, t˘lní nebo spánkové

bez vpáãení úlomkÛ                                             do 9 t˘dnÛ
010  Zlomenina kosti ãelní, temenní, t˘lní nebo spánkové

s vpáãením úlomkÛ                                             do 14 t˘dnÛ
011  Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomkÛ nebo 

zlomenina pfiepáÏky nosní                                  do 3 t˘dnÛ
012  Zlomenina kostí nosních s posunutím nebo

vpáãením úlomkÛ                                              do 4 t˘dnÛ
013  neobsazeno
014  Zlomenina okraje oãnice                                   do 9 t˘dnÛ
015  Zlomenina kosti lícní                                               do 9 t˘dnÛ
016  PodkoÏní emfysem se zlomeninou stûny vedlej‰ích 

dutin nosních                                                        do 6 t˘dnÛ
017  Zlomenina kosti jafimové                                      do 6 t˘dnÛ
018  Zlomenina komplexu kosti jafimové horní ãelisti      do 12 t˘dnÛ
019  SdruÏené zlomeniny (LE FORT I. – III.)                         do 25 t˘dnÛ
020  Zlomenina dolní ãelisti bez posunu úlomkÛ               do 8 t˘dnÛ 
021  Zlomenina dolní ãelisti s posunem úlomkÛ                   do 12 t˘dnÛ
022  Zlomenina horní ãelisti bez posunu úlomkÛ           do 11 t˘dnÛ
023  Zlomenina horní ãelisti s posunem úlomkÛ               do 15 t˘dnÛ
024  Zlomenina dásÀového v˘bûÏku                                  do 6 t˘dnÛ

ZUBY
025  Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce jeden zub     do 3 t˘dnÛ
026 Poúrazové ztráta nebo nutná extrakce dva zuby                 do 4 t˘dnÛ 
027 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce tfii zuby                 do 5 t˘dnÛ
028 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce ãtyfii zuby                do 6 t˘dnÛ
029 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce pût a více zubÛ       do 7 t˘dnÛ

Hodnocení se t˘ká pouze zubÛ I. – V. a podmínkou pro 
plnûní je ohroÏení vitality dfienû, které vyÏaduje léãení

030  Úrazové uvolnûní  vazového aparátu 
(napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ 
zubu za jeden zub                           do 3 t˘dnÛ

031 Úrazové uvolnûní  vazového aparátu 
(napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ 
zubu za kaÏd˘ dal‰í zub             o dal‰í 1 t˘den 

032 Po‰kození, zlomenina, vyraÏení doãasn˘ch nebo 
umûl˘ch zubÛ                                                             neplní se

OKO
033 Cizí tûlísko v oku                                                     do 3 t˘dnÛ
034  Rána víãka – sutura                                                 do 4 t˘dnÛ
035 Pfieru‰ení slzn˘ch kanálkÛ – rána                             do 5 t˘dnÛ
036 Popálení (poleptání) kÛÏe víãek jednoho oka        do 3 t˘dnÛ
037 Popálení (poleptání) kÛÏe víãek obou oãí                     do 4 t˘dnÛ
038 Popálení (poleptání) spojivky 1. stupnû                   do 3 t˘dnÛ
039 Popálení (poleptání) spojivky 2. stupnû                       do 6 t˘dnÛ
040 Popálení (poleptání) spojivky 3. stupnû                         do 8 t˘dnÛ
041 Rána spojivky                                                           do 4 t˘dnÛ
042 Poranûní spojivky perforující s krvácením                       do 4 t˘dnÛ
043 Povrchní poranûní rohovky, rohovkov˘ vfied                    do 6 t˘dnÛ
044 Hluboká rána rohovky bez komplikací                        do 4 t˘dnÛ
045 Hluboká rána rohovky, rohovkov˘ vfied a nitrooãní zánût do 8 t˘dnÛ
046 Rána rohovky nebo bûlimy s prodûravûním                do 12 t˘dnÛ
047 Rána pronikající do oãnice                                         do 12 t˘dnÛ
048 PohmoÏdûní oka s krvácením do pfiední komory         do 5 t˘dnÛ
049 PohmoÏdûní oka s krvácení do komory komplikované     do 10 t˘dnÛ
050 NatrÏená duhovka                                                     do 8 t˘dnÛ
051 NatrÏená duhovka s krvácením do sklivce a sítnice      do 12 t˘dnÛ
052 Subluxace ãoãky                                                      do 5 t˘dnÛ
053 Subluxace ãoãky s komplikacemi                               do 8 t˘dnÛ
054 Vykloubení ãoãky                                                     do 8 t˘dnÛ
055 Vykloubení ãoãky s komplikacemi                                  do 12 t˘dnÛ
056 Odchlípení sítnice (pouze po pfiímém mechanickém 

zásahu do oka)                                                          do 25 t˘dnÛ
057 Poranûní okohybného aparátu s diplopií                     do 10 t˘dnÛ
058 PostiÏení zrakového nervu  úrazové                           do 16 t˘dnÛ
059 Poranûní oka vyÏadující  jeho vynûtí                          do 20 t˘dnÛ
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UCHO
060 PohmoÏdûní boltce                                               do 2 t˘dnÛ
061  Poranûní zvukovodu s krvav˘m poranûním boltce         do 6 t˘dnÛ
062  Perforace bubínku bez zlomeniny a infekce                    do 2 t˘dnÛ
063  Perforace bubínku s druhotnou infekcí                     do 7 t˘dnÛ
064  Ohlu‰ení po v˘buchu                                                do 10 t˘dnÛ
065  Otfies labyrintu (audiometrie)                                     do 7 t˘dnÛ

PORANùNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
066 Otfies mozku I. stupeÀ                                            do 2 t˘dnÛ
067  Otfies mozku II. stupeÀ                                                   do 8 t˘dnÛ
068  Otfies mozku III. stupeÀ                                            do 14 t˘dnÛ
069  PohmoÏdûní mozku                                                   do 26 t˘dnÛ
070  Poúrazové krvácení do mozku nebo rozdrcení mozkové 

tkánû                                                                 do 52 t˘dnÛ
071  Poúrazové krvácení nitrolební a do kanálu mí‰ního          do 52 t˘dnÛ
072  PohmoÏdûní míchy                                                do 30 t˘dnÛ
073  Otfies míchy                                                                do 12 t˘dnÛ  
074  Rozdrcení míchy nebo krvácení do míchy                      do 52 t˘dnÛ
075  Pfieru‰ení motorického nervu                                           do 38 t˘dnÛ
076  Poranûní motorického nervu a pfieru‰ení vodiv˘ch vláken do 20 t˘dnÛ
077  PohmoÏdûní motorického nervu                                  do 5 t˘dnÛ

KRK
078  Perforující poranûní jícnu, hrtanu nebo prÛdu‰nice     do 24 t˘dnÛ
079  Zlomenina chrupavky hrtanu nebo jazylky                     do 12 t˘dnÛ
080  Poleptání v oblasti krku a dutiny ústní                          do 10 t˘dnÛ

HRUDNÍK
081  Zlomenina kosti hrudní bez posunu úlomkÛ          do 5 t˘dnÛ
082  Zlomenina kosti hrudní s posunem úlomkÛ                  do 8 t˘dnÛ
083  Vylomení zlomenina kosti hrudní                                  do 12 t˘dnÛ
084  Zlomenina jednoho Ïebra                                             do 4 t˘dnÛ
085  Zlomenina dvou aÏ ãtyfi Ïeber                                    do 8 t˘dnÛ
086  Zlomenina více neÏ ãtyfi Ïeber                                       do 12 t˘dnÛ
087  Dvífiková zlomenina  aÏ ãtyfi Ïeber                              do 12 t˘dnÛ
088  Dvífiková zlomenina více jak ãtyfi Ïeber                     do 14 t˘dnÛ
089  PohmoÏdûní stûny hrudní                                          do 2 t˘dnÛ
090  Úrazové roztrÏení plic jednostranné                            do 14 t˘dnÛ
091  Úrazové roztrÏení plic oboustranné                          do 20 t˘dnÛ
092  Úrazové po‰kození srdce                                             do 52 t˘dnÛ
093 Úrazové roztrÏení bránice                                        do 16 t˘dnÛ
094 Spontánní pneumotorax                                     neplní se
095  Poúrazov˘ pneumotorax zavfien˘                                do 8 t˘dnÛ
096  Poúrazov˘ pneumotorax  -  drenáÏ                              do 12 t˘dnÛ
097  Poúrazov˘ pneumotorax otevfien˘                           do 32 t˘dnÛ
098  Poúrazov˘ emyfysem                                               do 12 t˘dnÛ
099 Poúrazové krvácení do hrudníku                                  do 15 t˘dnÛ

PÁTE¤ A PÁNEV
100 PohmoÏdûní pátefie                                                    do 3 t˘dnÛ
101 Podvrtnutí pátefie                                              do 5 t˘dnÛ
102  Vymknutí pátefie (potvrzené RTG)                              do 25 t˘dnÛ
103  Zlomenina trnového nebo pfiíãného v˘bûÏku jednoho obratle  do 6 t˘dnÛ
104  Zlomenina trnov˘ch nebo pfiíãn˘ch v˘bûÏkÛ více obratlÛ do 10 t˘dnÛ
105  Zlomenina kloubního v˘bûÏku                                    do 8 t˘dnÛ
106  Zlomenina oblouku obratle                      do 12 t˘dnÛ
107  Zlomenina zubu ãepovce                     do 25 t˘dnÛ
108  Kompresivní zlomeniny tûl obratlÛ                   do 26 t˘dnÛ
109  Roztfií‰tûné zlomeniny tûl obratlÛ                          do 52 t˘dnÛ
110  PohmoÏdûní pánve                                     do 3 t˘dnÛ
111  Podvrtnutí v kfiíÏokyãelním kloubu                do 3 t˘dnÛ
112  OdtrÏení hrbolu kosti sedací                       do 10 t˘dnÛ
113  OdtrÏení pfiedního trnu                                       do 10 t˘dnÛ
114  Zlomenina kosti stydké nebo sedací jednostranná     do 11 t˘dnÛ
115  Zlomenina kosti stydké jednostranná s rozestupem spony do 25 t˘dnÛ
116  Zlomenina kostí stydk˘ch oboustranná                       do 25 t˘dnÛ
117  Zlomenina kosti kfiíÏové                                 do 9 t˘dnÛ
118  Zlomenina kosti kfiíÏové s neurologick˘m nálezem     do 24 t˘dnÛ
119  Zlomenina lopaty kosti kyãelní                 do 17 t˘dnÛ
120 Zlomenina okraje acetabula                              do 9 t˘dnÛ
121 Zlomenina kostrãe                                       do 8 t˘dnÛ
122 Zlomenina pánve jednostranná                                 do 20 t˘dnÛ
123 Zlomenina pánve oboustranná               do 26 t˘dnÛ
124 Zlomenina pánve s poranûním cév                           do 35 t˘dnÛ 
125 Zlomenina acetabula s luxací  kloubu kyãelního          do 30 t˘dnÛ
126 Poúrazov˘ rozestup spony stydké                           do 17 t˘dnÛ

TABULKA B
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B¤ICHO
127 PohmoÏdûní stûny bfii‰ní                               do 2 t˘dnÛ
128 TûÏké pohmoÏdûní bfiicha s hospitalizací               do 8 t˘dnÛ
129 Rána pronikající do dutiny bfii‰ní                                  do 6 t˘dnÛ
130 RoztrÏení jater                          do 16 t˘dnÛ
131  PohmoÏdûní sleziny                       do 7 t˘dnÛ 
132 RoztrÏení sleziny                        do 12 t˘dnÛ
133 RoztrÏení slinivky                                            do 16 t˘dnÛ
134 Perforace Ïaludku nebo dvanáctníku poúrazová     do 13 t˘dnÛ
135 Perforace tenkého stfieva bez resekce                          do 9 t˘dnÛ
136 Perforace  tenkého stfieva s resekcí                                do 12 t˘dnÛ
137 Perforace tlustého stfieva  nebo okruÏí bez resekce         do 10 t˘dnÛ
138 Perforace tlustého stfieva nebo okruÏí  s resekcí                do 13 t˘dnÛ 

UROGENITÁLNÍ ÚSTROJÍ
139 PohmoÏdûní ledviny s hematurií              do 5 t˘dnÛ
140  PohmoÏdûní ‰ourku, varlat nebo pyje                do 5 t˘dnÛ
141  PohmoÏdûní varlat vedoucí ke ztrátû                    do 15 t˘dnÛ
142 PohmoÏdûní zevního genitálu u Ïen                     do 5 t˘dnÛ
143  RoztrÏení ledviny                                  do 13 t˘dnÛ
144  RoztrÏení ledviny vedoucí k odnûtí                        do 20 t˘dnÛ
145  RoztrÏení moãového mûch˘fie                       do 11 t˘dnÛ
146  RoztrÏení moãové trubice                                     do 16 t˘dnÛ

HORNÍ KONâETINA
147  PohmoÏdûní paÏe, pfiedloktí, ruky, prstÛ, kloubÛ HK   do 3 t˘dnÛ
148  Podvrtnutí skloubení nebo kloubu HK           do 4 t˘dnÛ
149  Vymknutí  klíãek x lopatka, klíãek x kost hrudní  

konzervativní léãba    do 4 t˘dnÛ
150  Vymknutí klíãek x lopatka, klíãek x kost hrudní  

operativní léãba          do 9 t˘dnÛ
151  Vymknutí ramene konzervativní, lokte (pfiedloktí) 

konzervativní léãba  do 7 t˘dnÛ
152  Vymknutí ramene, lokte (pfiedloktí) operaãní léãba       do 12 t˘dnÛ
153  Vymknutí zápûstí konzervativní léãba                           do 10 t˘dnÛ
154  Vymknutí zápûstí operativní léãba                                    do 16 t˘dnÛ
155  Vymknutí záprstních kostí                               do 7 t˘dnÛ
156  Vymknutí kloubu prstÛ                                       do 7 t˘dnÛ
157  Neúplné pfieru‰ení ‰lach natahovaãÛ nebo ohybaãÛ 

- prst nebo ruka  do 8 t˘dnÛ
158  Úplné pfieru‰ení ‰lach oh˘baãÛ nebo natahovaãÛ  

(sutura) – prst nebo ruka                                           do 12 t˘dnÛ
159  OdtrÏení dorsální aponeurosy                           do 7 t˘dnÛ 
160  Úplné pfieru‰ení ‰lach oh˘baãÛ nebo natahovaãÛ 

ruky v oblasti zápûstí                                             do 12 t˘dnÛ
161  NatrÏení svalu ãi ‰lachy v oblasti ramene (sono ãi 

diagnostika ortopedem nebo chirurgem)            do 7 t˘dnÛ
162  Úplné pfietrÏení svalu nebo ‰lachy v oblasti ramene 

(operace)             do 12 t˘dnÛ
163  PfietrÏení (odtrÏení) ‰lachy hlavy  dvouhlavého 

svalu paÏního konzervativní léãení                             do 7 t˘dnÛ
164   PfietrÏení (odtrÏení) ‰lachy hlavy  dvouhlavého svalu 

paÏního operativní léãení                                   do 12 t˘dnÛ
165   NatrÏení jiného svalu horní konãetiny (závûs)         do 3 t˘dnÛ
166   Zlomenina tûla nebo krãku lopatky              do 8 t˘dnÛ
167 Zlomenina nadpaÏku lopatky                                   do 7 t˘dnÛ
168   Zlomenina zobákovitého v˘bûÏku lopatky             do 6 t˘dnÛ
169   Zlomenina klíãku konzervativní léãení                    do 5 t˘dnÛ
170   Zlomenina klíãku léãená - operace                           do 9 t˘dnÛ
171 Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní bez posunu     do 7 t˘dnÛ
172   Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní s posunem  

- konzervativnû  do 8  t˘dnÛ
173 Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní s posunem 

– operace           do 12 t˘dnÛ
174 Zlomenina hlavice kosti paÏní – konzervativnû       do 8 t˘dnÛ 
175 Zlomenina hlavice kosti paÏní roztfií‰tûná             do 20 t˘dnÛ
176 Zlomenina krãku kosti paÏní bez posunu                 do 8 t˘dnÛ
177 Zlomenina krãku kosti paÏní zaklínûná nebo s posunem do 11 t˘dnÛ
178 Zlomenina krãku kosti paÏní  operativnû léãená           do 15 t˘dnÛ
179 Zlomenina krãku kosti paÏní luxaãní – operace             do 17 t˘dnÛ
180 Zlomenina tûla kosti paÏní bez posunu                     do 12 t˘dnÛ
181 Zlomenina tûla kosti paÏní s posunem nebo 

otevfiená – operace       do 16 t˘dnÛ
182 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly neúplná                 do 8 t˘dnÛ
183 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly úplná bez posunu    do 10 t˘dnÛ
184 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly s posunem      do 12 t˘dnÛ
185 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly otevfiená nebo 

operace               do 16 t˘dnÛ
186 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

bez posunu          do 10 t˘dnÛ
187 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

s posunem            do 12 t˘dnÛ
188 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

otevfiená nebo operovaná                                          do 16 t˘dnÛ
189 Zlomenina epikondylu kosti paÏní bez posunu               do 6  t˘dnÛ
190  Zlomenina epikondylu kosti paÏní s posunem 

do v˘‰e ‰tûrbiny          do 10 t˘dnÛ
191 Zlomenina epikondylu kosti paÏní s posunem úlomkÛ 

do kloubu        do 16 t˘dnÛ

DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

192 Zlomenina okovce kosti loketní konzervativní léãení       do 6 t˘dnÛ
193  Zlomenina okovce kosti loketní – operace                 do 10 t˘dnÛ
194 Zlomenina korunového v˘bûÏku kosti loketní 

– konzervativnû            do 8 t˘dnÛ
195 Zlomenina korunového v˘bûÏku kosti loketní – operace  do 12 t˘dnÛ
196  Zlomenina tûla kosti loketní neúplná                      do 8 t˘dnÛ
197  Zlomenina tûla kosti loketní úplná – konzervativnû         do 10 t˘dnÛ
198  Zlomenina tûla kosti loketní úplná – operace               do 16 t˘dnÛ
199  Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti loketní           do 6 t˘dnÛ
200  Zlomenina hlaviãky nebo krãku kosti vfietenní 

– konzervativnû          do 8 t˘dnÛ
201  Zlomenina hlaviãky nebo krãku kosti vfietenní – operace do 10 t˘dnÛ
202  Zlomenina tûla kosti vfietenní neúplná                        do 8 t˘dnÛ
203  Zlomenina tûla kosti vfietenní úplná – konzervativnû    do 10 t˘dnÛ
204  Zlomenina tûla kosti vfietenní úplná – operace         do 16 t˘dnÛ
205  Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti vfietenní 

bez posunu              do 8 t˘dnÛ
206 Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti vfietenní 

s posunem               do 11 t˘dnÛ
207  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní neúplná       do 7 t˘dnÛ
208  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní úplná 

bez posunu                do 10 t˘dnÛ
209  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní úplná 

s posunem                do 12 t˘dnÛ
210  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – operace      do 15 t˘dnÛ
211  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – epifyseolysa    do 6 t˘dnÛ
212  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – epifyseolysa 

operovaná   do 14  t˘dnÛ
213  Zlomenina obou kostí pfiedloktí neúplná                    do 10 t˘dnÛ
214  Zlomenina obou kostí pfiedloktí úplná - konzervativnû     do 12 t˘dnÛ
215  Zlomenina obou kostí pfiedloktí  - operace                   do 19 t˘dnÛ
216  Luxaãní zlomenina  pfiedloktí (Monteggiova)               do 20 t˘dnÛ
217  Zlomenina kosti ãlunkové neúplná                              do 10 t˘dnÛ
218  Zlomenina kosti ãlunkové úplná – konzervativnû       do 14 t˘dnÛ
219  Zlomenina kosti ãlunkové – operace                           do 20 t˘dnÛ
220  Zlomenina kosti zápûstní (mimo ãlunkovou) neúplná    do 6 t˘dnÛ
221  Zlomenina kosti zápûstní (mimo ãlunkovou) úplná      do 8 t˘dnÛ
222  Zlomenina nûkolika kostí zápûstních                       do 15 t˘dnÛ
223  Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná                    do 5 t˘dnÛ
224  Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunu       do 6 t˘dnÛ
225  Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunem         do 8 t˘dnÛ
226  Zlomenina jedné kosti záprstní – operace                   do 10 t˘dnÛ
227  Zlomenina nûkolika kostí záprstních bez posunu         do 7 t˘dnÛ
228  Zlomenina nûkolika kostí záprstních s posunem         do 10 t˘dnÛ
229  Zlomenina nûkolika kostí záprstních – operace             do 12 t˘dnÛ
230 Luxaãní zlomenina base první kosti záprstní 

– konzervativnû           do 10 t˘dnÛ
231 Luxaãní zlomenina base první kosti záprstní

– operace (Bennetova) do 12 t˘dnÛ 
232  Zlomenina jednoho ãlánku prstu neúplná                   do 3 t˘dnÛ
233  Zlomenina jednoho ãlánku prstu úplná bez posunu      do 5 t˘dnÛ
234  Zlomenina jednoho ãlánku prstu úplná s posunem        do 7 t˘dnÛ
235  Zlomenina jednoho ãlánku prstu – operace               do 9 t˘dnÛ
236  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu neúplná               do 4 t˘dnÛ
237  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu úplná bez posunu  do 8 t˘dnÛ
238  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu úplná s posunem      do 10 t˘dnÛ
239 Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu – operace                 do 14 t˘dnÛ
240 neobsazeno
241 Amputace v ramenním kloubu  nebo paÏe           do 28 t˘dnÛ
242 Amputace pfiedloktí                                  do 26 t˘dnÛ
243  Amputace ruky                                            do 22 t˘dnÛ
244  Amputace v‰ech prstÛ ruky                                  do 18 t˘dnÛ
245  Amputace palce nebo jeho ãásti s kostí 

– v proximálním ãlánku       do 16 t˘dnÛ
246  Amputace palce nebo jeho ãásti s kostí 

- v distálním ãlánku             do 11 t˘dnÛ
247 Amputace prstu nebo jeho ãásti s kostí 

– ve stfiedním ãlánku           do 11 t˘dnÛ       
248  Amputace prstu nebo jeho ãásti s kostí 

– v distálním ãlánku            do 5 t˘dnÛ

DOLNÍ KONâETINA
249  PohmoÏdûní kloubu kyãelního, kolenního 

nebo hlezenného            do 3 t˘dnÛ
250  PohmoÏdûní stehna, bérce, nohy nebo prstÛ            do 3 t˘dnÛ
251  Podvrtnutí kyãelního kloubu                                    do 5 t˘dnÛ
252  Podvrtnutí kolenního kloubu                                      do 6 t˘dnÛ
253  Podvrtnutí kolenního kloubu a provedená ASK            do 7 t˘dnÛ         
254  Podvrtnutí hlezenného nebo Chopartova 

ãi Lisfrancova kloubu     do 5 t˘dnÛ
255  Podvrtnutí kloubu palce nohy                                   do 4 t˘dnÛ
256  Podvrtnutí kloubu jiného prstu nohy                     do 3 t˘dnÛ
257  Vymknutí stehenní kosti v kyãli konzervativní 

s hospitalizací i operaãnû léãené                                       do 20 t˘dnÛ
258  Vymknutí ãé‰ky úrazové -konzervativnû               do 7 t˘dnÛ 
259  Vymknutí ãé‰ky úrazové – operace                        do 9 t˘dnÛ
260  Vymknutí hlezenné kosti – konzervativnû i operaãnû léãené do 20 t˘dnÛ
261  Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 

loìkovité nebo klínov˘ch – konzervativnû                     do 9 t˘dnÛ



DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

262  Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 
loìkovité nebo klínov˘ch – operace                 do 12 t˘dnÛ

263  Vymknutí kostí zánártních – konzervativnû         do 7 t˘dnÛ
264  Vymknutí kostí zánártních – operace                          do 9 t˘dnÛ
265  Vymknutí základních kloubÛ  palce nebo nûkolika prstÛ do 6 t˘dnÛ
266  Vymknutí základních kloubÛ jednoho prstu mimo palec do 4 t˘dnÛ
267  Vymknutí meziãlánkov˘ch kloubÛ  palce nebo 

nûkolika prstÛ        do 4 t˘dnÛ
268  Vymknutí meziãlánkov˘ch kloubÛ  jednoho prstu  

mimo palec        do 3 t˘dnÛ
269  NatrÏení vût‰ího svalu nebo ‰lachy – konzervativnû      do 3 t˘dnÛ
270  PfietrÏení vût‰ího svalu nebo ‰lachy                            do 4 t˘dnÛ
271 NatrÏení Achillovy ‰lachy  (potvrzené sono)                 do 4 t˘dnÛ
272 PfietrÏení Achillovy ‰lachy                                            do 10 t˘dnÛ       
273 NatrÏení postranních vazÛ kolenních - konzervativnû     do 7 t˘dnÛ
274 NatrÏení postranních vazÛ kolenních – operace         do 10 t˘dnÛ
275 NatrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního 

(prokázané ASK, SONO)     do 9 t˘dnÛ
276  PfietrÏení postranních vazÛ kolenních  - konzervativnû   do 12 t˘dnÛ
277  PfietrÏení postranních vazÛ kolenních – operace             do 13 t˘dnÛ
278  PfietrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního – konzervativnû      do 14 t˘dnÛ
279  PfietrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního – operace       do 16 t˘dnÛ
280  NatrÏení vazÛ kloubu hlezenného – konzervativnû   do 7 t˘dnÛ
281  PfietrÏení vazÛ kloubu hlezenného – operace             do 11 t˘dnÛ
282  Poranûní menisku – operace (sutura, menisektomie)   do 10 t˘dnÛ
283  Zlomenina krãku kosti stehenní – konzervativnû         do 16 t˘dnÛ
284  Zlomenina krãku kosti stehenní – operace               do 30 t˘dnÛ
285  Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní 

– konzervativnû    do 16 t˘dnÛ
286  Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní – operace   do 17 t˘dnÛ
287  Zlomenina velkého chocholíku                                       do 12 t˘dnÛ
288  Zlomenina malého chocholíku                           do 10 t˘dnÛ
289  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní neúplná       do 12 t˘dnÛ
290  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní úplná 

– konzervativnû  do 20 t˘dnÛ
291  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní –operace    do 26 t˘dnÛ
292  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní neúplná    do 20 t˘dnÛ
293  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní úplná 

– konzervativnû do 30 t˘dnÛ
294  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – operace   do 32 t˘dnÛ
295  Zlomenina tûla kosti stehenní neúplná                   do 20 t˘dnÛ
296  Zlomenina tûla kosti stehenní úplná – konzervativnû    do 30 t˘dnÛ
297  Zlomenina tûla kosti stehenní úplná – operace          do 32 t˘dnÛ 
298  Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná       do 20 t˘dnÛ
299  Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná  ¨

(i operaãnû léãená)  do 30 t˘dnÛ
300  Odlomení kondylu kosti stehenní -  konzervativnû       do 12 t˘dnÛ
301  Odlomení kondylu kosti stehenní – operace             do 15 t˘dnÛ
302  Zlomenina kloubní chrupavky kondylu kosti stehenní      do 12 t˘dnÛ
303  Poúrazová epifyseol˘sa dolního konce kosti stehenní    do 25 t˘dnÛ
304  Zlomenina nitrokloubní kosti stehenní – konzervativnû  do 25 t˘dnÛ
305  Zlomenina nitrokloubní  kosti stehenní – operace   do 32 t˘dnÛ
306  Zlomenina ãé‰ky – konzervativnû                             do 10 t˘dnÛ
307  Zlomenina ãé‰ky – operace                                      do 15 t˘dnÛ
308   neobsazeno                                                                                    
309   neobsazeno  
310   neobsazeno 
311  Zlomenina kondylu kosti holenní neúplná                 do 12 t˘dnÛ
312  Zlomenina kondylu kosti holenní úplná                     do 20 t˘dnÛ
313  Zlomenina kondylu kosti holenní - operace             do 22 t˘dnÛ
314  Zlomenina obou kondylÛ kosti holenní                     do 20 t˘dnÛ
315 Zlomenina obou kondylÛ kosti holenní – operace       do 22 t˘dnÛ
316  Odlomeni drsnatiny kosti holenní – konzervativnû        do 10 t˘dnÛ
317  Odlomení drsnatiny kosti holenní – operace               do 12 t˘dnÛ
318  Zlomenina kosti l˘tkové neúplná                          do 4 t˘dnÛ
319  Zlomenina kosti l˘tkové úplná                                  do 8 t˘dnÛ
320  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce neúplná do 15 t˘dnÛ
321  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce úplná 

– konzervativnû                                                do 20 t˘dnÛ
322  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce 

– operace         do 30 t˘dnÛ

DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

323 Zlomenina zevního kotníku neúplná                         do 6 t˘dnÛ
324  Zlomenina zevního kotníku úplná – konzervativnû        do 8 t˘dnÛ
325  Zlomenina zevního kotníku  - operace                     do 12 t˘dnÛ
326  Zlomenina hlezna typ Weber A                              do 10 t˘dnÛ
327  Zlomenina hlezna typ Weber B nebo C                    do 16 t˘dnÛ 
328  Zlomenina vnitfiního kotníku neúplná                         do 8 t˘dnÛ
329  Zlomenina vnitfiního kotníku úplná – konzervativnû     do 10 t˘dnÛ
330  Zlomenina vnitfiního kotníku úplná – operace             do 14 t˘dnÛ
331  Zlomenina kotníku se subluxací  kosti hlezenné 

– konzervativnû  do 10 t˘dnÛ
332  Zlomenina kotníku se subluxací kosti hlezenné 

– operace           do 16 t˘dnÛ
333  Trimalleolární zlomenina hlezna – konzervativnû        do 16 t˘dnÛ
334  Trimalleolární zlomenina hlezna – operace                 do 22 t˘dnÛ
335  Odlomení hrany kosti holenní neúplné                      do 8 t˘dnÛ
336  Odlomeni hrany kosti holenní úplné – konzervativnû    do 12 t˘dnÛ
337  Odlomení hrany kosti holenní – operace                        do 14 t˘dnÛ
338  Supramalleolární zlomenina bérce – konzervativnû     do 20 t˘dnÛ
339  Supramalleolární zlomenina bérce – operace           do 30 t˘dnÛ
340  Zlomenina hrbolu nebo v˘bûÏku kosti patní               do 9 t˘dnÛ
341  Zlomenina tûla kosti patní – konzervativnû                  do 16 t˘dnÛ
342  Zlomenina tûla kosti patní – operace                      do 24 t˘dnÛ
343  Zlomenina zadního v˘bûÏku kosti hlezenné           do 6 t˘dnÛ
344  Zlomenina  kosti hlezenné – konzervativnû           do 16 t˘dnÛ
345  Zlomenina kosti hlezenné – operace                         do 24 t˘dnÛ
346  Zlomenina kosti  krychlové, klínové nebo ãlunkové 

bez posunu   do 10 t˘dnÛ
347  Zlomenina kosti krychlové, klínové nebo ãlunkové 

s posunem nebo luxaãní                                          do 14 t˘dnÛ
348  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku bez posunu  do 7 t˘dnÛ
349  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku s posunem    do 10 t˘dnÛ
350  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku – operace   do 12 t˘dnÛ
351  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu bez posunu        do 5 t˘dnÛ
352  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu s posunem        do 10 t˘dnÛ
353  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu – operace            do 11 t˘dnÛ
354  Zlomenina ãlánku palce neúplná                               do 4 t˘dnÛ
355  Zlomenina ãlánku palce úplná – konzervativnû        do 8 t˘dnÛ
356  Zlomenina ãlánku palce – operace                      do 10 t˘dnÛ
357  Zlomenina roztfií‰tûná nehtového v˘bûÏku palce       do 6 t˘dnÛ
358  Zlomenina jednoho ãlánku jiného prsti – konzervativnû    do 4 t˘dnÛ
359  Zlomenina jednoho ãlánku jiného prstu – operace     do 6 t˘dnÛ
360  Zlomenina ãlánku více prstÛ  nebo více ãlánkÛ jednoho  

prstu - konzervativnû                                     do 6 t˘dnÛ
361  Zlomenina ãlánkÛ více prstÛ nebo více ãlánkÛ jednoho 

prstu - operace                                        do 10 t˘dnÛ
362  Amputace v kyãelním kloubu nebo snesení stehna     do 32 t˘dnÛ
363  Amputace bérce                                                    do 30 t˘dnÛ
364  Amputace nohy                                                do 26 t˘dnÛ
365  Amputace palce nohy (i ãásti s kostí)                    do 10 t˘dnÛ
366  Amputace jiného prstu nohy (i ãásti s kostí)              do 6 t˘dnÛ

RÁNY A POPÁLENINY  
367  Rána bez chirurgického o‰etfiení                            neplní se
368  Rána chirurgicky o‰etfiená do 3 cm                             do 2 t˘dnÛ 
369  Rána velikosti nad 3 cm (‰ití)                                 do 7 t˘dnÛ
370  Rána vedoucí ke snesení nehtu (chirurgicky o‰etfiená)  do 3 t˘dnÛ
371  Plo‰né abrase se ztrátou koÏní krytu                   do 3 t˘dnÛ
372  Cizí tûlísko (chirurgické o‰etfiení)                           do 3 t˘dnÛ
373  Popálení, poleptání prvního stupnû                           do 2 t˘dnÛ
374  Popálení, poleptání II. st  do 1% povrchu tûla          do 5 t˘dnÛ
375  Popálení, poleptání II. st. do 5% povrchu tûla         do 8 t˘dnÛ
376 Popálení, poleptání II. st. do 20%                          do 12 t˘dnÛ
377 Popálení, poleptání III. nebo hlubokého II. st. 

– chirurgické léãení 
– do 5 cm2 do 12 t˘dnÛ
– 5 – 10 cm2 do 24 t˘dnÛ
– 10 cm2 – 5% povrchu tûla                                        do 30 t˘dnÛ

378 Popálení, poleptání III.st nad 5% povrchu tûla 
dle doby léãení    do 1 roku

379  Traumatick˘ ‰ok - hospitalizace                         do 5 t˘dnÛ
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SU/Î/MULTIBIRTH/12G  
Smluvní podmínky 

pro pfiípad víceãetného porodu osoby poji‰tûné
smlouvou Ïivotního poji‰tûní 

u UNIQA poji‰Èovny, a.s.
platné k 1. 12. 2012

Úvodní ustanovení

1. V˘klad pojmÛ

1.1. Víceãetn˘m porodem se rozumí porod, pfii kterém poji‰tûná osoba poro-
dí více neÏ jedno Ïivé dítû. âekací doba pro poskytnutí pojistného plnûní
je 40 t˘dnÛ od sjednaného poãátku poji‰tûní.

1.2. Rozhodné období je období 40-ti t˘dnÛ pfied datem pojistné události.
1.3. Poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.
1.4. Pojistnou událostí se rozumí okamÏik víceãetného porodu.

2. Podmínky pro poskytnutí pojistného plnûní

2.1. Nárok na pojistné plnûní vzniká poji‰tûné osobû, která má zároveÀ sjed-
náno Ïivotní poji‰tûní, pokud byl první porod poji‰tûné osoby po sjedna-
ném poãátku poji‰tûní, resp. po zmûnû rozsahu pojistné ochrany pro Ïi-
votní poji‰tûní, víceãetn˘.  

2.2. Nárok na pojistné plnûní nevzniká, pokud do‰lo k víceãetnému porodu v
prÛbûhu ãekací doby.

2.3. O v˘platu pojistného plnûní Ïádá poji‰tûná osoba na pfiíslu‰ném formulá-
fii pojistitele.

3. Pojistná ãástka 

3.1. V˘‰e pojistné ãástky pro pfiípad víceãetného porodu ãiní 30.000,- Kã v pfií-
padû, Ïe alespoÀ jedna dospûlá osoba byla v rámci smlouvy Ïivotního po-
ji‰tûní poji‰tûna po celé rozhodné období pro pfiípad rizika smrti s celkovou
sjednanou pojistnou ãástkou pro pfiípad smrti (dále jen souãet pojistn˘ch
ãástek) v rozsahu min. 50.000,- Kã.

3.2. V˘‰e pojistné ãástky pro pfiípad víceãetného porodu ãiní 50.000,- Kã v pfií-
padû, Ïe souãet pojistn˘ch ãástek ãinil min. 100.000,- Kã.

3.3. V pfiípadû, Ïe souãet pojistn˘ch ãástek v prÛbûhu rozhodného období kle-
sl pod 50.000,- Kã, nárok na v˘platu pojistného plnûní nevzniká. 

4. V˘‰e vyplácené ãástky

4.1. V pfiípadû porodu dvojãat bude vyplacena pojistná ãástka stanovená v bo-
dû 3.1 ãi 3.2. dle souãtu pojistn˘ch ãástek.

4.2. V pfiípadû porodu trojãat bude vyplacen dvojnásobek pojistné ãástky sta-
novené v bodû 3.1 ãi 3.2. dle souãtu pojistn˘ch ãástek.

4.3. V pfiípadû víceãetného porodu (min. ãtyfiãat) bude vyplacen trojnásobek
v˘‰e pojistné ãástky stanovené v bodû 3.1 ãi 3.2. dle souãtu pojistn˘ch
ãástek.
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