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Doplnûk k v‰eobecn˘m pojistn˘m podmínkám pro Ïivotní poji‰tûní –
zpro‰tûní od placení pojistného (Doplnûk VPP ÎP zpro‰tûní)
V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji‰tûní (VPP ÎP) se tímto
doplÀují o následující ãlánky:
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4.
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âlánek 24
Doruãování
Písemnosti se doruãují na adresu uvedenou v pojistné smlouvû, pﬁípadnû
na jinou adresu písemnû sdûlenou. V pochybnostech se má za to,
Ïe písemnost byla doruãena tﬁetí den po prokazatelném odeslání
na poslednû sdûlenou adresu, i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl.
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âlánek 5a
Zpro‰tûní od placení pojistného na Ïivotní poji‰tûní
1. Zpro‰tûní od placení lze sjednat pouze v pﬁípadû, Ïe pojistník
a poji‰tûn˘ je tatáÏ osoba. V pﬁípadû sjednání zpro‰tûní od placení
pojistného zprostí pojistitel pojistníka povinnosti placení bûÏného
pojistného na hlavní poji‰tûní v následujících pﬁípadech:
a) v pﬁípadû pﬁiznání plného invalidního dÛchodu podle platn˘ch
pﬁedpisÛ o sociálním zabezpeãení, ke kterému dojde nejdﬁíve
po dvou letech od poãátku poji‰tûní;
b) v pﬁípadû pﬁiznání plného invalidního dÛchodu podle platn˘ch
pﬁedpisÛ o sociálním zabezpeãení, pokud byl pln˘ invalidní
dÛchod pﬁiznán v dÛsledku úrazu, ke kterému do‰lo v dobû trvání
poji‰tûní. Úrazem se rozumí tûlesné po‰kození poji‰tûného,
které bylo zpÛsobeno nenadále, zvenãí a nezávisle na jeho vÛli
mechanickou silou nebo pÛsobením chemick˘ch látek.
Za úraz se povaÏují téÏ:
- utonutí;
- tûlesná po‰kození pﬁivozena popálením, bleskem, elektrick˘m
proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch látek, ledaÏe
by se úãinky dostavily postupnû;
- vymknutím konãetin, stejnû jako natrÏení nebo odtrÏení ãásti
konãetin a svalÛ na páteﬁi, ‰lach, vaziva a pouzder kloubÛ
v dÛsledku náhlé odchylky od bûÏného pohybu.
Úrazem nejsou: nemoci vãetnû infekãních onemocnûní, srdeãní
infarkt a mozková mrtvice, a to i kdyÏ se dostavily jako následky
úrazu.
V pﬁípadû zpro‰tûní od placení pojistného zanikají sjednaná doplÀková poji‰tûní v 0.00 hod. dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po datu
pﬁiznání plného invalidního dÛchodu.
Pln˘ invalidní dÛchod musí b˘t pojistníkovi pravomocnû pﬁiznán
pﬁed dosaÏením 60 roku vûku pojistníka.
2. Pojistitel je povinen zprostit pojistníka povinnosti placení pojistného
ode dne nejbliÏ‰ího splatnosti pojistného po datu pﬁiznání plného
invalidního dÛchodu a toto zpro‰tûní se t˘ká pojistného za jeden rok
trvání poji‰tûní. Dnem pﬁiznání se rozumí datum, které je uvedeno
ve v˘roku rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu jako den, od nûhoÏ

se pﬁiznává pln˘ invalidní dÛchod. ProkáÏe-li pojistník, Ïe pln˘ invalidní dÛchod je mu dále vyplácen, zpro‰tûní od placení bûÏného
pojistného se prodluÏuje vÏdy na dal‰í rok. Pojistník je povinen platit
pojistné od prvého dne následujícího po uplynutí roãního období,
ve kterém bylo zpro‰tûní naposledy pﬁiznáno.
Zpro‰tûní od placení pojistného konãí nejpozdûji uplynutím doby,
na kterou bylo placení pojistného sjednáno.
Pﬁiznání plného invalidního dÛchodu se prokazuje pravomocn˘m
rozhodnutím pﬁíslu‰ného orgánu o pﬁiznání plného invalidního
dÛchodu, a dále za dal‰í nezbytné podklady se povaÏují zejména
ty podklady, z nichÏ vypl˘vá nárok na pobírání plného invalidního
dÛchodu. V pﬁípadnû pochybností je pojistník povinen zmocnit
pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí informací
pojistiteli.
V pﬁípadû zpro‰tûní od placení pojistného na dal‰í pojistná období
je pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného, povinen
na Ïádost pojistitele prokázat, Ïe je mu pln˘ invalidní dÛchod
vyplácen.
Pojistitel je povinen do tﬁí mûsícÛ ode dne doruãení podkladÛ,
které jsou nezbytné pro stanovení rozsahu povinnosti pojistitele,
sdûlit poji‰tûnému, zda uznává nároky na zpro‰tûní od placení
pojistného.
Pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného, je povinen
bez zbyteãného odkladu pojistitele informovat o odnûtí plného
invalidního dÛchodu. JestliÏe se pojistitel dozví, Ïe pojistník tyto informace zatajil, je pojistník povinen do 2 mûsícÛ ode dne doruãení
v˘zvy pojistitele k zaplacení dluÏného pojistného toto pojistné zaplatit.
Pokud toto pojistné nebude pojistníkem ve v˘‰e uvedené lhÛtû zaplaceno, mûní se poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou ãástkou
(redukce pojistné ãástky), a to za podmínek ãl. 7 VPP ÎP.
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