Generali Poji‰Èovna a.s.
Generální ﬁeditelství
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2

V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji‰tûní GENERALI Life
(VPPGL)
Îivotní poji‰tûní, které sjednává Generali Poji‰Èovna a.s., se ﬁídí obãansk˘m zákoníkem ã. 40/1964 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen
„obãansk˘ zákoník“), zákonem o poji‰Èovnictví ã. 363/1999 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami (dále
jen „VPPGL“) a pojistnou smlouvou.
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I. V‰eobecná ustanovení
âlánek 1
Terminologie
V tûchto VPPGL platí následující pojmy:
a) pojistitel: Generali Poji‰Èovna a.s.;
b) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavﬁela pojistnou
smlouvu a je povinna platit pojistné;
c) poji‰tûn˘: hlavní poji‰tûná nebo spolupoji‰tûná osoba, na jejíÏ zdraví
a Ïivot se poji‰tûní vztahuje;
d) oprávnûná osoba: fyzická nebo právnická osoba, blíÏe oznaãená
v pojistné smlouvû, které pojistnou událostí vznikne právo na pojistné
plnûní;
e) bûÏné pojistné: pojistné za dohodnuté pojistné období placené
v pravideln˘ch platbách; pojistné období je doba 12 mûsícÛ (pojistn˘
rok); pojistník mÛÏe na základû písemné dohody s pojistitelem platit
roãní pojistné v pololetních, ãtvrtletních nebo mûsíãních splátkách
(splátky pojistného); termíny splatnosti jednotliv˘ch splátek pojistného
jsou stanoveny v pojistné smlouvû;
f) jednorázové pojistné: pojistné zaplacené jednorázovû na zaãátku
poji‰tûní;
g) mimoﬁádné pojistné: pojistné placené v prÛbûhu trvání poji‰tûní nad
rámec bûÏného resp. jednorázového pojistného;
h) rizikové pojistné: souãet pojistného za poji‰tûní pro pﬁípad smrti
a pojistného doplÀkov˘ch poji‰tûní za kaÏdého poji‰tûného v rozsahu
pojistného krytí sjednaného v pojistné smlouvû; je souãástí bûÏného,
resp. jednorázového pojistného;
i) poãátek poji‰tûní: poãátek poji‰tûní uveden˘ v pojistné smlouvû;
j) kapitálová hodnota poji‰tûní: je tvoﬁena z kapitálové hodnoty bûÏného,
resp. jednorázového pojistného a kapitálové hodnoty mimoﬁádného
pojistného; kapitálová hodnota bûÏného pojistného se zvy‰uje o zaplacené bûÏné pojistné; kapitálová hodnota mimoﬁádného pojistného se
zvy‰uje o zaplacené mimoﬁádné pojistné; kapitálová hodnota poji‰tûní
se zvy‰uje o dosaÏené v˘nosy a sniÏuje se o rizikové pojistné, o technické poplatky uvedené v ãlánku 12 a o ãásteãné odkupy dle ãlánku 11;
k) minimální garantovan˘ v˘nos: poji‰tûní je uzavﬁeno s minimálním
garantovan˘m v˘nosem kapitálové hodnoty poji‰tûní ve v˘‰i
2,25 % p.a.;
l) pojistné plnûní: hodnota definovaná tûmito VPPGL pro jednotlivé
druhy poji‰tûní, kterou je pojistitel povinen plnit, nastane-li pojistná
událost ve smyslu tûchto VPPGL; dojde-li k pojistné události do tﬁí let
od poãátku poji‰tûní, plní pojistitel jen tehdy, pokud k pojistné události
nedo‰lo z dÛvodu onemocnûní, které jiÏ bylo pﬁed uzavﬁením poji‰tûní
pﬁítomno ãi diagnostikováno, pﬁíp. z dÛvodu komplikací s tímto
onemocnûním spojen˘ch nebo na jeho následky.

âlánek 2
Druhy poji‰tûní
V rámci tohoto poji‰tûní pojistitel sjednává:
- Ïivotní poji‰tûní;
- doplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní;
- doplÀkové úrazové poji‰tûní;
- doplÀkové nemocenské poji‰tûní.
âlánek 3
Uzavﬁení pojistné smlouvy
1. K uzavﬁení pojistné smlouvy je tﬁeba, aby byl písemn˘ návrh na
uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁijat ve IhÛtû, kterou urãil navrhovatel
a neurãil-li ji, do jednoho mûsíce ode dne, kdy druh˘ úãastník návrh
obdrÏel. Pojistitel pﬁijímá návrh vystavením pojistky, jakoÏto listiny
o pojistné smlouvû.
2. Pojistná smlouva je uzavﬁena okamÏikem, kdy pojistitel návrh pﬁijal.
LhÛta pro pﬁijetí návrhu je jeden mûsíc po obdrÏení návrhu.
3. Odchyluje-li se obsah pojistky od návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy,
jde o odmítnutí návrhu a pojistka se povaÏuje za nov˘ návrh na
uzavﬁení pojistné smlouvy ze strany pojistitele.
Je-li tento návrh pojistníkem pﬁijat písemn˘m sdûlením ve lhÛtách
uveden˘ch v odst. 1 tohoto ãlánku, je pojistná smlouva uzavﬁena
okamÏikem, kdy pojistitel obdrÏí sdûlení o pﬁijetí tohoto nového
návrhu. Návrh pojistitele lze rovnûÏ pﬁijmout zaplacením pojistného ve
v˘‰i uvedené v návrhu a ve IhÛtách uveden˘ch v odst. 1 tohoto
ãlánku. V takovém pﬁípadû je pojistná smlouva uzavﬁena okamÏikem,
kdy bylo pojistné zaplaceno.
4. Souãástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojistitele, které se
t˘kají sjednávaného poji‰tûní a zdravotního stavu poji‰tûného. Pojistník
i poji‰tûn˘ jsou povinni pravdivû a úplnû zodpovûdût v‰echny tyto
dotazy.
5. Pojistitel je oprávnûn pﬁezkoumat zdravotní stav poji‰tûného, a to na
základû informací vyÏádan˘ch se souhlasem poji‰tûného od zdravotnick˘ch zaﬁízení. Pojistitel má právo urãit lékaﬁe, kter˘ provede
pﬁezkoumání zdravotního stavu.
6. Informace o zdravotním stavu poji‰tûného pojistitel mÛÏe pouÏít pouze
pro vlastní potﬁeby a jejich pouÏití v jiné souvislosti je moÏné jen se
souhlasem poji‰tûného.
âlánek 4
Poãátek a konec poji‰tûní
1. Pojistná smlouva je úãinná ode dne sjednaného jako poãátek poji‰tûní, je-li k tomuto datu zaplaceno dohodnuté pojistné v plné v˘‰i,
jinak nab˘vá úãinnosti aÏ dnem zaplacení, ne v‰ak dﬁíve neÏ dnem
poãátku poji‰tûní uveden˘m v pojistce.
2. Poji‰tûní konãí v 24:00 hod. dne, kter˘ byl sjednán jako konec trvání
poji‰tûní.
âlánek 5
Pojistná doba, pojistné
1. BûÏné resp. jednorázové pojistné je ãástka, kterou se pojistník zavázal
hradit bûhem pojistné doby dohodnuté v pojistné smlouvû.
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2. Rizikové pojistné za poji‰tûní pro pﬁípad smrti a doplÀková poji‰tûní je
penûÏním ekvivalentem odpovídajícím rozsahu pojistitelem poskytnuté
pojistné ochrany. Rizikové pojistné se stanoví pro kaÏdé pojistné
období podle aktuálního vûku poji‰tûn˘ch osob, jejich zdravotního
stavu, pohlaví, povolání, ãinnosti a aktuální garantované pojistné
ãástky na základû pojistnû-technick˘ch zásad.
3. Zálohu na první pojistné mÛÏe pojistitel zv˘‰it o pojistn˘ poplatek.
Definitivní v˘‰e pojistného je stanovena v pojistce. Takto stanovené
pojistné se mÛÏe na základû v˘sledné kalkulace li‰it o ± 5 %.
4. Vûk jednotliv˘ch poji‰tûn˘ch osob se stanoví rozdílem kalendáﬁního
roku a kalendáﬁního roku narození poji‰tûného.
5. Je-li u poji‰tûn˘ch osob dáno zv˘‰ené pojistné riziko, lze urãit vy‰‰í
rizikové pojistné, nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní.
6. Pojistník má kromû placení bûÏného, resp. jednorázového pojistného
moÏnost kdykoliv platit mimoﬁádné pojistné. Jeho v˘‰e musí b˘t rovna
alespoÀ minimálnímu mimoﬁádnému pojistnému stanovenému pojistitelem. DluÏné bûÏné pojistné nemÛÏe b˘t nahrazeno mimoﬁádn˘m
pojistn˘m.
7. Mimoﬁádné pojistné se platí na bankovní úãet, kter˘ je urãen pouze
pro platby mimoﬁádného pojistného. Za ‰kodu vzniklou uvedením
chybného ãísla úãtu, ‰patného variabilního symbolu, resp. jin˘ch
inkasních údajÛ pojistitel neodpovídá.
âlánek 6
Splatnost pojistného
1. Pojistné se stanoví buì pro celou smluvenou dobu poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné).
2. BûÏné pojistné se platí po celou smluvenou dobu poji‰tûní; pojistitel
mÛÏe stanovit tarify, pﬁi kter˘ch se platí bûÏné pojistné po dobu krat‰í,
neÏ je smluvená doba poji‰tûní.
3. Jednorázové pojistné a pojistné za první pojistné období je splatné
okamÏikem uzavﬁení pojistné smlouvy. Pojistné za kaÏdé dal‰í pojistné
období (následné pojistné) je splatné vÏdy ve v˘roãní den poãátku
poji‰tûní.
4. Pﬁi v˘platû pojistného plnûní má pojistitel právo odeãíst od pojistného
plnûní nedoplatky pojistného.
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âlánek 7
Prodlení pﬁi placení pojistného
1. Nebylo-li zaplaceno jednorázové pojistné nebo pojistné za smluvní
pojistné období, anebo první splátka na pojistné do tﬁí mûsícÛ ode
dne jejich splatnosti, nebo byly-li uhrazeny pouze ãásteãnû, poji‰tûní
zaniká uplynutím této IhÛty.
2. Nebylo-li zaplaceno následné pojistné do ‰esti mûsícÛ ode dne jeho
splatnosti, poji‰tûní zaniká s v˘jimkou pﬁípadu, kdy je jiÏ vytvoﬁena
kladná kapitálová hodnota poji‰tûní podle ãlánku 10 odst. 3. V tomto
pﬁípadû se poji‰tûní mûní na poji‰tûní v redukovaném stavu dle ãlánku
8. Ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní v redukovaném stavu dojde na
zaãátku prvého kalendáﬁního dne po lhÛtû, jejímÏ uplynutím by poji‰tûní jinak zaniklo pro neplacení pojistného.
3. Pojistitel má nárok na pojistné do dne zániku poji‰tûní, resp. do dne,
kdy do‰lo ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní v redukovaném stavu.
âlánek 8
Poji‰tûní v redukovaném stavu
1. Poji‰tûní mÛÏe b˘t na Ïádost pojistníka nebo z dÛvodu uveden˘ch
v ãlánku 7 pﬁevedeno na poji‰tûní v redukovaném stavu (redukované
poji‰tûní). Poji‰tûní mÛÏe b˘t redukováno v pﬁípadû, kdy je jiÏ vytvoﬁena kladná kapitálová hodnota poji‰tûní dle ãlánku 10 odst. 3.
2. Po dobu trvání poji‰tûní v redukovaném stavu bude kapitálová
hodnota smlouvy nadále sniÏována o rizikové pojistné a technické
poplatky popsané v ãlánku 12. U poji‰tûní v redukovaném stavu má
pojistitel právo upravit rozsah pojistného krytí za úãelem minimalizace
odpoãtÛ za sjednaná rizika. V okamÏiku, kdy kapitálová hodnota
poji‰tûní nebude staãit na pokrytí poplatkÛ dle ãlánku 12, pojistná
smlouva zaniká bez náhrady.
3. Na poji‰tûní v redukovaném stavu nelze platit mimoﬁádné pojistné.
4. âásteãné v˘bûry lze z redukovaného poji‰tûní provádût pouze z kapitálové hodnoty poji‰tûní tvoﬁené mimoﬁádn˘m pojistn˘m.
5. Pojistník má právo poÏádat o zru‰ení redukovaného poji‰tûní.
Po v˘povûdi vyplatí pojistitel odkupné, je-li na nûj nárok dle ãlánku 10.
6. Poji‰tûní v redukovaném stavu nelze znovu uvést v pÛvodní stav.
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âlánek 9
Pﬁeru‰ení placení bûÏného pojistného
1. Poji‰tûní mÛÏe b˘t na Ïádost pojistníka pﬁevedeno na poji‰tûní
s pﬁeru‰ením placení bûÏného pojistného (dále jen „pﬁeru‰ení placení
pojistného“). Pojistitel si vyhrazuje právo tuto Ïádost zamítnout.
2. K pﬁeru‰ení placení pojistného mÛÏe dojít v pﬁípadû, je-li jiÏ vytvoﬁena
kladná kapitálová hodnota poji‰tûní dle ãlánku 10
odst. 3 a zároveÀ kapitálová hodnota poji‰tûní dosahuje pojistitelem
pﬁedepsané minimum (kapitálová hodnota poji‰tûní musí b˘t dostaãující na pokrytí rizikového pojistného a technick˘ch poplatkÛ dle ãlánku
12 na dobu pﬁeru‰ení placení pojistného).
3. Pojistitel pﬁeru‰í placení pojistného ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po datu pﬁijetí Ïádosti od pojistníka, anebo ke dni uvedenému
v jeho Ïádosti. Tento den musí pﬁedcházet dni, ke kterému by
smlouva zanikla ãi by byla pﬁevedena do redukovaného stavu.
O pﬁeru‰ení placení pojistného nelze poÏádat zpûtnû.
4. Kapitálová hodnota smlouvy i v dobû pﬁeru‰ení placení pojistného bude
sniÏována o rizikové pojistné a technické poplatky popsané v ãlánku
12. V okamÏiku, kdy kapitálová hodnota poji‰tûní nebude staãit na
pokrytí popsan˘ch poplatkÛ, pojistná smlouva zaniká bez náhrady.
5. Rozsah pojistného krytí mÛÏe b˘t na Ïádost pojistníka upraven ve
smyslu sníÏení pojistn˘ch ãástek popﬁípadû vylouãení doplÀkov˘ch
poji‰tûní.
6. Pﬁeru‰it placení pojistného je moÏné max. tﬁikrát bûhem doby trvání
poji‰tûní, a to vÏdy nejdéle na dobu jednoho roku.
Neobnoví-li pojistník placení pojistného po uplynutí jednoho roku od
okamÏiku pﬁeru‰ení placení pojistného do jednoho mûsíce od splatnosti pojistného a dosahuje-li kapitálová hodnota poji‰tûní pojistitelem
stanovené minimum urãené podle kalkulaãních zásad, poji‰tûní se
mûní na poji‰tûní v redukovaném stavu podle ãlánku 8. V okamÏiku,
kdy kapitálová hodnota poji‰tûní nebude staãit na pokrytí poplatkÛ
popsan˘ch v ãlánku 12, pojistná smlouva zaniká bez náhrady. Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy do‰lo k pﬁeru‰ení placení
pojistného.
7. Na poji‰tûní s pﬁeru‰ením placení pojistného lze nadále platit mimoﬁádné pojistné.
8. Pojistitel má nárok úãtovat poplatek za pﬁeru‰ení placení pojistného.
âlánek 10
V˘povûì
1. Poji‰tûní mÛÏe písemnû vypovûdût kaÏd˘ z úãastníkÛ do dvou mûsícÛ
po uzavﬁení pojistné smlouvy. V˘povûdní lhÛta ãiní 8 dní a po jejím
uplynutí poji‰tûní zaniká. V tomto pﬁípadû má pojistitel nárok na
pojistné do doby zániku poji‰tûní.
2. Pojistník mÛÏe pojistnou smlouvu písemnû vypovûdût nejménû
6 t˘dnÛ pﬁed koncem kaÏdého pojistného období, v˘povûì musí b˘t
doruãena pojistiteli alespoÀ 6 t˘dnÛ pﬁed jeho uplynutím.
3. Po v˘povûdi pojistitel vyplatí odkupné vypoãítané podle kalkulaãních
zásad, pokud jiÏ byla vytvoﬁena kladná kapitálová hodnota poji‰tûní.
Kladná kapitálová hodnota poji‰tûní mÛÏe b˘t vytvoﬁena po 2 letech
poji‰tûní, bylo-li za toto období zaplaceno pojistné.
4. Odkupné neodpovídá celkové kapitálové hodnotû poji‰tûní, ale její
sníÏené hodnotû. V˘‰e sníÏení je stanovena podle kalkulaãních zásad.
5. Odkupné neodpovídá celkovû zaplacenému pojistnému.
6. Poji‰tûní, u nûhoÏ bylo vyplaceno odkupné, zaniká tím kalendáﬁním
dnem, ke kterému pojistitel provedl odkup.
7. Na vrácení pojistného není nárok s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy dojde ke
vzniku pﬁeplatku na pojistném.
âlánek 11
âásteãn˘ odkup
1. Z kapitálové hodnoty poji‰tûní tvoﬁené bûÏn˘m pojistn˘m mÛÏe
pojistník o ãásteãn˘ odkup zaÏádat po uplynutí 2 let od poãátku poji‰tûní, bylo-li za toto období zaplaceno pojistné. Podmínkou
uskuteãnûní ãásteãného odkupu je postaãitelnost v˘‰e bûÏnû placeného pojistného a zÛstatku kapitálové hodnoty poji‰tûní pro pokrytí
rizikového pojistného a technick˘ch poplatkÛ dle ãlánku 12 aÏ do
konce pojistné doby.
2. Z kapitálové hodnoty tvoﬁené jednorázov˘m pojistn˘m lze kdykoli
zaÏádat o ãásteãn˘ odkup. Podmínkou uskuteãnûní ãásteãného
odkupu je postaãitelnost zÛstatku kapitálové hodnoty poji‰tûní pro
pokrytí rizikového pojistného a technick˘ch poplatkÛ dle ãlánku 12 aÏ
do konce pojistné doby.
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3. Z kapitálové hodnoty poji‰tûní tvoﬁené mimoﬁádn˘m pojistn˘m mÛÏe
pojistník kdykoli zaÏádat o ãásteãn˘ odkup.
4. V˘‰e v˘bûru pﬁi ãásteãném odkupu musí dosáhnout vÏdy pojistitelem
pﬁedepsané minimum.
5. Pojistitel je oprávnûn stanovit poplatek související s ãásteãn˘m odkupem.
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âlánek 12
Poplatky
1. Pojistitel sniÏuje kaÏd˘ mûsíc kapitálovou hodnotu poji‰tûní o rizikové
pojistné za rizika sjednaná v pojistné smlouvû.
2. Kapitálová hodnota poji‰tûní se dále sniÏuje o technické poplatky
stanovené podle kalkulaãních zásad pojistitele.
âlánek 13
Ochrana osobních údajÛ, souhlas s nahlédnutím do zdravotnické
dokumentace
1. Prohlá‰ení pojistníka / poji‰tûného
Pojistník / poji‰tûn˘ potvrzuje, Ïe pﬁevzal a seznámil se se znûním
VPPGL.
Pojistník / poji‰tûn˘ si je vûdom své povinnosti pravdivû a úplnû odpovûdût na v‰echny dotazy pojistitele a uvést i onemocnûní a potíÏe,
které se mu jeví jako nepodstatné. Souãasnû se zavazuje písemnû
oznámit pojistiteli onemocnûní a úrazy, které vznikly pﬁed uzavﬁením
pojistné smlouvy. Pojistník / poji‰tûn˘ bere na vûdomí, Ïe pﬁi poru‰ení
tûchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
sníÏit nebo odmítnout pojistné plnûní. Pojistník/poji‰tûn˘ se dále zavazuje informovat pojistitele o o‰etﬁujících lékaﬁích a zdravotnick˘ch
zaﬁízeních a zaji‰Èovat od nich pojistitelem poÏadované zprávy.
ZároveÀ pojistiteli udûluje souhlas k nahlíÏení do zdravotnické dokumentace a dále se zavazuje poskytnout mu ve‰keré informace
shromáÏdûné ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobû
a v jin˘ch zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu, nebo
jejich poskytnutí zajistí. Pojistník / poji‰tûn˘ zpro‰Èuje mlãenlivosti
a zmocÀuje tímto o‰etﬁující lékaﬁe, zdravotnická zaﬁízení, zdravotní
poji‰Èovny, úﬁady práce, Ïivnostenské úﬁady, orgány státní správy,
orgány správy sociálního zabezpeãení a zamûstnavatele k poskytnutí
informací a dokladÛ ze zdravotnické a jiné dokumentace; dále pojistitele zmocÀuje, aby si od lékaﬁÛ a zdravotnick˘ch zaﬁízení vyÏadoval
nutné informace o jeho zdravotním stavu bez obsahového omezení.
Pojistník / poji‰tûn˘ se zavazuje zajistit na v˘zvu pojistitele bezodkladnû ve‰keré informace o zdravotní péãi, která mu byla poskytnuta
lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními. ZároveÀ souhlasí s tím, aby pojistitel v pﬁípadû potﬁeby ovûﬁoval, zda pobírá invalidní dÛchod. Pojistník
/ poji‰tûn˘ tímto zmocÀuje pojistitele k nahlédnutí do podkladÛ jin˘ch
poji‰Èoven v souvislosti se ‰etﬁením ‰kodních událostí a s v˘platou
pojistn˘ch plnûní. V˘‰e uveden˘ souhlas a zmocnûní se vztahuje i na
dobu po jeho smrti. Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnûní do
doby, neÏ mu budou poskytnuty doklady potﬁebné pro likvidaci
‰kodní události, zejména ty, které si vyÏádá. Pojistník / poji‰tûn˘ se
zavazuje informovat pojistitele bez odkladu o zmûnû svého povolání.
Pojistník / poji‰tûn˘ bere na vûdomí, Ïe v pﬁípadû úrazu a uplatnûní
nároku na pojistné plnûní z rizika denní od‰kodné je povinen pﬁedloÏit
pojistiteli lékaﬁem ﬁádnû vyplnûn˘ doklad o dobû léãení. Pojistitel je
oprávnûn odmítnout pojistné plnûní, nebude-li takov˘ doklad pﬁedloÏen. Pojistník/poji‰tûn˘ bere na vûdomí, Ïe pojistitel je oprávnûn
posunout poãátek poji‰tûní o jeden mûsíc oproti poãátku uvedenému
v návrhu.
Pojistník / poji‰tûn˘ souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikaãní
osobní údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem
Generali Poji‰Èovna a.s., Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími
smluvními zpracovateli splÀující podmínky z.ã.101/2000 Sb.o ochranû
osobních údajÛ pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a dal‰ích ãinností vymezen˘ch z.ã. 363/1999 Sb. o poji‰Èovnictví a to po dobu nezbytnû
nutnou k zaji‰tûní práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních
pﬁedpisÛ.
Pojistník / poji‰tûn˘ souhlasí s pﬁedáváním tûchto údajÛ subjektÛm
mezinárodního koncernu Generali Group a jeho zaji‰Èovacím partnerÛm v souladu s právními pﬁedpisy pro úãely a dobu, uvedenou
v pﬁedchozím odstavci.
Pojistník / poji‰tûn˘ prohla‰uje, Ïe byl ve smyslu § 11 z. ã. 101/2000 Sb.
informován o sv˘ch právech a o povinnostech správce, zejména
o právu pﬁístupu k osobním údajÛm, jakoÏ i o dal‰ích právech dle
§ 21 tohoto zákona.
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Pojistník / poji‰tûn˘ se zavazuje, Ïe bez zbyteãného odkladu nahlásí
jakoukoliv zmûnu zpracovávan˘ch osobních údajÛ.
2. Osoby ãinné pro pojistitele jsou povinny zachovávat mlãenlivost
o skuteãnostech t˘kajících se poji‰tûní fyzick˘ch a právnick˘ch osob.
âlánek 14
Povinnost pravdivého zodpovûzení dotazÛ pojistitele
1. Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni pﬁi uzavírání, zmûnách a obnovování
pojistné smlouvy odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny písemné
dotazy pojistitele, t˘kající se sjednávaného poji‰tûní a zdravotního
stavu poji‰tûn˘ch osob, zejména na dotazy, které se t˘kají jejich
souãasn˘ch a pﬁedchozích nemocí, jejich zdravotních potíÏí a poruch.
2. V pﬁípadû zﬁejmû nepravdivého nebo neúplného zodpovûzení písemn˘ch
dotazÛ mÛÏe pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit. Pojistitel toto
právo mÛÏe uplatnit do 3 mûsícÛ ode dne, kdy tuto skuteãnost zjistil.
3. Zanikne-li poji‰tûní odstoupením od smlouvy podle § 802 odst. 1
obãanského zákoníku, vrátí pojistitel pojistníkovi zaplacené pojistné po
odeãtení nákladÛ vznikl˘ch prokazatelnû s uzavﬁením a správou
daného poji‰tûní. Pojistník a poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli to, co
mu bylo na základû pojistné smlouvy jiÏ plnûno.
4. Zanikne-li poji‰tûní odmítnutím pojistného plnûní podle § 802 odst. 2
obãanského zákoníku, vrátí pojistitel existující odkupné (ãlánek 10
odst. 3 tûchto VPPGL).
5. V pﬁípadû smrti pojistníka, kter˘ není zároveÀ hlavní poji‰tûnou
osobou, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo hlavní poji‰tûn˘. TotéÏ
platí, je-li pojistníkem právnická osoba, která zanikne.
âlánek 15
Územní platnost pojistné smlouvy
Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, ke kter˘m dojde kdekoli ve
svûtû, není-li ujednáno jinak.
âlánek 16
Pojistka
1. Pojistka slouÏí jako písemné potvrzení o uzavﬁení pojistné smlouvy.
2. Dojde-li ke ztrátû nebo ke zniãení pojistky, vystaví za úplatu pojistitel
na písemnou Ïádost pojistníka její druhopis.
3. Vystavením druhopisu pozb˘vá originál platnosti.
4. VyÏadují-li VPPGL pro uplatÀování pojistného plnûní pﬁedloÏení pojistky, mÛÏe pojistitel poÏadovat, aby pojistník pﬁed vystavením
druhopisu pﬁedloÏil dÛkaz o umoﬁení pojistky.
âlánek 17
Povinnosti pojistníka
1. Sdûlení t˘kající se poji‰tûní musí b˘t uãinûna v˘luãnû písemnou
formou. Sdûlení adresovaná pojistiteli jsou platná okamÏikem jejich
obdrÏení. Tato sdûlení mohou b˘t pﬁijímána zástupci pojistitele pro
obchodní záleÏitosti, av‰ak nab˘vají úãinnosti aÏ doruãením pojistiteli.
2. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu nahlásit zmûnu svojí
adresy, v opaãném pﬁípadû je písemnost od pojistitele povaÏována za
doruãenou, byla-li zaslána na poslední známou adresu pojistníka.
3. 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. V pﬁípadû, Ïe zásilka nebyla v úloÏní dobû vyzvednuta,
má se za to, Ïe písemnost byla doruãena tﬁetí den po jejím uloÏení.
âlánek 18
Zmûna poji‰tûní
1. Dohodnou-li se úãastníci o zmûnû jiÏ sjednaného poji‰tûní, poskytuje
pojistitel pojistné plnûní ze zmûnûného poji‰tûní aÏ z pojistn˘ch
událostí, které nastaly po dni zmûny poji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak v 0:00
hod. dne následujícího po uzavﬁení dohody o zmûnû poji‰tûní.
2. Po uplynutí 2 let od poãátku poji‰tûní, bylo-li za toto období zaplaceno pojistné, je pojistník oprávnûn kdykoliv písemnû poÏádat
o sníÏení bûÏného pojistného, pﬁiãemÏ nová v˘‰e pojistného nesmí b˘t
niÏ‰í, neÏ pojistitelem pﬁedepsaná minimální hodnota.
3. Pojistník mÛÏe písemnû poÏádat o zv˘‰ení bûÏného pojistného k datu
splatnosti následného pojistného.
4. Pojistník mÛÏe písemnû poÏádat o zv˘‰ení resp. sníÏení pojistné
ãástky k datu splatnosti následného pojistného, pﬁiãemÏ pojistitel má
právo zv˘‰it popﬁ. sníÏit pojistné na úroveÀ danou platn˘mi pojistnûtechnick˘mi zásadami. Pﬁi zvy‰ování pojistné ãástky je pojistitel
oprávnûn znovu provést posouzení rizika.
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5. Pojistník je oprávnûn kdykoliv písemnû poÏádat o zahrnutí ãi vylouãení
spolupoji‰tûn˘ch osob a o zahrnutí ãi vylouãení doplÀkov˘ch poji‰tûní,
pﬁiãemÏ pojistitel má právo sníÏit popﬁ. zv˘‰it pojistné ãástky nebo
sníÏit popﬁ. zv˘‰it pojistné na úroveÀ danou platn˘mi pojistnû-technick˘mi zásadami.
6. V‰echny poÏadované zmûny vstupují v platnost písemn˘m potvrzením
Ïádosti pojistníka pojistitelem.
âlánek 19
Promlãení, Ïaloba
1. Nároky z poji‰tûní se promlãují v tﬁíleté promlãecí dobû, pﬁiãemÏ
promlãecí doba poãíná bûÏet za jeden rok po pojistné události.
2. Pro uplatÀování nárokÛ z poji‰tûní jsou pﬁíslu‰né soudy âeské republiky. Místní pﬁíslu‰nost soudÛ se ﬁídí pﬁísl. ustanoveními obãanského
soudního ﬁádu ã.99/1963 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

II. Îivotní poji‰tûní
âlánek 20
Druhy poji‰tûní
V rámci tohoto Ïivotního poji‰tûní pojistitel sjednává:
- poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití;
- poji‰tûní pro pﬁípad smrti.
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âlánek 21
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí se v Ïivotním poji‰tûní rozumí smrt poji‰tûného,
nastane-li bûhem trvání poji‰tûní, nebo doÏití se dne uvedeného
v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní, anebo jiná skuteãnost
uvedená v pojistné smlouvû, s níÏ je spojen vznik povinnosti pojistitele
plnit.
2. Pojistitel poskytuje pojistné plnûní po pﬁedloÏení:
a) originálu pojistky (ãlánek 16 tûchto VPPGL) a dokladu o posledním
zaplacení pojistného;
b) úﬁedního dokladu o datu narození poji‰tûného.
3. Smrt poji‰tûného je tﬁeba pojistiteli bez zavinûného odkladu oznámit
a zároveÀ pojistiteli pﬁedloÏit tyto doklady:
a) originál pojistky (ãlánek 16 tûchto VPPGL), doklad o posledním
zaplacení pojistného;
b) originál nebo úﬁednû ovûﬁenou kopii úmrtního listu;
c) 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.
4. 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.
5. Náklady spojené s v˘‰e uveden˘mi ustanoveními hradí ten, kdo uplatÀuje nárok vÛãi pojistiteli. ·etﬁení a dÛkazní ﬁízení, která nebyla nutná
pro zji‰tûní pﬁíãiny smrti, poãátku a prÛbûhu smrtelného onemocnûní
poji‰tûného a bliÏ‰ích okolností jeho smrti, hradí pojistitel.
âlánek 22
Pojistné plnûní
1. V pﬁípadû doÏití se konce poji‰tûní pojistitel poskytuje pojistné plnûní
hlavní poji‰tûné osobû.
2. V pﬁípadû smrti poji‰tûného pojistitel poskytuje pojistné plnûní osobû
urãené v pojistné smlouvû.
3. DoÏije-li se hlavní poji‰tûná osoba konce poji‰tûní, pojistitel vyplatí
aktuální kapitálovou hodnotu poji‰tûní.
4. V pﬁípadû smrti hlavní poji‰tûné osoby vyplatí pojistitel pojistnou
ãástku urãenou pojistnou smlouvou a aktuální kapitálovou hodnotu
poji‰tûní platnou k datu úmrtí. Ke dni úmrtí hlavní poji‰tûné osoby
pojistná smlouva zaniká.
5. V pﬁípadû smrti spolupoji‰tûné osoby vyplatí pojistitel pojistnou ãástku
urãenou pojistnou smlouvou. Úmrtím spolupoji‰tûné osoby pojistná
smlouva nezaniká.
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6. V pﬁípadû doÏití poskytne pojistitel pojistné plnûní buì formou jednorázové v˘platy, anebo pojistné plnûní ve formû pravidelnû vypláceného
dÛchodu, a to podle toho, co bylo ujednáno v pojistné smlouvû. V˘‰e
dÛchodu se vypoãítává ke dni splatnosti pojistného plnûní na základû
tarifÛ pojistitele. Pro v˘poãet v˘‰e dÛchodu je rozhodující vûk poji‰tûného v den splatnosti pojistného plnûní.
7. Pojistník mÛÏe pojistné plnûní vinkulovat.
8. Vinkulace mÛÏe b˘t provedena pouze se souhlasem poji‰tûného, její
zru‰ení mÛÏe b˘t provedeno pouze se souhlasem osoby, v jejíÏ
prospûch bylo poji‰tûní vinkulováno. Uvedené zmûny nab˘vají úãinnosti po doruãení pﬁíslu‰n˘ch souhlasÛ pojistiteli.

âlánek 23
Omezení pojistného plnûní
1. Nebylo-li ujednáno jinak, pojistitel vyplatí pojistné plnûní do v˘‰e
odkupného, nastane-li smrt poji‰tûného:
a) pﬁi sebevraÏdû nebo pﬁi pokusu o ni pﬁed uplynutím dvou let od
sjednání, zmûny, pﬁíp. od obnovení pojistné smlouvy;
b) v pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) následkem pﬁímé nebo nepﬁímé úãasti:
- na bojov˘ch akcích nebo jin˘ch váleãn˘ch operacích;
- pﬁi vnitrostátních nepokojích (vzpouﬁe, povstání s v˘jimkou smrti
poji‰tûného, ke které do‰lo pﬁi plnûní sluÏby v armádû nebo
u policie v tuzemsku pﬁi potlaãování vnitrostátních nepokojÛ);
d) pﬁi úãasti na závodech nebo trénincích v pozemních, vzdu‰n˘ch
nebo vodních dopravních prostﬁedcích;
e) v letadle, s v˘jimkou pﬁípadu, kdy ke smrti poji‰tûného do‰lo
v letadle schváleném pro leteck˘ provoz, kde byl jako cestující ãi
jako neprofesionálnû ãinn˘ pilot s platn˘m pilotním prÛkazem;
f) v dÛsledku jak˘chkoliv teroristick˘ch ãinÛ vãetnû bioterorismu
nebo v dÛsledku násiln˘ch jednání politick˘ch a teroristick˘ch
organizací.
Ve v‰ech tûchto v˘‰e uveden˘ch pﬁípadech v‰ak poji‰tûní zaniká
bez nároku na pojistné plnûní, nejsou-li splnûny podmínky nároku
na odkupné ve smyslu ãlánku 10 odst. 3 tûchto VPPGL.
2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu:
a) jestliÏe smrt poji‰tûného nastala v souvislosti s jeho jednáním, pro
které byl uznán soudem vinn˘m trestn˘m ãinem;
b) jestliÏe poji‰tûn˘ zemﬁel v souvislosti s jednáním, kter˘m zpÛsobil
jinému tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo které bylo
v rozporu s dobr˘mi mravy, anebo kter˘m jinak hrubû poru‰il dÛleÏit˘ zájem spoleãnosti;
c) dojde-li ke smrti poji‰tûného v souvislosti nebo následkem poÏívání
alkoholu, nebo následkem poÏívání toxick˘ch ãi omamn˘ch látek
a je zde dána pﬁíãinná souvislost se vznikem pojistné události.
3. Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní o více neÏ jednu polovinu,
byl-li trestn˘ ãin podle odstavce 2 a) tohoto ãlánku spáchán poji‰tûn˘m úmyslnû a je zde dána pﬁíãinná souvislost se vznikem pojistné
události.
4. Pokud byly v dÛsledku nepravdivého uvedení data narození, pohlaví
nebo zdravotního stavu poji‰tûného stanoveny nesprávné technické
parametry poji‰tûní (pojistné, pojistná doba, pojistná ãástka), je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní pﬁimûﬁenû sníÏit.
âlánek 24
Oprávnûné osoby
1. Právo na pojistné plnûní má, pokud není ve smlouvû ujednáno jinak,
hlavní poji‰tûná osoba. Je-li dohodnuto, Ïe pojistnou událostí je smrt
poji‰tûného, pojistník má právo se souhlasem poji‰tûného urãit
osobu, které má vzniknout právo na pojistné plnûní v pﬁípadû smrti
poji‰tûného, a to jménem nebo vztahem k poji‰tûnému. Pokud nestanoví pojistník jinak, vzniká oprávnûné osobû právo na pojistné plnûní
okamÏikem vzniku pojistné události.
2. Vznikne-li právo na pojistné plnûní nûkolika oprávnûn˘m osobám
a nejsou-li podíly urãeny, má kaÏdá z nich právo na stejn˘ díl. Podíl
nenabyt˘ nûkterou z oprávnûn˘ch osob náleÏí ostatním.
3. Není-li v dobû pojistné události urãena oprávnûná osoba nebo nenabude-li právo na pojistné plnûní, nab˘vají tohoto práva tyto osoby:
a) manÏel poji‰tûného;
b) není-li ho, dûti poji‰tûného;
c) nejsou-li osoby uvedené pod písm.a) a b) tohoto odstavce, rodiãe
poji‰tûného;
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d) není-li jich, pak osoby, které Ïily s poji‰tûn˘m nejménû po dobu
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;
e) není-li ani tûchto osob, dûdici poji‰tûného.
Je-li dûdicem stát nebo pﬁipadne-li dûdictví jako odúmrÈ státu,
nevzniká mu právo na pojistné plnûní.
4. AÏ do vzniku pojistné události mÛÏe b˘t oprávnûná osoba zmûnûna.
Zmûna musí b˘t uãinûna písemnû a je úãinná dnem jejího doruãení
pojistiteli.
5. Oprávnûná osoba, které má smrtí poji‰tûného vzniknout právo na
pojistné plnûní, tohoto práva nenabude, zpÛsobila-li poji‰tûnému smrt
úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem pravomocnû
odsouzena, práva na pojistné plnûní v‰ak nabude v pﬁípadû, Ïe pojistiteli pﬁedloÏí pravomocn˘ rozsudek, jímÏ je zpro‰tûna viny.

III. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní
âlánek 25
Druhy poji‰tûní
V rámci doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní pojistitel sjednává:
- doplÀkové poji‰tûní plné invalidity
- doplÀkové poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
Jednotlivá doplÀková poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní jsou samostatn˘mi na
sobû nezávisl˘mi poji‰tûními.

III.1. Obecná ustanovení pro doplÀkové poji‰tûní
k Ïivotnímu poji‰tûní
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âlánek 26
Nepojistitelné osoby
1. Nepojistitelné jsou osoby stiÏené nervovou nebo du‰evní poruchou,
která není jen pﬁechodná, a dále osoby závislé na alkoholu a jin˘ch
návykov˘ch látkách. Tyto osoby jsou vylouãeny z poji‰tûní.
2. Pro doplÀkové poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní jsou nepojistitelné
osoby, u kter˘ch jiÏ bylo diagnostikováno nûkteré ze závaÏn˘ch
onemocnûní, na které se vztahuje toto doplÀkové poji‰tûní a osoby,
kter˘m byl jiÏ v minulosti pﬁiznán ãásteãn˘ nebo pln˘ invalidní dÛchod.
3. Pro doplÀkové poji‰tûní plné invalidity jsou nepojistitelné osoby,
kter˘m byl jiÏ v minulosti pﬁiznán ãásteãn˘ nebo pln˘ invalidní dÛchod.
4. Stane-li se poji‰tûn˘ bûhem trvání doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu
poji‰tûní nepojistitelnou osobou dle odst. 1 tohoto ãlánku, má pojistitel právo doplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní vypovûdût bez
v˘povûdní lhÛty; doplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká
okamÏikem doruãení v˘povûdi.
âlánek 27
Vztah mezi doplÀkov˘m poji‰tûním k Ïivotnímu poji‰tûní
a Ïivotním poji‰tûním
1. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní tvoﬁí se Ïivotním poji‰tûním
jeden celek. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní trvá pouze
potud, pokud platí Ïivotní poji‰tûní.
2. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez nárokÛ na
pojistné plnûní okamÏikem zániku Ïivotního poji‰tûní v dÛsledku
pojistné události nebo v˘povûdi nebo okamÏikem zániku poji‰tûní bez
náhrady.
3. Pojistné za doplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní je souãástí
bûÏného, resp. jednorázového pojistného.
4. Pojistník mÛÏe písemnû vypovûdût doplÀkové poji‰tûní nejménû 6
t˘dnÛ pﬁed koncem kaÏdého pojistného období.
âlánek 28
Pojistná ãástka
1. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní mÛÏe b˘t uzavﬁeno jen ve
v˘‰i pojistné ãástky Ïivotního poji‰tûní, nejv˘‰e v‰ak na pojistnou
ãástku 1 000 000,- Kã.
VPPGL

2. Maximální v˘‰e pojistného plnûní z kaÏdého doplÀkového poji‰tûní
k Ïivotnímu poji‰tûní je 1 000 000,- Kã; tato v˘‰e se stanoví jako
souãet v‰ech pojistn˘ch plnûní pﬁíslu‰n˘ch doplÀkov˘ch poji‰tûní
k Ïivotnímu poji‰tûní uzavﬁen˘ch ve prospûch poji‰tûného s pojistitelem.
3. Pojistné plnûní doplÀkového poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní mÛÏe
b˘t vyplaceno pouze jednou.
âlánek 29
Pojistná doba, vûk poji‰tûného
1. Pojistná doba tohoto doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní je
shodná s pojistnou dobou Ïivotního poji‰tûní.
2. Maximální vstupní vûk poji‰tûného je 50 let.
3. Maximální vûk poji‰tûného pﬁi uplynutí doplÀkového poji‰tûní plné
invalidity je 55 let.
4. Maximální vûk poji‰tûného pﬁi uplynutí doplÀkového poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní je 60 let.
âlánek 30
Splatnost pojistného plnûní
1. Pojistitel je povinen do tﬁí mûsícÛ ode dne doruãení podkladÛ, které
jsou nezbytné pro stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit, sdûlit
poji‰tûnému, zda uznává nároky na pojistné plnûní.
2. Pojistné plnûní je splatné do patnácti dnÛ, jakmile pojistitel skonãil
‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu povinnosti pojistitele plnit. ·etﬁení
musí b˘t provedeno bez zbyteãného odkladu.
3. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnûní co do dÛvodu a ‰etﬁení není
skonãeno v zákonné lhÛtû, je pojistitel povinen na Ïádost osoby
oprávnûné k pﬁijetí pojistného plnûní poskytnout pﬁimûﬁenou zálohu.
4. Pokud bylo vyplaceno pojistné plnûní, na které poji‰tûn˘ podle
pojistné smlouvy nemûl nárok, je poji‰tûn˘ povinen pojistné plnûní
vrátit v plné v˘‰i i po zániku doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní. TotéÏ platí i pro alikvotní plnûní.
5. Pojistné plnûní je splatné v âeské republice a v ãeské mûnû.
âlánek 31
Zánik doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká v˘platou pojistného
plnûní.
2. DoplÀkové poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní zaniká k jeho poãátku,
pokud bûhem 6 mûsícÛ od poãátku poji‰tûní poji‰tûn˘ onemocní
nûkterou z chorob uveden˘ch v ãlánku 34, nebo pokud bûhem 6
mûsícÛ od poãátku poji‰tûní byla indikována operace uvedená
v tomtéÏ ãlánku tûchto VPPGL.
3. DoplÀkové poji‰tûní plného invalidního dÛchodu zaniká bez náhrady
v pﬁípadû, Ïe se zmûní podmínky sociálního zabezpeãení pro pﬁiznávání pln˘ch invalidních dÛchodÛ, a to ke dni,
od kterého vstoupí tyto podmínky v platnost.
4. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez náhrady smrtí
poji‰tûného.
5. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez náhrady uplynutím pojistné doby.
6. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez náhrady
ve v˘roãní den, kter˘ následuje po dni, kdy poji‰tûn˘ dosáhl maximálního v˘stupního vûku.
7. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez náhrady uplynutím maximální doby trvání tohoto doplÀkového poji‰tûní k Ïivotnímu
poji‰tûní.
8. DoplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu poji‰tûní zaniká bez náhrady odmítnutím pojistného plnûní pojistitelem.

III.2. Zvlá‰tní ãást pro doplÀkové poji‰tûní k Ïivotnímu
poji‰tûní
âlánek 32
Pojistná událost a rozsah poji‰tûní pro doplÀkové poji‰tûní plné
invalidity
1. Pojistnou událostí je doÏití se dne, kdy poji‰tûn˘ nepﬁetrÏitû po dobu
jednoho roku pobíral pln˘ invalidní dÛchod pﬁiznan˘ podle platn˘ch
pﬁedpisÛ o sociálním zabezpeãení a dále následné potvrzení zdravotního stavu lékaﬁem urãen˘m pojistitelem.
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2. Nastane-li pojistná událost uvedená v odst. 1 tohoto ãlánku, poskytne
pojistitel pojistné plnûní sjednané v pojistné smlouvû.
3. DoplÀkové poji‰tûní plné invalidity se v‰ak nevztahuje na ty události,
uvedené v odst. 1 tohoto ãlánku, které byly zpÛsobeny úmysln˘m
jednáním poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného.
4. DoplÀkové poji‰tûní plné invalidity se vztahuje na pojistné události, ke
kter˘m dojde nejdﬁíve po tﬁech letech od poãátku tohoto doplÀkového
poji‰tûní plné invalidity. Pojistitel v‰ak poskytne pojistné plnûní kdykoli
po poãátku tohoto doplÀkového poji‰tûní plné invalidity, pokud byl
invalidní dÛchod pﬁiznán v dÛsledku úrazu, ke kterému do‰lo v dobû
trvání tohoto doplÀkového 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:
a) utonutí;
b) tûlesná po‰kození pﬁivozená popálením, bleskem, elektrick˘m
proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch látek, ledaÏe by
se úãinky dostavily postupnû;
c) vymknutí 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 nemocí, srdeãní infarkt
a mozková mrtvice, a to i kdyÏ se dostavily jako následky úrazu.
5. Právo na pojistné plnûní má poji‰tûn˘.
6. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní, je-li hlavní pﬁíãinnou
pojistné události nemoc ãi úraz, které vznikly pﬁed poãátkem doplÀkového poji‰tûní plné invalidity a pro nûÏ byl poji‰tûn˘ v období pûti let
pﬁed poãátkem doplÀkového poji‰tûní plné invalidity lékaﬁsky sledován
nebo byly v tomto období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky.
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âlánek 33
Pojistná událost a rozsah poji‰tûní pro doplÀkové poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
1. Pojistnou událostí se rozumí indikování a provedení nûkteré z operací
nebo onemocnûní nûkterou z chorob uveden˘ch v odstavci definice
závaÏn˘ch onemocnûní tûchto VPPGL v dobû trvání poji‰tûní, dojde-li
k nim bûhem trvání poji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak po uplynutí 6 mûsíãní lhÛty
od poãátku tohoto doplÀkového poji‰tûní, s následn˘m potvrzením
zdravotního stavu lékaﬁem urãen˘m pojistitelem. Pojistnou událostí je
buì první provedení operace, nebo první onemocnûní za podmínek
stanoven˘ch v odstavci definice závaÏn˘ch onemocnûní tûchto
VPPGL.
2. Nastane-li pojistná událost uvedená v odst. 1 tohoto ãlánku, poskytne
pojistitel pojistné plnûní sjednané v pojistné smlouvû.
3. Právo na pojistné plnûní má poji‰tûn˘. V pﬁípadû smrti poji‰tûného se
pojistné plnûní vyplácí oprávnûn˘m osobám dle pojistné smlouvy.
4. Na základû stavu lékaﬁské vûdy nebo zmûny v˘skytu závaÏn˘ch
onemocnûní mÛÏe pojistitel v prÛbûhu trvání poji‰tûní upravit v˘‰i
pojistného. Úpravu mÛÏe provést jednou roãnû, nejdﬁíve v‰ak po uplynutí pûti let od poãátku poji‰tûní.
5. Dojde-li k indikování nebo provedení nûkteré z operací nebo
k onemocnûní nûkterou z nemocí uveden˘ch v ãlánku 34 níÏe dﬁíve
neÏ po uplynutí 6 mûsícÛ od poãátku tohoto poji‰tûní, nevzniká poji‰tûnému nárok na pojistné plnûní. Pojistitel v takovém pﬁípadû
doplÀkové poji‰tûní zru‰í od poãátku a vrátí pojistníkovi pojistné,
sníÏené o náklady spojené s uzavﬁením pojistné smlouvy. Tyto
náklady nemohou pﬁesáhnout 10 % zaplaceného pojistného.
6. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní, je-li hlavní pﬁíãinnou
pojistné události nemoc ãi úraz, které vznikly pﬁed poãátkem doplÀkového poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní a pro nûÏ byl poji‰tûn˘
v období pûti let pﬁed poãátkem doplÀkového poji‰tûní závaÏn˘ch
onemocnûní lékaﬁsky sledován nebo byly v tomto období pﬁítomny ãi
diagnostikovány jejich pﬁíznaky.
âlánek 34
Definice závaÏn˘ch onemocnûní
1. Srdeãní infarkt
= nezvratné po‰kození ãásti srdeãní svaloviny postihující v‰echny
vrstvy myokardu (transmurální infarkt), které je zpÛsobeno nedostateãn˘m krevním zásobením v pﬁíslu‰né oblasti.
Diagnóza transmurálního infarktu (Q-infarkt) musí b˘t zaloÏena na:
a) charakteristické lokalizaci bolesti;
b) ãerstv˘ch zmûnách EKG kﬁivek odpovídajících Q-infarktu;
VPPGL

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

c) zv˘‰ení hladiny (pﬁíslu‰n˘ch) srdeãních enzymÛ;
d) echokardiograficky zﬁeteln˘ch trval˘ch zmûnách staÏlivosti srdeãního svalu.
Den vzniku pojistné události: den stanovení diagnózy srdeãního
infarktu dle v˘‰e uvedené definice.
Rakovina
= nekontrovateln˘ rÛst a ‰íﬁení zhoubn˘ch bunûk a jejich pronikání do
zdravé tkánû, vztahuje se také na leukémii (kromû chronické lymfatické leukémie), lymfomy, sarkomy a zhoubné nemoci mízního
systému. Nevztahuje se - mimo zhoubného invazivního melanomu na koÏní nádory, karcinomy in situ (TIS) - neinvazivní tumory bez
metastáz s ran˘mi maligními zmûnami, benigní nádory a polycytemie
vera, tumory za pﬁítomnosti jakékoliv lidské imunodefience (napﬁ. HIV),
první stadium Hodgkinovy choroby.
DoloÏení diagnózy: v˘sledky histologick˘ch vy‰etﬁení, pﬁíp. v˘sledky
jin˘ch vy‰etﬁení jednoznaãnû stanovujících diagnózu zhoubného
nádoru.
Den vzniku pojistné události: nezpochybnitelné stanovení diagnózy na
základû histologického nálezu nebo jiného vy‰etﬁení.
Náhlá cévní mozková pﬁíhoda
= jakákoliv nahodilá mozková cévní pﬁíhoda zpÛsobená krvácením do
mozkové tkánû nebo nedostateãn˘m zásobením mozku zanechávající
trval˘, objektivnû zjistiteln˘ neurologick˘ nález. Nevztahuje se na krvácení do mozku v dÛsledku úrazu a na pﬁechodnou ischemickou pﬁíhodu.
DoloÏení diagnózy: neurologické vy‰etﬁení po uplynutí tﬁí mûsícÛ po
prodûlané cévní mozkové pﬁíhodû.
Den vzniku pojistné události: stanovení diagnózy na základû potvrzené
trvalosti neurologického nálezu.
Selhání ledvin
= koneãné stádium selhání ledvin v dÛsledku chronického neobnovitelného selhávání funkcí obou ledvin a nutnost zaﬁazení do
dialyzaãního programu nebo provedení transplantace ledvin.
DoloÏení diagnózy: lékaﬁská zpráva s pﬁesnou diagnózou, doklad
o zaﬁazení do trvalého dialyzaãního programu a o jeho trvání.
Den vzniku pojistné události: první den po absolvování minimálnû tﬁí
mûsícÛ dialyzaãního programu nebo den transplantace ledviny.
Transplantace Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ
= Ïivotnû nezbytná transplantace srdce, plic, jater, slinivky, ledvin
nebo kostní dﬁenû (pouze heterotransplantát) provedená poji‰tûnému.
Operace musí b˘t provedena na území státÛ EU a musí b˘t pﬁedem
konzultována s pojistitelem.
DoloÏení diagnózy: lékaﬁská zpráva s pﬁesnou diagnózou, EKG,
v˘sledky pﬁedoperaãních vy‰etﬁení, operaãní zpráva, pﬁíp. propou‰tûcí
zpráva.
Den vzniku pojistné události: den následující po dni absolvování transplantace orgánu.
Operace na aortû a by pass vûnãit˘ch tepen
= operace aorty nebo vûnãit˘ch tepen provedená následkem jejího
roztrÏení, zúÏení nebo v˘dutû, pﬁíp. její chirurgické pﬁemostûní po
pﬁedcházejících symptomech anginy pectoris. V pﬁípadû operace
vûnãit˘ch tepen se musí jednat o dvoj- a vícenásobné pﬁemostûní.
Nevztahuje se na operace na vûtvích aorty vedoucích krev do periferního ﬁeãi‰tû. Operace musí b˘t provedena na území státÛ EU a musí
b˘t pﬁedem konzultována s pojistitelem.
DoloÏení diagnózy: lékaﬁská zpráva s pﬁesnou diagnózou, EKG,
v˘sledky pﬁedoperaãního vy‰etﬁení, operaãní zpráva.
Den vzniku pojistné události: den následující po dni provedení operace.
Náhrada srdeãní chlopnû
= chirurgické nahrazení po‰kozené srdeãní chlopnû chlopní umûlou.
Operace musí b˘t provedena na území státÛ EU a musí b˘t pﬁedem
konzultována s pojistitelem.
DoloÏení diagnózy: lékaﬁská zpráva s pﬁesnou diagnózou, v˘sledky
pﬁedoperaãních vy‰etﬁení, operaãní zpráva.
Den vzniku pojistné události: den následující po dni provedení operace.
AIDS
= nakaÏení virem HIV nebo onemocnûní AIDS v pﬁípadû, kdy je prokazatelnû dokázáno nakaÏení pﬁi krevní transfuzi na pracovi‰ti ve
státech EU. Nevztahuje se na poji‰tûné trpící hemofilií.
DoloÏení diagnózy: pozitivní v˘sledek HIV-testu, potvrzení pracovi‰tû
provádûjícího transfuzi.
Den vzniku pojistné události: den, kdy byla prokázána a praco-vi‰tûm
provádûjícím transfuzi písemnû doloÏena infikace virem HIV nebo
onemocnûní AIDS.
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9. Slepota
= slepota obou oãí, jedná-li se o trvalé po‰kození zraku se sníÏením
zrakové ostrosti obou oãí (s optimální korekcí) na 1/60 nebo hor‰í.
DoloÏení diagnózy: lékaﬁská zpráva o vy‰etﬁení v oftalmologickém
zdravotnickém zaﬁízení.
Den vzniku pojistné události: stanovení diagnózy na základû oftalmologického vy‰etﬁení.
âlánek 35
Povinnosti pﬁi pojistné události
1. DoplÀkové poji‰tûní plné invalidity
Vznikne-li pojistná událost, je poji‰tûn˘, kter˘ uplatÀuje nárok na
pojistné plnûní povinen:
a) oznámit vznik pojistné události neprodlenû pojistiteli;
b) doloÏit pﬁiznání plného invalidního dÛchodu státem; za nezbytné
podklady pro stanovení povinnosti pojistitele plnit se povaÏují
zejména podklady, z nichÏ vypl˘vá nárok na pobírání plného invalidního dÛchodu; záznam o jednání posouzení zdravotního stavu
od pﬁíslu‰né správy sociálního zabezpeãení; podklady pﬁedkládá
pojistiteli poji‰tûn˘;
c) zmocnit pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí
informací pojistiteli;
d) podrobit se pﬁípadnému vy‰etﬁení u lékaﬁe urãeného pojistitelem,
kter˘ provede pﬁezkoumání postiÏení, na základû kterého byl invalidní dÛchod pﬁiznán.
2. DoplÀkové poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní
Dojde-li k pojistné události, je poji‰tûn˘, kter˘ uplatÀuje nárok na
pojistné plnûní povinen:
a) oznámit bez zbyteãného odkladu vznik pojistné události písemnû
pojistiteli;
b) doloÏit lékaﬁské zprávy vztahující se k jeho zdravotnímu stavu pﬁed
i po vzniku pojistné události;
c) zmocnit o‰etﬁující lékaﬁe k poskytnutí informací pojistiteli;
d) podrobit se pﬁípadnému vy‰etﬁení u lékaﬁe urãeného pojistitelem,
kter˘ provede pﬁezkoumání zdravotního stavu. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ odmítne vy‰etﬁení nebo nedodá nezbytné informace
a doklady, mÛÏe pojistitel krátit nebo odmítnout v˘platu pojistného
plnûní z doplÀkového poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní.

IV. DoplÀkové úrazové poji‰tûní
âlánek 36
Druhy poji‰tûní
V rámci doplÀkového úrazového poji‰tûní pojistitel sjednává:
- doplÀkové poji‰tûní pro pﬁípad smrti zpÛsobené úrazem
- doplÀkové poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu
- doplÀkové poji‰tûní denního od‰kodného za dobu nezbytného léãení
úrazu
Jednotlivá doplÀková úrazová poji‰tûní jsou samostatn˘mi na sobû nezávisl˘mi poji‰tûními.
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IV.1. Obecná ustanovení pro doplÀkové úrazové
poji‰tûní
âlánek 37
Rozsah doplÀkového úrazového poji‰tûní
1. DoplÀkové úrazové poji‰tûní tvoﬁí s Ïivotním poji‰tûním jeden celek.
DoplÀkové úrazové poji‰tûní trvá pouze potud, pokud platí Ïivotní
poji‰tûní.
2. DoplÀkové úrazové poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad smrti zpÛsobené
úrazem nebo trval˘ch následkÛ, které vznikly následkem úrazu v dobû
trvání doplÀkového úrazového poji‰tûní a/nebo na denní od‰kodné za
dobu nezbytného léãení úrazu.
Toto doplÀkové úrazové poji‰tûní se vztahuje na úrazy, které poji‰tûn˘
utrpí v bûÏném Ïivotû, pokud tyto VPPGL nebo pojistná smlouva
nestanoví jinak.
VPPGL

âlánek 38
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí ve smyslu tohoto doplÀkového úrazového poji‰tûní
je úraz poji‰tûného.
2. Úraz je porucha zdraví zpÛsobená poji‰tûnému nezávisle na jeho vÛli,
náhl˘m, násiln˘m a krátkodob˘m pÛsobením vnûj‰ích vlivÛ vãetnû
pÛsobení chemick˘ch vlivÛ.
3. Za úraz se téÏ povaÏují:
a) utonutí;
b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, bleskem, elektrick˘m
proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch nebo leptav˘ch
látek, s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy se úãinky dostavily postupnû;
c) vymknutí konãetin, stejnû jako natrÏení nebo odtrÏení ãásti
konãetin a svalÛ na páteﬁi, ‰lach,vaziva a pouzder kloubÛ
v dÛsledku náhlé odchylky od bûÏného pohybu (dále jen „úraz“).
4. Úrazem nejsou: nemoci vãetnû infekãních nemocí; srdeãní infarkt,
mozková mrtvice, amoce sítnice, du‰evní choroby a poruchy, a to
i kdyÏ se dostavily jako následky úrazu; otravy tekut˘mi a tuh˘mi
látkami; nádory zhoubné i nezhoubné; k˘ly v‰ech lokalizací; zhor‰ení
nemoci následkem úrazu; aseptické zánûty tíhov˘ch váãkÛ, ‰lachov˘ch pochev a svalov˘ch úponÛ (bursitidy, epikondilitidy, impetigment
syndrom, syndrom karpálního tunelu); pﬁetrÏení Achillovy ‰lachy,
pﬁeru‰ení degenerativnû zmûnûn˘ch orgánÛ mal˘m nepﬁím˘m násilím
(napﬁ. meniskus); náhlé ploténkové páteﬁní syndromy, po‰kození
meziobratlov˘ch plotének; krvácení do vnitﬁních orgánÛ a do mozku,
poranûní bﬁicha nebo podbﬁi‰ku, pokud vzniklo v dÛsledku zdravotní
predispozice poji‰tûného; organicky podmínûné poruchy nervového
systému, vyjma organick˘ch poruch nervového systému, zpÛsoben˘ch organick˘m po‰kozením pﬁi úrazu.
5. Dojde-li k úrazu pﬁi ﬁízení motorového vozidla, poskytne pojistitel
pojistné plnûní jen v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ vlastní ﬁidiãské oprávnûní
a nebyl pod vlivem alkoholu, drog nebo jin˘ch návykov˘ch látek. Pojistitel poskytne pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûn˘ nevlastní ﬁidiãské
oprávnûní, ale dopravní nehodu nezavinil v souvislosti s ustanovením
§ 249 trestního zákona.
6. Za pojistnou událost se nepovaÏuje úraz zpÛsoben˘ úmysln˘m jednáním
poji‰tûného nebo jednáním jiné osoby z podnûtu poji‰tûného.
âlánek 39
V˘luky z doplÀkového úrazového poji‰tûní
1. DoplÀkové úrazové poji‰tûní se nevztahuje na úrazy:
a) zpÛsobené pﬁím˘m nebo nepﬁím˘m pÛsobením jaderné energie,
ionizujících paprskÛ, radioaktivního nebo obdobného záﬁení,
s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy k takovému tûlesnému po‰kození do‰lo
pﬁi léãebn˘ch postupech a zákrocích provádûn˘ch v souvislosti
s úrazem, na kter˘ se doplÀkové úrazové poji‰tûní vztahuje;
b) vzniklé léãebn˘mi postupy nebo zásahy, které si poji‰tûn˘ na sobû
sám provedl nebo si je nechal provést, pokud k nim nedo‰lo
v souvislosti s úrazem, na kter˘ se doplÀkové úrazové poji‰tûní
vztahuje;
c) zpÛsobené psychickou poruchou ãi poruchou vûdomí (vlivem alkoholu, lékÛ, drog, srdeãním infarktem, mozkovou pﬁíhodou,
epileptick˘m záchvatem, cukrovkou apod.);
d) ke kter˘m do‰lo pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch omamn˘ch látek;
e) které zpÛsobily drobné po‰kození kÛÏe a sliznic (u‰tknutí hadem,
bodnutí hmyzem, kousnutí psem), ale mají za následek vniknutí
infekãního ãinitele, kter˘ dﬁíve nebo pozdûji zpÛsobí onemocnûní,
napﬁ. boreliózu (toto se nevztahuje na vzteklinu a tetanus).
2. DoplÀkové úrazové poji‰tûní se nevztahuje na úrazy vzniklé pﬁi rizikov˘ch sportech ãi jin˘ch ãinnostech se zv˘‰en˘m nebezpeãím vzniku
úrazu. Jedná se zejména o úrazy vzniklé:
a) pﬁi pouÏití leteck˘ch prostﬁedkÛ a pﬁi seskoku padákem s v˘jimkou
úrazÛ, které poji‰tûn˘ utrpí jako osoba dopravovaná letadlem
urãen˘m pro cestující veﬁejnost. Za dopravovanou osobu se nepovaÏuje ãlen posádky letadla, jakoÏ i jiná osoba ãinná pﬁi provozu
nebo obsluze letadla;
b) pﬁi horolezectví, paraglidingu, bezmotorovém a motorovém sportovním létání, létání v balónech, pﬁi seskocích a letech s padákem
z letadel i z v˘‰in, pﬁi potápûní, bungee jumpingu, raftingu, závodech na divoké vodû atd.;
c) pﬁi úãasti na motoristick˘ch závodech a soutûÏích a pﬁi pﬁípravn˘ch jízdách k nim; pojistitel není povinen plnit ani v pﬁípadech,
kdy se poji‰tûn˘ zúãastní tûchto závodÛ a soutûÏí nebo pﬁípravy
na nû jako spolujezdec;
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d) pﬁi úãasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyÏování, snowboardingu, ve skocích na lyÏích, závodech na bobech,
skibobech, saních, skeletonech apod. a pﬁi oficiálním tréninku
k nim.
3. DoplÀkové úrazové poji‰tûní se dále nevztahuje na úrazy vzniklé:
a) pﬁi jakékoli formû úãasti na pﬁípravû, pokusu nebo spáchání
úmyslné trestné ãinnosti poji‰tûného;
b) v souvislosti s váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu, bez ohledu, zda
k tûlesnému po‰kození dojde bezprostﬁednû nebo zprostﬁedkovanû;
c) v dÛsledku jak˘chkoliv teroristick˘ch ãinÛ vãetnû bioterorismu nebo
v dÛsledku násiln˘ch jednání politick˘ch a teroristick˘ch organizací;
d) pﬁi vnitrostátních násiln˘ch nepokojích, kter˘ch se poji‰tûn˘ aktivnû
zúãastnil na stranû iniciátora nepokojÛ.
4. Dojde-li k úrazu pﬁi ﬁízení motorového vozidla, není pojistitel povinen
plnit v pﬁípadû, kdy se poji‰tûn˘ odmítne podrobit vy‰etﬁení za úãelem
zji‰tûní obsahu alkoholu v krvi.
5. Dojde-li k úrazu v souvislosti s vykonávání sportovní ãinnosti, pro
kterou je poji‰tûn˘ registrován, nebo pﬁi pﬁípravû (tréninku) na ni, není
pojistitel povinen poskytnout denní od‰kodné za dobu nezbytného
léãení úrazu.
âlánek 40
Zmûny pojistn˘ch ãástek
1. Vypl˘vá-li pro novou profesní ãinnost poji‰tûného podle sazebníku
platného v okamÏiku zmûny profesní ãinnosti niÏ‰í pojistné, platí toto
pojistné od okamÏiku, kdy bylo pojistiteli prokazatelnû doruãeno oznámení o zmûnû profesní ãinnosti.
2. Vypl˘vá-li pro novou profesní ãinnost poji‰tûného vy‰‰í pojistné,
poskytuje pojistitel poji‰tûnému plnou pojistnou ochranu i pro novou
profesní ãinnost do 3 mûsícÛ ode dne, kdy oznámení o zmûnû
profesní ãinnosti mûlo b˘t pojistiteli doruãeno.
Dojde-li k pojistné události po uplynutí této 3 mûsíãní lhÛty, aniÏ by
do‰lo k dohodû o zv˘‰ení pojistného, pojistitel poskytne pojistné
plnûní z pojistné ãástky, kterou sníÏí v pomûru sjednaného pojistného
k pojistnému, které by jí náleÏelo podle sazeb platn˘ch pro novou
profesní ãinnost.
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âlánek 41
Nepojistitelné osoby
1. Za nepojistitelné osoby, které nemohou b˘t pﬁijaty do doplÀkového
úrazového poji‰tûní, se povaÏují osoby trvale práce neschopné, osoby
stiÏené nervovou nebo du‰evní poruchou, která není jen pﬁechodná,
osoby závislé na alkoholu a jin˘ch návykov˘ch látkách a dále osoby,
které v dobû sjednávání návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy jsou
v pracovní neschopnosti.
Za osobu trvale práce neschopnou se ve smyslu tûchto VPPGL povaÏuje osoba, která pro nemoc nebo pro tûlesnou, nervovou ãi du‰evní
vadu není podle lékaﬁského posudku zpÛsobilá k v˘konu jakékoli
v˘dûleãné ãinnosti, a ani Ïádnou takovou ãinnost nevykonává.
2. Pro doplÀkové úrazové poji‰tûní pro pﬁípad smrti zpÛsobené úrazem
jsou dále nepojistitelné osoby, jejichÏ trvalé následky úrazu ve smyslu
TTI tûchto VPPGL pﬁesahují v souãtu 70 %.
3. Stane-li se poji‰tûn˘ bûhem trvání doplÀkové úrazového poji‰tûní
nepojistitelnou osobou, má pojistitel právo doplÀkové úrazové poji‰tûní vypovûdût bez v˘povûdní lhÛty; doplÀkové úrazové poji‰tûní
zaniká okamÏikem doruãení v˘povûdi.
âlánek 42
Zánik doplÀkového úrazového poji‰tûní
1. DoplÀkové úrazové poji‰tûní zaniká bez nárokÛ na pojistné plnûní
okamÏikem zániku Ïivotního poji‰tûní.
2. Vedle dÛvodÛ uveden˘ch v obãanském zákoníku doplÀkové úrazové
poji‰tûní zaniká:
a) smrtí osoby, na kterou se doplÀkové poji‰tûní vztahuje;
b) v˘povûdí podle ãlánku 41 odst. 3.
3. Zanikne-li doplÀkové úrazové poji‰tûní odstoupením od doplÀkového
poji‰tûní podle § 802 odst. 1 obãanského zákoníku, vrátí pojistitel
pojistníkovi zaplacené pojistné sníÏené o náklady, které vznikly
s uzavﬁením a správou daného poji‰tûní. Pojistník i poji‰tûn˘ je
povinen vrátit pojistiteli v‰e, co bylo ze smlouvy plnûno.
4. Pojistník a pojistitel mají právo vypovûdût doplÀkové úrazové poji‰tûní
po kaÏdé pojistné události. Toto právo musí b˘t uplatnûno ve lhÛtû do
tﬁí mûsícÛ po oznámení pojistné události.
VPPGL

5. DoplÀkové úrazové poji‰tûní zaniká nejpozdûji dosaÏením vûku
65 let poji‰tûn˘m.
6. DoplÀkové úrazové poji‰tûní uzavﬁené pro poji‰tûnou osobu mlad‰í 15
let, zaniká uplynutím pojistného období, v nûmÏ poji‰tûná osoba dovr‰ila 18 let.
âlánek 43
Práva a povinnosti úãastníkÛ doplÀkového úrazového poji‰tûní
1. Pﬁi uzavírání a zmûnû pojistné smlouvy jsou pojistník i poji‰tûn˘
povinni odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny písemné dotazy t˘kající se sjednávaného doplÀkového úrazového poji‰tûní, zejména jsou
povinni sdûlit pojistiteli v‰echny jim známé okolnosti, které jsou
podstatné pro rozhodnutí pojistitele o pﬁevzetí pojistného rizika. Za
podstatné okolnosti se povaÏují v‰echny skuteãnosti, na které byli
pojistitelem kdykoli písemnû dotázáni, vãetnû dotazÛ t˘kajících se
zdravotního stavu a sportovní ãinnosti.
2. Poru‰í-li pojistník nebo poji‰tûn˘ povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto
ãlánku, má pojistitel právo od doplÀkového úrazového poji‰tûní
odstoupit, jestliÏe by pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ
doplÀkové úrazové poji‰tûní neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel
uplatnit do 3 mûsícÛ ode dne, kdy se o takové skuteãnosti dozvûdûl,
jinak jeho právo zaniká.
3. Dozví-li se pojistitel aÏ po pojistné události, Ïe její pﬁíãinou je skuteãnost, kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohl
zjistit pﬁi sjednávání doplÀkového úrazového poji‰tûní a která pro
uzavﬁení pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávnûn pojistné plnûní
ze smlouvy odmítnout; odmítnutím pojistného plnûní doplÀkové
úrazové poji‰tûní zaniká.
4. Dozví-li se pojistitel aÏ po vyplacení pojistného plnûní, Ïe pojistná
událost, za kterou bylo pojistné plnûní vyplaceno, byla zapﬁíãinûna
skuteãností, kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi
nemohl pojistitel zjistit pﬁi sjednávání doplÀkového úrazové poji‰tûní
a která pro uzavﬁení pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávnûn
pojistné plnûní jako bezdÛvodné obohacení dodateãnû vymáhat zpût.
5. Pojistník nebo poji‰tûn˘ je v prÛbûhu doplÀkového úrazového poji‰tûní
povinen do 15-ti pracovních dnÛ oznámit pojistiteli ve‰keré zmûny,
které nastaly oproti okolnostem uveden˘m v návrhu na uzavﬁení
pojistné smlouvy (napﬁ. zmûnu zamûstnání, bydli‰tû, zv˘‰ení pojistného
nebezpeãí apod.). Za zmûnu profesní ãinnosti se nepovaÏuje v˘kon
základní nebo civilní vojenské sluÏby ani krátkodobá vojenská cviãení.
6. Zmûní-li pojistník bydli‰tû a tuto zmûnu pojistiteli neoznámil, potom se
písemnost, kterou mu pojistitel zaslal, povaÏuje za doruãenou, byla-li
pojistníkovi zaslána doporuãenû na poslední známou adresu jeho
bydli‰tû.
7. Nastane-li úraz, je poji‰tûn˘ povinen:
a) bez zbyteãného odkladu vyhledat lékaﬁskou pomoc a pokraãovat
v léãení aÏ do jeho skonãení, dále je povinen dodrÏovat v‰echna
opatﬁení smûﬁující ke zmírnûní následkÛ úrazu;
b) s ohledem na zdravotní stav nejpozdûji do 5-ti pracovních dnÛ
oznámit písemnû pojistiteli místo, ãas a zpÛsob úrazu, ke kterému
do‰lo, a adresu zdravotnického zaﬁízení, v nûmÏ byl o‰etﬁen;
c) na Ïádost pojistitele vrátit vyplnûn˘ tiskopis zprávy o úrazu;
d) podrobit se vy‰etﬁení i u lékaﬁe urãeného pojistitelem;
e) obstarat pﬁíslu‰né lékaﬁské zprávy, které dostateãnû odbornû
dokumentují celkovou dobu léãení a tyto pﬁedat pojistiteli pﬁeloÏené do jazyka ãeského, nastal-li úraz v zahraniãí (neplatí pro
lékaﬁské zprávy v jazyce slovenském); pﬁeklad musí b˘t proveden
soudním tlumoãníkem pﬁíslu‰ného jazyka;
f) zmocnit o‰etﬁujícího lékaﬁe nebo zdravotnické zaﬁízení k poskytnutí
informací pojistiteli o úrazu a o celkovém zdravotním stavu poji‰tûného;
g) zmocnit pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí
informací pojistiteli o které si poÏádá v souvislosti s úrazem;
stejnou povinnost má i v pﬁípadû, Ïe úraz je pﬁedmûtem ‰etﬁení
jin˘ch orgánÛ státní správy;
h) na písemnou Ïádost pojistitele dodat V˘pis z úãtu pacienta
pﬁíslu‰né zdravotní poji‰Èovny;
i) pﬁedloÏit doklad o povolení k pobytu na území âeské republiky
platné v dobû úrazu, jde-li o cizího státního pﬁíslu‰níka; bez tohoto
dokladu nevzniká pojistiteli povinnost plnit;
j) prokázat v pﬁípadû pochybností, Ïe k úrazu do‰lo;
k) nést náklady na kontrolní vy‰etﬁení (opûtovné znovuposouzení)
v pﬁípadû, Ïe toto vy‰etﬁení poji‰tûn˘ poÏaduje.
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8. V pﬁípadû smrti poji‰tûného je povinen pojistník nebo osoba oprávnûná k pﬁijetí pojistného plnûní oznámit tuto skuteãnost bez
zbyteãného odkladu pojistiteli, a to i tehdy, kdyÏ byl úraz jiÏ pﬁedtím
oznámen. Je-li to nezbytné pro zji‰tûní povinnosti pojistitele plnit,
zavazuje se pojistník nebo osoba oprávnûná k pﬁijetí pojistného plnûní
souhlasit s ohledáním mrtvoly lékaﬁem urãen˘m pojistitelem, event.
s pitvou a exhumací.
9. Mûlo-li vûdomé poru‰ení povinností uveden˘ch v odst. 5, 6, 7 a 8
tohoto ãlánku podstatn˘ vliv na zvût‰ení rozsahu následkÛ úrazu
a povinnosti pojistitele plnit, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit.

IV.2. Zvlá‰tní ustanovení pro doplÀkové úrazové
poji‰tûní
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âlánek 44
Smrt poji‰tûného
1. Zemﬁe-li poji‰tûn˘ na následky úrazu v prÛbûhu jednoho roku po
úrazu a má sjednáno doplÀkové poji‰tûní pro pﬁípad smrti zpÛsobené
úrazem, pojistitel vyplatí pojistné plnûní z tohoto doplÀkového úrazového poji‰tûní.
2. Pojistné plnûní z doplÀkového poji‰tûní pro pﬁípad smrti zpÛsobené
úrazem poskytne pojistitel po pﬁedloÏení v‰ech potﬁebn˘ch dokladÛ
dle ãlánku 43 tûchto VPPGL oprávnûné osobû urãené v pojistné
smlouvû Ïivotního poji‰tûní.
3. Oprávnûná osoba, které má smrtí poji‰tûného vzniknout právo na
pojistné plnûní, tohoto práva nenabude, zpÛsobila-li poji‰tûnému smrt
úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem pravomocnû
odsouzena.
4. V pﬁípadû smrti nezletilého se pojistné plnûní poskytne ve v˘‰i sjednané pojistné ãástky jeho zákonnému zástupci.
âlánek 45
Trvalé následky úrazu (dále jen „trvalá invalidita“)
1. Trvalou invaliditou se rozumí následky úrazu, které jiÏ nejsou schopny
zlep‰ení, tj. trvalá ovlivnûní tûlesn˘ch a du‰evních funkcí a jejichÏ
stupeÀ invalidity dle tabulky pro hodnocení trvalé invalidity pﬁesáhne
0,001 %. Stupnûm invalidity se rozumí v˘‰e trvalé invalidity. StupeÀ
invalidity se urãuje v procentech.
Pojistitel má povinnost pojistné plnûní plnit za trvalou invaliditu
vzniklou následkem úrazu, která objektivnû nastala bûhem jednoho
roku ode dne úrazu, na základû písemné Ïádosti poji‰tûného
o pojistné plnûní.
Pojistitel nemá povinnost plnit za následky úrazu, které se poprvé
objektivnû objevily po uplynutí jednoho roku od úrazu.
Pojistné plnûní za trvalou invaliditu musí b˘t poskytnuto bûhem
jednoho roku ode dne úrazu jen tehdy, pokud je nejen prokázán vznik
trvalé invalidity, ale i lékaﬁsky jednoznaãnû stanoven stupeÀ invalidity.
Pokud je zji‰tûn nástup trvalé invalidity bûhem jednoho roku ode dne
úrazu, ale stupeÀ invalidity je‰tû není lékaﬁsky jednoznaãnû stanoven,
poskytne se pojistné plnûní teprve po uplynutí jednoho roku ode dne
úrazu.
Základem pro urãení stupnû trvalé invalidity je tabulka TTI.
2. DoplÀkové poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu se nevztahuje na úrazy
zubÛ a dále na bûÏné kosmetické jizvy.
3. Pﬁi ãásteãné ztrátû orgánÛ nebo smyslÛ, nebo ãásteãné ztrátû funkce
v˘‰e uveden˘ch orgánÛ nebo smyslÛ, se pouÏívají sazby, vypoãítané
podílem ze sazeb z tabulky TTI.
4. Nelze-li stanovit stupeÀ trvalé invalidity podle v˘‰e uvedené tabulky,
stanoví se stupeÀ trvalé invalidity lékaﬁsk˘m posudkem s ohledem na
míru funkãnosti po‰kozeného orgánu.
5. Byl-li poji‰tûn˘ stiÏen tûlesnou nebo smyslovou vadou jiÏ pﬁed úrazem
a zhor‰í-li se stav postiÏeného orgánu následkem úrazu, urãí se
stupeÀ pﬁedchozí invalidity z dosavadní vady obdobnû, jak je uvedeno
v odst. 1 tohoto ãlánku a o takto zji‰tûn˘ rozsah pﬁedchozí invalidity
se sníÏí pojistné plnûní.
6. Pojistitel krátí pojistné plnûní v pﬁípadech uveden˘ch v odst. 5 tohoto
ãlánku jen tehdy, mûla-li podle lékaﬁského posouzení tato nemoc
nebo vada vliv na zhor‰ení následkÛ úrazu minimálnû z 25 % oproti
následkÛm, které by nastaly bez tohoto vlivu.
VPPGL

7. Není-li stupeÀ trvalé invalidity jednoznaãn˘ z hlediska druhu a rozsahu
následkÛ úrazu, má pojistitel i poji‰tûn˘ právo na dal‰í lékaﬁské
pﬁezkoumání stupnû trvalé invalidity, a to do tﬁí let ode dne vzniku
úrazu. Toto následné pﬁezkoumání provede lékaﬁ urãen˘ pojistitelem.
8. Zemﬁe-li poji‰tûn˘:
a) bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, nevzniká
nárok na pojistné plnûní za trvalou invaliditu;
b) bûhem jednoho roku ode dne úrazu z dÛvodÛ, které nejsou
v pﬁíãinné souvislosti s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní ve
v˘‰i, která odpovídá stupni pﬁedpokládané trvalé invalidity, stanovené podle posledního lékaﬁského posudku;
c) po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, vyplatí
pojistitel pojistné plnûní ve v˘‰i, která odpovídá stupni pﬁedpokládané trvalé invalidity, stanovené podle posledního lékaﬁského
posudku;
d) po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu z dÛvodÛ, které nejsou
v pﬁíãinné souvislosti s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní ve
v˘‰i, která odpovídá stupni pﬁedpokládané trvalé invalidity, stanovené podle posledního lékaﬁského posudku.
âlánek 46
Progresivní plnûní
1. Pojistné plnûní pro trvalou invaliditu je ãástka, která je odvozena od
pojistné ãástky stanovené pojistnou smlouvou.
2. Pojistné plnûní pro trvalou invaliditu bude stanoveno následovnû:
trvalá invalidita (TI)
v˘‰e pojistného plnûní
0,001 % - 30,00 %
jednonásobek ãástky plnûní
30,01 % - 80,00 %
do 30 % jednonásobek ãástky plnûní
ãást pﬁevy‰ující 30,00 % TI bude
násobena pûtkrát
80,01 % - 100,00 %
do 30 % jednonásobek ãástky plnûní
ãást pﬁevy‰ující 30,00 % TI bude
násobena pûtkrát
ãást pﬁevy‰ující 80,00 % TI bude
násobena ‰estkrát
âlánek 47
Denní od‰kodné za dobu nezbytného léãení úrazu
1. Dojde-li k úrazu, vyplatí pojistitel denní od‰kodné za dobu, která
odpovídá dobû prÛmûrného nezbytného léãení úrazu pro toto po‰kození podle oceÀovací tabulky uvedené v tabulce TDO.
2. Není-li tûlesné po‰kození v oceÀovací tabulce uvedeno, urãí pojistitel
v˘‰i pojistného plnûní podle doby nezbytného léãení úrazu, která je
pﬁimûﬁená prÛmûrné dobû nezbytného léãení dle rozsahu a povahy
po‰kození.
3. Bylo-li poji‰tûnému zpÛsobeno nûkolik tûlesn˘ch po‰kození, plní pojistitel jen za dobu nejdel‰ího nezbytného léãení úrazu. Denní od‰kodné
za dobu nezbytného léãení úrazu jedné pojistné události se proplácí
nejdéle za 365 dnÛ po dobu 2 let ode dne úrazu.
4. OceÀovací tabulky mÛÏe pojistitel doplÀovat a mûnit v závislosti na
v˘voji lékaﬁské vûdy ãi praxe. Pﬁi likvidaci pojistn˘ch událostí se pak
vychází z tabulek platn˘ch v dobû uzavﬁení pojistné smlouvy.
5. Denní od‰kodné za dobu nezbytného léãení úrazu se vyplácí od
prvního dne léãení, pokud nezbytná doba léãení úrazu byla del‰í, neÏ
je stanovena karenãní lhÛta. Pokud léãení úrazu vyÏaduje do 24 hodin
po úrazu hospitalizaci a pobyt v nemocnici je del‰í neÏ 24 hodin,
zvy‰uje se po tuto dobu sjednaná ãástka denního od‰kodného
o 100 %.
Hospitalizace musí b˘t z lékaﬁského hlediska nezbytná, pﬁiãemÏ za
nezbytnou hospitalizaci se nepovaÏuje hospitalizace zapﬁíãinûna
v˘hradnû nemoÏností poskytnout domácí péãi ãi jin˘mi osobními
dÛvody ze strany poji‰tûného. Denní od‰kodné se vyplácí pouze
v pﬁípadû pobytu v nemocnici, která pracuje pod stál˘m odborn˘m
lékaﬁsk˘m dozorem, disponuje dostateãn˘mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi moÏnostmi, uÏívá vûdecky obecnû uznávané léãebné
a diagnostické metody, vede záznamy o zdravotním stavu a prÛbûhu
léãení a její provozování je v souladu s pﬁíslu‰n˘mi platn˘mi právními
pﬁedpisy. Bude-li délka hospitalizace neúmûrnû del‰í, neÏ je pro
uveden˘ následek úrazu obvyklé, a toto prodlouÏení nebude
v lékaﬁské dokumentaci dostateãnû odbornû zdÛvodnûno, urãí v˘‰i
pojistného plnûní lékaﬁ pojistitele.
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âlánek 48
Splatnost pojistného plnûní
1. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnûní a stanoví jeho v˘‰i, je
pojistné plnûní splatné do 15 dnÛ ode dne, kdy bylo ukonãeno ‰etﬁení
nutné ke zji‰tûní rozsahu povinnosti plnit.
2. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnûní co do dÛvodu a ‰etﬁení není
skonãeno v zákonné lhÛtû, je pojistitel povinen na Ïádost osoby
oprávnûné k pﬁijetí pojistného plnûní poskytnout pﬁimûﬁenou zálohu.
3. Za podklady nutné ke zji‰tûní povinnosti pojistitele plnit se povaÏují
zejména doklady, ze kter˘ch vypl˘vají okolnosti vzniku úrazu, následky
úrazu a zprávy o léãení a jeho ukonãení; tyto doklady pﬁedkládá pojistiteli osoba oprávnûná k pﬁijetí pojistného plnûní.
4. Pojistitel je povinen plnit v pﬁípadû nárokÛ z doplÀkového poji‰tûní pro
pﬁípad smrti zpÛsobené úrazem do jednoho mûsíce ode dne doruãení
podkladÛ, které jsou nezbytné pro stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistitel je zároveÀ povinen sdûlit osobû, která je
oprávnûna k pﬁijetí pojistného plnûní, zda uznává nároky na pojistné
plnûní.
5. Pojistné plnûní je splatné v âeské republice a v ãeské mûnû.

Za úplné zlomeniny se povaÏují i fisury kostí lebních
(t˘ká se poloÏky 005 aÏ 007).
008 Zlomenina okraje oãnice
do 70 dnÛ
Zlomenina kostí nosních
009 bez posunutí úlomkÛ
neplní se
010 s posunutím úlomkÛ
do 28 dnÛ
011 Zlomenina pﬁepáÏky nosní
neplní se
012 Zlomenina kosti lícní
do 70 dnÛ
Zlomenina dolní ãelisti
013 bez posunutí úlomkÛ
do 56 dnÛ
014 s posunutím úlomkÛ
do 84 dnÛ
Zlomenina horní ãelisti
015 bez posunutí úlomkÛ
do 77 dnÛ
016 s posunutím úlomkÛ
do 112 dnÛ
017 Zlomenina dásÀového v˘bûÏku horní nebo dolní ãelisti do 56 dnÛ
018 Zlomenina komplexu kosti jaﬁmové a horní ãelisti
do 84 dnÛ
SdruÏené zlomeniny Le Fort
019 Le Fort I.
do 84 dnÛ
020 Le Fort II.
do 112 dnÛ
021 Le Fort III.
do 182 dnÛ
Oko

Tabulka pro hodnocení trvalé invalidity pﬁi úplné
ztrátû orgánu nebo úplnû ztrátû funkce (TTI)
ãlánková taxa
jedné horní konãetiny od ramenního kloubu
70 %
jedné horní konãetiny do v˘‰e nad loket
65 %
jedné horní konãetiny do v˘‰e pod loket nebo jedné ruky
60 %
jednoho palce ruky
20 %
jednoho ukazováku ruky
10 %
jednoho jiného prstu ruky
5%
jedné dolní konãetiny aÏ do v˘‰e nad polovinu stehna
70 %
jedné dolní konãetiny aÏ do v˘‰e poloviny stehna
60 %
jedné dolní konãetiny do poloviny l˘tka nebo jednoho chodidla
50 %
jednoho palce u nohy
5%
jednoho jiného prstu u nohy
2%
zraku obou oãí
100 %
zraku jednoho oka
35 %
zraku jednoho oka v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ jiÏ trpûl
pﬁed úrazem slepotou na druhé oko
65 %
sluchu obou u‰í
60 %
sluchu jednoho ucha
15 %
sluchu jednoho ucha v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ jiÏ trpûl
pﬁed úrazem hluchotou na druhé ucho
45 %
smyslu ãichového
10 %
smyslu chuÈového
5%
âlánková taxa je maximální procentuální ohodnocení trval˘ch následkÛ
úrazu pﬁi úplné ztrátû orgánÛ nebo úplné ztrátû funkce.
Pﬁi v˘poãtu se vychází ze sjednané pojistné ãástky.
Jednotlivé procentní sazby se sãítají, pojistné plnûní nesmí v Ïádném
pﬁípadû pﬁesáhnout 100 % pro jednu pojistnou událost.
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Tabulka plnûní denního od‰kodného za dobu nezbytného léãení úrazu (TDO)
Hlava
Skalpace hlavy s koÏním defektem
001 ãásteãná
002 úplná
003.1 PohmoÏdûní hlavy bez otﬁesu mozku
003.2 PohmoÏdûní obliãeje
004 Vymknutí dolní ãelisti (jednostranné i oboustranné)
005 Zlomenina spodiny lební
Zlomenina klenby lební
006 bez vpáãení úlomkÛ
007 s vpáãením úlomkÛ
VPPGL

do 35 dnÛ
do 84 dnÛ
neplní se
neplní se
neplní se
do 140 dnÛ
do 49 dnÛ
do 84 dnÛ

TrÏná nebo ﬁezná rána víãka
022 chirurgicky o‰etﬁená
neplní se
023 pﬁeru‰ující slzné cesty
do 35 dnÛ
024 popálení kÛÏe víãek
do 35 dnÛ
Zánût slzného váãku prokázanû po zranûní
025 léãen˘ konzervativnû
neplní se
026 léãen˘ operativnû
do 49 dnÛ
Poleptání (popálení) spojivky
027 prvního stupnû
neplní se
028 druhého stupnû
neplní se
029 tﬁetího stupnû
do 21 - 49 dnÛ
030 perforující poranûní spojivky v pﬁechodné ﬁase
s krvácením (bez poranûní bûlimy)
neplní se
031 Rána spojivky chirurgicky o‰etﬁená
neplní se
Hluboká rána rohovky bez prodûravûní
032 bez komplikací
do 28 dnÛ
033 komplikovaná ‰ed˘m zákalem poúrazov˘m
do 56 dnÛ
034 komplikovaná nitrooãním zánûtem
do 63 dnÛ
Rána rohovky nebo bûlimy s prodûravûním lûãená konzervativnû
035 bez komplikací
do 35 dnÛ
036 komplikovaná poúrazov˘m ‰ed˘m zákalem
do 56 dnÛ
037 komplikovaná nitrooãním zánûtem
do 70 dnÛ
038 komplikovaná nitrooãním tûlískem nemagnetick˘m
do 70 dnÛ
Rána rohovky a bûlimy s prodûravûním léãená chirurgicky
039 bez komplikací
do 56 dnÛ
040 komplikovaná v˘hﬁezem duhovky
nebo uskﬁinutím duhovky
do 84 dnÛ
041 komplikovaná ‰ed˘m zákalem poúrazov˘m
do 70 dnÛ
042 komplikovaná nitrooãním zánûtem
do 84 dnÛ
043 komplikovaná cizím tûlískem nitrooãním nemagnetick˘m do 84 dnÛ
044 komplikovaná cizím tûlískem nitrooãním magnetick˘m do 70 dnÛ
Rána pronikající do oãnice
045 bez komplikací
do 28 dnÛ
046 komplikovaná cizím tûlískem nemagnetick˘m v oãnici
do 70 dnÛ
047 komplikovaná cizím tûlískem magnetick˘m v oãnici
do 42 dnÛ
048 pohmoÏdûní oka
neplní se
PohmoÏdûní oka s krvácením do pﬁední komory
049 bez komplikací
do 49 dnÛ
050 komplikované druhotn˘m zv˘‰ením tlaku,
vyÏadující chirurgické o‰etﬁení
do 80 dnÛ
PohmoÏdûní oka s natrÏením duhovky
051 bez komplikací
do 35 dnÛ
052 komplikované zánûtem duhovky
do 70 dnÛ
053 komplikované poúrazov˘m ‰ed˘m zákalem
do 63 dnÛ
Subuxace ãoãky
054 bez komplikací
do 35 dnÛ
055 komplikované druhotn˘m zv˘‰ením
nitrooãního tlaku, vyÏadující chirurgické o‰etﬁení
do 70 dnÛ
Luxace ãoãky
056 bez komplikací
do 60 dnÛ
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057 komplikované druhotn˘m zv˘‰ením
nitrooãního tlaku, vyÏadující chirurgické o‰etﬁení
Krvácení do sklivce a sítnice
058 bez komplikací
059 komplikované druhotn˘m zv˘‰ením
nitrooãního tlaku, vyÏadující chirurgické o‰etﬁení
060 Otﬁes sítnice
061 Rohovkov˘ vﬁed poúrazov˘
Popálení nebo poleptání
062 epitelu rohovky
063 rohovkového parenchymu
064 Povrchní odûrka rohovky
065 Odchlípení sítnice vzniklé jako pﬁím˘ následek
poranûní oka zji‰tûného lékaﬁem
066 Úrazové postiÏení zrakového nervu a chiasmatu
067 Zlomení stûny vedlej‰í dutiny nosní
s podkoÏním emfysemem
068 Zlomení nosních kÛstek pﬁeru‰ující slzné cesty
069 Poranûní oka vyÏadující bezprostﬁední vynûtí oka
070 Poranûní okohybného aparátu s diplopií

do 105 dnÛ
do 112 dnÛ
do 130 dnÛ
neplní se
do 63 dnÛ
neplní se
do 175 dnÛ
neplní se
do 182 dnÛ
do 105 dnÛ
do
do
do
do

35
49
90
70

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

Ucho
071 PohmoÏdûní boltce s rozsáhl˘m krevním v˘ronem
nebo poúrazov˘ othematom
072 Prodûravûní bubínku bez zlomeniny
lebních kostí a bez druhotné infekce
073 Otﬁes labyrintu

neplní se
neplní se
do 49 dnÛ

092 Poúrazov˘ pneumotorax
Poúrazové krvácení do hrudníku léãené
093 konzervativnû
094 operativnû

do 49 dnÛ
do 49 dnÛ
do 63 dnÛ

Bﬁicho
095 Rána pronikající do dutiny bﬁi‰ní
(bez poranûní nitrobﬁi‰ních orgánÛ)
096 RoztrÏení jater
097 RoztrÏení sleziny
098 RoztrÏení (rozhmoÏdûní) slinivky bﬁi‰ní
099 Úrazové prodûravûní Ïaludku
100 Úrazové prodûravûní dvanáctníku
101 RoztrÏení tenkého stﬁeva
102 RoztrÏení tlustého stﬁeva

do 35
do 70
do 56
do 112
do 56
do 70
do 56
do 91

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

Ústrojí urogenitální
103 PohmoÏdûní ledviny (s haematurií)
104 PohmoÏdûní tûÏ‰ího stupnû pyje, varlat,
‰ourku a zevního genitálu Ïeny
RoztrÏení nebo rozdrcení ledviny
105 léãené konzervativnû
106 léãené operativnû
107 RoztrÏení moãového mûch˘ﬁe nebo moãové roury

do 35 dnÛ
do 35 dnÛ
do 84 dnÛ
do 98 dnÛ
do 84 dnÛ

Páteﬁ
Zuby

074
075

076
077

078

Ztráta nebo nutná extrakce následkem pÛsobení
zevního násilí (nikoli skousnutí)
jednoho aÏ ‰esti zubÛ
do 42 dnÛ
sedmi nebo více zubÛ
do 77 dnÛ
Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení korunky o rozsahu vût‰ím
neÏ 1/3. V pﬁípadû odlomení korunky o rozsahu 1/3 a men‰ím je
podmínkou pro poskytnutí plnûní ohroÏení vitality dﬁenû vyÏadující
léãení.
Za vyraÏení nebo po‰kození umûl˘ch zubÛ a zubÛ doãasn˘ch (mléãn˘ch) pojistitel neposkytuje plnûní.
Uvolnûní závûsného vazového aparátu jednoho
i více zubÛ (subluxace, luxace, reimplantace)
s nutnou fixaãní dlahou
do 42 dnÛ
Zlomení jednoho nebo více koﬁenÛ zubÛ
s nutnou fixaãní dlahou
do 70 dnÛ

do 28 dnÛ
do 28 dnÛ
do 70 dnÛ
do 154 dnÛ
neplní se

Pánev
113 Okrajové abrupce lopaty kosti kyãelní,
sedacího hrbolu, raménka stydké kosti, symfyza
114 Poranûní z pﬁedozadní a boãné komprese
115 Zlomeniny z vertikálního stﬁíhu s laesí SI komplexu

do 42 dnÛ
do 98 dnÛ
do 126 dnÛ

Acetabulum

Krk
079
080
081
082

108 PohmoÏdûní a podvrtnutí páteﬁe
109 Zlomeniny trnov˘ch a pﬁíãn˘ch v˘bûÏkÛ
110 Kompresivní a okrajové zlomeniny
obratlov˘ch tûl léãené klidem na lÛÏku
111 Zlomeniny C, Th a L páteﬁe léãené reposicí,
korzetem nebo operací
112 Poranûní meziobratlové ploténky
bez souãasné zlomeniny obratle

Poleptání, prodûravûní nebo roztrÏení jícnu
do 49 - 112 dnÛ
Perforující poranûní hrtanu nebo prÛdu‰nice
do 112 dnÛ
Zlomenina jazylky nebo chrupavek hrtanu
do 112 dnÛ
PohmoÏdûní hrtanu a úãinek dráÏdiv˘ch par a plynÛ
na hlasivky a sliznice polykacích a d˘chacích orgánÛ
do 28 dnÛ

116 Zlomenina zadní nebo pﬁední hrany
117 Zlomenina zadního nebo pﬁedního pilíﬁe
a transversální zlomeniny
118 Kombinované zlomeniny-T zlomeniny,
zlomeniny obou pilíﬁÛ
119 Luxace kyãle se zlomeninou acetabula

do 84 dnÛ
do 98 dnÛ
do 112 dnÛ
do 126 dnÛ

Hrudník
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Horní konãetina
083
084
085
086
087
088
089
090
091

RoztrÏení plic
Úrazové po‰kození srdce klinicky prokázané
RoztrÏení bránice
PohmoÏdûní stûny hrudní tûÏ‰ího stupnû
Zlomeniny kosti hrudní
bez posunutí úlomkÛ
s posunutím úlomkÛ
Dvíﬁková zlomenina
Zlomeniny Ïeber roentgenologicky prokázané
jednoho Ïebra
více Ïeber
Dvíﬁková zlomenina Ïeber

VPPGL

do 56
do 364
do 112
do 28

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

do 35 dnÛ
do 63 dnÛ
do 98 dnÛ
do 35 dnÛ
do 49 dnÛ
do 63 dnÛ

120 Plo‰né abrase mûkk˘ch ãástí prstÛ
a plo‰e vût‰í neÏ 1 cm nebo strÏení nehtu
PohmoÏdûní tûÏ‰ího stupnû
121 ramenního kloubu s následnou periarthritidou
jako pﬁím˘m následkem úrazu
Poranûní svalÛ a ‰lach
122 Pﬁeru‰ení ‰lach natahovaãÛ nebo oh˘baãÛ
na prstu na ruce nebo v zápûstí
123 NatrÏení svalu nadhﬁebenového
Úplné pﬁetrÏení svalu nadhﬁebenového
124 léãené operativnû

neplní se

do 42 dnÛ

do 56 dnÛ
do 42 dnÛ
do 49 dnÛ
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PﬁetrÏení (odtrÏení) ‰lachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu paÏního
125 léãené konzervativnû
do 28 dnÛ
126 léãené operativnû
do 56 dnÛ
127 NatrÏení jiného svalu
do 35 dnÛ
Podvrtnutí
128 skloubení mezi klíãkem a lopatkou
neplní se
129 skloubení mezi klíãkem a kostí hrudní
neplní se
130 ramenního kloubu
do 28 dnÛ
131 loketního kloubu
do 28 dnÛ
132 zápûstí
do 28 dnÛ
133 základních nebo meziãlánkov˘ch kloubÛ
prstÛ ruky s pevnou fixací
neplní se
Vymknutí kloubu mezi klíãkem a kostí hrudní
134 léãené konzervativnû
do 28 dnÛ
135 léãené operativnû
do 63 dnÛ
kloubu mezi klíãkem a lopatkou
136 léãené konzervativnû
do 49 dnÛ
137 léãené operativnû
do 84 dnÛ
138 kosti paÏní (ramene)
do 49 dnÛ
139 pﬁedloktí
do 49 dnÛ
140 zápûstí (kosti mûsíãní a luxace perilunární)
do 70 dnÛ
141 záprstních kostí
do 35 dnÛ
142 základních nebo druh˘cha tﬁetích ãlánkÛ prstu
do 35 dnÛ
Pojistitel plní za dobu nezbytného léãení vymknutí kloubu konãetin
jen tehdy, bylo-li vymknutí lékaﬁemléãeno repozicí (napravením).
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Zlomeniny
143 Zlomenina lopatky
144 Zlomenina klíãku
Zlomenina horního konce kosti paÏní
145 velkého hrbolku bez posunutí
146 roztﬁí‰tûná zlomenina hlavice
147 chirurgického krãku
148 Zlomenina tûla kosti paÏní
149 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly u dûtí
Zlomenina humeru v oblasti lokte
150 léãená konzervativnû
151 léãená operativnû
Zlomenina okovce kosti loketní
152 léãená konzervativnû
153 léãená operativnû
154 Zlomenina hlaviãky kosti vﬁetenní
155 Zlomenina jedné kosti pﬁedloktí
Zlomenina obou kostí pﬁedloktí
156 Zlomenina dolního konce kosti vﬁetenní
(Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy
s odlomením bodcovitého v˘bûÏku kosti loketní
157 Zlomenina kosti ãlunkové
158 Zlomenina jiné kosti zápûstní
159 Zlomenina nûkolika kostí zápûstních
160 Luxaãní zlomenina base první kosti
záprstní (Bennettova)
161 Zlomenina kosti záprstní
Zlomenina ãlánku prstu
162 nehtového v˘bûÏku
163 baze a pod hlaviãkou
164 diafyza
Amputace (snesení)
165 Exartikulace v ramenním kloubu
166 paÏe
167 obou pﬁedloktí
jednoho pﬁedloktí
168 obou rukou
169 ruky
170 jednoho prstu nebo jeho ãásti
171 více prstÛ nebo jejich ãástí
Replantace se hodnotí podle doby léãby

do 42 dnÛ
do 42 dnÛ
do
do
do
do
do

35
84
42
70
49

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

do 42 dnÛ
do 70 dnÛ
do 42
do 56
do 49
do 84
do 105

do
do
do
do

63
70
56
70

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

do 63 dnÛ
do 56 dnÛ
do 28 dnÛ
do 42 dnÛ
do 49 dnÛ
do 210
do 182
do 182
do 140
do 150
do 112
do 28
do 42

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

VPPGL

199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209

210
211
212
213
214
215
216
217

Dolní konãetina
172 Ruptura úponu ãtyﬁhlavého svalu
173 NatrÏení Achillovy ‰lachy (parcialní ruptura)

174 Pﬁeru‰ení Achillovy ‰lachy ﬁeznou ranou, léãené operaãnû do 70 dnÛ
Podvrtnutí
175 kyãelního kloubu
neplní se
176 kolenního kloubu
neplní se
177 hlezenného kloubu
neplní se
178 tûÏká distorse vût‰ího kloubu nohy, eventuelnû
s lézí vazÛ léãená pevnou fixací
do 49 dnÛ
179 základního kloubu palce nohy s náplasÈovou
imobilizací nebo klidovou léãbou
do 28 dnÛ
180 meziãlánkového kloubu palce nohy s náplasÈovou
imobilizací nebo klidovou léãbou
neplní se
181 jednoho nebo více prstÛ nohy s náplasÈovou
imobilizací nebo klidovou léãbou
neplní se
Poranûní vazÛ kloubních
182 natrÏení vnitﬁního nebo zevního
postranního vazu kolenního
do 42 dnÛ
183 NatrÏení zkﬁíÏeného vazu kolenního
(parcialní ruptura)
do 42 dnÛ
PﬁetrÏení nebo úplné odtrÏení
184 postranního vazu kolenního
do 63 dnÛ
185 zkﬁíÏeného vazu kolenního
do 84 dnÛ
Poranûní zevního nebo vnitﬁního menisku
186 léãené konzervativnû
do 42 dnÛ
187 léãené operativnû suturou, ãásteãnou
nebo úplnou menisektomií
do 49 dnÛ
188 stav po distorzi s negativním artroskopick˘m nálezem do 35 dnÛ
Vymknutí
189 Stehenní kosti (v kyãli)
do 70 dnÛ
190 ãé‰ky
do 42 dnÛ
191 bérce
do 112 dnÛ
192 hlezenné kosti a pod ní
do 84 dnÛ
193 nártních kostí (jedné nebo více)
do 84 dnÛ
194 zánártních kostí (jedné nebo více)
do 56 dnÛ
základních kloubÛ prstÛ nohy
195 palce nebo více prstÛ
do 35 dnÛ
196 jednoho prstu mimo palec
neplní se
meziãlánkov˘ch kloubÛ prstÛ nohy
197 palce nebo více prstÛ
do 28 dnÛ
198 jednoho prstu mimo palec
neplní se

do 63 dnÛ
do 35 dnÛ

218
219

Zlomeniny
Zlomenina krãku kosti stehenní
Zlomenina krãku zaklínûná
do 84
Zlomenina proximálního konce femoru
léãená konzervativnû nebo operací
do 98
Posuzovat spí‰e individuálnû s ohledem na typ operace.
Zlomeniny hlavice femoru s luxací kyãle
(Pipkinovy zlomeniny)
do 126
Odlomení malého nebo velkého trochanteru
do 42
Zlomeniny subtrochanterické
do 112
Zlomenina tûla a distálního konce kosti stehenní
do 112
Zlomenina ãé‰ky
do 56
Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti kolenního kloubu do 70
Zlomenina mezihrbolové vyv˘‰eniny kosti holenní
do 49
Zlomenina kondylÛ kosti holenní (jednoho nebo obou) do 84
Zlomenina kosti l˘tkové
(bez postiÏení hlezenného kloubu)
do 28
Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce
léãená konzervativnû
do 112
léãená operaãnû
do 84
Zlomeniny kotníku
Zlomenina vnitﬁního kotníku nebo zadní hrany tibie,
Weber A.
do 56
Zlomenina zevního kotníku Weber B. a C.
a bimalleolární zlomenina
do 84
Trimalleolární zlomenina Weber C.
do 98
Zlomenina pylonu tibie
do 98
Zlomenina tûla kosti patní
bez poru‰ení statiky (Böhlerova úhlu)
do 56
s poru‰ením statiky (Böhlerova úhlu)
nebo léãená operativnû
do 105
Zlomenina kosti hlezenné
do 84
Zlomenina zadního v˘bûÏku kosti hlezenné
do 35

dnÛ
dnÛ

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Zlomenina ostatních nártních kostí
Zlomenina kÛstek zanártních
Odlomení ãásti ãlánku palce
Úplná zlomenina ãlánku palce
Zlomenina ãlánku jiného prstu
Amputace (snesení)
Exartikulace kyãelního kloubu nebosnesení stehna
obou bércÛ
bérce
obou nohou
nohy
palce nohy nebo jeho ãásti
jednotliv˘ch prstÛ nohy (s v˘jimkou palce)
nebo jejich ãásti za kaÏd˘ prst

do 70 dnÛ
do 49 dnÛ
do 28 dnÛ
do 42 dnÛ
neplní se
do 364
do 350
do 252
do 252
do 182
do 56

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

neplní se

Poranûní nervové soustavy
232 Otﬁes mozku
Podmínkou plnûní je hospitalizace
233 PohmoÏdûní mozku
234 Rozdrcení mozkové tkánû
235 Krvácení nitrolební a do kanálu páteﬁního
236 Otﬁes míchy
237 PohmoÏdûní míchy
238 Rozdrcení míchy
239 PohmoÏdûní periferního nervu s krátkodobou obrnou
240 Poranûní periferního nervu
s pﬁeru‰ením vodiv˘ch vláken
241 Pﬁeru‰ení periferního nervu

do 28 dnÛ
do 182
do 364
do 182
do 70
do 140
do 364
do 35

dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ
dnÛ

do 140 dnÛ
do 280 dnÛ
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Ostatní druhy poranûní a obecná ustanovení
242 PohmoÏdûní mûkk˘ch tkání
neplní se
243 NatrÏení svalu
do 35 dnÛ
Pojistitel plní za dobu nezbytného léãení vymknutí kloubu konãetin
jen tehdy, bylo-li vymknutí lékaﬁem léãeno repozicí (napravením).
244 Infrakce, fisury, odlomení hran kostí a mal˘ch úlomkÛ
s úponem vazu nebo svalu
do 35 dnÛ
245 Rána chirurgicky o‰etﬁená
neplní se
Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodn˘ch
zárodkÛ do otevﬁené rány zpÛsobené úrazem nebo k nákaze
tetanem pﬁi úrazu, pojistitel plní za celkovou dobu nezbytného léãení
poranûní vãetnû hnisání rány nebo vãetnû nákazy tetanem.
246 Cizí tûlísko chirurgicky odstranûné
neplní se
Popálení, poleptání nebo omrzliny
(s v˘jimkou úãinku sluneãního záﬁení na kÛÏi)
247 prvního stupnû
neplní se
druhého stupnû v rozsahu
248 do 5 cm
neplní se
249 od 6 cm do 10 cm
neplní se
250 od 11 cm do 5 % povrchu tûla
do 35 dnÛ
251 do 15 % povrchu tûla
do 49 dnÛ
252 do 20 % povrchu tûla
do 56 dnÛ
253 do 30 % povrchu tûla
do 63 - 84 dnÛ
254 do 40 % povrchu tûla
do 87,5 - 126 dnÛ
255 do 50 % povrchu tûla
do 129,5 - 182 dnÛ
256 vût‰ím neÏ 50 % povrchu tûla podle
pﬁimûﬁené doby nezbytného léãení
do 185,5 - 364 dnÛ
tﬁetího stupnû s nutností chirurgické léãby v rozsahu
257 od 3 cm do 5 cm
neplní se
258 od 6 cm do 10 cm
do 28 - 49 dnÛ
259 od 11 cm do 5 % povrchu tûla
do 56 - 77 dnÛ
260 do 10 % povrchu tûla
do 80,5 - 98 dnÛ
261 do 15 % povrchu tûla
do 101,5 - 126 dnÛ
262 do 30 % povrchu tûla
do 129,5 - 154 dnÛ
263 do 30 % povrchu tûla
do 157,5 - 182 dnÛ
264 do 40 % povrchu tûla
do 185,5 - 273 dnÛ
265 více neÏ 40 % povrchu tûla podle
pﬁimûﬁené doby nezbytného léãení
do 276,5 - 364 dnÛ
Za kaÏdou druhou a dal‰í transplantaci se zvy‰uje horní hranice plnûní
u bodÛ 258 aÏ 265 o jeden t˘den.
VPPGL

V. DoplÀkové nemocenské poji‰tûní
âlánek 49
Druhy poji‰tûní
V rámci doplÀkového nemocenského poji‰tûní pojistitel sjednává:
- doplÀkové poji‰tûní denní dávky pﬁi pobytu v nemocnici
- doplÀkové poji‰tûní denní dávky pﬁi pracovní neschopnosti

V.1. Ustanovení pro doplÀkové poji‰tûní denní dávky
pﬁi pobytu v nemocnici
âlánek 50
Pﬁedmût doplÀkového poji‰tûní
V pﬁípadû pojistné události poskytuje pojistitel denní dávku pﬁi pobytu
v nemocnici. Denní dávkou se rozumí ãástka, kterou je pojistitel povinen
plnit ve prospûch poji‰tûného za podmínek uveden˘ch v pojistné
smlouvû za jeden den hospitalizace poji‰tûného.
âlánek 51
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí se rozumí poskytnutí nemocniãní (lÛÏkové) péãe
poji‰tûnému, která je z lékaﬁského hlediska nezbytná v dÛsledku
nemoci nebo úrazu (dále jen „hospitalizace“) a která nastala v dobû
trvání doplÀkového poji‰tûní. Pojistnou událostí je téÏ hospitalizace
zapﬁíãinûná tûhotenstvím a porodem.
2. Pojistná událost zaãíná dnem pﬁijetí poji‰tûného k hospitalizaci a konãí
dnem, kdy hospitalizace jiÏ není z lékaﬁského hlediska nezbytná. Za
nezbytnou hospitalizaci se nepovaÏuje hospitalizace zapﬁíãinûna
v˘hradnû nemoÏností poskytnout domácí péãi ãi jin˘mi osobními
dÛvody (okolnostmi) ze strany poji‰tûného.
3. Pojistnou událostí ve smyslu tûchto VPPGL je hospitalizace trvající
minimálnû 24 hodin.
4. 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 a/nebo pÛsobením vlastní tûlesné síly.
5. Nemoc je anormální tûlesn˘ ãi du‰evní stav poji‰tûného podle v‰eobecnû uznávaného stavu lékaﬁské vûdy.
âlánek 52
Rozsah a územní platnost doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní tvoﬁí s Ïivotním poji‰tûním jeden celek. DoplÀkové
poji‰tûní trvá pouze potud, pokud v plném rozsahu platí Ïivotní poji‰tûní.
2. DoplÀkové poji‰tûní je moÏno sjednat pro osoby s dobr˘m zdravotním
stavem ve vûku od 3 do 55 let. Jiné osoby mohou b˘t poji‰tûny za
zvlá‰tních podmínek. Osoby vykonávající urãitá povolání mÛÏe pojistitel pojistit s pﬁiráÏkou nebo je do doplÀkového poji‰tûní nepﬁijmout.
Poji‰tûn˘ musí mít povolení k pobytu v âeské republice.
3. Rozsah pojistné ochrany vypl˘vá z uzavﬁené pojistné smlouvy, tûchto
VPPGL a vztahuje se na hospitalizaci poskytnutou na území âeské
republiky, státÛ EU a státÛ k EU pﬁidruÏen˘ch.
âlánek 53
âekací lhÛty
1. Nárok na pojistné plnûní vzniká aÏ z pojistn˘ch událostí, které nastaly
po uplynutí ãekací lhÛty.
2. âekací lhÛta ãiní tﬁi mûsíce a zaãíná bûÏet ode dne sepsání návrhu na
uzavﬁení pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
3. Zvlá‰tní ãekací lhÛta devíti mûsícÛ je dána pro pﬁípad hospitalizace
v souvislosti s tûhotenstvím a porodem. Tato ãekací lhÛta odpadá,
jestliÏe lékaﬁem stanoven˘ termín porodu je minimálnû devût mûsícÛ
po poãátku doplÀkového poji‰tûní.
4. âekací lhÛta odpadá pﬁi:
- úrazech;
- akutních infekãních onemocnûních s hospitalizací na infekãním
oddûlení.
âlánek 54
Pojistné plnûní
1. Denní dávka se vyplácí za kaÏd˘ den nezbytnû nutné hospitalizace,
pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
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2. V pﬁípadû hospitalizace do 24 hodin po úrazu poskytne pojistitel
pojistné plnûní ve v˘‰i dvojnásobku dohodnuté denní dávky.
3. V pﬁípadû hospitalizace v dÛsledku onemocnûní nebo komplikací
souvisejících s tûhotenstvím se denní dávka vyplácí maximálnû po
dobu 14 dní pro kaÏdé tûhotenství.
4. Nárok na v˘platu denní dávky nevzniká za dny, kdy se poji‰tûn˘
v nemocnici vÛbec nezdrÏoval nebo pokud pobyt v nemocnici trval
ménû neÏ 24 hodin. Nárok na vyplácení denní dávky konãí spolu se
zánikem doplÀkového poji‰tûní.
5. Denní dávka se vyplácí pouze v pﬁípadû pobytu v nemocnici, která
pracuje pod stál˘m odborn˘m lékaﬁsk˘m dozorem, disponuje dostateãn˘mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi moÏnostmi, uÏívá vûdecky
obecnû uznávané léãebné a diagnostické metody, vede záznamy
o zdravotním stavu a prÛbûhu léãení a její provozování je v souladu
s pﬁíslu‰n˘mi platn˘mi právními pﬁedpisy.
6. Bude-li délka hospitalizace neúmûrnû del‰í, neÏ je pro uvedené
onemocnûní nebo následek úrazu obvyklé, a toto prodlouÏení nebude
v lékaﬁské dokumentaci dostateãnû odbornû zdÛvodnûno, urãí v˘‰i
pojistného plnûní lékaﬁ pojistitele.
7. Nastane-li pojistná událost v dobû, kdy je pojistník v prodlení s placením
pojistného, vzniká pojistiteli právo odeãíst ãástku odpovídající dluÏnému pojistnému, vãetnû úrokÛ z prodlení z pojistného plnûní.
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âlánek 55
V˘luky z doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní se nevztahuje na pojistné události, k nimÏ dojde
v souvislosti s:
a) váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu a vnitrostátními nepokoji, a to
bez ohledu na to, zda k po‰kození dojde bezprostﬁednû nebo
zprostﬁedkovanû;
b) v dÛsledku jak˘chkoliv teroristick˘ch ãinÛ vãetnû bioterorismu
nebo v dÛsledku násiln˘ch jednání politick˘ch a teroristick˘ch
organizací;
c) pﬁípravou, pokusem nebo spácháním úmyslné trestné ãinnosti,
a to pﬁi jakékoli formû úãasti poji‰tûného;
d) pokusem o sebevraÏdu nebo úmysln˘m sebepo‰kozením;
e) poÏitím ãi následky poÏívání alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek;
f) profesionálním provozováním sportu.
2. Dále se doplÀkové poji‰tûní nevztahuje na:
a) hospitalizaci poji‰tûného v léãebnách pro dlouhodobû nemocné,
v léãebnách tuberkulózy a respiraãních nemocí a v dal‰ích odborn˘ch léãebn˘ch ústavech; u tuberkulózních onemocnûní se
pojistné plnûní poskytuje ve smluvním rozsahu i v pﬁípadû hospitalizace v tuberkulózních léãebnách a sanatoriích;
b) hospitalizaci poji‰tûného v psychiatrick˘ch léãebnách a v jin˘ch
zdravotnick˘ch zaﬁízeních v dÛsledku psychiatrického nebo
psychologického nálezu;
c) hospitalizaci poji‰tûného v protialkoholní léãebnû a pﬁi léãbû toxikománie a jin˘ch závislostí;
d) pojistné události, které vznikly v dÛsledku pouÏívání diagnostick˘ch
a léãebn˘ch metod, které nejsou v‰eobecnû vûdecky uznány;
e) hospitalizaci z dÛvodÛ kosmetick˘ch úkonÛ, které nejsou z lékaﬁského hlediska nezbytné;
f) léãebné pobyty v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních a sanatoriích a pﬁi
léãebném pobytu v rehabilitaãních zaﬁízeních;
g) pro nemoc ãi úraz, které vznikly pﬁed poãátkem doplÀkového
poji‰tûní a pro nûÏ byl poji‰tûn˘ v období pûti let pﬁed poãátkem
doplÀkového poji‰tûní léãen, lékaﬁsky sledován nebo byly v tomto
období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky;
h) hospitalizaci související pouze s potﬁebou peãovatelské a opatrovnické péãe.
âlánek 56
Splatnost pojistného plnûní
1. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnûní co do dÛvodu a v˘‰e,
je pojistné plnûní splatné do patnácti dnÛ ode dne, kdy bylo ukonãeno ‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu povinnosti plnit.
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnûní teprve tehdy, jestliÏe
mu byly pﬁedloÏeny ve‰keré jím poÏadované doklady. Tyto doklady je
pojistitel oprávnûn si ponechat.
3. Jako doklad o vzniku pojistné události je tﬁeba pﬁedloÏit potvrzení
o poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe na formuláﬁi pojistitele spolu
s kopií propou‰tûcí zprávy.
VPPGL

4. Pﬁi pojistné události trvající déle neÏ jeden mûsíc, mÛÏe pojistitel na
Ïádost poji‰tûného poskytnout zálohu, nejdﬁíve v‰ak po doloÏení
hospitalizace na formuláﬁi pojistitele.
5. Pokud bylo vyplaceno pojistné plnûní, na které poji‰tûn˘ podle
pojistné smlouvy nemûl nárok, je poji‰tûn˘ povinen pojistné plnûní
vrátit v plné v˘‰i i po zániku doplÀkového poji‰tûní. TotéÏ platí i pro
alikvótní plnûní.
âlánek 57
Úãastníci doplÀkového poji‰tûní, jejich práva a povinnosti
1. Úãastníky doplÀkového poji‰tûní jsou pojistník, poji‰tûn˘ a pojistitel.
2. Právo na pojistné plnûní má poji‰tûn˘.
3. Pﬁi uzavírání ãi zmûnû pojistné smlouvy je pojistník povinen pojistiteli
odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny dotazy t˘kající se sjednávaného doplÀkového poji‰tûní, zejména je povinen sdûlit pojistiteli
v‰echny jemu známé okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí
pojistitele o pﬁevzetí rizika do doplÀkového poji‰tûní. Za podstatné
okolnosti se povaÏují v‰echny skuteãnosti, na které byl pojistitelem
písemnû dotázán. Stejnou povinnost má i poji‰tûn˘.
4. Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni oznámit pojistiteli neprodlenû jakoukoli zmûnu v údajích uveden˘ch v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy, a to i v pﬁípadû, Ïe k tûmto zmûnám dojde i pﬁed uzavﬁením
doplÀkového poji‰tûní.
5. Poru‰í-li pojistník (poji‰tûn˘) povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto
ãlánku, pojistitel má právo od doplÀkového poji‰tûní odstoupit, jestliÏe
pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by toto doplÀkové poji‰tûní neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do tﬁí mûsícÛ ode
dne, kdy tuto skuteãnost zjistil, jinak jeho právo zaniká.
6. Dozví-li se pojistitel aÏ po pojistné události, Ïe její pﬁíãinou je skuteãnost, kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohl
zjistit pﬁi sjednávání doplÀkového poji‰tûní a která pro uzavﬁení doplÀkového poji‰tûní byla podstatná, je oprávnûn pojistné plnûní ze
smlouvy odmítnout; odmítnutím pojistného plnûní doplÀkové poji‰tûní
zaniká.
7. Pojistitel je pﬁi uzavírání pojistné smlouvy i pﬁi vyﬁizování pojistné
události oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného, a to na základû informací vyÏádan˘ch s jeho souhlasem od
zdravotnick˘ch zaﬁízení , jakoÏ i prohlídkou pﬁíp. vy‰etﬁením lékaﬁem,
kterého pojistitel sám urãil.
8. Pﬁi vzniku úrazu nebo pﬁi onemocnûní je poji‰tûn˘ povinen:
a) vyhledat lékaﬁskou pomoc bez zbyteãného odkladu, svûdomitû
dodrÏovat rady lékaﬁe a stanoven˘ léãebn˘ reÏim a vylouãit
ve‰kerá jednání, která brání uzdravení;
b) zaslat pojistiteli bez zbyteãného odkladu po ukonãení hospitalizace
doklady uvedené v ãlánku 56, odst. 3 tûchto VPPGL;
c) zmocnit o‰etﬁujícího lékaﬁe nebo zdravotnické zaﬁízení k poskytnutí
informací pojistiteli o jeho zdravotním stavu;
d) zmocnit pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí
informací pojistiteli, o které poÏádá v souvislosti s pojistnou
událostí; stejnou povinnost má i v pﬁípadû, Ïe pojistná událost je
pﬁedmûtem ‰etﬁení jin˘ch orgánÛ státní správy.
9. Mûlo-li vûdomé poru‰ení povinností uveden˘ch v tomto ãlánku
podstatn˘ vliv na vznik nebo zvût‰ení rozsahu pojistné události, je
pojistitel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit podle toho, jak˘ vliv mûlo toto
poru‰ení na rozsah její povinnosti plnit.
10.Informace o zdravotním stavu poji‰tûného mÛÏe pojistitel pouÏít pouze
pro vlastní potﬁebu a jejich pouÏití v jiné souvislosti je moÏné jen se
souhlasem poji‰tûného, a nebo pokud tak stanoví zákon.
âlánek 58
Nepojistitelné osoby
1. Za nepojistitelné osoby, které nemohou b˘t poji‰tûny, se povaÏují
osoby stiÏené du‰evní poruchou, která není jen pﬁechodná a dále
osoby závislé na alkoholu a jin˘ch návykov˘ch látkách.
2. Stane-li se poji‰tûn˘ za dobu trvání doplÀkového poji‰tûní nepojistitelnou osobou, pojistitel má právo doplÀkové poji‰tûní vypovûdût bez
v˘povûdní lhÛty; doplÀkové poji‰tûní zaniká dnem doruãení v˘povûdi.
âlánek 59
Zmûny pojistné smlouvy
Pﬁi zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení denní dávky se na nav˘‰enou ãást vztahují ãekací lhÛty dle ãlánku 53 tûchto VPPGL.
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âlánek 60
Zánik doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní zaniká bez nárokÛ na pojistné plnûní okamÏikem
zániku Ïivotního poji‰tûní.
2. DoplÀkové poji‰tûní zaniká dosaÏením vûku 60 let poji‰tûn˘m nebo
smrtí poji‰tûného.
3. Zanikne-li doplÀkové poji‰tûní odstoupením od tohoto doplÀkového
poji‰tûní podle § 802, odst. 1 obãanského zákoníku, vrátí pojistitel
pojistníkovi zaplacené pojistné sníÏené o náklady, které vznikly
s uzavﬁením a správou daného poji‰tûní. Pojistník a poji‰tûn˘ je
povinen vrátit pojistiteli to, co bylo ze smlouvy plnûno.
4. Zanikne-li doplÀkové poji‰tûní odmítnutím pojistného plnûní podle
§ 802, odst. 2 obãanského zákoníku, pojistitel pojistné do zániku
doplÀkového poji‰tûní nevrací.
5. Pojistník a pojistitel mají právo vypovûdût doplÀkové poji‰tûní po
kaÏdé pojistné události. Toto právo musí b˘t uplatnûno ve lhÛtû do tﬁí
mûsícÛ po oznámení pojistné události.
6. DoplÀkové poji‰tûní zaniká v den, kdy poji‰tûn˘ pﬁestane mít povolení
k pobytu v âeské republice.
7. DoplÀkové poji‰tûní zaniká v˘povûdí pojistitele dle ãlánku 58 VPPGL.

V.2. Ustanovení pro doplÀkové poji‰tûní denní dávky
pﬁi pracovní neschopnosti
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âlánek 61
Pﬁedmût doplÀkového poji‰tûní
Pojistitel poskytuje denní dávku pﬁi pracovní neschopnosti zpÛsobené
nemocí nebo úrazem, pokud v jejím dÛsledku do‰lo ke ztrátû na v˘dûlku.
Denní dávkou se rozumí ãástka, kterou je pojistitel povinen plnit ve
prospûch poji‰tûného za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû za
jeden den pracovní neschopnosti poji‰tûného.
âlánek 62
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí se rozumí o‰etﬁujícím lékaﬁem uznaná a potvrzená
pracovní neschopnost poji‰tûného, která nastala v dÛsledku nemoci
nebo úrazu poji‰tûného v dobû trvání doplÀkového poji‰tûní (dále jen
„pracovní neschopnost“). Je-li pﬁíãinou pracovní neschopnosti více
diagnóz, posuzuje pojistitel délku pracovní neschopnosti pro kaÏdou
diagnózu samostatnû. Karenãní lhÛta platí samostatnû pro kaÏdou
diagnózu.
2. Pojistná událost zaãíná dnem, od kterého uznal o‰etﬁující lékaﬁ poji‰tûného práce neschopn˘m a konãí dnem, kdy byla pracovní
neschopnost o‰etﬁujícím lékaﬁem ukonãena nebo její dal‰í trvání není
z lékaﬁského hlediska dále nezbytné nebo byla ukonãena v souvislosti
s uznáním invalidity nebo ãásteãné invalidity.
3. Pracovní neschopností ve smyslu tûchto VPPGL se rozumí stav, kdy
poji‰tûn˘ v dÛsledku nemoci nebo úrazu nevykonává ani v omezené
míﬁe Ïádnou v˘dûleãnou ãinnost, ani nevykonává jakoukoli ﬁídící nebo
kontrolní ãinnost. V této souvislosti byl poji‰tûnému vystaven doklad
o pracovní neschopnosti podle vyhlá‰ky ministerstva práce a sociálních vûcí ã. 31/1993 Sb. v platném znûní (pokud má poji‰tûn˘ nárok
na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském poji‰tûní) nebo
doklad pojistitele Potvrzení pracovní neschopnosti (pokud poji‰tûn˘
nemá nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském
poji‰tûní).
4. Pokud je vystavena pracovní neschopnost souãasnû pro více nemocí
ãi úrazÛ, pak se denní dávka vyplácí pouze jednou.
5. 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 a/nebo pÛsobením vlastní tûlesné síly.
6. Nemocí se rozumí porucha tûlesného zdraví poji‰tûného zji‰tûná
a klasifikovaná podle v‰eobecnû uznávaného stavu lékaﬁské vûdy.
âlánek 63
Rozsah a územní platnost doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní tvoﬁí s Ïivotním poji‰tûním jeden celek. DoplÀkové
poji‰tûní trvá pouze potud, pokud v plném rozsahu platí Ïivotní poji‰tûní.
VPPGL

2. DoplÀkové poji‰tûní je moÏno sjednat pro osoby s dobr˘m zdravotním
stavem ve vûku od 15 do 55 let, které mají povolení k pobytu v âeské
republice a které jsou v trvalém pracovním pomûru nebo mají pravidelné pﬁíjmy ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti. Jiné osoby mohou b˘t
poji‰tûny za zvlá‰tních podmínek. Osoby vykonávající urãitá povolání
mÛÏe pojistitel pojistit s pﬁiráÏkou nebo je do doplÀkového poji‰tûní
nepﬁijmout.
3. Rozsah pojistné ochrany vypl˘vá z uzavﬁené pojistné smlouvy, tûchto
VPPGL a vztahuje se na pojistné události vzniklé na území âeské
republiky.
âlánek 64
âekací lhÛty
1. Nárok na pojistné plnûní vzniká u pojistn˘ch událostí, které nastaly po
uplynutí ãekací lhÛty.
2. âekací lhÛta ãiní tﬁi mûsíce a zaãíná bûÏet ode dne sepsání návrhu na
uzavﬁení pojistné smlouvy .
3. âekací lhÛta odpadá pﬁi pracovní neschopnosti zpÛsobené úrazem.
âlánek 65
Pojistné plnûní
1. V pﬁípadû pojistné události plní pojistitel denní dávku sjednanou
v pojistné smlouvû. Sjednaná denní dávka je dohodnutou denní
dávkou v souvislosti s uzavﬁen˘m Ïivotním poji‰tûním, resp. s v˘‰í
pojistného na Ïivotní poji‰tûní.
2. V pﬁípadû pracovní neschopnosti, na jejímÏ poãátku byl poji‰tûn˘
hospitalizován pro úraz, pﬁiãemÏ hospitalizace následovala do
24 hodin po úrazu, odpadá karenãní lhÛta. Pojistitel v takovém
pﬁípadû poskytuje pojistné plnûní od poãátku pracovní neschopnosti.
Hospitalizací se rozumí z lékaﬁského hlediska nutn˘ pobyt v nemocnici, pﬁesahující 24 hodin.
3. Po uplynutí dvou let trvání poji‰tûní poskytuje pojistitel pojistné plnûní
od prvního dne pracovní neschopnosti zpÛsobené tûmito onemocnûními: srdeãním infarktem, rakovinou, náhlou cévní mozkovou
pﬁíhodou, selháním ledvin, infekãní Ïloutenkou, tyfem, paratyfem,
cholerou, Ïlutou zimnicí.
4. Denní dávka se vyplácí od urãeného dne pracovní neschopnosti, kter˘
je stanoven v pojistné smlouvû (tzv. karenãní lhÛta). Nejpozdûji
k tomuto dni je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit pojistiteli o‰etﬁujícím
lékaﬁem vystavené potvrzení o pracovní neschopnosti na formuláﬁi
pojistitele. V pﬁípadû opoÏdûného doruãení je pojistitel povinen plnit aÏ
ode dne doruãení tohoto potvrzení, ledaÏe poji‰tûn˘ svoji povinnost
nemohl z váÏn˘ch dÛvodÛ splnit.
5. Denní dávka je vyplácena po dobu maximálnû 365 dnÛ pro kaÏdou
pojistnou událost. Nárok na vyplácení denní dávky konãí spolu se
zánikem doplÀkového poji‰tûní.
6. Pﬁi pracovní neschopnosti má pojistitel právo na revizní ﬁízení. Revizní
ﬁízení provádí lékaﬁ urãen˘ pojistitelem. Na základû revizního ﬁízení,
nebo v pﬁípadû, Ïe se k nûmu poji‰tûn˘ bez váÏného dÛvodu nedostaví, mÛÏe b˘t v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech pojistné plnûní kráceno ãi
odmítnuto.
7. Bude-li délka pracovní neschopnosti neúmûrnû del‰í neÏ prÛmûrná
doba léãení pro uvedené onemocnûní nebo následek úrazu, a toto
prodlouÏení pracovní neschopnosti nebude v lékaﬁské dokumentaci
dostateãnû odbornû zdÛvodnûno, urãí v˘‰i pojistného plnûní lékaﬁ
pojistitele.
8. Pojistné plnûní je vypláceno pouze v pﬁípadû, Ïe se poji‰tûn˘ po dobu
trvání pracovní neschopnosti léãí u lékaﬁe s platnou licencí v daném
oboru, popﬁ. v nemocnici, která je pod stál˘m odborn˘m lékaﬁsk˘m
dozorem, disponuje dostateãn˘mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi
moÏnostmi, pracuje podle obecnû uznávan˘ch metod lékaﬁské vûdy
a v souladu s platn˘mi právními pﬁedpisy.
9. Má-li poji‰tûn˘ nárok na náhradu ‰kody proti tﬁetím osobám, je
povinen tyto nároky aÏ do v˘‰e pojistného plnûní písemnû postoupit
pojistiteli. Vzdá-li se poji‰tûn˘ takov˘ch nárokÛ nebo práva k zaji‰tûní
takov˘ch nárokÛ bez vûdomí pojistitele, je pojistitel zpro‰tûn povinnosti plnit do té míry, do jaké by mohl poÏadovat od tﬁetí osoby
náhradu.
10.Nastala-li pojistná událost v dobû, kdy je pojistník v prodlení
s placením pojistného, vzniká pojistiteli právo odeãíst ãástku odpovídající dluÏnému pojistnému vãetnû úrokÛ z prodlení z pojistného
plnûní.
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âlánek 66
V˘luky z doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní se nevztahuje na pracovní neschopnost poji‰tûného, k níÏ dojde v souvislosti s:
a) váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu a vnitrostátními nepokoji, a to
bez ohledu na to, zda k po‰kození dojde bezprostﬁednû nebo
zprostﬁedkovanû;
b) v dÛsledku jak˘chkoliv teroristick˘ch ãinÛ vãetnû bioterorismu
nebo v dÛsledku násiln˘ch jednání politick˘ch a teroristick˘ch
organizací;
c) pﬁípravou, pokusem nebo spácháním úmyslné trestné ãinnosti,
a to pﬁi jakékoli formû úãasti poji‰tûného;
d) pokusem o sebevraÏdu nebo úmysln˘m sebepo‰kozením;
e) poÏitím ãi následky poÏívání alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek;
f) profesionálním provozováním sportu.
2. Dále není pojistitel povinen plnit pﬁi pracovní neschopnosti:
a) vzniklé v souvislosti s tûhotenstvím, rizikov˘m tûhotenstvím,
porodem a potratem;
b) vzniklé v období, kdy poji‰tûn˘ pobírá penûÏitou pomoc v mateﬁství nebo mu vznikl nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek (bez ohledu na
to, zda byl ãi nebyl uplatnûn) a po dobu dal‰í mateﬁské dovolené;
c) vzniklé v dÛsledku du‰evního onemocnûní ãi poruchy nebo zmûny
psychického stavu, pokud nenastaly v dÛsledku úrazu;
d) pﬁi pobytu poji‰tûného v protialkoholní léãebnû, pﬁi léãbû toxikománie a jin˘ch závislostí;
e) vzniklé v dÛsledku pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod,
které nejsou v‰eobecnû vûdecky uznány;
f) z dÛvodu kosmetick˘ch úkonÛ, které nejsou z lékaﬁského hlediska
nezbytné;
g) pﬁi léãebn˘ch pobytech v lázeÀsk˘ch léãebnách, rehabilitaãních
centrech a sanatoriích, kromû tûch pﬁípadÛ, kdy je pobyt v nich
z lékaﬁského hlediska nezbytnou souãástí léãení nemoci nebo
úrazu a pojistitel s tímto pobytem vyjádﬁil pﬁedem písemn˘
souhlas;
h) pro nemoc ãi úraz, které vznikly pﬁed poãátkem doplÀkového
poji‰tûní a pro nûÏ byl poji‰tûn˘ v období pûti let pﬁed poãátkem
doplÀkového poji‰tûní léãen, lékaﬁsky sledován nebo byly v tomto
období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky;
i) bûhem níÏ poji‰tûn˘ poru‰í léãebn˘ reÏim;
j) vzniklé následkem pracovního úrazu nebo choroby z povolání dle
zákoníku práce;
k) kdy se poji‰tûn˘ nezdrÏuje v místû svého trvalého bydli‰tû s tûmito
v˘jimkami:
k1) poji‰tûn˘ je v lékaﬁsky nutném nemocniãním o‰etﬁení.
k2) opustil místo trvalého bydli‰tû se souhlasem o‰etﬁujícího lékaﬁe.
k3) v pﬁípadû akutního onemocnûní ãi úrazu je jeho návrat do
místa trvalého bydli‰tû z lékaﬁského hlediska vylouãen.
âlánek 67
Úãastníci doplÀkového poji‰tûní, jejich práva a povinnosti
1. Úãastníky doplÀkového poji‰tûní jsou pojistník, poji‰tûn˘ a pojistitel.
2. Právo na pojistné plnûní má poji‰tûn˘.
3. Pﬁi uzavírání ãi zmûnû pojistné smlouvy je pojistník povinen pojistiteli
odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny dotazy, t˘kající se sjednávaného doplÀkového poji‰tûní, zejména je povinen sdûlit pojistiteli
v‰echny jemu známé okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí
pojistitele o pﬁevzetí rizika do doplÀkového poji‰tûní. Za podstatné
okolnosti se povaÏují v‰echny skuteãnosti, na které byl pojistitelem
písemnû dotázán. Stejnou povinnost má i poji‰tûn˘.
4. Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni oznámit pojistiteli neprodlenû jakoukoli zmûnu v údajích uveden˘ch v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy, a to i v pﬁípadû, Ïe k tûmto zmûnám dojde i pﬁed uzavﬁením
pojistné smlouvy.
5. Poji‰tûn˘ je povinen pojistiteli neprodlenû písemnû oznámit zmûnu
zamûstnavatele, zmûnu ãi ukonãení zamûstnání, zmûnu ãi ukonãení
samostatnû v˘dûleãné ãinnosti.
6. Poru‰í-li pojistník (poji‰tûn˘) povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto
ãlánku, pojistitel má právo od doplÀkového poji‰tûní odstoupit, jestliÏe
pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by toto doplÀkové poji‰tûní neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do tﬁí mûsícÛ ode
dne, kdy tuto skuteãnost zjistil, jinak jeho právo zaniká.
7. Dozví-li se pojistitel aÏ po pojistné události, Ïe její pﬁíãinou je skuteãnost, kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohl
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zjistit pﬁi sjednávání doplÀkového poji‰tûní a která pro uzavﬁení doplÀkového poji‰tûní byla podstatná, je oprávnûn pojistné plnûní ze
smlouvy odmítnout; odmítnutím pojistného plnûní doplÀkové poji‰tûní
zaniká.
8. Pojistitel je pﬁi uzavírání pojistné smlouvy i pﬁi vyﬁizování pojistné
události oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného, a to na základû informací vyÏádan˘ch s jeho souhlasem od
zdravotnick˘ch zaﬁízení, jakoÏ i prohlídkou pﬁíp. vy‰etﬁením lékaﬁem,
kterého pojistitel sám urãil. Zme‰ká-li poji‰tûn˘ vy‰etﬁení ve stanoveném termínu bez náleÏitého odÛvodnûní, které je povinen pojistiteli
sdûlit je‰tû pﬁed termínem vy‰etﬁení, je pojistitel oprávnûn pojistné
plnûní pﬁimûﬁenû sníÏit. Pokud poji‰tûn˘ vy‰etﬁení odmítne nebo se
vy‰etﬁit nenechá, není pojistitel povinen plnit.
9. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat i finanãní situaci poji‰tûného. Poji‰tûn˘
je povinen na Ïádost pojistitele pﬁedloÏit k tomuto úãelu potﬁebné
doklady, event. zprostit mlãenlivosti instituce, které mohou potﬁebné
informace poskytnout (zamûstnavatelé, úﬁady práce, finanãní úﬁady,
âeská správa sociálního zabezpeãení, jiné poji‰Èovny atp.).
10.Nastane-li pojistná událost, je poji‰tûn˘ povinen:
a) vyhledat lékaﬁskou pomoc bez zbyteãného odkladu a pokraãovat
v léãení aÏ do jeho skonãení, dále je povinen dodrÏovat v‰echna
opatﬁení smûﬁující ke zmírnûní následkÛ onemocnûní nebo úrazu;
b) doruãit bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ke dni dohodnutého
poãátku pojistného plnûní, pojistiteli potvrzení o‰etﬁujícího lékaﬁe
o vzniku pracovní neschopnosti na formuláﬁi pojistitele. NemÛÏe-li
tuto povinnost ze závaÏn˘ch dÛvodÛ splnit, je povinen potvrzení
doruãit ihned poté, co tyto dÛvody pominuly. Náklady na vystavení
potvrzení o vzniku, trvání, skonãení pracovní neschopnosti
a kontrolách u lékaﬁe nese poji‰tûn˘. Formuláﬁ pojistitele nemÛÏe
b˘t potvrzen manÏelem, rodiãem, sourozencem nebo dítûtem
poji‰tûného.
c) zasílat pﬁi pokraãující pracovní neschopnosti pojistiteli prÛbûÏnû
bez zbyteãného odkladu, nejménû vÏdy po 2 t˘dnech, potvrzení
o‰etﬁujícího lékaﬁe na formuláﬁi pojistitele o trvání pracovní
neschopnosti a o kontrolách u lékaﬁe;
d) oznámit skonãení pracovní neschopnosti pojistiteli do 5 dnÛ ode
dne ukonãení;
e) umoÏnit pojistiteli kontrolu dodrÏování léãebného reÏimu; není-li
pojistiteli kontrola umoÏnûna, má se za to, Ïe léãebn˘ reÏim nebyl
dodrÏen;
f) zmocnit o‰etﬁujícího lékaﬁe nebo zdravotnické zaﬁízení k poskytnutí
informací pojistiteli o jeho zdravotním stavu;
g) zmocnit pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí
informací pojistiteli, o které poÏádá v souvislosti s pojistnou
událostí; stejnou povinnost má i v pﬁípadû, Ïe pojistná událost je
pﬁedmûtem ‰etﬁení jin˘ch orgánÛ státní správy.
11.NeprokáÏe-li poji‰tûn˘ trvání pracovní neschopnosti do 30 dnÛ od
pﬁedloÏení posledního potvrzení o pracovní neschopnosti, je pojistitel
oprávnûn ukonãit v˘platu pojistného plnûní k datu posledního dokladu
o kontrole poji‰tûného u lékaﬁe.
12.Mûlo-li vûdomé poru‰ení povinností uveden˘ch v tomto ãlánku
podstatn˘ vliv na vznik nebo zvût‰ení rozsahu pojistné události, je
pojistitel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit podle toho, jak˘ vliv mûlo toto
poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.
13.Informace o zdravotním stavu poji‰tûného pojistitel mÛÏe pouÏít pouze
pro vlastní potﬁebu a jejich pouÏití v jiné souvislosti je moÏné jen se
souhlasem poji‰tûného nebo pokud tak stanoví zákon.
âlánek 68
Nepojistitelné osoby
1. Za nepojistitelné osoby, které nemohou b˘t poji‰tûny, se povaÏují
osoby stiÏené du‰evní poruchou, která není jen pﬁechodná a dále
osoby závislé na alkoholu a jin˘ch návykov˘ch látkách.
2. Stane-li se poji‰tûn˘ bûhem trvání doplÀkového poji‰tûní nepojistitelnou osobou, pojistitel má právo doplÀkové poji‰tûní vypovûdût bez
v˘povûdní lhÛty; doplÀkové poji‰tûní zaniká dnem doruãení v˘povûdi.
âlánek 69
Zmûny pojistné smlouvy
Pﬁi zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení denní dávky se na
nav˘‰enou ãást vztahují ãekací lhÛty dle ãlánku 64 tûchto VPPGL.
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5. Zanikne-li doplÀkové poji‰tûní odstoupením od doplÀkového poji‰tûní
podle § 802, odst. 1 obãanského zákoníku, vrátí pojistitel pojistníkovi
zaplacené pojistné sníÏené o náklady, které vznikly s uzavﬁením
a správou doplÀkového poji‰tûní. Pojistník a poji‰tûn˘ je povinen vrátit
pojistiteli to, co bylo ze smlouvy plnûno.
6. Zanikne-li doplÀkové poji‰tûní odmítnutím pojistného plnûní podle
§ 802, odst. 2 obãanského zákoníku, pojistitel pojistné do zániku
doplÀkového poji‰tûní nevrací.
7. Pojistník a pojistitel mají právo vypovûdût doplÀkové poji‰tûní po
kaÏdé pojistné události. Toto právo musí b˘t uplatnûno ve lhÛtû do tﬁí
mûsícÛ po oznámení pojistné události.
8. DoplÀkové poji‰tûní zaniká smrtí poji‰tûného.
9. DoplÀkové poji‰tûní zaniká v den, kdy poji‰tûn˘ pﬁestane mít povolení
k pobytu v âeské republice.
10.DoplÀkové poji‰tûní zaniká v˘povûdí pojistitele dle ãlánku 68 tûchto
VPPGL.
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âlánek 70
Zánik doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní zaniká bez nárokÛ na pojistné plnûní okamÏikem
zániku Ïivotního poji‰tûní.
2. DoplÀkové poji‰tûní zaniká posledním dnem mûsíce, ve kterém poji‰tûn˘ pﬁestal vykonávat zamûstnání nebo samostatnou v˘dûleãnou
ãinnost, uvedenou v návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy. V pﬁípadû
zmûny zamûstnání ãi podnikatelské ãinnosti lze v doplÀkovém poji‰tûní pokraãovat, pokud se na tom úãastníci doplÀkového poji‰tûní
dohodnou.
3. DoplÀkové poji‰tûní zaniká dnem pﬁiznání starobního pﬁíp. mimoﬁádného starobního dÛchodu, nejpozdûji v‰ak dosaÏením vûku 60 let
poji‰tûn˘m.
4. DoplÀkové poji‰tûní zaniká dnem pﬁiznání plného ãi ãásteãného invalidního dÛchodu nebo dnem, kdy byly na základû lékaﬁského
posouzení splnûny zákonné pﬁedpoklady pro uznání jeho invalidity.
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