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

V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní denní dávky
pﬁi pracovní neschopnosti (VPP DDPN)
Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky dne 8. 2. 2000 pod ã.j. 321/12618/2000 s úãinností od 1. 4. 2000.

Úvodní ustanovení
Pro poji‰tûní denní dávky pﬁi pracovní neschopnosti, které sjednává Generali Poji‰Èovna a.s. (dále jen "pojistitel"), platí pﬁíslu‰ná ustanovení
obãanského zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání, která jsou nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

V‰eobecná ustanovení
âlánek 1
V˘klad pojmÛ
Pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavﬁela s pojistitelem
pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné.
Poji‰tûn˘: fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvû, na níÏ se poji‰tûní
vztahuje.
Pojistné období: období, po které pojistitel poskytuje poji‰tûnému
pojistnou ochranu a za které pojistník platí bûÏné pojistné.
Denní dávka: ãástka, kterou je pojistitel povinen plnit ve prospûch poji‰tûného za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû za jeden den pracovní
neschopnosti poji‰tûného.
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âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
Pojistitel poskytuje denní dávku pﬁi pracovní neschopnosti zpÛsobené
nemocí nebo úrazem, pokud v jejím dÛsledku do‰lo ke ztrátû
na v˘dûlku.
âlánek 3
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 poji‰tûní (dále jen „pracovní
neschopnost“).
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 VPP DDPN 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 âR 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 4
Rozsah a územní platnost poji‰tûní
1. Rozsah pojistné ochrany vypl˘vá z uzavﬁené pojistné smlouvy, v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek a smluvních ujednání a vztahuje se na
pojistné události vzniklé na území âeské republiky.
2. Poji‰tûní je moÏno sjednat pro osoby s dobr˘m zdravotním stavem ve
vûku od 18 do 55 let, které mají trvalé bydli‰tû 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 poji‰tûní nepﬁijmout.
âlánek 5
Uzavﬁení pojistné smlouvy
1. Poji‰tûní vzniká písemnou smlouvou uzavﬁenou mezi pojistitelem
a fyzickou nebo právnickou osobou (pojistníkem). K uzavﬁení pojistné
smlouvy je tﬁeba, aby písemn˘ návrh na uzavﬁení smlouvy byl pﬁijat ve
lhÛtû, kterou navrhovatel urãil. Není-li tato lhÛta urãena, pak do
jednoho mûsíce ode dne, kdy druh˘ úãastník návrh obdrÏel. Návrh na
uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁedkládá pojistiteli pojistník, pojistitel
pﬁijímá návrh vystavením pojistky jakoÏto listiny o pojistné smlouvû.
Pojistná smlouva je uzavﬁena dnem uveden˘m v pojistce jako poãátek
poji‰tûní.
2. 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 bodû 1
tohoto ãlánku, je pojistná smlouva uzavﬁena okamÏikem, kdy pojistitel
obdrÏí sdûlení o pﬁijetí tohoto nového návrhu; návrh pojistitele lze téÏ
pﬁijmout zaplacením pojistného ve v˘‰i uvedené v návrhu a ve lhÛtách
uveden˘ch v bodû 1 tohoto ãlánku. Pojistná smlouva je v takovém
pﬁípadû uzavﬁena okamÏikem, kdy bylo pojistné zaplaceno.
âlánek 6
Poãátek poji‰tûní a pojistná doba
1. Poji‰tûní zaãíná v 0.00 hodin dne, kter˘ je uveden v pojistce jako
poãátek poji‰tûní, pokud je zaplaceno první pojistné v dohodnuté v˘‰i.
Jinak poji‰tûní zaãíná aÏ ode dne zaplacení prvního pojistného, ne
v‰ak dﬁíve neÏ ode dne poãátku poji‰tûní uvedeného v pojistce. Neníli zaplaceno první pojistné, není pojistitel povinen plnit v pﬁípadû vzniku
pojistné události.
2. Poji‰tûní se uzavírá na dobu neurãitou. Není-li stanoveno v pojistné
smlouvû jinak, je pojistné období jeden rok. Pokud není poji‰tûní
vypovûzeno v souladu s ãl. 15, odst. 2, prodluÏuje se automaticky
o dal‰í pojistné období.
âlánek 7
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 od poãátku poji‰tûní, není-li
v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
3. âekací lhÛta odpadá pﬁi pracovní neschopnosti zpÛsobené úrazem.
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âlánek 8
Pojistné a placení pojistného
1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. V˘‰e pojistného
se urãuje podle sazeb stanoven˘ch pojistitelem v závislosti na pohlaví
a vûku poji‰tûného. Za vûk poji‰tûného se povaÏuje rozdíl mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním rokem narození
poji‰tûného.
2. Pojistník je povinen platit pojistné ve lhÛtách a v˘‰i stanoven˘ch
v pojistné smlouvû.
3. Pojistitel mÛÏe stanovit podmínky, pﬁi jejichÏ splnûní poskytuje slevu
na pojistném. Pominou-li dÛvody poskytnutí slevy, je pojistitel
oprávnûn slevu od poãátku dal‰ího pojistného období odejmout.
4. Pojistitel mÛÏe jedenkrát roãnû posoudit v˘voj kalkulovaného
a skuteãného pojistného plnûní a provést na jeho základû zmûnu
sazeb pojistného s platností i pro stávající pojistné smlouvy. Pojistitel
je povinen o takové zmûnû pojistníka vãas informovat.
5. Pojistitel má právo na pojistné od poãátku do zániku poji‰tûní.
6. Není-li první pojistné zaplaceno do tﬁí mûsícÛ nebo pojistné za dal‰í
pojistné období do ‰esti mûsícÛ od jeho splatnosti, poji‰tûní zaniká.
TotéÏ platí, byla-li zaplacena jen ãást pojistného. Poji‰tûní zanikne
uplynutím pﬁíslu‰né lhÛty.
7. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojistiteli úrok z prodlení.
âlánek 9
Pojistné plnûní
1. V pﬁípadû pojistné události plní pojistitel denní dávku sjednanou
v pojistné smlouvû, nejv˘‰e v‰ak ve v˘‰i pojistitelné denní dávky.
V˘‰e pojistitelné denní dávky je urãována dle smûrnic pojistitele a je
závislá na v˘‰i ãist˘ch pﬁíjmÛ poji‰tûného za rozhodné období, od níÏ
se odeãtou dal‰í nároky, které poji‰tûnému pﬁíslu‰ejí z dÛvodu
pracovní neschopnosti. K tûmto nárokÛm patﬁí v‰echna plnûní, která
poji‰tûn˘ v pﬁípadû pojistné události mÛÏe nárokovat od sociálního
poji‰tûní, od zamûstnavatele nebo dal‰ích pojistitelÛ k vyrovnání své
ztráty na v˘dûlku. Rozhodn˘m obdobím ve smyslu tûchto VPP DDPN
je posledních dvanáct mûsícÛ pﬁed vznikem pojistné události.
2. âist˘m pﬁíjmem se rozumí:
a) pﬁíjmy ze závislé ãinnosti a funkãní poÏitky podle zákona o daních
z pﬁíjmÛ v platném znûní;
b) pﬁíjmy z podnikání a z jiné samostatné v˘dûleãné ãinnosti podle
zákona o daních z pﬁíjmÛ v platném znûní.
3. Denní dávka se vyplácí od urãeného dne pracovní neschopnosti, kter˘
je stanoven v pojistné smlouvû. 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.
4. Pokud denní dávka stanovená v pojistné smlouvû pﬁesahuje pojistitelnou denní dávku podle bodu 1 tohoto ãlánku, je pojistitel oprávnûn
v˘‰i denní dávky upravit. Novû stanovená v˘‰e denní dávky je platná
od poãátku pojistné události, pﬁi které se pojistitel o zmûnû v˘‰e
pﬁíjmÛ dozvûdûl.
5. Denní dávka je vyplácena po dobu maximálnû 730 dnÛ pro kaÏdou
pojistnou událost. Nárok na vyplácení denní dávky konãí spolu se
zánikem poji‰tûní.
6. Pﬁi pracovní neschopnosti trvající déle neÏ 2 mûsíce 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.
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.
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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.
âlánek 10
V˘luky z poji‰tûní
1. 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) pﬁípravou, pokusem nebo spácháním úmyslné trestné
ãinnosti, a to pﬁi jakékoli formû úãasti poji‰tûného;
c) pokusem o sebevraÏdu nebo úmysln˘m sebepo‰kozením;
d) poÏitím ãi následky poÏívání alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek;
e) 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 poji‰tûní a pro nûÏ
byl poji‰tûn˘ v období pûti let pﬁed poãátkem poji‰tûní léãen,
lékaﬁsky sledován nebo se v tomto období projevily 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:
ka) poji‰tûn˘ je v lékaﬁsky nutném nemocniãním o‰etﬁení;
kb) opustil místo trvalého bydli‰tû se souhlasem o‰etﬁujícího
lékaﬁe;
kc) v pﬁípadû akutního onemocnûní ãi úrazu je jeho návrat do
místa trvalého bydli‰tû z lékaﬁského hlediska vylouãen.
âlánek 11
Splatnost pojistného plnûní
1. Uzná-li pojistitel nárok na plnûní co do dÛvodu a v˘‰e, je 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. Pﬁi pojistné události trvající déle neÏ jeden mûsíc mÛÏe b˘t pojistné
plnûní vypláceno v zálohách, nejdﬁíve v‰ak po doloÏení trvání pracovní
neschopnosti na formuláﬁi pojistitele potvrzeném o‰etﬁujícím lékaﬁem.
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 poji‰tûní. TotéÏ platí i pro alikvótní plnûní.
âlánek 12
Úãastníci poji‰tûní, jejich práva a povinnosti
1. Úãastníky poji‰tûní jsou pojistník, poji‰tûn˘ a pojistitel.
2. Právo na pojistné plnûní má poji‰tûn˘.
3. Zemﬁe-li pojistník / fyzická osoba nebo zanikne-li pojistník/právnická
osoba, kter˘ uzavﬁel poji‰tûní ve prospûch tﬁetí osoby, vstupuje do
poji‰tûní na jeho místo poji‰tûn˘.
4. Pﬁi uzavírání ãi zmûnû pojistné smlouvy je pojistník povinen pojistiteli
odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny dotazy t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, zejména je povinen sdûlit pojistiteli v‰echny jemu
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známé okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí pojistitele
o pﬁevzetí rizika do poji‰tûní. Za podstatné okolnosti se povaÏují
v‰echny skuteãnosti, na které byl pojistitelem písemnû dotázán.
Stejnou povinnost má i poji‰tûn˘.
5. Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni oznámit pojistiteli neprodlenû jakoukoli zmûnu v údajích uveden˘ch v návrhu na uzavﬁení poji‰tûní, a to
i v pﬁípadû, Ïe k tûmto zmûnám dojde i pﬁed uzavﬁením pojistné
smlouvy.
6. Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu ohlásit zmûnu pﬁíjmu,
pokud poklesl - oproti pﬁíjmÛm v dobû sjednání poji‰tûní - o více neÏ
25 %.
7. Poji‰tûn˘ je povinen pojistiteli neprodlenû písemnû oznámit zmûnu
zamûstnavatele, zmûnu ãi ukonãení zamûstnání, zmûnu ãi ukonãení
samostatné v˘dûleãné ãinnosti.
8. Poru‰í-li pojistník (poji‰tûn˘) povinnosti uvedené v bodû 4 tohoto
ãlánku, pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe pﬁi
pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by pojistnou smlouvu
neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do tﬁí mûsícÛ ode dne,
kdy tuto skuteãnost zjistil, jinak jeho právo zaniká.
9. Dozví-li se pojistitel aÏ po pojistné události, Ïe její pﬁíãinou je skuteãnost, kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohl
zjistit pﬁi sjednávání poji‰tûní a která pro uzavﬁení pojistné smlouvy
byla podstatná, je oprávnûn plnûní ze smlouvy odmítnout; odmítnutím
plnûní poji‰tûní zaniká.
10. 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.
11. 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.).
12. 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 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 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.
13. 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.
14. 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.
VPP DDPN

15. lnformace 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 13
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 poji‰tûní nepojistitelnou osobou,
pojistitel má právo poji‰tûní vypovûdût bez v˘povûdní lhÛty; poji‰tûní
zaniká dnem doruãení v˘povûdi.
âlánek 14
Zmûny pojistné smlouvy
1. Dohodnou-li se úãastníci poji‰tûní na zmûnû rozsahu poji‰tûní, plní
pojistitel podle zmûnûné pojistné smlouvy aÏ z pojistn˘ch událostí,
které nastanou aÏ po dni, ke kterému byla smlouva zmûnûna.
2. Pﬁi zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení denní dávky se na
nav˘‰enou ãást vztahují ãekací IhÛty dle ãlánku 7 tûchto VPP DDPN.
3. Dozví-li se pojistitel v prÛbûhu poji‰tûní, Ïe do‰lo ke sníÏení ãistého
pﬁíjmu poji‰tûného oproti pﬁíjmÛm v dobû sjednání poji‰tûní, upraví
denní dávku s úãinností od prvního dne mûsíce následujícího poté, co
se o této skuteãnosti dozvûdûl. Pojistné do data úãinnosti zmûny
náleÏí pojistiteli.
âlánek 15
Zánik poji‰tûní
1. Poji‰tûní mÛÏe vypovûdût pojistník i pojistitel do dvou mûsícÛ po
uzavﬁení pojistné smlouvy. V˘povûdní lhÛta je osmidenní a jejím uplynutím poji‰tûní zanikne.
2. Poji‰tûní zaniká ke konci pojistného období v˘povûdí podanou
alespoÀ ‰est t˘dnÛ pﬁed koncem pojistného období.
3. Pojistitel nemÛÏe poji‰tûní vypovûdût po uplynutí pûti let od poãátku
poji‰tûní.
4. Poji‰tûní zaniká posledním dnem mûsíce, ve kterém poji‰tûn˘ pﬁestal
vykonávat zamûstnání nebo samostatnou v˘dûleãnou ãinnost,
uvedené v návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy. V pﬁípadû zmûny
zamûstnání ãi podnikatelské ãinnosti lze v poji‰tûní pokraãovat, pokud
se na tom úãastníci poji‰tûní dohodnou.
5. Poji‰tûní zaniká dnem pﬁiznání starobního pﬁíp. mimoﬁádného starobního dÛchodu, nejpozdûji v‰ak dosaÏením vûku 65 let poji‰tûn˘m.
6. 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.
7. Zanikne-li poji‰tûní odstoupením od smlouvy podle § 802, odst.1
obãanského zákoníku, vrátí pojistitel pojistníkovi zaplacené pojistné
sníÏené o náklady, které vznikly s uzavﬁením a správou pojistné
smlouvy. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli to, co bylo ze smlouvy
plnûno.
8. Zanikne-li poji‰tûní odmítnutím plnûní podle § 802, odst. 2 obãanského zákoníku, pojistitel pojistné do zániku poji‰tûní nevrací.
9. Poji‰tûní zaniká smrtí poji‰tûného.
10. Poji‰tûní zaniká v den, kdy poji‰tûn˘ pﬁestane mít trvalé bydli‰tû
v âeské republice.
11. Poji‰tûní zaniká v˘povûdí pojistitele dle ãlánku 13, bodu 2.
12. Pojistník mÛÏe vypovûdût pojistnou smlouvu v pﬁípadû, Ïe pojistitel
upraví v˘‰i pojistného ve smyslu ãlánku 8, bodu 4, ve lhÛtû 30 dnÛ
od doruãení rozhodnutí o zv˘‰ení pojistného. Doruãením v˘povûdi
poji‰tûní zaniká.

Závûreãná ustanovení
âlánek 16
Pﬁebytky pojistného
Pﬁebytky pojistného pouÏije pojistitel ke zv˘hodnûní poji‰tûní formou
roz‰íﬁení jeho rozsahu nebo sníÏení sazeb pojistného.
âllánek 17
Pﬁíslu‰nost soudu
KaÏd˘ spor vypl˘vající z poji‰tûní denní dávky pﬁi pracovní neschopnosti
bude ﬁe‰en u pﬁíslu‰ného soudu v âeské republice podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ na území âeské republiky.
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