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DoplÀkové pojistné podmínky k v‰eobecn˘m pojistn˘m podmínkám
pro Ïivotní poji‰tûní
DoplÀkové poji‰tûní denní dávky pﬁi pobytu v nemocnici (DPP DDN)
Úvodní ustanovení
DoplÀkové poji‰tûní denní dávky pﬁi pobytu v nemocnici (dále jen „doplÀkové poji‰tûní“), které sjednává Generali Poji‰Èovna a.s., se ﬁídí
obãansk˘m zákoníkem, tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami
k v‰eobecn˘m pojistn˘m podmínkám pro Ïivotní poji‰tûní doplÀkové
poji‰tûní denní dávky pﬁi pobytu v nemocnici (dále DPP DDN) a pojistnou
smlouvou. Tyto doplÀkové pojistné podmínky jsou nedílnou souãástí
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pro Ïivotní poji‰tûní (dále jen VPP ÎP).
Pokud není v tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách stanoveno
jinak, platí VPP ÎP.

V‰eobecná ustanovení
âlánek 1
V˘klad pojmÛ
Pojistitel - Generali Poji‰Èovna a.s.
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 doplÀkové doplÀkového poji‰tûní vztahuje.
Pojistné období - období, po které pojistitel poskytuje poji‰tûnému
pojistnou ochranu a za které pojistník platí bûÏné pojistné.
Pojistné - úhrada za poskytnutou pojistnou ochranu.
Denní dávka - ãástka, kterou je pojistitel povinen plnit ve prospûch poji‰tûného za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû za jeden den
hospitalizace poji‰tûného.
Hlavní poji‰tûní - Ïivotní poji‰tûní uzavﬁené mezi pojistníkem a pojistitelem.
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âlánek 2
Pﬁedmût doplÀkového poji‰tûní
V pﬁípadû pojistné události poskytuje pojistitel denní dávku pﬁi pobytu
v nemocnici.
âlánek 3
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 DPP DDN 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 4
Rozsah a územní platnost doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní tvoﬁí s hlavním poji‰tûním jeden celek. DoplÀkové
poji‰tûní trvá pouze potud, pokud v plném rozsahu platí hlavní 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 trvalé bydli‰tû v âeské republice.
3. Rozsah pojistné ochrany vypl˘vá z uzavﬁené pojistné smlouvy, tûchto
DPP DDN a vztahuje se na hospitalizaci poskytnutou na území âeské
republiky, zemí EU a zemí k EU pﬁidruÏen˘ch.
âlánek 5
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 od poãátku doplÀkového
poji‰tûní, 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 6
Pojistné plnûní
1. Denní dávka se vyplácí za kaÏd˘ den nezbytnû nutné hospitalizace,
pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
2. V pﬁípadû hospitalizace v dÛsledku onemocnûní nebo komplikací
souvisejících s tûhotenstvím se denní dávka vyplácí maximálnû po
dobu 14 dní pro kaÏdé tûhotenství.
3. 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.
4. 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.

Generali Poji‰Èovna a.s., se sídlem Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, je zapsaná v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2866.
Iâ: 61 85 98 69, DIâ: 002-61 85 98 69; Infolinka 800 150 155, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz

5. 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.
6. 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.

99 45 81 01 07.2002 verze 01

âlánek 7
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) 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 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 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 se v tomto
období projevily jejich pﬁíznaky;
h) hospitalizaci související pouze s potﬁebou peãovatelské a opatrovnické péãe.
âlánek 8
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. Jako doklad o vzniku pojistné události je tﬁeba pﬁedloÏit potvrzení
o poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe na formuláﬁi pojistitele spolu
s kopií propou‰tûcí zprávy.
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 9
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. Zemﬁe-li pojistník - fyzická osoba nebo zanikne-li pojistník - právnická
osoba, kter˘ uzavﬁel doplÀkového poji‰tûní ve prospûch tﬁetí osoby,
vstupuje do doplÀkového poji‰tûní na jeho místo poji‰tûn˘.
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4. 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˘.
5. Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni oznámit pojistiteli neprodlenû jakoukoli zmûnu v údajích uveden˘ch v návrhu na uzavﬁení doplÀkového
poji‰tûní, a to i v pﬁípadû, Ïe k tûmto zmûnám dojde i pﬁed uzavﬁením
doplÀkového poji‰tûní.
6. 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.
7. 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
pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávnûn plnûní ze smlouvy
odmítnout; odmítnutím 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.
9. 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 8, bodû 3 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek;
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.
10. 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.
11. 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 10
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 11
Zmûny pojistné smlouvy
1. Dohodnou-li se úãastníci doplÀkového poji‰tûní na zmûnû rozsahu
doplÀkového 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 lhÛty dle ãlánku 5 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek.
âlánek 12
Zánik doplÀkového poji‰tûní
1. DoplÀkové poji‰tûní zaniká bez nárokÛ na pojistné plnûní okamÏikem
zániku hlavního poji‰tûní nebo okamÏikem zmûny hlavního poji‰tûní
se zmûnûnou pojistnou ãástkou bez povinnosti dal‰ího placení pojistného (redukce).
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6. Zanikne-li doplÀkové 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.
7. Zanikne-li doplÀkové poji‰tûní odmítnutím plnûní podle § 802, odst. 2
obãanského zákoníku, pojistitel pojistné do zániku doplÀkového
poji‰tûní nevrací.
8. DoplÀkové poji‰tûní zaniká v den, kdy poji‰tûn˘ pﬁestane mít trvalé
bydli‰tû v âeské republice.
9. DoplÀkové poji‰tûní zaniká v˘povûdí pojistitele dle ãlánku 10, bodu 2
tûchto DPP DDN.
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2. DoplÀkové poji‰tûní mÛÏe vypovûdût pojistník i pojistitel do dvou
mûsícÛ po uzavﬁení pojistné smlouvy. V˘povûdní lhÛta je osmidenní
a jejím uplynutím doplÀkové poji‰tûní zanikne.
3. DoplÀkové poji‰tûní zaniká ke konci pojistného období v˘povûdí
podanou alespoÀ ‰est t˘dnÛ pﬁed koncem pojistného období,
nejdﬁíve v‰ak poté, co bylo zaplaceno pojistné alespoÀ za 1 rok.
4. Pojistitel nemÛÏe doplÀkové poji‰tûní vypovûdût po uplynutí pûti let
od poãátku doplÀkového poji‰tûní. Ustanovení dle tohoto bodu se
nepouÏije pﬁi v˘povûdi podle ãlánku 10 tûchto DPP DDN.
5. DoplÀkové poji‰tûní zaniká dosaÏením vûku 60 let poji‰tûn˘m nebo
smrtí poji‰tûného.
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