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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění hospitalizace
následkem úrazu (DPP HOU 2008/01)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Ustanovení těchto DPP HOU 2008/01 doplňují
a rozšiřují zvláštní pojistné podmínky platné
pro sjednaný druh pojištění (ZPP IŽP 2005/01,
ZPP IŽP 2007/01, ZPP ŽP 2005/01, ZPP GL
2005/01, ZPP DZP 2005/01, ZPP U 2005/01).
2. Pojištění uzavřené na základě těchto DPP HOU
2008/01 se sjednává jako pojištění obnosové.
3. Pro pojištění hospitalizace následkem úrazu
platí obdobně ustanovení příslušných pojistných
podmínek platných pro sjednaný druh pojištění
– část týkající se úrazového nebo doplňkového
úrazového pojištění (zánik doplňkového pojištění,
výluky z pojištění, omezení pojistného plnění,
nepojistitelné osoby aj.).
4. Pojištění uzavřené na základě těchto DPP
HOU 2008/01 je možné sjednat pouze jako
doplňkové pojištění k doplňkovému úrazovému
pojištění uzavřenému v rámci životního pojištění,
investičního životního pojištění, životního pojištění
Generali Life a dětského životního pojištění a dále
jako doplňkové pojištění k úrazovému pojištění
a úrazovému pojištění Family.
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k dalšímu úrazu s nutností hospitalizace,
(tj. v případě souběhu nezbytné hospitalizace
v důsledku více úrazů s rozdílným datem
počátku), započítává se hospitalizace ve dnech
souběhu tak, že pojistitel poskytne denní dávku
za každý den souběhu pouze jednou.
9. Právo na plnění nevzniká při hospitalizaci
v důsledku úrazu za dny, kdy se pojištěný
v nemocnici nezdržoval nebo pokud nemocniční
ošetřování trvalo méně než 24 hodin.
10. Zemře-li pojištěný během jednoho měsíce ode
dne úrazu, nevzniká nárok na pojistné plnění
za denní dávky z tohoto doplňkového pojištění.
11. Pojistitel není povinen plnit při hospitalizaci
následkem úrazu za léčebné pobyty:
a) v lázeňských zařízeních, léčebnách, centrech
a sanatoriích, zotavovnách, dietetických
zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě
nemocné a zvláštních dětských zařízeních;
b) v rehabilitačních zařízeních a centrech, kromě
hospitalizace ve speciálních rehabilitačních
zařízeních, kdy pojistitel vyjádřil s tímto
pobytem předem písemný souhlas;
c) při hospitalizaci z důvodů kosmetických úkonů
provedených za účelem léčení následků úrazu,
které nejsou z lékařského hlediska nezbytné;
d) v psychiatrických léčebnách a jiných
zdravotnických zařízeních v důsledku
psychiatrického nebo psychologického nálezu;
e) při používání diagnostických a léčebných
metod, které nejsou všeobecně vědecky
uznány.
Článek 3
Účinnost
Tyto DPP HOU 2008/01 nabývají účinnosti dnem
1. 6. 2008.
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Článek 2
Předmět a rozsah pojištění
1. Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného
v důsledku úrazu definovaného v příslušných
zvláštních pojistných podmínkách. K úrazu
a následné hospitalizaci musí dojít době platnosti
pojištění. Hospitalizací se rozumí poskytnutí
nemocniční (lůžkové) péče pojištěnému (dále jen
„hospitalizace“), která je z lékařského hlediska
nezbytná a trvá minimálně 24 hodin. Z lékařského
hlediska nezbytná hospitalizace je taková, kdy
vzhledem k závažnosti a charakteru úrazu musí
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být ošetření a léčení provedeno v nemocnici
na lůžkové části.
Pojištění pro případ hospitalizace následkem
úrazu se vztahuje na hospitalizaci poskytnutou
na území České republiky a ostatních zemí
Evropské unie.
Pojistná událost začíná dnem přijetí pojištěného
k hospitalizaci a končí dnem, kdy hospitalizace již
není z lékařského hlediska nezbytná. Pojištěnému
je za každý den hospitalizace vyplácena denní
dávka, jejíž výše odpovídá sjednané pojistné
částce.
Denní dávka se vyplácí pouze v případě
hospitalizace na lůžkové části nemocnice,
která pracuje pod stálým, odborným lékařským
dozorem, disponuje dostatečnými diagnostickými,
chirurgickými a terapeutickými možnostmi, užívá
vědecky obecně uznávané léčebné a diagnostické
metody, vede záznamy o zdravotním stavu
a průběhu léčení a její provozování je v souladu
s příslušnými platnými právními předpisy.
Za lékařsky nezbytnou hospitalizaci se nepovažuje
ústavní pobyt v případě, pokud hospitalizace
souvisí s potřebou pečovatelské a opatrovnické
péče nebo je-li pobyt v nemocnici odůvodněn
pouze nedostatkem domácí péče či jinými
osobními poměry pojištěného.
Hospitalizace za účelem ošetření zubů a zákroky
v oblasti čelistní a zubní chirurgie v důsledku
úrazu se považují za lékařsky nezbytné pouze
v případě, že z lékařských důvodů není možné
ambulantní ošetření.
Denní dávky za hospitalizaci následkem úrazu
pojistitel poskytuje maximálně za 90 dnů pobytu
v nemocnici, ke kterému dojde v průběhu čtyř let
od data úrazu.
Dojde-li v době hospitalizace v důsledku úrazu

Generali Pojištovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
IČ: 61859869, DIČ: CZ61859869; klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz

strana 1 z 1

