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

V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji‰tûní (VPP ÎP)
Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky ã.j. 323/53479/1994 dne 26. ﬁíjna 1994.

Úvodní ustanovení
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, 185/1991 Sb. ve znûní
zákona ã. 320I1993 Sb., tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
(dále jen VPP ÎP) a pojistnou smlouvou.

V‰eobecná ustanovení
âlánek 1
Terminologie
V tûchto VPP ÎP platí následující pojmy:
a) pojistitel: Generali Poji‰tovna a.s.;
b) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavﬁela pojistnou
smlouvu a je povinna platit pojistné;
c) poji‰tûn˘: osoba, na jejíÏ 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) pojistné plnûní: smlouvou stanovená pojistná ãástka nebo dÛchod,
kterou je pojistitel povinen plnit, nastane-li pojistná událost ve smyslu
ãlánku 11 tûchto VPP ÎP.
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âlánek 2
Druhy poji‰tûní
1. V rámci Ïivotního poji‰tûní pojistitel sjednává:
- poji‰tûní pro pﬁípad doÏití nebo smrti,
- poji‰tûní pro pﬁípad smrti (rizikové poji‰tûní).
2. Pojistitel mÛÏe téÏ sjednávat i jiné druhy Ïivotního poji‰tûní.
Pokud takové poji‰tûní není upraveno zvlá‰tními podmínkami nebo
pojistnou smlouvou, platí pro nû ta ustanovení tûchto VPP ÎP, která
jsou mu povahou a úãelem nejbliÏ‰í.
âlánek 3
Uzavﬁení pojistné smlouvy
1. K uzavﬁení pojistné smlouvy je tﬁeba, aby byl písemn˘ návrh na
uzavﬁení smlouvy pﬁijat ve IhÛtû, kterou urãil navrhovatel a neurãí-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 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 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. Poji‰tûní zaãíná v 0,00 hod. prvého dne následujícího po uzavﬁení
pojistné smlouvy, pokud není ve smlouvû ujednáno, Ïe poji‰tûní
zaãíná jiÏ uzavﬁením pojistné smlouvy nebo pozdûji.
2. Poji‰tûní konãí v 0.00 hod. dne, kter˘ byl sjednán jako konec trvání
poji‰tûní.
âlánek 5
Pojistná doba, pojistné
1. Pojistné je penûÏním ekvivalentem odpovídajícím rozsahu pojistitelem
poskytnuté pojistné ochrany bûhem pojistné doby dohodnuté
v pojistné smlouvû.
2. V˘‰e pojistného se urãuje pode tarifÛ pro jednotlivé druhy poji‰tûní.
Je-li v˘‰e pojistného závislá na vûku poji‰tûného, stanoví se vstupní
vûk poji‰tûného rozdílem kalendáﬁního roku poãátku poji‰tûní a kalendáﬁního roku narození poji‰tûného.
3. Je-li u poji‰tûného dáno zv˘‰ené riziko úmrtí, lze urãit vy‰‰í pojistné,
neÏ je uvedeno v tarifech pro jednotlivé druhy poji‰tûní, nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní.
4. Pojistné je splatné v ãeské mûnû dle ãlánku 5, odst. 2 a 3.
âlánek 6
Splatnost pojistného
1. Pojistné se stanoví buì pro celou smluvenou dobu poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). Není-li ve
smlouvû ujednáno jinak, je pojistn˘m obdobím doba 12 mûsícÛ
(pojistn˘ rok). 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.
2. 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.
3. BûÏn˘m pojistn˘m je roãní pojistné. Pojistník mÛÏe na základû
písemné dohody s pojistitelem platit roãní pojistné v pololetních, ãtvrtletních nebo mûsíãních splátkách (splátky pojistného); v tomto pﬁípadû
se pojistné zvy‰uje o pﬁíplatek. Termíny splatnosti jednotliv˘ch splátek
pojistného jsou stanoveny v pojistné smlouvû.
4. Pﬁi v˘platû pojistného plnûní má pojistitel právo odeãíst od pojistného
plnûní nedoplatky pojistného.
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.
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2. Nebylo-li zaplaceno následné pojistné na pojistné do ‰esti mûsícÛ ode
dne jejich splatnosti, poji‰tûní zaniká s v˘jimkou pﬁípadu, kdy je jiÏ
vytvoﬁena kladná pojistná hodnota (rezerva pojistného); v takovém
pﬁípadû se poji‰tûní mûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou ãástkou
(redukce pojistné ãástky). Kladná pojistná hodnota mÛÏe b˘t vytvoﬁena v pﬁípadû, kdyÏ bylo zaplaceno pojistné do konce mûsíce,
v nûmÏ ubûhla jedna desetina smluvené doby placení pojistného nebo
bylo-li pojistné zaplaceno za období alespoÀ tﬁí let.
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti (ãlánek 2 ods. 1 tûchto VPP ÎP) s dobou
placení bûÏného pojistného do 10 let vãetnû nelze zmûnit na poji‰tûní
se sníÏenou pojistnou ãástkou.
3. Ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou ãástkou dojde
na zaãátku prvého kalendáﬁního dne po lhÛtû, jejímÏ uplynutím by
poji‰tûní jinak zaniklo pro neplacení pojistného.
4. Pojistitel má nárok na pojistné do dne zániku poji‰tûní, resp. do dne,
kdy do‰lo ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou
ãástkou.
âlánek 8
V˘povûì
1. Poji‰tûní mÛÏe 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, nejdﬁíve v‰ak poté,
kdy bylo zaplaceno pojistné alespoÀ za 1 rok.
3. Po v˘povûdi pojistitel vyplatí odbytné vypoãítávané podle kalkulaãních
zásad, pokud je nárok na toto odbytné do poji‰tûní zahrnut a pokud
byla vytvoﬁena kladná pojistná hodnota (rezerva pojistného).
Rezerva pojistného mÛÏe b˘t vytvoﬁena, bylo-li zaplaceno pojistné do
konce mûsíce, v nûmÏ ubûhla jedna desetina smluvené doby placení
pojistného, nebo bylo-li zaplaceno pojistné za období alespoÀ 3 let.
U pojistn˘ch smluv s jednorázov˘m poji‰tûním mÛÏe b˘t vytvoﬁena
kladná pojistná hodnota po uplynutí prvního pojistného roku.
Pro riziková poji‰tûní pro pﬁípad smrti (ãlánek 2 odst. 1 tûchto
VPP ÎP) s dobou placení bûÏného pojistného do 10 let vãetnû je
vyplacení odbytného vylouãeno.
4. Odbytné neodpovídá celkovû zaplacenému pojistnému, ale sníÏené
pojistné rezervû. V˘‰e sníÏení je stanovena podle kalkulaãních zásad.
5. Poji‰tûní, u nûhoÏ bylo zaplaceno odbytné, zaniká tím kalendáﬁním
dnem, ve kterém pojistitel odbytné vyplatil nebo vystavil ‰ek, anebo
vystavil platební pﬁíkaz k provedení v˘platy penûÏnímu ústavu.
6. Na vrácení pojistného není nárok s v˘jimkou pﬁípadÛ pﬁeplacené
ãástky pojistného.
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âlánek 9
ZápÛjãky
1. Pojistník mÛÏe poÏádat o zápÛjãku do v˘‰e odbytného za poplatek,
ve v˘‰i pﬁíslu‰n˘ch úrokÛ. Úroky jsou souãástí pojistného.
Jsou splatné souãasnû s pojistn˘m a vztahují se na nû ustanovení
o prodlení pﬁi placení pojistného (ãlánek 7 tûchto VPP ÎP).
Na poskytnutí zápÛjãky není právní nárok a nelze ji od pojistitele
pﬁedem poÏadovat. Poskytnutou zápÛjãku mÛÏe pojistník kdykoliv
jednorázovû splatit.
2. V pﬁípadû pojistné události je pojistitel oprávnûn sníÏit pojistné plnûní
o poskytnutou zápÛjãku.
3. Dojde-li k vyplacení odbytného nebo ke sníÏení pojistné ãástky, je
pojistitel oprávnûn s ohledem na poskytnutou zápÛjãku sníÏit odbytné
nebo sníÏenou pojistnou ãástku.
4. ZápÛjãka nemÛÏe b˘t poskytnuta pﬁi rizikovém poji‰tûní (ãlánek 2
odst. 1 tûchto VPP ÎP).
âlánek 10
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‰tûného, zejména na dotazy, které se t˘kají jeho souãasn˘ch
a pﬁedchozích nemocí, jeho zdravotních potíÏí a poruch.
2. V pﬁípadû zﬁejmû nepravdivého nebo neúplného zodpovûzení písemn˘ch dotazÛ mÛÏe pojistitel od smlouvy odstoupit nebo odmítnout
pojistné plnûní. Pojistitel toto právo mÛÏe uplatnit do 3 mûsícÛ ode
dne, kdy tuto skuteãnost zjistil.
VPP ÎP

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 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 odbytné (ãlánek 8
odst. 3 tûchto VPP ÎP).
5. V pﬁípadû smrti pojistníka, kter˘ není zároveÀ poji‰tûn˘m, vstupuje do
poji‰tûní na jeho místo poji‰tûn˘. TotéÏ platí, je-li pojistníkem právnická osoba, která zanikne.
âlánek 11
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) pojistky (ãlánek 16 tûchto VPP ÎP) 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) pojistku (ãlánek 16 tûchto VPP ÎP), doklad o posledním zaplacení
pojistného;
b) úmrtní list;
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 12
Pojistné plnûní
1. V pﬁípadû doÏití se konce poji‰tûní pojistitel poskytuje pojistné plnûní
poji‰tûnému. V pﬁípadû smrti poji‰tûného pojistitel poskytuje pojistné
plnûní osobû urãené v pojistné smlouvû (dále jen "oprávnûná osoba").
V˘‰e pojistného plnûní je stanovena v pojistné smlouvû.
2. Z poji‰tûní pojistitel poskytne buì jednorázové plnûní, anebo plnûní ve
formû pravidelnû vypláceného dÛchodu, a to podle toho, co bylo
ujednáno v pojistné smlouvû.
3. Pojistné plnûní je splatné do patnácti dnÛ, jakmile pojistitel skonãí
‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu povinnosti pojistitele plnit. ·etﬁení
musí b˘t provedeno bez zbyteãného odkladu. NemÛÏe-li b˘t skonãeno do jednoho mûsíce potom, kdy se pojistitel o pojistné události
dozvûdûl, je pojistitel povinen poskytnout poji‰tûnému na písemné
poÏádání pﬁimûﬁenou zálohu.
4. Pojistné plnûní je splatné v âeské republice a v ãeské mûnû.
5. Pojistník mÛÏe pojistné plnûní vinkulovat.
6. 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 13
Omezení pojistného plnûní
1. Nebylo-li ujednáno jinak, pojistitel vyplatí pojistné plnûní do v˘‰e
odbytného, 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:
aa) na bojov˘ch akcích nebo jin˘ch váleãn˘ch operacích;
bb) 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);
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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;
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
odbytné ve smyslu ãl. 8 odst. 3 tûchto VPP ÎP.
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, anebo;
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 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 14
Uzemní platnost pojistné smlouvy
Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, ke kter˘m dojde kdekoli
ve svûtû.
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âlánek 15
Oprávnûné osoby
1. Právo na plnûní má, pokud není ve smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûn˘.
Je-li dohodnuto, Ïe pojistnou událostí je smrt poji‰tûného, pojistník
má právo se souhlasem poji‰tûného urãit osobu, které má vzniknout
právo na plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného, a to jménem nebo
vztahem k poji‰tûnému. Pokud nestanoví pojistník jinak, vzniká oprávnûné osobû právo na plnûní okamÏikem vzniku pojistné události.
2. Vznikne-li právo na 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 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;
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 plnûní, tohoto práva nenabude, zpÛsobila-li poji‰tûnému smrt
úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem pravomocnû
odsouzena, práva na plnûní v‰ak nabude v pﬁípadû, Ïe pojistiteli pﬁedloÏí pravomocn˘ rozsudek, jímÏ je zpro‰tûna viny.
âlánek 16
Pojistka
1. Pojistka slouÏí jako písemné potvrzení o uzavﬁení pojistné smlouvy.
2. Dojde-li ke ztrátû nebo ke zniãení pojistky, vystaví pojistitel na písemnou Ïádost pojistníka její druhopis.
3. Vystavením druhopisu pozb˘vá originál platnosti.
4. VyÏadují-li pojistné podmínky pro uplatÀování pojistného plnûní pﬁedloÏení pojistky, mÛÏe pojistitel poÏadovat, aby pojistník pﬁed
vystavením druhopisu pﬁedloÏil dÛkaz o umoﬁení pojistky.
VPP ÎP

âlánek 17
Povinnosti pojistníka
1. SdûIení 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.
âlánek 18
V˘daje a poplatky
1. Mimo sjednané pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi v˘daje
a poplatky ve v˘‰i uvedené v kalkulaãních zásadách (napﬁ. pojistn˘
poplatek, poplatek za vinkulaci). Tyto poplatky jsou souãástí pojistného a vztahují se na nû ustanovení o prodlení pﬁi placení pojistného
(ãlánek 7 tûchto VPP ÎP).
2. Je-li pojistník nebo pojistitel v prodlení s placením pojistného nebo
s v˘platou pojistného plnûní, vzniká nárok na úroky z prodlení. V˘‰i
úroku z prodlení urãuje platn˘ právní pﬁedpis.
âlánek 19
Promlãení, Ïaloba
1. Nároky z poji‰tûní se promlãují v tﬁíleté promlãecí dobû, pﬁiãemÏ
promlãecí doba poãíná bûÏet za 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.
âlánek 20
Podíl na pﬁebytcích
Pojistné smlouvy se podílejí na pﬁípadn˘ch pﬁebytcích pojistného podle
právû platn˘ch kalkulaãních zásad.
âlánek 21
Zmûna rizikového poji‰tûní na poji‰tûní pro pﬁípad doÏití nebo smrti
Rizikové poji‰tûní s pevnou pojistnou ãástkou mÛÏe b˘t kdykoliv, nejpozdûji v‰ak na konci 10. roku pojistné doby, zmûnûno bez nového
ovûﬁování zdravotního stavu poji‰tûného na poji‰tûní pro pﬁípad doÏití
nebo smrti se stejnou nebo sníÏenou pojistnou ãástkou pro pﬁípad smrti.
Pﬁi pojistné dobû do 10 let vãetnû musí b˘t právo na tuto zmûnu uplatnûno nejpozdûji 3 mûsíce pﬁed koncem poji‰tûní (ãlánek 4 odst. 2 tûchto
VPP ÎP).
âlánek 22
Zmûna pojistného plnûní v pﬁípadû doÏití na doÏivotní v˘platu
dÛchodu (právo volby dÛchodu)
1. Poji‰tûn˘ mÛÏe v pﬁípadû doÏití zvolit místo jednorázové v˘platy pojistného plnûní vyplácení doÏivotního dÛchodu, av‰ak pouze v pﬁípadû,
pokud jednorázové plnûní je‰tû nebylo vyplaceno.
2. V˘‰e dÛchodu se vypoãítává ke dni splatnosti pojistného plnûní na
základû tarifÛ pojistitele schválen˘ch dozorãím orgánem. Pro v˘poãet
v˘‰e dÛchodu je rozhodujíci vûk poji‰tûného v den splatnosti pojistného plnûní.
3. Toto právo mÛÏe b˘t uplatÀováno buì vÛãi celému pojistnému plnûní
nebo vÛãi jeho ãásti.
âlánek 23
Zmûna poji‰tûní
1. Dohodnou-li se úãastníci o zmûnû jiÏ sjednaného poji‰tûní, poskytuje
pojistitel pojistná 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. Pﬁi zmûnû poji‰tûní se souãasnou v˘platou odbytného pÛvodní poji‰tûní zaniká dnem úãinnosti dohody o zmûnû poji‰tûní.

Závûreãná ustanovení
Pokud to vyÏaduje úãel a charakter poji‰tûní, lze se v pojistn˘ch smlouvách odch˘iit od pﬁedchozích ustanovení tûchto VPP ÎP s v˘jimkou
ustanovení ãlánku 3 odst. 5, ãlánku 10 odst. 2, 3 a 4 a ãlánku 12
odst. 1 a 2.
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