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

V‰eobecné pojistné podmínky pro pﬁípad úrazu (VPPU)
Schváleno Ministersvem financí âeské republiky 23. bﬁezna 1998 ã.j. 321 /17253/1998.

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní pro pﬁípad úrazu, které sjednává Generali Poji‰Èovna a.s.,
(dále jen „pojistitel“) se ﬁídí obãansk˘m zákoníkem v platném znûní,
zákonem o poji‰Èovnictví v platném znûní, tûmito v‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami (dále jen VPPU) a pojistnou smlouvou.

I. Obecná ãást
âlánek 1
Definice základních pojmÛ
Pojistitel - Generali Poji‰Èovna a.s..
Pojistník - fyzická nebo právnická osoba, která uzavﬁela pojistnou
smlouvu a je povinna zaplatit pojistné.
Poji‰tûn˘ - fyzická osoba, na jejíÏ zdraví nebo Ïivot se poji‰tûní
vztahuje.
Pojistné - úhrada za poskytnutou pojistnou ochranu.
Pojistné období - období, pro které je sjednána platba bûÏného
pojistného.
Pojistná událost - úraz poji‰tûného ve smyslu tûchto VPPU.
Pojistné plnûní - ãástka, kterou je pojistitel povinen plnit, nastaneli pojistná událost; tato ãástka je odvozena od pojistné ãástky
stanovené pojistnou smlouvou.

99 45 31 08 01.2002 verze 01

âlánek 2
Rozsah poji‰tûní
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad smrti a/nebo trvalé invalidity,
které vznikly následkem úrazu v dobû trvání poji‰tûní. Dále je
moÏné si pﬁipojistit náklady spojené s úrazem a/nebo denní
od‰kodné za dobu nezbytného léãení.
Poji‰tûní je platné na území celého svûta, pokud není v pojistné
smlouvû ujednáno jinak. V˘plata pojistného plnûní se poskytuje
v âeské republice a v ãeské mûnû, pokud není v pojistné
smlouvû ujednáno jinak.
2. Poji‰tûní pro pﬁípad úrazu se vztahuje na úrazy, které poji‰tûn˘
utrpí v bûÏném Ïivotû, pokud tyto pojistné podmínky nebo
pojistná smlouva nestanoví jinak.
âlánek 3
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí ve smyslu tûchto pojistn˘ch podmínek 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); pﬁeru‰ení
degenerativnû zmûnûn˘ch orgánÛ mal˘m nepﬁím˘m násilím
(Achillova ‰lacha, 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 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 4
V˘luky z poji‰tûní
1. 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 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 poji‰tûní
vztahuje;
c) zpÛsobené psychickou poruchou ãi poruchou vûdomí
(vlivem alkoholu, lékÛ, drog, srdeãním infarktem, mozkovou
pﬁíhodou, epileptick˘m záchvatem, cukrovkou, apod.);
d) které zpÛsobily drobné po‰kození kÛÏe a sliznic, ale mají
za následek vniknutí infekãního ãinitele, kter˘ dﬁíve nebo
pozdûji zpÛsobí onemocnûní (toto se nevztahuje na vzteklinu a tetanus).
2. 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.;
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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;
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. 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) pﬁi vnitrostátních násiln˘ch nepokojích, kter˘ch se poji‰tûn˘
aktivnû zúãastnil na stranû iniciátora nepokojÛ.
âánek 5
Pojistná smlouva
1. Poji‰tûní vzniká 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 pojistník, pojistitel pﬁijímá návrh vystavením pojistky, jakoÏto listiny o pojistné
smlouvû. Pojistná smlouva nab˘vá úãinnosti 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 lhÛtû
do 1 mûsíce ode dne, kdy pojistník návrh obdrÏel, je pojistná
smlouva uzavﬁena dnem, kter˘ je uveden v návrhu pojistné
smlouvy.
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âlánek 6
Doba trvání poji‰tûní, jeho poãátek a konec
1. Poji‰tûní se sjednává na dobu 1 roku, 5 nebo 10 let, pokud
není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
2. Poji‰tûní zaãíná v 0.00 hodin dne sjednaného jako poãátek
poji‰tûní, je-li k tomuto dni zaplaceno pojistné v plné dohodnuté v˘‰i, jinak zaãíná aÏ dnem zaplacení, ne v‰ak dﬁíve neÏ
dnem poãátku poji‰tûní uveden˘m v pojistné smlouvû.
3. Poji‰tûní konãí ve 24.00 hodin posledního dne trvání poji‰tûní.
Je-li doba trvání poji‰tûní sjednána podle dnÛ, t˘dnÛ nebo
mûsícÛ, pﬁipadá konec poji‰tûní na den, kter˘ se pojmenováním nebo ãíslem shoduje se dnem poãátku poji‰tûní. Není-li
takov˘ den v posledním mûsíci trvání poji‰tûní, pﬁipadne konec
poji‰tûní na poslední den pﬁíslu‰ného mûsíce.
4. Je-li poji‰tûní sjednáno na dobu urãitou, nejménû na 1 rok,
prodluÏuje se vÏdy o dal‰í rok, pokud jeden z úãastníkÛ
pojistné smlouvy nesdûlí písemnû druhému, nejménû 6 t˘dnÛ
pﬁed uplynutím smluvní doby, Ïe na dal‰ím poji‰tûní nemá
zájem.
âlánek 7
Zmûny pojistn˘ch ãástek
1. Pokud se úãastníci dohodnou na zmûnû pojistn˘ch ãástek
nebo rozsahu poji‰tûní jiÏ sjednaného, plní pojistitel ze zmûnûného poji‰tûní aÏ z pojistn˘ch událostí, které nastanou od
smluvnû stanoveného dne.
2. 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.
3. 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
VPPU

plnûní z pojistné ãástky, kterou sníÏí v pomûru sjednaného
pojistného k pojistnému, které by jí náleÏelo podle sazeb platn˘ch pro novou profesní ãinnost.
4. V souvislosti s vûkem poji‰tûného dochází ke zmûnû sjednané
pojistné ãástky v tûchto pﬁípadech:
a) v pﬁípadû úrazového poji‰tûní dítûte platí pojistná ãástka
sjednaná pro toto poji‰tûní do konce pojistného období,
v nûmÏ poji‰tûné dítû dovr‰ilo vûku 15 let; pro dûti star‰í
15 let platí sjednaná pojistná ãástka do konce pojistného
období, v nûmÏ dovr‰ilo vûku 19 let, pokud Ïije s pojistníkem ve spoleãné domácnosti a nepobírá Ïádné pﬁíjmy
z v˘dûleãné ãinnosti;
nepoÏádá-li pojistník o zmûnu poji‰tûní na poji‰tûní pro
dospûlé, sniÏuje se pojistná ãástka v pomûru pojistného,
které bylo ujednáno, k pojistnému, které by pojistiteli náleÏelo podle sazeb platn˘ch pro poji‰tûní dospûl˘ch;
b) v pﬁípadû úrazového poji‰tûní dospûlé osoby, která
v prÛbûhu poji‰tûní dovr‰í 65 let, konãí sjednaná pojistná
ãástka uplynutím pojistného období, ve kterém poji‰tûná
osoba dovr‰ila 65 let;
nepoÏádá-li tato osoba o zmûnu na úrazové poji‰tûní osob
star‰ích 65 let, sniÏuje se pojistná ãástka v pomûru pojistného, které bylo sjednáno, k pojistnému, které by pojistiteli
náleÏelo podle sazeb platn˘ch pro poji‰tûní osob star‰ích
65 let.
âlánek 8
PﬁedbûÏné krytí
1. Pﬁi sjednávání pojistné smlouvy se mohou úãastníci dohodnout, zda a za jak˘ch podmínek poskytne pojistitel pojistné
plnûní, nastane-li pojistná událost je‰tû pﬁed uzavﬁením pojistné
smlouvy (tzv. pﬁedbûÏné krytí).
2. Pro ujednání o pﬁedbûÏném krytí je závazná smlouva o pﬁedbûÏném úrazovém poji‰tûní, která je samostatn˘m dodatkem
k návrhu smlouvy na uzavﬁení úrazového poji‰tûní.
3. PﬁedbûÏné krytí zaniká ve 24 hodin dne pﬁedcházejícího dni,
ve kterém zaãíná poji‰tûní dle pojistky-pﬁijetí návrhu smlouvy na
úrazové poji‰tûní. V pﬁípadû úmrtí poji‰tûného nebo v pﬁípadû
odmítnutí návrhu smlouvy na úrazové poji‰tûní ze strany pojistitele nebo pojistníka zaniká pﬁedbûÏné krytí ke dni sepsání
smlouvy o pﬁedbûÏném úrazovém poji‰tûní.
âlánek 9
Úãastníci poji‰tûní
1. Úãastníky poji‰tûní jsou vedle pojistitele pojistník a poji‰tûn˘.
Pojistník je ten, kdo s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavﬁel,
poji‰tûn˘ je ten, na jehoÏ Ïivot nebo zdraví se poji‰tûní vztahuje.
2. Pojistníkovi náleÏí v˘kon v‰ech práv a povinností vypl˘vajících
z pojistné smlouvy, pokud není ve smlouvû ujednáno jinak.
3. Právo na plnûní má poji‰tûn˘, pokud není ve smlouvû ujednáno
jinak.
4. Zemﬁe-li pojistník-fyzická osoba nebo zanikne-li pojistník-právnická osoba, kter˘ uzavﬁel poji‰tûní ve prospûch poji‰tûného,
pﬁecházejí v‰echna práva a povinnosti dané pojistnou
smlouvou z pojistníka na poji‰tûného, není-li v pojistné smlouvû
ujednáno jinak.
5. Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, Ïe pojistnou událostí je smrt
poji‰tûného, má pojistník 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 (dále
jen „obmy‰lená osoba“). AÏ do vzniku pojistné události mÛÏe
pojistník se souhlasem poji‰tûného urãení obmy‰lené osoby
mûnit.
6. Obmy‰lená osoba má právo na plnûní aÏ po vzniku pojistné
události.
7. Vznikne-li právo na plnûní nûkolika osobám a nejsou-li podíly
urãeny, má kaÏdá z nich právo na stejn˘ díl; podíl nenabyt˘
nûkter˘m z oprávnûn˘ch náleÏí ostatním oprávnûn˘m osobám,
kaÏdé stejn˘m dílem.
8. Není-li v dobû pojistné události urãena obmy‰lená osoba nebo
nenabude-li práva na plnûní, nab˘vají tohoto práva osoby
uvedené v ustanovení § 817 odst. 2 a 3 obãanského zákoníku.
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9. Je-li dûdicem stát nebo pﬁipadne-li dûdictví jako odúmrÈ státu,
nevzniká mu právo na pojistné plnûní.
10. Byl-li úraz poji‰tûného zpÛsoben úmysln˘m jednáním nebo
hrubou nedbalostí obmy‰lené osoby, má pojistitel právo sníÏit
ãi zcela odmítnout pojistné plnûní. Hrubou nedbalostí se
rozumí takové jednání obmy‰lené osoby, které je v rozporu
s dobr˘mi mravy ve smyslu obã. zák.
11. V‰echna ustanovení tûchto VPPU, která se t˘kají pojistníka,
se pﬁimûﬁenû vztahují i na poji‰tûného a na v‰echny osoby,
které uplatÀují nárok na pojistné plnûní. Tyto osoby rovnûÏ
odpovídají za plnûní pﬁedepsan˘ch povinností, povinností ke
zmírnûní ‰kody a povinností smûﬁujících k pﬁedcházení
‰kodám.
âlánek 10
Nepojistitelné osoby
1. Za nepojistitelné osoby, které nemohou b˘t pﬁijaty do 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 úrazové poji‰tûní
jsou v pracovní neschopnosti.
Za osobu trvale práce neschopnou se ve smyslu tûchto VPPU
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. Stane-li se poji‰tûn˘ bûhem trvání poji‰tûní nepojistitelnou
osobou, má pojistitel právo poji‰tûní vypovûdût bez v˘povûdní
lhÛty; poji‰tûní zaniká okamÏikem doruãení v˘povûdi.
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âlánek 11
Pojistné, pojistné období, splatnost pojistného
1. Pojistné je úhrada za poskytnutou pojistnou ochranu.
2. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, má pojistitel právo na
pojistné od okamÏiku uzavﬁení pojistné smlouvy. Pojistné se
stanoví jednorázovû za celou smluvenou dobu poji‰tûní nebo
jako bûÏné pojistné vÏdy za pﬁíslu‰né pojistné období.
3. Pojistn˘m obdobím se rozumí dohodnuté ãasové období, za
které se platí bûÏné pojistné (roãní, pololetní, ãtvrtletní ãi
mûsíãní pojistné období).
4. Pokud není ve smlouvû ujednáno jinak, je bûÏné pojistné
splatné prvního dne pojistného období.
5. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku poji‰tûní.
6. Zanikne-li poji‰tûní pﬁed uplynutím doby, za kterou bylo zaplaceno bûÏné pojistné, je pojistitel povinen jeho zb˘vající ãást
vrátit, s v˘jimkou pﬁípadÛ uveden˘ch v bodû 3 ãl. 13 ãásti I.
tûchto VPPU.
7. Nastala-li pojistná událost a dÛvod dal‰ího poji‰tûní tím odpadl,
náleÏí pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v nûmÏ
pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleÏí pojistiteli
i v tûchto pﬁípadech vÏdy celé.
8. Byla-li poskytnuta sleva na pojistném s ohledem na sjednanou
délku poji‰tûní a k zániku poji‰tûní do‰lo pﬁed uplynutím této
doby, má pojistitel právo, aby mu pojistník doplatil tu ãástku,
která by mu náleÏela na pojistném bez slevy do zániku poji‰tûní; to neplatí v pﬁípadû smrti poji‰tûného.
9. Pﬁípadné pﬁebytky pojistného pouÏije pojistitel ke zv˘hodnûní
poji‰tûní formou roz‰íﬁení jeho rozsahu, zv˘‰ení pojistn˘ch
ãástek nebo sníÏení sazeb pojistného.
âlánek 12
Prodlení
1. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel
právo poÏadovat úrok z prodlení.
2. Nebylo-li zaplaceno jednorázové pojistné nebo pojistné za první
pojistné období do 3 mûsícÛ ode dne splatnosti nebo pojistné
za dal‰í pojistné období do 6 mûsícÛ ode dne splatnosti, poji‰tûní zaniká uplynutím pﬁíslu‰né lhÛty.
3. Pokud má dojít k v˘platû pojistného plnûní za pojistnou událost
a pojistník je v prodlení s úhradou sjednaného pojistného,
mÛÏe si pojistitel dluÏné pojistné vãetnû úrokÛ z prodlení
odeãíst z pojistného plnûní.
VPPU

âlánek 13
Zánik poji‰tûní
1. Poji‰tûní mÛÏe vypovûdût kaÏd˘ z úãastníkÛ do dvou mûsícÛ
po uzavﬁení pojistné smlouvy. V˘povûdní lhÛta je osmidenní
a zaãíná bûÏet dnem doruãení v˘povûdi druhé stranû; jejím
uplynutím poji‰tûní zanikne.
2. Vedle dÛvodÛ uveden˘ch v obã. zák. poji‰tûní zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno, pokud
se nejedná o prodlouÏení smlouvy podle bodu 4 ãl. 6 ãásti
I. tûchto VPPU;
b) smrtí osoby, na kterou se poji‰tûní vztahuje;
c) v˘povûdí podle bodu 2 ãl. 10 ãásti I. tûchto VPPU.
3. Zanikne-li poji‰tûní odstoupením od smlouvy podle § 802
odst. 1) obãanského zákoníku, vrátí pojistitel tomu, kdo s ním
pojistnou smlouvu uzavﬁel, zaplacené pojistné sníÏené
o náklady, které vznikly s uzavﬁením a správou pojistné
smlouvy. Ten, kdo uzavﬁel pojistnou smlouvu, je povinen vrátit
pojistiteli v‰e, co bylo ze smlouvy plnûno.
4. Úãastníci poji‰tûní mají právo vypovûdût pojistnou smlouvu po
kaÏdé pojistné události. Toto právo mohou úãastníci poji‰tûní
uplatnit ve lhÛtû do jednoho mûsíce po oznámení pojistné
události.
âlánek 14
Práva a povinnosti úãastníkÛ 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 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.
2. Poru‰í-li pojistník nebo poji‰tûn˘ povinnosti uvedené v bodû 1
tohoto ãlánku, má pojistitel právo od pojistné smlouvy
odstoupit, jestliÏe by pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení
dotazÛ pojistnou smlouvu 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 poji‰tûní a která pro
uzavﬁení pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávnûn plnûní
ze smlouvy odmítnout; odmítnutím plnûní 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 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 poji‰tûní povinen do 15-ti
pracovních dnÛ oznámit pojistiteli ve‰keré zmûny, které nastaly
oproti okolnostem uveden˘m v návrhu na uzavﬁení úrazového
poji‰tûní (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. 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 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 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;
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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 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.
7. 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, ev. s pitvou a exhumací.
8. Mûlo-li vûdomé poru‰ení povinností uveden˘ch v bodû 5, 6 a 7
tohoto ãlánku podstatn˘ vliv na zvût‰ení rozsahu následkÛ
úrazu a povinnosti pojistitele plnit, je pojistitel oprávnûn pojistné
plnûní sníÏit.
âlánek 15
Závûreãná ustanovení
1. Pro v‰echny úkony t˘kající se poji‰tûní je tﬁeba písemné formy.
2. 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.
3. Pﬁi uplatnûní nároku z poji‰tûní jsou pﬁíslu‰né soudy âeské
republiky; místní pﬁíslu‰nost soudÛ se ﬁídí pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními obãanského soudního ﬁádu ã. 99/1963 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

99 45 31 08 01.2002 verze 01

II. Zvlá‰tní ãást - urãení v˘‰e plnûní
âlánek 1
Trvalá invalidita
1. Trvalou invaliditou se rozumí následky úrazu, které jiÏ nejsou
schopny zlep‰ení, tj. trvalá ovlivnûní tûlesn˘ch a du‰evních
funkcí. Stupnûm invalidity se rozumí v˘‰e trvalé invalidity.
StupeÀ invalidity se urãuje v procentech.
Pojistitel má povinnost plnit za trvalou invaliditu vzniklou
následkem úrazu, která objektivnû nastala bûhem jednoho roku
ode dne úrazu, na základû písemné Ïádosti poji‰tûného
o plnûní.
Pojistitel nemá povinnost plnit za následky úrazu, které se
poprvé objektivnû objevily po uplynutí jednoho roku od úrazu.
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 plnûní teprve po
uplynutí jednoho roku ode dne úrazu.
Základem pro urãení stupnû invalidity je tabulka ã. 1, která je
nedílnou souãástí pojistné smlouvy.
2. 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 ã. 1, která je
nedílnou souãástí pojistné smlouvy.
3. Nelze-li stanovit stupeÀ invalidity podle v˘‰e uvedené tabulky,
stanoví se stupeÀ invalidity lékaﬁsk˘m posudkem s ohledem na
míru funkãnosti po‰kozeného orgánu.
VPPU

4. 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 ãl. 1 ãásti II. tûchto VPPU a o takto
zji‰tûn˘ rozsah pﬁedchozí invalidity se sníÏí pojistné plnûní.
5. Pojistitel krátí pojistné plnûní v pﬁípadech uveden˘ch v bodu 4
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.
6. Není-li stupeÀ invalidity jednoznaãn˘ z hlediska druhu a rozsahu
následkÛ úrazu, má pojistitel i poji‰tûn˘ právo na dal‰í lékaﬁské
pﬁezkoumání stupnû invalidity, a to do dvou let ode dne vzniku
úrazu. Toto následné pﬁezkoumání provede lékaﬁ urãen˘ pojistitelem.
7. Zemﬁe-li poji‰tûn˘:
a) bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu,
nevzniká nárok na plnûní za trvalou invaliditu;
b) bûhem jednoho roku ode dne úrazu z dÛvodÛ, které
nejsou v pﬁíãinné souvislosti s úrazem, vyplatí pojistitel
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 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
plnûní ve v˘‰i, která odpovídá stupni pﬁedpokládané trvalé
invalidity, stanovené podle posledního lékaﬁského posudku.
âlánek 2
Smrt poji‰tûného
1. Zemﬁe-li poji‰tûn˘ do 1 roku od pojistné události na následky
úrazu, pojistitel vyplatí pojistnou ãástku sjednanou pro pﬁípad
smrti následkem úrazu tomu, komu po smrti poji‰tûného
vzniklo právo na plnûní.
2. Do pojistného plnûní pro pﬁípad smrti se zahrnují platby, které
byly poji‰tûnému vyplaceny jako pojistné plnûní za trvalou invaliditu z téhoÏ úrazu. Byla-li pojistitelem plnûna za trvalou
invaliditu vy‰‰í ãástka, neÏ je pojistná ãástka sjednaná pro
pﬁípad smrti, pojistitel nemá právo na vrácení rozdílu tûchto
dvou plnûní.
3. V pﬁípadû smrti poji‰tûného dítûte ve vûku do 15 let se plnûní
poskytne ve v˘‰i pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch na pohﬁeb,
a to aÏ do v˘‰e pojistné ãástky sjednané pro pﬁípad smrti.
âlánek 3
Denní od‰kodné za dobu nezbytného léãení
1. Dojde-li k úrazu, vyplatí pojistitel denní od‰kodné za dobu,
která odpovídá dobû prÛmûrného nezbytného léãení pro toto
po‰kození podle oceÀovací tabulky uvedené v tabulce ã. 2,
která je nedílnou souãástí pojistné smlouvy.
2. Není-li tûlesné po‰kození v oceÀovací tabulce uvedeno, urãí
pojistitel v˘‰i plnûní podle doby nezbytného léãení, 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. Denní
od‰kodné za dobu nezbytného léãení jedné pojistné události se
proplácí nejdéle za dobu 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. Pojistiteli nevzniká povinnost vyplatit denní od‰kodné za dobu
nezbytného léãení, zemﬁe-li poji‰tûn˘ do jednoho mûsíce ode
dne úrazu.
6. Denní od‰kodné za dobu nezbytného léãení se vyplácí ode dne
sjednaného ve smlouvû (tzv. karenãní lhÛta).
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âlánek 4
Náklady spojené s úrazem
1. Za náklady spojené s úrazem se povaÏují:
a) náklady spojené se záchranou poji‰tûného (dále jen
„zachraÀovací náklady“);
b) náklady spojené s transportem poji‰tûného (dále jen
„náklady transportu“).
ad a) Za zachraÀovací náklady se povaÏují v‰echny nezbytné
náklady, které bylo nutné vynaloÏit na záchranu Ïivota
nebo zdraví poji‰tûného.
ad b) Za náklady transportu se povaÏují náklady vynaloÏené na
lékaﬁem doporuãen˘ zpÛsob transportu zranûného
z místa úrazu nebo z nemocnice, v níÏ se nachází po
úrazu, do místa jeho bydli‰tû nebo z místa úrazu do
nemocnice, která je jeho bydli‰ti nejblíÏe.
V pﬁípadû smrtelného úrazu poji‰tûného pojistitel hradí náklady
za pﬁevoz mrtvého do místa jeho posledního trvalého bydli‰tû.
2. Náklady spojené s úrazem hradí pojistitel do v˘‰e sjednané
pojistné ãástky, pouze nejsou-li hrazeny ze sociálního zabezpeãení nebo zdravotního poji‰tûní.
3. Náklady spojené s úrazem se proplácejí proti pﬁedloÏení úãtu
na úãelnû vynaloÏené a lékaﬁem doporuãené náklady.
âlánek 5
DoplÀkové plnûní
1. Pojistitel uhradí i náklady, které poji‰tûnému vzniknou v souvislosti s plnûním jeho povinností podle bodu 6 ãl. 14 ãásti I.
tûchto VPPU s v˘jimkou bodu 6 písm. a/, e/, j/ uvedeného
ãlánku; pokud je v‰ak sjednáno pﬁipoji‰tûní nákladÛ spojen˘ch
s úrazem, uhradí pojistitel náklady podle bodu 6 ãl. 14 ãásti I.
tûchto VPPU s v˘jimkou bodu 6 písm. e/ a j/, a to do v˘‰e
sjednané ãástky pro toto pﬁipoji‰tûní.

DoloÏka ã. 1
Aktualizace pojistného a pojistn˘ch ãástek
1. Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, upravují se pojistné ãástky
o procentní sazbu, která odpovídá v˘voji indexu spotﬁebitelsk˘ch cen, vydávaného mûsíãnû âesk˘m statistick˘m úﬁadem.
Pojistné se upravuje ve stejném pomûru jako pojistná ãástka.
Zmûna pojistn˘ch ãástek a pojistného se provádí kaÏdoroãnû
ke dni splatnosti pojistného. Pro stanovení procentní sazby je
rozhodn˘ poslední index zveﬁejnûn˘ pﬁed splatností pojistného.
Pojistné ãástky pro pﬁípad trvalé invalidity a smrti se zaokrouhlují nahoru na celé tisíce.
2. Zmûnu pojistn˘ch ãástek a pojistného potvrzuje pojistník.
V˘chozí index je uveden v pojistce.
3. Toto zvlá‰tní ujednání o aktualizaci pojistného a pojistn˘ch
ãástek mohou úãastníci poji‰tûní vypovûdût písemnû, a to ve
lhÛtû tﬁí mûsícÛ pﬁed koncem pojistného období; ostatní
smluvní ujednání nejsou touto v˘povûdí dotãena.
DoloÏka ã. 2
Rodinné poji‰tûní
1. Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, Ïe poji‰tûní sjednané podle
tûchto VPPU se vztahuje kromû poji‰tûné osoby (dále jen
„hlavní poji‰tûná osoba“) i na manÏela(lku) nebo druha(Ïku)
poji‰tûného, kter˘(á) je ve smlouvû jmenovitû uveden(a)
a smlouvu podepsal(a) spoleãnû s poji‰tûn˘m (dále jen „spolupoji‰tûná osoba“). Takto sjednané poji‰tûní se dále vztahuje
i na dûti jmenovitû uvedené ve smlouvû.
2. Za dûti se povaÏují dûti vlastní, nevlastní a osvojené ve vûku do
15 let, Ïijí-li ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m.
Na dûti star‰í 15 let, ale mlad‰í neÏ 19 let se poji‰tûní vztahuje
jen v pﬁípadû, Ïijí-li s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti
a nepobírají-li Ïádné pﬁíjmy z v˘dûleãné ãinnosti.
3. Pojistné ãástky uvedené v pojistce se vztahují na hlavní poji‰tûnou osobu ve v˘‰i 100 %, na spolupoji‰tûnou osobu ve v˘‰i
50 %, a na kaÏdé dítû ve v˘‰i 25 %.
V pﬁípadû smrti poji‰tûného dítûte ve vûku do 15 let se plnûní
poskytne ve v˘‰i pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch na pohﬁeb,
a to aÏ do v˘‰e pojistné ãástky pro pﬁípad smrti.
4. Pokud není ve smlouvû ujednáno jinak, v pﬁípadû smrti nûkteré
osoby poji‰tûné rodinn˘m poji‰tûním vzniká právo na pojistné
plnûní
- navzájem poji‰tûnému a jeho manÏelovi(lce) / druhovi(Ïce);
- obmy‰lené osobû, není-li jí, osobám uveden˘m v ustan.
§ 817 odst. 2, 3 obãanského zákoníku;
- osobû, která vynaloÏila náklady na pohﬁeb, jde-li o smrt dítûte.
5. Rodinné poji‰tûní zaniká kromû dÛvodÛ uveden˘ch v ãl. 13
ãásti I. tûchto VPPU rovnûÏ smrtí hlavní poji‰tûné nebo spolupoji‰tûné osoby.
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âlánek 6
Splatnost 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.

III. Zvlá‰tní ujednání k v‰eobecn˘m
pojistn˘m podmínkám pro pﬁípad úrazu
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