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âlánek 1
Úvodní ustanovení
Pro soukromé poji‰tûní osob (dále jen „poji‰tûní“),
které sjednává Generali Poji‰Èovna a.s. se sídlem
Bûlehradská 132, Praha 2, 120 84, âeská republika
(dále jen „pojistitel“) jako poji‰tûní obnosové, platí
zákon ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, obãansk˘
zákoník a ostatní obecnû závazné právní pﬁedpisy
âeské republiky, tyto VPP POS 2005/01, zvlá‰tní
pojistné podmínky pro sjednané druhy poji‰tûní (dále
jen ZPP), dal‰í ujednání a pojistná smlouva.
âlánek 2
Vymezení pojmÛ
Pro úãely sjednávaného poji‰tûní platí toto vymezení
pojmÛ:
a) pojistníkem je osoba, která uzavﬁela s pojistitelem pojistnou smlouvu;
b) poji‰tûn˘m je osoba, na jejíÏ Ïivot a zdraví se
poji‰tûní vztahuje;
c) oprávnûnou osobou je osoba, které v dÛsledku
pojistné události vznikne nárok na pojistné plnûní;
oprávnûnou osobou je poji‰tûn˘, pokud právní
pﬁedpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak;
d) pojistnou událostí je nahodilá skuteãnost, specifikovaná v ZPP a blíÏe urãená v pojistné smlouvû,
se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit;
e) ‰kodnou událostí je skuteãnost, ze které vznikla
‰koda a která by mohla b˘t dÛvodem vzniku
práva na pojistné plnûní;
f) pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pﬁíãina vzniku
pojistné události; pojistn˘m nebezpeãím se rozumí
pojistná událost, pﬁípadnû pﬁíãina pojistné události
blíÏe definovaná v ZPP;
g) pojistn˘m rizikem je míra pravdûpodobnosti
vzniku pojistné události vyvolané pojistn˘m nebezpeãím;
h) pojistn˘m zájmem je oprávnûná potﬁeba
ochrany pﬁed následky nahodilé skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím;
i) pojistnou dobou je doba, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno a zaãíná bûÏet od poãátku poji‰tûní;
j) poãátkem poji‰tûní je datum uvedené v pojistce
jako poãátek poji‰tûní;
k) pojistn˘m obdobím je ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû, za které se platí pojistné;
l) pojistn˘m rokem je doba, která zaãíná bûÏet
v 00.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvû
jako poãátek poji‰tûní a konãí v 00.00 hodin dne,
kter˘ se sv˘m ãíslem shoduje se dnem poãátku
poji‰tûní;
m) v˘roãním dnem je den, kter˘ se sv˘m ãíslem
kaÏdoroãnû shoduje se dnem poãátku poji‰tûní;
n) pojistn˘m je úplata za poji‰tûní;
o) bûÏn˘m pojistn˘m je pojistné za dohodnuté
pojistné období;
p) jednorázov˘m pojistn˘m je pojistné stanovené
za celou pojistnou dobu a je splatné k poãátku
poji‰tûní;
q) následn˘m pojistn˘m je bûÏné pojistné za druhé
a dal‰í pojistné období;

r)
s)

t)

u)

v)
w)

x)

y)

prvním pojistn˘m je bûÏné pojistné, které není
následn˘m pojistn˘m;
poji‰tûním obnosov˘m je poji‰tûní, jehoÏ
úãelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanãní
ãástky v dÛsledku pojistné události ve v˘‰i, která
je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody;
pojistn˘m plnûním je ãástka, kterou je pojistitel
povinen plnit na základû pojistné smlouvy,
nastane-li pojistná událost specifikovaná v ZPP;
pojistnou ãástkou je ãástka dohodnutá
v pojistné smlouvû, na jejímÏ základû se stanoví
pojistné plnûní;
pojistkou je písemné potvrzení pojistitele
o uzavﬁení pojistné smlouvy;
pojistnou smlouvou je smlouva o finanãních
sluÏbách, ve které se pojistitel zavazuje zejména
poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnûní
v pﬁípadû vzniku pojistné události a pojistník se
zavazuje zejména platit pojistné;
korespondenãní adresou je adresa trvalého
bydli‰tû nebo sídla, popﬁ. jiná adresa na území âR
písemnû sdûlená pojistiteli pojistníkem, na kterou
pojistitel v˘hradnû doruãuje ve‰kerou písemnou
korespondenci; se zasíláním na korespondenãní
adresu je spojena fikce doruãení; v pﬁípadû, Ïe je
pojistiteli sdûlena jako korespondenãní adresa
adresa osoby odli‰né od pojistníka ãi poji‰tûného,
nenese pojistitel odpovûdnost za dÛsledky
plynoucí z pﬁípadného prodlení pﬁi pﬁedání korespondence mezi tûmito osobami;
kontaktním spojením je telefonické, e-mailové
nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávnûn
zaslat svá sdûlení nebo nabídky.

âlánek 3
Uzavﬁení pojistné smlouvy
1. Návrh pojistníka na uzavﬁení pojistné smlouvy je
sepsán k datu, které je uvedeno na návrhu
pojistné smlouvy jako datum podpisu.
2. K uzavﬁení pojistné smlouvy je tﬁeba, aby byl
písemn˘ návrh na uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁijat
ve lhÛtû do 3 mûsícÛ od sepsání návrhu. Pojistitel
pﬁijímá návrh vystavením pojistky. Pojistná
smlouva je uzavﬁena dnem doruãení pojistky
pojistníkovi.
3. Nesouhlasí-li pojistitel s návrhem pojistníka, vystaví
nejpozdûji ve lhÛtû do 3 mûsícÛ od sepsání
návrhu protinávrh, kter˘ se povaÏuje za nov˘
návrh ze strany pojistitele. Protinávrh je pﬁijat
pojistníkem doruãením písemného souhlasu
s tímto protinávrhem pojistiteli ve lhÛtû do 2
mûsícÛ ode dne doruãení protinávrhu pojistníkovi.
Pojistná smlouva je uzavﬁena dnem doruãení písemného souhlasu s protinávrhem pojistiteli.
4. V pﬁípadû odmítnutí návrhu pojistníka ze strany
pojistitele, napﬁ. z dÛvodu nedodání v‰ech potﬁebn˘ch podkladÛ, bude pojistníkovi vystaveno
oznámení o odmítnutí do 3 mûsícÛ od sepsání
návrhu.
5. Jedná-li se o protinávrh, kter˘ spoãívá pouze ve
zmûnû poãátku poji‰tûní, mÛÏe k nûmu pﬁipojit
pojistiel doloÏku, Ïe nevyjádﬁí-li se pojistník do

1 mûsíce od doruãení, má se za to, Ïe s protinávrhem souhlasí.
6. Doba, na kterou je pojistná smlouva uzavﬁena, je
doba ode dne uzavﬁení pojistné smlouvy do dne
sjednaného konce pojistné doby.
âlánek 4
Vznik a trvání poji‰tûní
1. Pojistná ochrana v rozsahu dohodnutém
v pojistné smlouvû je poskytována od 00.00 hodin
dne uzavﬁení pojistné smlouvy ve smyslu ãlánku 3,
bylo-li k tomuto datu zaplaceno bûÏné pojistné za
první dohodnuté pojistné období nebo jednorázové pojistné v plné v˘‰i, jinak je poskytována aÏ
dnem zaplacení, ne v‰ak dﬁíve neÏ dnem poãátku
poji‰tûní uvedeném v pojistce.
2. V dobû od 00.00 hodin 5. dne následujícího po
prokazatelném poukázání pojistného ve v˘‰i
uvedené v návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy do
okamÏiku poskytování pojistné ochrany ve smyslu
odst. 1 je poskytována pojistná ochrana sjednaná
v tomto návrhu; maximální v˘‰e pojistného plnûní
po tuto dobu ãiní 3 000 000 Kã za jednu pojistnou
událost, av‰ak pouze v pﬁípadû, Ïe dojde
k uzavﬁení pojistné smlouvy. Pojistná ochrana se
nevztahuje na nepojistitelné osoby ve smyslu ZPP.
3. Není-li ujednáno jinak, nezaplacení nebo pouze
ãásteãné zaplacení bûÏného pojistného za první
dohodnuté pojistné období nebo jednorázového
pojistného ve lhÛtû do 1 mûsíce od data splatnosti
pojistného se povaÏuje za projev vÛle pojistníka,
Ïe na poji‰tûní nemá zájem a poji‰tûní zaniká od
poãátku.
4. Poãátek poji‰tûní lze sjednat i k datu, které pﬁedchází datu sepsání návrhu, pokud tak bylo
uãinûno po vzájemné dohodû smluvních stran.
V tomto pﬁípadû není pojistitel povinen poskytnout
pojistné plnûní, pokud pojistník v dobû sepsání
návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy vûdûl nebo
mohl vûdût, Ïe pojistná událost jiÏ nastala.
5. Doba platnosti pojistné smlouvy zaãíná dnem
uzavﬁení pojistné smlouvy a konãí jejím zánikem.
âlánek 5
Zánik poji‰tûní
1. Vedle zpÛsobÛ stanoven˘ch zákonem nebo jin˘mi
právními pﬁedpisy zaniká poji‰tûní, pﬁíp. doplÀkové
poji‰tûní následovnû, a to za podmínek blíÏe
specifikovan˘ch v ZPP:
a) uplynutím pojistné doby;
b) dnem smrti poji‰tûného;
c) dnem následujícím po marném uplynutí lhÛty
stanovené pojistitelem v kvalifikované
upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho
ãásti;
d) v˘povûdí ze strany pojistníka;
e) v˘povûdí ze strany pojistitele;
f) odstoupením;
g) dnem doruãení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnûní;
h) dnem doruãení písemného oznámení pojistníka nebo poji‰tûného, ze kterého vypl˘vá
nesouhlas se znûním ãl. 12;
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i)

dohodou; pojistitel je oprávnûn k dohodû
pﬁipojit doloÏku, Ïe nevyjádﬁí-li se uãastník do
1 mûsíce od doruãení, má se za to, Ïe
s úkonem pojistitele souhlasí.

âlánek 6
Pojistné
1. Pojistné je splatné v tuzemské mûnû.
2. Pojistné se stanoví buì pro pojistné období
(bûÏné pojistné), nebo pro celou smluvenou
pojistnou dobu (jednorázové pojistné). BûÏné
pojistné je splatné prvního dne pojistného období
a jednorázové pojistné dnem poãátku poji‰tûní,
není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
3. BûÏné pojistné se platí po celou smluvenou
pojistnou dobu. Lze sjednat i poji‰tûní, za která
se platí bûÏné pojistné po dobu krat‰í, neÏ je
smluvená pojistná doba.
4. Je-li pojistné období krat‰í neÏ jeden rok, je pojistitel oprávnûn úãtovat pﬁiráÏku k pojistnému
v procentech roãního pojistného.
5. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku
poji‰tûní, s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy zákon nebo
pojistná smlouva stanoví, Ïe pojistiteli náleÏí
pojistné i po jeho zániku. Bylo-li sjednáno jednorázové pojistné, náleÏí pojistiteli jednorázové
pojistné vÏdy celé.
6. Pojistné se stanoví na základû pojistnû-matematick˘ch metod tak, aby byla umoÏnûna trvalá
splnitelnost v‰ech závazkÛ pojistitele. Pro
v˘poãet pojistného je rozhodující zejména vûk
poji‰tûného, zdravotní stav, pojistná ãástka, pﬁíp.
pohlaví, profesní a jiná ãinnost.
7. Zálohu na první pojistné mÛÏe pojistitel zv˘‰it
o pojistn˘ poplatek.
8. Definitivní v˘‰e pojistného je stanovena v pojistce. Takto stanovené pojistné se mÛÏe na
základû v˘sledné kalkulace li‰it o maximálnû 5 %
od pojistného uvedeného v návrhu.
9. Je-li pojistné hrazeno prostﬁednictvím penûÏního
ústavu, banky nebo provozovatele po‰tovních
sluÏeb, je pojistné povaÏováno za uhrazené
dnem pﬁipsání celé ãástky na úãet urãen˘ pojistitelem veden˘ u penûÏního ústavu, banky nebo
dnem zaplacení celé ãástky pojistiteli v hotovosti.
10. Zaplacené pojistné pouÏije pojistitel na úhradu
pohledávek na pojistné v poﬁadí, v jakém po
sobû vznikly.
11. Pojistitel je oprávnûn odeãíst z pojistného plnûní
dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné pohledávky ze v‰ech poji‰tûní uzavﬁen˘ch
s pojistitelem; to se net˘ká pojistn˘ch plnûní
z povinn˘ch poji‰tûní.
12. Za ‰kodu vzniklou uvedením chybného ãísla
úãtu, variabilního symbolu, pﬁíp. jin˘ch údajÛ ze
strany pojistníka pojistitel neodpovídá.
13. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného,
má pojistitel právo poÏadovat úrok z prodlení
a upomínací poplatek dle sazebníku poplatkÛ.
14. Pojistitel má právo novû upravit v˘‰i bûÏného
pojistného na dal‰í pojistné období, pokud dojde
ke zmûnû následujících podmínek rozhodn˘ch
pro jeho stanovení:
a) zmûní-li se obecnû závazné právní pﬁedpisy,
kter˘mi se ﬁídí náhrada ‰kody;
b) není-li pojistné dostateãné k zabezpeãení
trvalé splnitelnosti závazkÛ pojistitele podle
zákona o poji‰Èovnictví.
Pokud pojistník se zmûnou v˘‰e pojistného
nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1
mûsíce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû
v˘‰e pojistného dozvûdûl; v tomto pﬁípadû pak
poji‰tûní zanikne uplynutím pojistného období,
na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li
dohodnuto jinak.
15. Bylo-li v dÛsledku nesprávnû uveden˘ch údajÛ
o datu narození nebo pohlaví poji‰tûného
placeno vy‰‰í pojistné, je pojistitel povinen upravit
jeho v˘‰i poãínaje pojistn˘m obdobím následujícím po pojistném období, ve kterém se správné
údaje dozvûdûl. Pojistné placené za následující
pojistná období se sniÏuje o pﬁeplatek pojistného,
v pﬁípadû jednorázového pojistného je pojistitel
povinen pﬁeplatek pojistného pojistníkovi bez
zbyteãného odkladu vrátit do 1 mûsíce od data,
kdy byl pﬁeplatek na jednorázovém pojistném
zji‰tûn.
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âlánek 7
Práva a povinnosti pojistitele
1. Kromû dal‰ích práv stanoven˘ch právními pﬁedpisy je pojistitel oprávnûn zejména:
a) odmítnout pojistné plnûní z pojistné smlouvy,
jestliÏe pﬁíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ po vzniku
pojistné události a kterou nemohl zjistit pﬁi
sjednávání poji‰tûní nebo jeho zmûnû
v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû zodpovûzen˘ch písemn˘ch
dotazÛ, a jestliÏe by pﬁi znalosti této skuteãnosti
v dobû uzavﬁení pojistné smlouvy tuto smlouvu
neuzavﬁel, nebo ji uzavﬁel za jin˘ch podmínek;
b) odmítnout pojistné plnûní z pojistné smlouvy,
jestliÏe osoba uplatÀující nárok na pojistné
plnûní uvede pﬁi uplatÀování práva na plnûní
z poji‰tûní vûdomû nepravdivé nebo hrubû
zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojistné
události nebo podstatné údaje t˘kající se této
události zamlãí;
c) sníÏit pojistné plnûní aÏ na nulovou hodnotu,
dozví-li se pojistitel aÏ po vzniku pojistné
události, Ïe na její vznik nebo na zvût‰ení jejích
následkÛ mûla vliv podstatná okolnost, která
nebyla pojistiteli oznámena nebo kterou
nemohl pro nepravdivou nebo neúplnou
odpovûì pﬁi uzavírání pojistné smlouvy zjistit;
pojistitel provede sníÏení podle toho, jak˘ vliv
mûl tento rozpor na vznik pojistné události
a na rozsah povinnosti pojistitele plnit;
d) odstoupit od pojistné smlouvy v dÛsledku
nepravdivû nebo neúplnû zodpovûzen˘ch
písemn˘ch dotazÛ t˘kajících se sjednávaného
poji‰tûní, jestliÏe by pﬁi pravdivém nebo
úplném zodpovûzení dotazÛ smlouvu neuzavﬁel nebo ji uzavﬁel za jin˘ch podmínek; stejné
právo má i pojistník, jestliÏe prokáÏe, Ïe mu
pojistitel nebo jím zmocnûn˘ zástupce nepravdivû nebo neúplnû zodpovûdûl jeho písemné
dotazy t˘kající se sjednávaného poji‰tûní;
e) odmítnout pojistné plnûní z pojistné smlouvy,
jestliÏe pojistná událost nastala v souvislosti
s jednáním poji‰tûného, pro které byl uznán
soudem vinn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem
nebo s jednáním, kter˘m si úmyslnû po‰kodil
zdraví.
2. Ustanovení odstavce 1 se t˘kají také zv˘‰ení
rizika, které vzniklo v dobû mezi sepsáním
a pﬁijetím návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy
a které pojistiteli v okamÏiku pﬁijetí návrhu nebylo
známo.
3. Pojistitel má nárok na úhradu nákladÛ uveden˘ch
v sazebníku poplatkÛ. Tyto náklady jsou splatné
dnem provedení pﬁíslu‰ného úkonu pojistitelem.
Se sazebníkem se pojistník a poji‰tûn˘ mohou
seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.
4. 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.
5. Pojistitel je oprávnûn poÏadovat ovûﬁení totoÏnosti
úãastníka poji‰tûní pﬁi úkonech spojen˘ch
s pojistnou smlouvou.
6. Kromû dal‰ích povinností stanoven˘ch právními
pﬁedpisy je pojistitel povinen zejména:
a) zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se poji‰tûní fyzick˘ch a právnick˘ch
osob, jakoÏ i o skuteãnostech, které se dozví
pﬁi sjednávání poji‰tûní, jeho správû a pﬁi likvidaci pojistn˘ch událostí; pojistitel mÛÏe
poskytnout tyto informace jen se souhlasem
poji‰tûného nebo pokud tak stanoví zvlá‰tní
právní pﬁedpis;
b) poskytnout jasn˘m a pﬁesn˘m zpÛsobem,
písemnû a v ãeském jazyce informace, které
musí b˘t zájemci oznámeny pﬁed uzavﬁením
pojistné smlouvy, a pojistníkovi informace,
které musí b˘t oznámeny bûhem trvání
pojistné smlouvy; tyto informace musí b˘t pojistitelem poskytnuty v rozsahu stanoveném
zákonem ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû;
c) identifikovat úãastníka poji‰tûní v rozsahu
stanoveném zákonem a zvlá‰tním právním
pﬁedpisem.

7. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného po
dobu del‰í neÏ 2 mûsíce, není pojistitel povinen
poskytnout pojistné plnûní z pojistn˘ch událostí,
které nastaly v dobû prodlení.
âlánek 8
Práva a povinnosti pojistníka a poji‰tûného
pﬁi uzavírání pojistné smlouvy a v prÛbûhu
platnosti pojistné smlouvy
1. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou pﬁi uzavírání, zmûnách
a obnovování pojistné smlouvy ve smyslu ZPP
povinni odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny
písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou rovnûÏ
povinni písemnû oznámit pojistiteli v‰echny jim
známé okolnosti, které jsou podstatné pro
pﬁevzetí rizika. To platí i v pﬁípadû, Ïe jde o zmûnu
poji‰tûní. Za podstatné se povaÏují ty rizikové
okolnosti, které mají vliv na rozhodnutí pojistitele
o podmínkách uzavﬁení pojistné smlouvy.
2. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou povinni písemnû oznámit
pojistiteli do 15 dnÛ v‰echny zmûny t˘kající se
skuteãností, na které byl pﬁi sjednávání poji‰tûní
pojistitelem tázán nebo uveden˘ch v pojistné
smlouvû, zejména zmûnu profesní nebo jiné
ãinnosti poji‰tûného, zmûnu korespondenãní
adresy, zmûnu osobních údajÛ, apod.
3. Ustanovení odstavcÛ 1 a 2 tohoto ãlánku se t˘kají
také v‰ech zmûn, které nastaly v dobû mezi
sepsáním a pﬁijetím návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy a které pojistiteli v okamÏiku pﬁijetí návrhu
nebyly známy.
4. Jsou-li jednání nebo vûdomost pojistníka nebo
poji‰tûného právnû v˘znamná, pﬁihlíÏí pojistitel pﬁi
zji‰Èování poru‰ení povinností uloÏen˘ch pojistnou
smlouvou nebo právním pﬁedpisem také k jednání
a vûdomosti oprávnûné osoby nebo osob, jednajících z jejich podnûtu nebo v jejich prospûch.
5. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou povinni umoÏnit pojistiteli
ovûﬁení správnosti podkladÛ pro v˘poãet pojistného.
6. V pﬁípadû smrti pojistníka, není-li zároveÀ poji‰tûn˘m, vstupuje na jeho místo poji‰tûn˘, pﬁíp.
zákonn˘ zástupce poji‰tûného. TotéÏ platí, je-li
pojistníkem právnická osoba, která zanikne bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
Zanikne-li bez právního nástupce právnická
osoba, která byla pojistníkem v pojistné smlouvû,
v jejímÏ rámci bylo poji‰tûno více osob, zaniká
poji‰tûní bez náhrady ke konci pojistného období,
k nûmuÏ bylo naposledy ﬁádnû zaplaceno
pojistné.
7. Poji‰tûn˘ je povinen zachovávat povinnosti, které
byly dohodnuty nebo které jsou mu uloÏeny právními pﬁedpisy, zejména pﬁedpisy smûﬁujícími
k pﬁedcházení vzniku ‰kod.
8. Pojistník a poji‰tûn˘ jsou povinni prokázat
na Ïádost pojistitele svÛj pojistn˘ zájem.
âlánek 9
Práva a povinnosti pojistníka a poji‰tûného
spojené se vznikem ‰kodné události
1. Kromû dal‰ích povinností stanoven˘ch právními
pﬁedpisy je poji‰tûn˘ pﬁi vzniku ‰kodné události
povinen zejména:
a) bez zbyteãného odkladu vyhledat lékaﬁskou
pomoc a pokraãovat v léãení aÏ do jeho skonãení, zajistit zmírnûní ‰kody nebo ve‰kerá
moÏná opatﬁení smûﬁující proti zvût‰ování
‰kody a zajistit odvrácení následn˘ch ‰kod
a pﬁitom postupovat podle pokynÛ pojistitele;
dále je povinen si tyto pokyny vyÏádat, pokud
to okolnosti umoÏÀují;
b) neprodlenû po vzniku ‰kodné události informovat písemnû pojistitele;
c) dát pravdivé vysvûtlení o vzniku ‰kodné
události a rozsahu jejích následkÛ;
d) pﬁedloÏit pojistiteli nezbytné doklady
a doklady, které si pojistitel vyÏádá;
e) zajistit a podat dÛkaz o vzniku, pﬁíãinû,
rozsahu a následcích ‰kodné události; náklady
s tím spojené nese ten, kdo má povinnost
dÛkaz podat;
f) umoÏnit pojistiteli nebo jím povûﬁen˘m
osobám ‰etﬁení nezbytná pro posouzení
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nároku na pojistné plnûní a rozsahu ‰kody pro
stanovení v˘‰e pojistného plnûní;
g) na základû Ïádosti zaprotokolovat nebo
písemnû sdûlit a pﬁedloÏit v‰echny potﬁebné
informace a dokumenty;
h) plnit oznamovací povinnost uloÏenou obecnû
závazn˘mi právními pﬁedpisy;
i) zdrÏet se v‰ech jednání, která by byla na újmu
‰etﬁení pojistitele ohlednû jeho povinnosti plnit;
j) podrobit se vy‰etﬁení i u lékaﬁe urãeného pojistitelem;
k) zmocnit o‰etﬁujícího lékaﬁe nebo zdravotnické
zaﬁízení k poskytnutí informací pojistiteli
o ‰kodû a o celkovém zdravotním stavu poji‰tûného;
l) zmocnit pﬁíslu‰nou správu sociálního zabezpeãení k poskytnutí informací pojistiteli, o které
poÏádá v souvislosti se ‰kodou; stejnou
povinnost má i v pﬁípadû, Ïe ‰kodná událost
je pﬁedmûtem ‰etﬁení jin˘ch orgánÛ státní
správy;
m) na písemnou Ïádost pojistitele dodat v˘pis
z úãtu pacienta pﬁíslu‰né zdravotní poji‰Èovny;
n) nést náklady na kontrolní vy‰etﬁení (opûtovné
posouzení) v pﬁípadû, Ïe toto vy‰etﬁení poji‰tûn˘ poÏaduje.
Poru‰í-li poji‰tûn˘ nûkterou z povinností uveden˘ch v odst. 1 nebo nûkterou z povinností
sjednan˘ch v pojistné smlouvû, je pojistitel
oprávnûn pﬁimûﬁenû sníÏit pojistné plnûní. SníÏit
pojistné plnûní z pojistné smlouvy je pojistitel
oprávnûn také v pﬁípadû, mûlo-li poru‰ení povinností, které byly dohodnuty nebo které jsou
poji‰tûnému uloÏeny právními pﬁedpisy, zejména
pﬁedpisy smûﬁujícími k pﬁedcházení vzniku ‰kod,
vliv na vznik pojistné události, na její prÛbûh nebo
na zvût‰ení rozsahu následkÛ pojistné události, na
zji‰tûní nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní nebo
na moÏnost prokázat, zda do‰lo k pojistné
události a jak˘m zpÛsobem.
Osoba, která uplatÀuje nárok na pojistné plnûní, je
povinna pojistiteli pﬁed v˘platou pojistného plnûní
prokázat, Ïe jí svûdãí právo na pojistné plnûní.
V‰echny povinnosti vypl˘vající z pojistné smlouvy
a z právních pﬁedpisÛ, které se t˘kají poji‰tûného,
se pﬁimûﬁenû vztahují i na pojistníka a na v‰echny
osoby, které uplatÀují nároky na pojistné plnûní.
Tyto osoby rovnûÏ odpovídají za plnûní pﬁedepsan˘ch povinností ke zmírnûní ‰kody a povinností
smûﬁujících k pﬁedcházení a odvrácení ‰kod.
V pﬁípadû smrti poji‰tûného je povinen pojistník
nebo osoba, která uplatÀuje nárok na pojistné
plnûní, oznámit tuto skuteãnost bez zbyteãného
odkladu pojistiteli, a to i tehdy, kdyÏ byla ‰kodná
událost jiÏ pﬁedtím oznámena pojistiteli. Je-li to
nezbytné pro zji‰tûní povinnosti pojistitele plnit,
zavazuje se pojistník a osoba, která uplatÀuje
nárok na pojistné plnûní, souhlasit s ohledáním
mrtvoly lékaﬁem urãen˘m pojistitelem, ev. s pitvou
a exhumací. V pﬁípadû nesouhlasu je pojistitel
oprávnûn pojistné plnûní odmítnout.
Kromû dal‰ích práv stanoven˘ch právními pﬁedpisy má pojistník, poji‰tûn˘ nebo osoba uplatÀující
nárok na pojistné plnûní právo b˘t na základû
písemné Ïádosti informován o prÛbûhu ‰etﬁení ãi
likvidace ‰kodné události.

âlánek 10
Pojistné plnûní
1. Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po ukonãení
‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu povinnosti pojistitele plnit. ·etﬁení je skonãeno, jakmile pojistitel
sdûlí jeho v˘sledky osobû, která uplatÀuje nárok
na pojistné plnûní.
2. ·etﬁení musí b˘t zahájeno bez zbyteãného
odkladu po oznámení ‰kodné události. Pokud
nemÛÏe b˘t skonãeno toto ‰etﬁení do 3 mûsícÛ
od oznámení ‰kodné události, je pojistitel povinen
sdûlit osobû, které má vzniknout nebo vzniklo
právo na pojistné plnûní, dÛvody, pro které nelze
‰etﬁení ukonãit, a poskytnout jí na její písemnou
Ïádost pﬁimûﬁenou zálohu. Tato lhÛta nebûÏí, je-li
‰etﬁení znemoÏnûno nebo ztíÏeno z viny osoby,
které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné
plnûní, pojistníka nebo poji‰tûného anebo je-li
v dÛsledku vzniku ‰kodné události vedeno vy‰et-
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ﬁování orgány policie, hasiãského záchranného
sboru nebo dal‰ích pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ anebo je-li
vedeno trestní stíhání osoby uplatÀující nárok na
pojistné plnûní, pojistníka nebo poji‰tûného, a to
aÏ do okamÏiku skonãení takového vy‰etﬁování
nebo trestního stíhání.
Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnûní do
doby, neÏ mu budou poskytnuty doklady
potﬁebné pro likvidaci ‰kodné události, zejména
ty, které si v této souvislosti vyÏádá.
Záloha na pojistné plnûní bude poskytnuta na
základû písemné Ïádosti osoby, která uplatÀuje
nárok na pojistné plnûní, a po doloÏení v‰ech
poÏadovan˘ch podkladÛ.
Pojistitel poskytuje pojistné plnûní v tuzemské
mûnû, pokud není ujednáno jinak. Pro pﬁepoãet
cizí mûny se pouÏije kursu oficiálnû vyhlá‰eného
âeskou národní bankou ke dni vzniku pojistné
události.
Pokud bylo vyplaceno pojistné plnûní nebo záloha
na pojistné plnûní, na které osoba oprávnûná
k pﬁevzetí pojistného plnûní podle pojistné
smlouvy nemûla nárok, je povinna vyplacenou
ãástku vrátit v plné v˘‰i, a to i po zániku poji‰tûní.
Pojistitel je oprávnûn v˘platu pojistného plnûní
nebo zálohy na pojistné plnûní odloÏit, jestliÏe:
a) existuje pochybnost o oprávnûnosti v˘platy
pojistného plnûní oprávnûné osobû, a to aÏ do
dodání potﬁebn˘ch dÛkazÛ;
b) orgány ãinné v trestním ﬁízení zahájily proti
pojistníkovi, poji‰tûnému nebo oprávnûné
osobû ﬁízení v souvislosti se ‰kodou, a to aÏ
do skonãení tohoto ﬁízení;
c) pojistitel neobdrÏel písemné oznámení ‰kodné
události.
Oprávnûná osoba mÛÏe postoupit pohledávku na
pﬁípadné pojistné plnûní pouze se souhlasem pojistitele.

âlánek 11
Pojistka
1. Dojde-li ke ztrátû nebo ke zniãení pojistky, vystaví
za úplatu pojistitel na písemnou Ïádost pojistníka
její druhopis, kter˘ má hodnotu originálu.
2. Vystavením stejnopisu pozb˘vá originál platnosti.
âlánek 12
Ochrana osobních údajÛ, souhlas s nahlédnutím
do zdravotnické dokumentace a ostatních dokumentací veden˘ch o pojistníkovi / poji‰tûném
a dal‰í prohlá‰ení
1. Podpisem návrhu na uzavﬁení pojistné smlouvy
pojistník a poji‰tûn˘, pﬁíp. jeho zákonn˘ zástupce:
a) udûluje pojistiteli souhlas k nahlíÏení do zdravotnické dokumentace a dále se zavazuje
poskytnout mu ve‰keré informace shromáÏdûné ve zdravotnické dokumentaci vedené
o jeho osobû a v jin˘ch zápisech, které se
vztahují k jeho zdravotnímu stavu, nebo jejich
poskytnutí zajistí;
b) zavazuje se informovat pojistitele o o‰etﬁujících
lékaﬁích a zdravotnick˘ch zaﬁízeních a zaji‰Èovat od nich pojistitelem poÏadované zprávy;
c) zavazuje se, Ïe bez zbyteãného odkladu
nahlásí jakoukoliv zmûnu zpracovávan˘ch
osobních údajÛ;
d) zpro‰Èuje mlãenlivosti a zmocÀuje o‰etﬁujícího
lékaﬁe, zdravotnická zaﬁízení, zdravotní poji‰Èovny, úﬁady práce, Ïivnostenské úﬁady,
orgány státní správy, orgány správy sociálního
zabezpeãení a zamûstnavatele k poskytnutí
informací a dokladÛ ze zdravotnické a jiné
dokumentace; dále poji‰tûn˘ zmocÀuje pojistitele, aby si od lékaﬁÛ a zdravotnick˘ch zaﬁízení
vyÏadoval nutné informace o jeho zdravotním
stavu bez obsahového omezení;
e) zavazuje se zajistit na v˘zvu pojistitele bezodkladnû ve‰keré informace o zdravotní péãi,
která mu byla poskytnuta lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními z veﬁejného zdravotního
poji‰tûní;
f) zmocÀuje pojistitele k nahlédnutí do podkladÛ
jin˘ch poji‰Èoven v souvislosti se ‰etﬁením
‰kodn˘ch událostí a s v˘platou pojistn˘ch
plnûní;

g) souhlasí s tím, aby pojistitel v pﬁípadû potﬁeby
ovûﬁoval, zda pobírá invalidní dÛchod;
h) zavazuje se informovat pojistitele bez odkladu
o zmûnû svého povolání a poklesu pﬁíjmÛ
a o v˘‰i pravideln˘ch mûsíãních v˘loh uveden˘ch v návrhu;
i) bere na vûdomí, Ïe v pﬁípadû úrazu a uplatnûní nároku na pojistné plnûní z rizika denní
od‰kodné je povinen pﬁedloÏit pojistiteli
lékaﬁem ﬁádnû vyplnûn˘ doklad o dobû léãení;
pojistitel je oprávnûn odmítnout pojistné
plnûní, nebude-li takov˘ doklad pﬁedloÏen;
j) souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikaãní
údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Poji‰Èovna a.s.,
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská
republika a jejími smluvními zpracovateli splÀujícími podmínky vymezené zákonem
ã. 101/2000 Sb. (zejména poji‰Èovacími zprostﬁedkovateli) pro úãely poji‰Èovací ãinnosti
a dal‰ích ãinností vymezen˘ch zákonem ã.
363/1999 Sb. o poji‰Èovnictví, a to po dobu
nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a povinností,
plynoucích ze závazkového právního vztahu,
a dále po dobu vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních pﬁedpisÛ;
k) souhlasí s pﬁedáním a poskytováním sv˘ch
osobních údajÛ a údajÛ o zdravotním stavu
subjektÛm mezinárodního koncernu Generali
a jeho zaji‰Èovacím partnerÛm v souladu
s právními pﬁedpisy pro úãely a dobu,
uvedenou v odstavci 1 písm. j;
l) souhlasí s tím, aby byl v záleÏitostech pojistného vztahu nebo v záleÏitosti nabídky
poji‰Èovacích a souvisejících finanãních sluÏeb
pojistitele nebo nabídky sluÏeb ãlenÛ mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících
obchodních partnerÛ kontaktován na uvedenou
korespondenãní adresu a kontaktní spojení.
2. V˘‰e uvedené souhlasy a zmocnûní se vztahují
i na dobu po smrti pojistníka, poji‰tûného nebo
jeho zákoného zástupce. ZároveÀ pojistník
a poji‰tûn˘, pﬁíp. jeho zákonn˘ zástupce bere na
vûdomí, Ïe pojistitel není povinen vyplatit pojistné
plnûní do doby, neÏ mu budou poskytnuty
doklady potﬁebné pro likvidaci ‰kodné události,
zejména ty, které si vyÏádá.
3. Pojistník a poji‰tûn˘, pﬁíp. jeho zákonn˘ zástupce
prohla‰uje, Ïe byl ve smyslu zákona ã. 101/2000
Sb. informován o sv˘ch právech a o povinnostech
správce, zejména o právu pﬁístupu k osobním
údajÛm, jakoÏ i o dal‰ích právech dle tohoto zákona.
4. Pojistník a poji‰tûn˘, pﬁíp. jeho zákonn˘ zástupce
bere na vûdomí, Ïe odvoláním souhlasu a prohlá‰ení dle odstavce 1. písm. a) aÏ k) pojistná
smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí ‰etﬁení
‰kodn˘ch událostí a v˘platy pojistn˘ch plnûní.
âlánek 13
Forma právních úkonÛ
1. Pojistná smlouva a v‰echny ostatní právní úkony
a sdûlení t˘kající se poji‰tûní musí mít písemnou
formu, není-li dohodnuto jinak.
2. Bude-li ‰kodná událost oznámena pﬁedbûÏnû
ústní formou, je pojistník, poji‰tûn˘ nebo osoba
uplatÀující nárok na pojistné plnûní povinna uãinit
bez zbyteãného odkladu následné písemné oznámení. Nebude-li tato podmínka splnûna, má se za
to, Ïe ústní oznámení nebylo uãinûno.
3. Pojistitel je oprávnûn pouÏít pro vyjádﬁení svého
projevu vÛle i jinou neÏ písemnou formu, jestliÏe
se na tom smluvní strany dohodly. V tomto
pﬁípadû pojistitel adresuje své úkony na kontaktní
spojení uvedená v pojistné smlouvû.
4. Pojistitel je oprávnûn vyuÏít alternativní komunikaãní prostﬁedky (telefon, e-mail, sms, fax) pro
vzájemnou komunikaci s pojistníkem, poji‰tûn˘m
a oprávnûnou osobou v souvislosti se správou
poji‰tûní, ﬁe‰ením ‰kodn˘ch událostí a nabídkou
produktÛ a sluÏeb pojistitele, ãlenÛ mezinárodního
koncernu Generali a spolupracujících obchodních
partnerÛ. Tyto prostﬁedky slouÏí k urychlení
vzájemné komunikace, av‰ak nenahrazují písemnou formu úkonÛ v pﬁípadech, kdy písemnou
formu vyÏaduje zákon nebo pojistná smlouva.
Pojistitel pﬁi volbû formy komunikace pﬁihlíÏí
k povinnostem stanoven˘m pﬁíslu‰n˘mi právními
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pﬁedpisy, charakteru sdûlovan˘ch informací, okolnostem, jakoÏ i potﬁebám a zájmÛm pojistníka,
poji‰tûného a oprávnûné osoby.
âlánek 14
Doruãování písemností
1. Písemnosti pojistitele urãené pojistníkovi, poji‰tûnému a kaÏdé dal‰í osobû, které z poji‰tûní
vzniklo právo nebo povinnost (dále jen „adresát“),
se doruãují prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní
licence (dále jen „po‰ta“) formou obyãejné nebo
doporuãené zásilky na korespondenãní adresu
uvedenou v pojistné smlouvû nebo na korespondenãní adresu písemnû oznámenou pojistiteli.
V pﬁípadû, Ïe je pojistiteli sdûlena jako korespondenãní adresa adresa osoby odli‰né od pojistníka,
nenese pojistitel odpovûdnost za dÛsledky
plynoucí z pﬁípadného prodlení pﬁi pﬁedání korespondence mezi tûmito osobami. Písemnosti
mohou b˘t doruãovány rovnûÏ zamûstnanci pojistitele nebo jinou pojistitelem povûﬁenou osobou.
2. Písemnost pojistitele odeslaná obyãejnou po‰tou
adresátovi se povaÏuje za doruãenou tﬁetí den po
prokazatelném odeslání zásilky na korespondenãní adresu, i kdyÏ se adresát o doruãení
nedozvûdûl.
3. Písemnost pojistitele odeslaná doporuãenû
po‰tou adresátovi se povaÏuje za doruãenou,
nejde-li o doruãení podle dal‰ích odstavcÛ, desát˘
den po prokazatelném odeslání zásilky.
4. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporuãenou zásilkou s dodejkou se povaÏuje za
doruãenou, nejde-li o doruãení podle dal‰ích
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odstavcÛ, dnem pﬁevzetí uveden˘m na dodejce.
5. Odepﬁe-li adresát pﬁijetí doruãované písemnosti
pojistitele, písemnost se povaÏuje za doruãenou
dnem, kdy bylo její pﬁijetí adresátem odepﬁeno.
6. Nebyl-li adresát zastiÏen a písemnost pojistitele
odeslaná po‰tou doporuãenou zásilkou byla
uloÏena doruãovatelem na po‰tû, písemnost se
povaÏuje za doruãenou posledním dnem úloÏní
lhÛty, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
Pﬁipadá-li v‰ak poslední den této lhÛty na sobotu,
nedûli nebo svátek, je posledním dnem lhÛty
nejblíÏe následující pracovní den.
7. Písemnost pojistitele odeslaná po‰tou se povaÏuje
za doruãenou dnem vrácení zásilky jako nedoruãitelné z jin˘ch dÛvodÛ.
8. Pojistitel je oprávnûn k písemnému úkonu urãenému pojistníkovi, poji‰tûnému nebo jinému
úãastníku poji‰tûní pﬁipojit doloÏku, Ïe nevyjádﬁí-li
se tento úãastník do 1 mûsíce od doruãení, má se
za to, Ïe s úkonem pojistitele souhlasí.
âlánek 15
Rozhodné právo
1. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vypl˘vající
nebo s ní související se ﬁídí právním ﬁádem âeské
republiky, aÈ jiÏ bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního titulu.
2. Pﬁi vzniku sporu mezi úãastníky tohoto poji‰tûní
pouÏijí obû smluvní strany v‰echny dostupné
moÏnosti k tomu, aby byl spor vyﬁe‰en smírnou
cestou. JestliÏe se nepodaﬁí vyﬁe‰it spor smírnou
cestou, obrátí se jeho úãastníci na pﬁíslu‰n˘ soud
âeské republiky.

âlánek 16
Promlãení
Právo na plnûní z poji‰tûní se promlãí nejpozdûji za tﬁi
roky, v pﬁípadû Ïivotního poji‰tûní nejpozdûji za deset
let. Promlãecí doba práva na pojistné plnûní poãíná
bûÏet jeden rok po vzniku pojistné události.
âlánek 17
DaÀové pﬁedpisy
Na sjednané poji‰tûní se v daÀové oblasti vztahuje
zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, a s ním
související právní pﬁedpisy.
âlánek 18
Závûreãná ustanovení
1. Ve‰keré doklady a dokumenty t˘kající se poji‰tûní
musí b˘t úãastníky poji‰tûní pﬁedkládány
v ãeském jazyce. V pﬁípadû, Ïe tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim b˘t pﬁiloÏen
úﬁednû ovûﬁen˘ pﬁeklad do ãeského jazyka.
2. Pﬁípadné stíÏnosti pojistníka, poji‰tûného nebo
osoby oprávnûné k pﬁevzetí pojistného plnûní jsou
pﬁijímány v písemné podobû na adrese Generali
Poji‰Èovna a.s., Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2,
âeská republika nebo v elektronické podobû na
emailové adrese stiznosti@generali.cz. V pﬁípadû
neuspokojivého vyﬁízení stíÏnosti je moÏné dále se
se stíÏností obrátit na ministerstvo financí jako
orgán státního dozoru v poji‰Èovnictví.
3. Tûmito VPP POS 2005/01 se ﬁídí pojistné smlouvy
uzavﬁené k datu 1. 1. 2005 a pozdûj‰ímu datu.
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