ZPPINV O-954/14

Zvláštní pojistné podmínky
pro pojištění pro případ invalidity
Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 5
Zánik pojištění

1) Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob
a těmito zvláštními pojistnými podmínkami. V případě odchylného ujednání
v těchto zvláštních pojistných podmínkách a všeobecných pojistných podmínkách
pro pojištění osob má přednost ujednání v těchto zvláštních pojistných
podmínkách.

Vedle případů zániku pojištění podle všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění osob a zvláštních pojistných podmínek pro životní pojištění
PERSPEKTIVA toto pojištění dále zaniká:
a) dnem vzniku pojistné události v důsledku plné invalidity pojištěného; tím
však nejsou dotčeny povinnosti pojištěného související s takovou pojistnou
událostí ani povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v souvislosti
s takovou pojistnou událostí,
b) posledním dnem pojistného období, ve kterém je pojištěný uznán plně
invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, pokud pojistitel plnou
invaliditu neuznal jako pojistnou událost,
c) posledním dnem pojistného období, ve kterém je pojištěnému přiznán
starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

2) Toto pojištění se sjednává jako obnosové.
Článek 2
Pojistná událost, pojistná nebezpečí
1) Pojistnou událostí je plná invalidita nebo i částečná invalidita, podle toho, co
je sjednáno v pojistné smlouvě, která vznikne během trvání pojištění v důsledku
následujících pojistných nebezpečí, ke kterým dojde během trvání pojištění:
a) nemoc,
b) úraz,
c) jiná skutečnost související se zdravotním nebo osobním stavem pojištěného
uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 6
Pojistné plnění
1) Pojistným plněním z tohoto pojištění je, podle toho, co je sjednáno v pojistné
smlouvě, v případě pojištění:
a) pouze plné invalidity:
i) pojistná částka, nebo
ii) důchod,
b) částečné nebo plné invalidity:
i) polovina pojistné částky, pokud jde o částečnou invaliditu,
ii) pojistná částka, pokud jde o plnou invaliditu, snížená o jakékoli
případné pojistné plnění stanovené z tohoto pojištění v souvislosti
s částečnou invaliditou,
c) zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity: placení běžného
pojistného, které je pojistník povinen platit podle pojistné smlouvy.

2) Invalidita musí být pojistiteli za účelem šetření pojistné události
a poskytování pojistných plnění prokázána způsobem stanoveným v čl. 10;
pojistitel může v případě pochybností požadovat potvrzení existence invalidity
lékařem určeným pojistitelem.
3) Utrpí-li pojištěný jakékoli z následujících tělesných poškození, bude vždy
považován za plně invalidního:
a) úplná a trvalá ztráta zraku v důsledku nemoci nebo úrazu,
b) úplná a trvalá ztráta sluchu v důsledku nemoci nebo úrazu,
c) ztráta dvou nebo více končetin; o ztrátu končetiny se jedná v případě ztráty
ruky nad zápěstím a v případě ztráty nohy nad hlezenním kloubem,
d) úplné a trvalé ochrnutí dvou nebo více končetin.

2) Pojištění pro případ invalidity s výplatou pojistné částky lze sjednat buď
s konstantní pojistnou částkou, nebo s lineárně klesající pojistnou částkou.

4) Za den vzniku invalidity se považuje den uvedený v rozhodnutí příslušného
orgánu státní správy, od kterého je pojištěný uznán invalidním podle zákona
o důchodovém pojištění (jsou-li splněny všechny podmínky stanovené těmito
zvláštními pojistnými podmínkami).

3) Pojistné plnění za plnou invaliditu bude poskytnuto ve výši podle odst. 1)
pouze za podmínky, že tato invalidita trvala alespoň dvacet čtyři měsíců;
nebude-li tato podmínka splněna, poskytne pojistitel pojistné plnění snížené
podle čl. 7 odst. 2).

5) Za den zániku invalidity se považuje den uvedený v rozhodnutí příslušného
orgánu státní správy, ke kterému byl pojištěnému snížen stupeň invalidity nebo
ke kterému již přestal být invalidním.

Článek 7
Výplata jednorázového pojistného plnění
1) Jednorázové pojistné plnění bude poskytnuto ve dvou stejných splátkách
(s výjimkou odst. 2) až 4)), přičemž:
a) první splátka pojistného plnění bude poskytnuta poté, co bude pojistiteli
prokázána invalidita pojištěného,
b) druhá splátka pojistného plnění bude poskytnuta po uplynutí dvaceti čtyř
měsíců ode dne vzniku invalidity, pokud bude pojistiteli prokázáno, že
pojištěný je i po uplynutí této lhůty nadále invalidní.

Článek 3
Čekací doba
1) Čekací doba u tohoto pojištění činí dva roky.
2) Čekací doba se však nevztahuje na pojistné události, ke kterým došlo
následkem úrazu.

2) Pokud pojištěný, kterému byla vyplacena první splátka pojistného plnění
za plnou invaliditu, prokáže v souvislosti s žádostí o druhou splátku pojistného
plnění pouze částečnou invaliditu, bude tato druhá splátka poskytnuta pouze
v poloviční výši.

Článek 4
Změna pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity
1) Je-li během trvání pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity pojištěný
uznán částečně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, změní se
pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity na pojištění pro případ plné
invalidity s pojistnou částkou ve výši
a) poloviny pojistné částky platné ke dni vzniku částečné invalidity, pokud
pojistitel částečnou invaliditu uznal jako pojistnou událost,
b) pojistné částky platné ke dni vzniku částečné invalidity, pokud pojistitel
částečnou invaliditu neuznal jako pojistnou událost.

3) Pokud pojištěný, kterému byla vyplacena první splátka pojistného plnění
za částečnou invaliditu, v souvislosti s žádostí o druhou splátku pojistné plnění
již existenci invalidity neprokáže, nebude mu tato druhá splátka poskytnuta.
První splátka pojistného plnění se však v takovém případě nevrací.
4) V případě invalidity podle čl. 2 odst. 3) pojistitel poskytne pojistné plnění
v jedné částce poté, co mu bude tato plná invalidita prokázána.

2) Změna pojištění je účinná od prvního dne pojistného období nejblíže
následujícího po dni vzniku částečné invalidity.

Článek 8
Výplata důchodu
1) Pojistným plněním za plnou invaliditu s výplatou důchodu je důchod ve výši
uvedené v pojistné smlouvě.
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2) Pojistitel bude každý měsíc vyplácet částku ve výši jedné dvanáctiny důchodu
podle odst. 1), a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém se pojištěný stane invalidním, do posledního dne
kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný přestane být invalidním, nebo
do posledního dne pojistné doby tohoto pojištění, podle toho, co nastane dříve.

b)
c)

úrazu, ke kterému došlo přede dnem počátku tohoto pojištění,
duševní poruchy nebo poruchy chování (diagnózy F00 až F99 podle
mezinárodní statistické klasiﬁkace nemocí),
d) opakovaného a déletrvajícího působení azbestu při práci s azbestem.

Článek 9
Zproštění od placení pojistného

2) Odchylně od čl. 13 odst. 3) všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
osob se toto pojištění dále nevztahuje na invaliditu v důsledku požívání alkoholu,
zneužívání léků, aplikace omamných či toxických látek nebo přípravků tyto látky
obsahující.

1) Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ zproštění od placení
pojistného, není pojistník v případě plné invalidity pojištěného, která je
pojistnou událostí z tohoto pojištění, povinen v době podle následujícího
odstavce platit pojistné a toto pojistné namísto něj platí pojistitel.

Článek 12
Výklad pojmů
1) Deﬁnice pojmů uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění
osob a ve zvláštních pojistných podmínkách pro životní pojištění PERSPEKTIVA
platí i v těchto zvláštních pojistných podmínkách, není-li níže uvedeno či
nevyplývá-li z kontextu jinak.

2) Právo na zproštění od placení pojistného vznikne prvním dnem pojistného
období následujícího po pojistném období, ve kterém vznikne pojistná událost,
a zanikne:
a) posledním dnem pojistného období, ve kterém pojištěný přestane být plně
invalidním (tj. podle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy zanikne
jeho plná invalidita, nebo je snížen stupeň invalidity), nebo
b) dnem bezprostředně předcházejícím výročnímu dni zproštění v případě,
že pojištěný neprokáže pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce po tomto
dni způsobem uvedeným v čl. 10, že pojištěný byl k tomuto dni nadále plně
invalidní, nebo
c) posledním dnem pojistné doby tohoto pojištění, nebo
d) dnem zániku základního pojištění, podle toho, co nastane dříve.

2) Nevyplývá-li z kontextu jinak, mají následující pojmy v textu těchto zvláštních
pojistných podmínek následující význam:
a) částečná invalidita znamená pokles schopnosti pojištěného vykonávat
výdělečnou činnost z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu, který odpovídá druhému nejvyššímu stupni invalidity podle zákona
o důchodovém pojištění,
b) invalidita znamená částečnou invaliditu a plnou invaliditu,
c) invalidní důchod znamená důchod vyplácený na základě rozhodnutí
příslušného orgánu státní správy podle zákona o důchodovém pojištění
z důvodu plné invalidity,
d) nemoc znamená podle obecně uznávaného stavu lékařské vědy tělesnou nebo
duševní poruchu zdravotního stavu pojištěného,
e) plná invalidita znamená pokles schopnosti pojištěného vykonávat
výdělečnou činnost z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu, který odpovídá nejvyššímu stupni invalidity podle zákona
o důchodovém pojištění,
f) úraz znamená neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné
síly pojištěného nezávisle na jeho vůli, ke kterému došlo během trvání
pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo
smrt,
g) výroční den výplaty důchodu znamená den, který se číslem a měsícem
shoduje se dnem počátku výplaty důchodu,
h) výroční den zproštění znamená den, který se číslem a měsícem shoduje
se dnem počátku zproštění,
i) zákon o důchodovém pojištění znamená zákon číslo 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3) Podmínkou pro vznik práva na zproštění od placení pojistného je zaplacení
pojistného za celou dobu trvání pojištění až do dne předcházejícího dni vzniku
práva na zproštění podle předchozího odstavce.
4) Vznikne-li právo na zproštění od placení pojistného v nižší částce, než kolik
činí aktuální pojistné ke dni vzniku práva na zproštění, sníží pojistitel běžné
pojistné k tomuto dni na tuto nižší částku.
Článek 10
Povinnosti pojištěného
1) Pojištěný je povinen za účelem prokázání invalidity:
a) předložit pojistiteli rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o své
invaliditě včetně odborných lékařských zpráv, na základě kterých bylo toto
rozhodnutí vydáno, a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o přiznání
invalidního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění, vznikl-li
pojištěnému na tento důchod nárok,
b) podrobit se za účelem šetření pojistné události či kdykoli během
poskytování pojistného plnění z tohoto pojištění na výzvu pojistitele
odbornému vyšetření lékařem určeným pojistitelem.
2) Pojištěný je dále povinen ke každému výročnímu dni výplaty důchodu
či zproštění od placení pojistného a pro účely poskytnutí druhé splátky
jednorázového pojistného plnění podle čl. 7 odst. 1) písm. b) předat pojistiteli:
a) potvrzení příslušného orgánu státní správy, že pojištěný pobírá invalidní
důchod podle zákona o důchodovém pojištění, nebo
b) odbornou lékařskou zprávu, na základě které byl přezkoumán zdravotní stav
pojištěného a potvrzeno rozhodnutí příslušného orgánu státní správy
o trvání jeho invalidity.
3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli snížení
stupně své invalidity nebo její zánik.
4) Splnění povinností podle odst. 1) a 2) je podmínkou poskytování důchodu či
zproštění od placení pojistného; nesplní-li pojištěný tyto povinnosti, pojistitel
pozastaví nebo ukončí výplatu důchodu. Pro vyloučení pochybností se uvádí,
že pojištěný je povinen vrátit pojistiteli jakékoli částky důchodu vyplacené
pojistitelem, pokud nebyly splněny všechny podmínky práva na jejich výplatu,
a pojistník je povinen doplatit pojistiteli veškeré pojistné, které nebylo
zaplaceno z důvodu zproštění od jeho placení, pro které však nebyly splněny
všechny podmínky.
Článek 11
Výluky z pojištění
1) Toto pojištění se nevztahuje na invaliditu v důsledku následujících nemocí,
tělesných poškození či jiných újem na zdraví a jakýchkoli jejich příčin, komplikací
či následků:
a) nemoci, která vznikla či byla diagnostikována přede dnem počátku tohoto
pojištění a pro kterou byl pojištěný před tímto dnem léčen či lékařsky
sledován nebo jejíž příznaky se projevily před tímto dnem; to se týká též
zhoršení nebo projevení se nemoci, k němuž dojde v důsledku úrazu,
2

