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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2001.
Článek I.
Úvodní ustanovení
Pro investiční životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a.s. (dále jen
"pojistitel"), platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a tyto všeobecné pojistné
podmínky, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Článek II.
Základní pojmy
Tyto všeobecné pojistné podmínky vymezují následující pojmy.
Aktuální hodnota podílové jednotky – hodnota podílové jednotky v daný den vyjádřená
podílem hodnoty jednotkového fondu na podílovou jednotku. Určuje její prodejní cenu.
Aktuální věk – věk pojistníka stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem
a kalendářním rokem narození pojistníka.
Alokační poměr – pojistníkem stanovený poměr rozdělení pojistného do jednotlivých jednotkových fondů.
Běžný účet – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený podílovými
jednotkami nakoupenými za běžné nebo jednorázové pojistné.
Hodnota účtu pojistníka – hodnota, která je rovna celkovému počtu podílových jednotek
jednotlivých jednotkových fondů vynásobených aktuální hodnotou prodejních cen
podílových jednotek pro jednotkový fond.
Jednotkový fond – interní jednotkový fond investičních instrumentů ve vlastnictví pojistitele obsahující portfolio dopředu určených typů investic. Jednotkový fond se využívá
výlučně pro pojistné účely investičního životního pojištění a je spravován pojistitelem nebo
jeho zástupcem. Jednotkový fond se skládá z podílových jednotek.
Mimořádné pojistné – pojistné zaplacené pojistníkem během trvání pojištění, kromě
pojistného dohodnutého v pojistné smlouvě.
Mimořádný účet – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený
podílovými jednotkami nakoupenými za mimořádné pojistné.
Nákupní cena – cena, za kterou pojistitel jménem pojistníka nakupuje podílové jednotky.
Odbytné – částka, která se vyplácí pojistníkovi za dále stanovených podmínek při
předčasném ukončení pojištění dohodou, výpovědí ze strany pojistníka, v důsledku
nezaplacení pojistného nebo odvolání souhlasu se zpracováním údaje o zdravotním stavu.
Oprávněná osoba (obmyšlený) – fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí
v případě smrti pojistníka bylo vyplaceno pojistné plnění.
Podílová jednotka – základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty jednotkového fondu.
Pojistka – písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka – částka dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění
v případě pojistné události.
Pojistná doba – doba, na kterou je sjednáno pojištění.
Pojistná událost – nahodilá událost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistné období – časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení běžného pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné jsou pojistné období a pojistná doba totožné.
Pojistné plnění – částka, která je poskytnuta pojistitelem v případě vzniku pojistné události.
Pojistník – fyzická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistník je
v investičním životním pojištění současně i pojištěným, tj. osobou, na jejíž život se pojištění
vztahuje (dále jen "pojistník").
Poplatky – srážky z účtu pojistníka na krytí pojistného rizika, počátečních nákladů, administrativních nákladů, správu jednotkových fondů, přesunů a jiných nákladů souvisejících
s investičním životním pojištěním.
Prodejní cena – cena, za kterou pojistitel jménem pojistníka prodává podílové jednotky.
Přesun – přesun podílových jednotek na účtu pojistníka z jednoho do druhého jednotkového fondu.
Připojištění – volitelné pojistné krytí sjednávané k investičnímu životnímu pojištění.
Účet pojistníka – individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, který je tvořen
běžným a mimořádným účtem.
Úraz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané
a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření (s výjimkou
jaderného), elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), jímž
bylo pojistníkovi během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt.
Vyhodnocovací den – den, ke kterému pojistitel stanovuje aktuální hodnotu nákupní nebo
prodejní ceny podílových jednotek jednotkových fondů.
Výroční den počátku pojištění – den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem
dne v kalendářním měsíci i číslem kalendářního měsíce, shoduje se dnem počátku pojištění.
Článek III.
Údaje o zdravotním stavu pojistníka
(1) Při uzavírání pojistné smlouvy jakož i při její změně je pojistník povinen odpovědět
pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele vztahující se k investičnímu životnímu pojištění (resp. i připojištění), tj. i dotazy týkající se jeho zdravotního stavu. Vědomě
nepravdivé nebo vědomě neúplné odpovědi pojistníka mohou mít za následek odstoupení
od smlouvy nebo odmítnutí plnění anebo přiměřené snížení plnění ze strany pojistitele
v závislosti na charakteru poskytnutých nepravdivých nebo neúplných informací.
(2) Pojistitel je při uzavírání pojistné smlouvy a při vyřizování pojistné události oprávněn
zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojistníka, a to na základě zpráv vyžádaných s jeho
souhlasem od zdravotnických zařízení, ve kterých se léčil nebo léčí, jakož i prohlídkou lékařem,
kterého mu pojistitel určí.
Článek IV.
Pojistka
(1) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho žádost
a náklady její opis. Vydáním opisu pojistky pozbývají originál pojistky nebo její dříve
vydané opisy platnosti.
(2) Dojde-li v době mezi uzavřením pojistné smlouvy a doručením pojistky ke změně rizika,
které je předmětem pojištění, je povinností pojistníka tuto skutečnost pojistiteli ihned oznámit.

(3) Pokud pojištění končí pojistnou událostí, je osoba, které vznikne právo na plnění,
povinna pojistiteli vrátit pojistku a kopii pojistné smlouvy.
Článek V.
Počátek, konec a zánik pojištění
(1) Investiční životní pojištění lze sjednat jen na dobu určitou.
(2) Investiční životní pojištění počíná dnem sjednaným jako počátek pojištění.
(3) Kromě způsobů zániku pojištění upravených v občanském zákoníku (např. uplynutím
pojistné doby, pojistnou událostí, dohodou pojistitele a pojistníka, výpovědí pojistníka) zanikne
investiční životní pojištění též v důsledku některé z následujících skutečností:
a) výpovědi pojistitele nebo pojistníka dané do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy.
Výpovědní lhůta je osmidenní, pojištění zanikne jejím uplynutím.
b) hodnota účtu pojistníka nepostačuje k úhradě poplatků ve smyslu článku XIV. V tomto
případě pojištění zanikne bez náhrady, a to posledním dnem kalendářního měsíce, ve
kterém tato skutečnost nastala.
c) odvolání souhlasu pojistníka, který dal ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
pojistiteli ke zpracování údaje o zdravotním stavu. Pojištění zanikne dnem, ve kterém
pojistitel obdrží písemné oznámení pojistníka o odvolání tohoto souhlasu.
(4) Pokud pojistník v návrhu dohody o ukončení pojištění neuvede den, který navrhuje
jako den zániku pojištění, zanikne pojištění za jednorázové pojistné dnem, ve kterém pojistitel tento návrh obdržel; pojištění za běžné pojistné zanikne posledním dnem pojistného
období, v němž pojistitel tento návrh obdržel.
(5) Odchylně od ustanovení § 801 občanského zákoníku se ujednává, že nebylo-li
běžné pojistné za další pojistné období zaplaceno do 6 měsíců ode dne splatnosti
a v poslední den této lhůty byly splněny podmínky stanovené v čl. XV. odst. 1 písm. a) až
c), pojištění nezanikne, ale přejde do stavu bez placení pojistného (článek XV.).
Článek VI.
Pojistná událost a pojistné plnění
(1) Pojistnou událostí v investičním životním pojištění je smrt pojistníka, dojde-li k ní
během trvání pojištění, nebo skutečnost, že se pojistník dožije dne, který je sjednán
v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
(2) Při smrti pojistníka vyplatí pojistitel oprávněné osobě plnění ve výši pojistné částky
pro případ smrti nebo hodnotu účtu pojistníka ke dni, kdy se pojistitel o pojistné události
dozvěděl. Pro určení pojistného plnění je rozhodující, která z uvedených částek je vyšší.
(3) Dožije-li se pojistník dne, který je sjednán v pojistné smlouvě jako konec pojištění,
vyplatí mu pojistitel hodnotu jeho účtu ke dni zániku pojištění.
(4) Požádá-li pojistník během trvání pojištění o prodej části podílových jednotek, řídí se
výplata pojistného plnění článkem XVII.
(5) Pojistné plnění vyplácené v případě smrti může pojistník vinkulovat. Vinkulaci může
pojistník zrušit pouze se souhlasem fyzické nebo právnické osoby, v jejíž prospěch bylo
pojistné plnění vinkulováno.
(6) Pojistitel je oprávněn v rámci šetření pojistné události požadovat následující doklady:
– pojistku a kopii pojistné smlouvy,
– ověřenou kopii úmrtního listu pojistníka,
– lékařské nebo úřední potvrzení o příčině smrti pojistníka a doklady potřebné k posouzení
vzniku a průběhu onemocnění pojistníka, popř. jeho úrazu, a
– další doklady nutné ke stanovení pojistného plnění.
(7) Pojistitel je oprávněn neuznat doklady vystavené lékařem, který je příbuzným pojistníka v řadě přímé, jeho manželem, manželkou nebo sourozencem.
(8) Nařídí-li pojistitel podle článku III. odst. 2 přezkoumání zdravotního stavu pojistníka
lékařem, kterého sám určil, a pojistník toto přezkoumání odmítne nebo se k vyšetření
nedostaví, není pojistitel povinen plnit, dokud pojistník vyšetření nepodstoupí.
(9) Při výplatě pojistného plnění pojistitel postupuje v souladu s právními předpisy
upravujícími daň z příjmů.
Článek VII.
Změna pojištění
Dohodnou–li se účastníci o změně rozsahu pojištění již sjednaného, plní pojistitel ze změněného
pojištění až za pojistné události, které nastanou počínaje dnem stanoveným dohodou, nejdříve však
nejblíže následujícím dnem, který se svým číslem shoduje s číslem dne počátku pojištění.
Článek VIII.
Pojistné částky
Pojistitel má právo stanovit nejnižší a nejvyšší pojistné částky, na které lze pojištění
nebo připojištění sjednat.
Článek IX.
Pojistné
(1) Výše a splatnost pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
(2) Běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné je pojistník povinen
zaplatit při uzavření pojistné smlouvy nebo i později, avšak nejpozději v den, který je uveden v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Běžné pojistné za další pojistná období
(následné pojistné) je splatné vždy prvního dne příslušného pojistného období. Pokud
pojistné není v tento den zaplaceno, je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení.
(3) U pojištění za běžně placené pojistné může pojistník v průběhu pojištění na základě
dohody uzavřené s pojistitelem zaplatit mimořádné pojistné. Aktuální minimální výši
takového pojistného a jeho splatnost určuje pojistitel.
(4) Případné nedoplatky pojistného včetně úroku z prodlení je pojistitel oprávněn
odečíst od vypláceného pojistného plnění. Případné přeplatky pojistného použije pojistitel
na úhradu pojistného za další období nebo je vrátí pojistníkovi.
Článek X.
Umístění pojistného
(1) Při uzavírání pojistné smlouvy stanoví pojistník alokační poměr pro rozdělení pojistného do jednotlivých jednotkových fondů. U pojištění za běžné pojistné může pojistník
kdykoliv požádat o změnu alokačního poměru za podmínky, že řádně uhradil dosud splat-

né pojistné. Změna alokačního poměru je účinná od nejbližší splatnosti běžného pojistného
bezprostředně následující po akceptaci návrhu pojistníka na změnu tohoto poměru pojistitelem. Pojistitel má za tuto změnu právo na poplatek (čl. XIV.).
(2) Zaplacené běžné a jednorázové pojistné pojistitel použije na nákup podílových jednotek jednotlivých jednotkových fondů v souladu se stanoveným alokačním poměrem
a připíše je k dobru na běžný účet pojistníka.
(3) Zaplacené mimořádné pojistné se použije na nákup podílových jednotek mimořádného účtu pojistníka a rozdělí se do jednotlivých jednotkových fondů podle stanoveného
alokačního poměru, pokud pojistník neurčí jinak.
(4) Nákup podílových jednotek se realizuje za nákupní cenu platnou ke dni přiřazení
pojistného v plné výši k předpisu pojistného.
(5) Pojistník může v průběhu pojištění požádat o přesun podílových jednotek na
běžném i mimořádném účtu mezi jednotkovými fondy. Na základě této žádosti pojistitel
provede prodej příslušných podílových jednotek a získané finanční prostředky použije na
nákup podílových jednotek jiného pojistníkem určeného jednotkového fondu. Náklady na
přesun podílových jednotek jsou hrazeny z účtu pojistníka. Pojistitel má za tento přesun
právo na poplatek (čl. XIV.).
(6) Přesun podílových jednotek se provádí podle prodejní a nákupní ceny platné
v jednotlivých fondech ve vyhodnocovací den nejblíže následující po obdržení žádosti
o přesun pojistitelem. Pojistitel je oprávněn stanovit minimální hodnotu přesouvaných jednotek a jednotek, které musí být ponechány v jednotlivých fondech po přesunu.
Článek XI.
Jednotkové fondy
(1) Cílem jednotkových fondů je dlouhodobé zhodnocování jejich majetku a tím zároveň
zvyšování hodnoty podílových jednotek. Prostřednictvím podílových jednotek se určuje
podíl pojistníka na hodnotě jednotkového fondu, nezaručují se jimi však pojistníkovi žádná
dodatečná práva z aktiv jednotkového fondu.
(2) Jednotkové fondy představují různé druhy investic, které se od sebe liší předpokládanými výnosy a riziky. Výsledek investice může pozitivně nebo negativně ovlivňovat hodnotu podílových jednotek pojistníka. Z charakteru jednotkového fondu vyplývá, že hodnota
podílových jednotek není pojistitelem garantována.
(3) Pojistitel si vyhrazuje právo na vytvoření nových a zrušení stávajících jednotkových
fondů. Pojistník má právo zvolit si z nabídky jednotkových fondů pojistitele podle jejich
investiční strategie, výnosů a rizik.
(4) V případě vytvoření nového jednotkového fondu bude pojistitel písemně informovat
pojistníka o možnostech a podmínkách investování do tohoto jednotkového fondu.
(5) V případě zrušení jednotkového fondu pojistitel nejpozději 30 dní před zrušením
příslušného fondu oznámí pojistníkovi podmínky přesunu podílových jednotek z rušeného
jednotkového fondu do jiného fondu. Jestliže pojistník do 30 dnů od doručení oznámení
pojistitele podle předchozí věty neoznámí pojistiteli, že nepoužije jinou nabízenou možnost
přesunu, pojistitel je vloží do předem stanoveného jednotkového fondu. Náklady na přesun
podílových jednotek v případě zrušení jednotkového fondu hradí pojistitel. Hodnota účtu
pojistníka nemůže být přesunem ke dni přesunu dotčena.
Článek XII.
Oceňování jednotkových fondů a prodejní cena
(1) Pojistitel je povinen nejméně jedenkrát za týden ocenit jednotlivé fondy pro účely
stanovení aktuálních hodnot jejich podílových jednotek.
(2) Hodnota jednotkového fondu k datu oceňování je určena hodnotou všech investic
jednotkového fondu při zohlednění případných závazků k datu oceňování. Výnosy
z investic dosažené v daném jednotkovém fondu se zpětně investují do tohoto fondu.
(3) Aktuální hodnota podílové jednotky jednotkového fondu se stanoví jako podíl hodnoty fondu a počtu podílových jednotek a představuje prodejní cenu podílové jednotky.
(4) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky jednotkového fondu, který
může dosáhnout maximálně 5 % nákupní ceny, stanoví pojistitel.
Článek XIII.
Účet pojistníka
(1) Na účtu pojistníka se vede evidence podílových jednotek jednotlivých jednotkových
fondů pro stanovení hodnoty účtu.
(2) Hodnota účtu pojistníka se určí jako suma počtu podílových jednotek jednotlivých
fondů vynásobených jejich prodejní cenou.
(3) Hodnota účtu pojistníka se mění podle hodnoty podílových jednotek fondů, které
jsou evidovány na účtu.
(4) Pojistitel oznamuje pojistníkovi stav jeho účtu a jeho změny písemně jednou ročně
k výročnímu dni počátku pojištění.
Článek XIV.
Poplatky z účtu pojistníka
(1) Pojistitel je oprávněn jedenkrát v každém kalendářním měsíci snížit hodnotu účtu
pojistníka o poplatky na krytí pojistného rizika z pojištění pro případ smrti a z případných
připojištění. V případě, že jsou podílové jednotky umístněny ve více jednotkových fondech,
bude snížení počtu podílových jednotek realizováno úměrně k hodnotě podílových jednotek v jednotlivých fondech.
(2) Výši poplatku na krytí pojistného rizika stanoví pojistitel podle pojistnětechnických
zásad, především se zřetelem na aktuální věk, pojistnou dobu, pohlaví, zdravotní stav,
zaměstnání a mimopracovní činnosti pojistníka, charakter plnění a jiné podstatné
skutečnosti související s přijetím rizika.
(3) Poplatky na krytí počátečních nákladů, administrativních nákladů, správu jednotkových fondů, přesunů a jiných nákladů souvisejících s investičním životním pojištěním
se uhrazují formou snížení počtu podílových jednotek z účtu pojistníka. V případě, že jsou
podílové jednotky umístněny ve více jednotkových fondech, bude snížení počtu podílových
jednotek realizováno úměrně k hodnotě podílových jednotek v jednotlivých fondech.
Článek XV.
Přechod pojištění do stavu bez placení pojistného
(1) Pojištění za běžně placené pojistné přejde do stavu bez placení pojistného, pokud
pojistník o přechod požádal nebo nebylo-li běžné pojistné za další pojistné období zaplaceno do 6 měsíců ode dne splatnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:
a) od počátku pojištění uplynula doba alespoň jednoho roku a
b) pojistník uhradil za tuto dobu pojistné a
c) aktuální hodnota jeho účtu postačuje na úhradu poplatků splatných v následujícím měsíci.

(2) Pojištění přechází do stavu bez placení:
a) dnem navrženým pojistníkem v jeho žádosti, pokud tento den nepředchází dni, ve
kterém pojistitel žádost obdržel, nebo
b) dnem, ve kterém pojistitel obdrží žádost pojistníka o přechod, pokud pojistník v této
žádosti nenavrhl den pozdější (viz písm. a), nebo
c) dnem následujícím po marném uplynutí šestiměsíční lhůty ode dne splatnosti běžného
pojistného.
(3) Pojistitel po přechodu pojištění do stavu bez placení pojistného poskytuje z investičního
životního pojištění pojistnou ochranu pro případ smrti ve výši sjednané pojistné částky.
(4) Dnem bezprostředně předcházejícím dni přechodu do stavu bez placení pojistného
zanikají sjednaná připojištění.
(5) U pojištění ve stavu bez placení pojistného se nadále srážejí poplatky z účtu pojistníka
ve smyslu článku XIV. Jestliže hodnota účtu pojistníka poplatky nepokrývá, pojištění
zanikne bez náhrady (čl. V. odst. 3 písm. b).
(6) U pojištění ve stavu bez placení pojistného lze přijmout mimořádné pojistné.
(7) Na základě žádosti pojistníka lze obnovit placení pojistného, a to nejdříve ode dne
nejblíže následující splatnosti běžného pojistného.
Článek XVI.
Odbytné
(1) Odbytné náleží pojistníkovi, jehož pojištění skončilo na základě dohody, výpovědi ze
strany pojistníka, z důvodu nezaplacení pojistného nebo odvolání souhlasu se zpracováním údaje o zdravotním stavu, jestliže:
a) jeho pojištění za běžně placené pojistné trvalo alespoň jeden rok a pojistné za tuto dobu
bylo uhrazeno, nebo
b) se jednalo o pojištění za jednorázově placené pojistné a toto pojistné bylo uhrazeno.
(2) Výši odbytného stanoví pojistitel jako aktuální hodnotu účtu pojistníka sníženou
o dosud neuhrazené počáteční náklady a poplatek za zrušení pojistné smlouvy.
(3) Před výplatou odbytného je pojistník povinen vrátit pojistiteli pojistku a kopii pojistné smlouvy.
(4) Při výplatě odbytného pojistitel postupuje v souladu s právními předpisy upravujícími
daň z příjmů.
Článek XVII.
Prodej podílových jednotek
(1) U pojištění za běžně placené pojistné pojistník může požádat o prodej části
podílových jednotek běžného účtu, jsou-li splněny následující podmínky:
a) od počátku pojištění uplynula doba alespoň jednoho roku a
b) pojistník uhradil za tuto dobu pojistné a
c) aktuální hodnota odbytného snížená o aktuální hodnotu mimořádného účtu přesahuje
dvanáctinásobek měsíčních poplatků dle článku XIV.
(2) Prodej části podílových jednotek u pojištění za jednorázově placené pojistné
a prodej podílových jednotek z mimořádného účtu lze - na základě žádosti pojistníka - realizovat kdykoli.
(3) Prodej podílových jednotek se realizuje snížením počtu podílových jednotek z účtu
pojistníka za aktuální prodejní cenu. V případě, že jsou podílové jednotky umístněny ve
více jednotkových fondech, bude snížení počtu podílových jednotek realizováno úměrně
k hodnotě podílových jednotek v jednotlivých fondech. Pojistitel je oprávněn určit minimální
výši prodeje a zůstatkové hodnoty účtu pojistníka.
(4) Při výplatě pojistitel postupuje v souladu s právními předpisy upravujícími daň
z příjmů.
(5) Pojištění po prodeji části podílových jednotek zůstává nadále v platnosti.
(6) Po prodeji části podílových jednotek pojistitel upraví pojistnou částku pro případ
smrti tak, aby byly splněny povolené limity.
Článek XVIII.
Omezení pojistného plnění
(1) Pojistitel je oprávněn snížit své plnění až o jednu polovinu, jestliže pojistník zemřel:
a) v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo
jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti, nebo
b) pod vlivem alkoholu nebo v souvislosti s úmyslným požitím léků, omamných či toxických látek.
(2) Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění, avšak vyplatí částku plnění ve výši
odbytného, jestliže pojistník zemřel:
a) v příčinné souvislosti s úmyslným trestným činem, který spáchal, nebo
b) následkem sebevraždy v době tří let od počátku pojištění, nebo
c) v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí, občanskou válkou nebo občanskými
nepokoji, na nichž se aktivně podílel.
Nevznikne-li nárok na odbytné dle článku XVI., pojištění zanikne bez náhrady.
(3) Osoba, které má smrtí pojistníka vzniknout právo na plnění, tohoto práva nenabude,
způsobila-li pojistníkovi smrt úmyslným trestným činem nebo se na spáchání takového
trestného činu podílela a byla pro něj soudem pravomocně odsouzena. Až do nabytí právní
moci rozsudku není pojistitel povinen plnit.
(4) Jestliže pojistník při uzavírání pojistné smlouvy uvedl o sobě nesprávné údaje
a v jejich důsledku byly chybně stanoveny pojistnětechnické parametry mající vliv na výši
pojistného, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění v poměru výše pojistného, které bylo
placeno, ke správné výši pojistného.
(5) Pojistitel není povinen plnit, pokud dojde ke smrti pojistníka jinak než úrazem
v období dvou měsíců od počátku pojištění.
Článek XIX.
Odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí plnění
Odstoupí-li pojistitel od pojistné smlouvy podle § 802 odst. 1 občanského zákoníku
nebo odmítne-li pojistné plnění podle § 802 odst. 2 občanského zákoníku, vyplatí pojistníkovi hodnotu jeho účtu.
Článek XX.
Doručování písemností
(1) Písemnosti určené pojistníkovi nebo oprávněným osobám zasílá pojistitel prostřednictvím držitele poštovní licence na jejich poslední pojistiteli známou adresu anebo je na
takovou adresu doručuje zaměstnanec pojistitele či jiná jím pověřená osoba.
(2) Nebyl-li adresát písemnosti zastižen a nevyzvedl si písemnost, která byla uložena
u držitele poštovní licence, ve stanovené odběrné lhůtě, považuje se poslední den této
lhůty za den doručení písemnosti adresátovi.
(3) Odepře-li adresát písemnost přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem,
ve kterém bylo její přijetí odepřeno.

