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Produkt: Skupinové úrazové pojištění

Skupinové pojištění pro případ
pracovní neschopnosti a/nebo
pro případ pobytu v nemocnici

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Skupinové pojištění osob je pojištění pro skupinu osob organizovanou ekonomickým subjektem (např. zaměstnanci
společnosti, členové zájmové organizace, žáci školy).

Co je pojištěno?
Základní rizika
✔ smrt následkem úrazu
✔ pracovní neschopnost
✔ pobyt v nemocnici
Volitelná připojištění
· trvalé následky úrazu
· tělesné poškození způsobené úrazem
· pracovní neschopnost následkem úrazu
· pobyt v nemocnici následkem úrazu
· invalidita následkem úrazu

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
✘ válečné události, povstání či vzpoura
✘ působení jaderné energie
✘	chemická nebo biologická kontaminace
✘	úraz, který nastal před počátkem pojištění
✘	u pojištění pracovní neschopnosti a pobytu
v nemocnici – na onemocnění, které vzniklo
či bylo diagnostikováno před počátkem
pojištění, pokud pracovní neschopnost či
pobyt v nemocnici nastaly do pěti let
od počátku pojištění
✘	u pojištění pracovní neschopnosti – na
onemocnění zad a s ním související nemoci
nervové soustavy
✘	úmyslné sebepoškození, sebevražda nebo
pokus o sebevraždu
✘	umělé přerušení těhotenství, pokud není
z lékařského hlediska nezbytné k záchraně
života

✘	umělé oplodnění
✘	náklady na léčbu a rehabilitaci
✘	asistenční služby

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
!	u úrazového pojištění – pojištění se vztahuje
jen na činnost definovanou v pojistné smlouvě
!	u pojištění pracovní neschopnosti – pracovní
neschopnost jen na území České republiky
!	u pojištění pobytu v nemocnici – hospitalizace
jen na území členského státu Evropské unie, na
území Švýcarska, Norska nebo Islandu
!	u pojištění pracovní neschopnosti z důvodu
nemoci a pojištění pobytu v nemocnici z
důvodu nemoci – čekací doba od počátku
pojištění činí tři měsíce
!	u pojištění pobytu v nemocnici z důvodů
ošetření zubů, zhotovení zubních náhrad nebo
provedení úkonů čelistní ortopedie, čelistní
chirurgie anebo ortopedických náhrad (vše
pouze následkem nemoci) – čekací doba od
počátku pojištění činí šest měsíců
!	u pojištění pobytu v nemocnici v souvislosti
s těhotenstvím – čekací doba od počátku
pojištění činí osm měsíců

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění si můžete sjednat s územní platností:
✔ Česká republika
✔ území členského státu Evropské unie, území Švýcarska, Norska nebo Islandu (pojištění pobytu v nemocnici)
✔ Svět
✔ specifické místo uvedené v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?

– Zodpovědět pravdivě a úplně naše dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
– Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
– N astane-li škodná událost, učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezvětšoval rozsah následků události,

v případě škodné události vyvolané akutním onemocněním či úrazem neprodleně vyhledat lékařské ošetření a
léčit se dle pokynů lékaře.
Informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, každého obmyšleného a případné další
osoby, které jsem uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

–

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je splatné v den uvedený v pojistné smlouvě, zpravidla v den počátku pojištění.
Pojistné lze uhradit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz) nebo poštovní
poukázkou, není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Skupinové pojištění osob vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako
počátek pojištění, a zaniká dnem uplynutí pojistné doby.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
· Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
· Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční
výpovědní doby.
· K poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být
pojistiteli doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci
pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.
· Do dvou měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl, že při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění
bylo použito hledisko odporující zásadě rovného zacházení (zejména národnost, rasa, etnický původ a pohlaví);
pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
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