Přehled důležitých změn v nových pojistných podmínkách
pro životní pojištění PERSPEKTIVA platných od 1. 1. 2014,
které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve srovnání s předchozími pojistnými podmínkami řídícími se zákonem č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů

Popis změny

Pojistné podmínky označení

odkaz na nové znění příslušného
ustanovení, kterého se daná
změna týká
VPP O-901/14
Teroristické činy absolutně vyloučeny z pojištění, tato výluka původně platila čl. 8 odst. 1)
pouze v případě aktivní účasti pojištěného na nich.
čl. 8 odst. 1) písm. e)
Nová výluka pro pojistné události vzniklé v důsledku chemické nebo
biologické kontaminace.
Odmítnutí pojistného plnění rozšířeno na případy, kdy je pojištěným spáchán čl. 13 odst. 4) písm. b)
úmyslný trestný čin.
Nově upraveno zmaření doručení písemnosti adresátem.
čl. 19 odst. 4) až 6)
ZPPŽPP O-963/14
Zrušeny limity maximálních pojistných částek pro předběžné pojištění.
čl. 22
čl. 24 odst. 5)
V souladu s občanským zákoníkem zkrácena doba pro omezení pojistného
plnění ze základního pojištění v případě sebevraždy z 5 let na 2 roky od
počátku pojištění.
Zrušeno zjišťování příjmu u pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě.
Výluky z pojištění rozšířeny o únavové zlomeniny.
Sankce za porušení právních předpisů při dopravní nehodě - původně byly
uplatňovány pouze v případě dopravní nehody oznámené z pojištění pro
případ úrazu při dopravní nehodě, nyní platí obecně pro jakékoli úrazové
pojištění.
Zpřísněna sankce pro úrazy při dopravní nehodě (z jakéhokoli úrazového
pojištění), k nimž dojde pod vlivem alkoholu, omamné látky nebo léků
(oproti obecné výluce ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění
osob, kdy lze pojistné plnění snížit nejvýše o polovinu).

čl. 26 odst. 1)
ZPPÚP O-923/14
čl. 4 odst. 1)
čl. 4 odst. 2)

čl. 4 odst. 3)

Výluky z pojištění doplněny o případy, za které by s ohledem na výklad pojmu čl. 4 odst. 4) písm. e) a f)
"dopravní nehoda" pro účely pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě
stejně nebylo plněno: dopravní nehoda na jiné než pozemní komunikaci,
úrazy při jízdě na jízdním kole, aniž by došlo ke střetu s jiným účastníkem
nebo překážkou provozu na pozemních komunikacích.
Pojistitel nemusí poskytnout pojistné plnění za tělesné poškození způsobené čl. 5 odst. 6)
úrazem (procentní podíl z pojistné částky, denní odškodné), zemře-li
pojištěný na následky daného úrazu do 30 dnů od vzniku pojistné události.
U pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu zrušena karenční čl. 11
doba 3 dny a zavedeno progresivní plnění v případě hospitalizace delší než
30 dnů.
Pojem "profesionální sportovec" rozšířen o osobu provozující některý z plně čl. 18
kontaktních sportů.
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ZPPPN O-936/14
Výluky z pojištění doplněny o operaci naplánovanou před počátkem pojištění. čl. 8 odst. 1) písm. b)
čl. 8 odst. 1) písm. e)
Z výluk z pojištění pro případ pracovní neschopnosti vypuštěno "léčení
sterility".
Výluky z pojištění doplněny o případ porušení léčebného režimu pojištěným čl. 8 odst. 4)
v době pracovní neschopnosti, kdy pojistitel je oprávněn pojistné plnění
neposkytnout.
čl. 11
U pojištění pro případ pobytu v nemocnici zrušena karenční doba 3 dny a
zavedeno progresivní plnění v případě hospitalizace delší než 30 dnů.
čl. 12 odst. 1) písm. e)
Z výluk z pojištění pro případ pobytu v nemocnici vypuštěno "léčení
sterility".
Doplněna výluka v důsledku duševní poruchy nebo poruchy chování.
čl. 12 odst. 1) písm. g)
čl. 12 odst. 2)
V pojištění pro případ pobytu v nemocnici vypuštěna výluka týkající se
pobytu pojištěného v psychiatrických léčebnách.
čl. 14 odst. 1)
Varianta pojištění pro případ vážných onemocnění dětí Basic rozšířena o
lymfon, leukemii, Hodgkinovu chorobu, a to bez zvýšení pojistného.
Varianta pojištění pro případ vážných onemocnění dospělých osob Standard čl. 15 odst. 2)
rozšířena o cukrovku, rupturu aneuryzmatu mozkové tepny, operaci věnčitých
tepen, chronickou glomerulonefritidu, náhradu jedné nebo více srdečních
chlopní umělou chlopní, meningitidu a encefalitidu, a to bez zvýšení
pojistného.
Varianta pojištění pro případ vážných onemocnění dospělých osob
Exclusive rozšířena o glaukom, HIV nákazu (při pracovní činnosti
zdravotnického personálu, hasičů a policistů) a operaci aorty, a to bez
zvýšení pojistného.

čl. 15 odst. 3)

V pojištění pro případ vážných onemocnění zrušeno omezení pojistného
plnění na polovinu pojistné částky v případech, kdy pojistná událost nastala
mezi 6. a 9. měsícem od počátku tohoto pojištění.

čl. 16 odst. 4)
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