Jak postupovat v případě
pojistné události
Z této pojistné smlouvy se oznamují pojistné události (úrazy), k nimž
došlo 1. 1. 2017 nebo později.
Pojistné události se oznamují písemně na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

Pracovní neschopnost (PN) následkem úrazu
Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte:
▶ záznam o ošetření tělesného poškození bezprostředně po úrazu
a lékařské zprávy z dalšího průběhu léčení,
▶ operační protokol a propouštěcí zprávu, bylo-li tělesné poškození
způsobené úrazem léčeno operací.
Uplatňujete-li právo na pojistné plnění za ukončenou pracovní
neschopnost, přiložte kopii V. dílu tiskopisu ČSSZ – 89610 0
„Rozhodnutí o dočasné PN“. Trvá-li PN déle než tři měsíce, můžete
pojistitele požádat o zálohu na pojistné plnění. V takovém případě
přiložte kopii II. dílu uvedeného tiskopisu a ukončení PN doložte jeho V.
dílem.

Vznik pojistné události hlásí pojištěná osoba nebo její zákonný zástupce;
v případě smrti pojištěného osoby, kterým vznikne nárok na pojistné
plnění (viz článek III odst. 4 smlouvy). K oznámení pojistné události se
použije formulář „Oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV
č. 4950050842“, který je k dispozici níže v dokumentech.

Výše pojistného plnění za tělesné poškození úrazem, trvalé následky
úrazu a pracovní neschopnost následkem úrazu se stanoví podle
Oceňovacích tabulek pojistitele platných ke dni, k němuž bylo pojistiteli
doručeno oznámení o příslušné pojistné události. Oceňovací tabulky jsou
k dispozici níže v dokumentech.

V tomto formuláři je nezbytné v části C. křížkem označit, zda pojištěný
byl k datu úrazu DÍTĚ / DOSPĚLÁ OSOBA / PRACOVNÍK-FUNKCIONÁŘ
(ze smlouvy vyplývají pro tyto osoby rozdílné nároky - viz článek III
smlouvy) a dále označit druh nároku, který je uplatňován.

Úhrada nákladů na invalidní vozík
Z každé pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému, který se
stane tělesně postiženým v důsledku úrazu, k němuž dojde během
trvání pojištění, vynaložené náklady na nákup nebo pronájem lékařem
předepsaného invalidního vozíku, který není hrazen z veřejného
zdravotního pojištění nebo je z něj hrazen jen částečně, a to maximálně
do výše uvedeného limitu v jednom roce trvání pojištění. Pojistitel je
povinen hradit pouze tu část nákladů, kterou nehradí veřejné zdravotní
pojištění. V případě pronájmu invalidního vozíku hradí pojistitel náklady
tohoto pronájmu, maximálně však do výše kupní ceny invalidního vozíku.

Příslušná členská organizace (sportovní klub, tělovýchovná jednota, která
je členem ČUS, ČOS, resp. sportovního svazu) musí potvrdit razítkem
a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při
pojištěné činnosti (podle článku II smlouvy) a že pojištěný byl v době
vzniku úrazu osobou dle článku I odst. 1, 2 nebo 3 smlouvy.
Dále k razítku připojí své evidenční číslo, pokud mu bylo přiděleno
v rámci ČUS.
V části D. formuláře je třeba uvést, kam má být pojistné plnění vyplaceno,
a v případě, že plnění náleží nezletilé nebo nesvéprávné osobě, je třeba
uvést jméno a příjmení zákonného zástupce této osoby.

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte originály dokladů
prokazující výši nákladů na pořízení invalidního vozíku, které musí
obsahovat jméno a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp.
rodné číslo a razítko a podpis ošetřujícího lékaře.

V části E. se křížkem označí příslušné dokumenty (podle druhu nároku),
které se přikládají k vyplněnému formuláři.
Formulář slouží k uplatnění těchto nároků na pojistné plnění:

Smrt následkem úrazu
Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty:
▶ kopii úmrtního listu,
▶ doklad, v němž je uvedena příčina smrti (např. lékařská zpráva, pitevní
protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),
▶ usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě nebo
zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno),
▶ název (jméno) a adresa příslušného soudu (notáře), který vyřizuje
pozůstalost,
▶ kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.).

Tělesné poškození způsobené úrazem – pojistné plnění se vyplácí ve
formě denního odškodného.
Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte:
▶ záznam o ošetření tělesného poškození bezprostředně po úrazu
a lékařské zprávy z dalšího průběhu léčení,
▶ operační protokol a propouštěcí zprávu, bylo-li tělesné poškození
způsobené úrazem léčeno operací.
▶ usnesení policie, došlo-li k úrazu při dopravní nehodě nebo zaviněním
jiné osoby.
Trvalé následky úrazu – právo na pojistné plnění se uplatňuje na
formuláři „Oznámení trvalých následků úrazu“, který je k dispozici níže
v dokumentech.
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Úhrada nákladů na pohřeb
Po smrti pojištěného následkem úrazu, k němuž dojde během trvání
pojištění, uhradí pojistitel právnické nebo fyzické osobě, na kterou
zní účet vystavený ústavem pohřební služby, částku nákladů pohřbu
pojištěného, a to maximálně do výše uvedeného limitu. Pojištění
nezahrnuje převoz pozůstatků pojištěného, a to ani z místa úmrtí
pojištěného do místa trvalého bydliště pojištěného.
Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty:
▶ kopii úmrtního listu,
▶ doklad, v němž je uvedena příčina smrti (např. lékařská zpráva, pitevní
protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),
▶ usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě nebo
zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno),
▶ kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.),
▶ originály dokladů prokazující výši nákladů, které musí obsahovat jméno
a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp. rodné číslo a razítko
a podpis zaměstnance ústavu pohřební služby.

Dokumenty k pojistné události
Oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV
Oznámení trvalých následků úrazu
Oceňovací tabulky

Upozornění: Pojistné plnění za trvalé následky a jiné nároky z úrazů vzniklých do 31.12.2016 je třeba uplatňovat u Pojišťovny VZP, a.s.
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