Výtah z pojistné smlouvy
č. 4950050842
Pojistná smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Zákon“), a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
osob O-901/14 a Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění O-923/14 (dále jen „ZPPÚP“).

Článek I

b) ČUS, resp. sportovním svazem organizovaných nebo delegovaných
společných cestách z místa bydliště nebo pracoviště pojištěných osob
do míst činností uvedených v předcházejícím odstavci nebo z místa
těchto činností na jiné místo obdobné činnosti a zpět;
c) výkonu dobrovolné funkce trenérů, cvičitelů, průvodců, rozhodčích
včetně samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa
činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY
1. Touto smlouvou jsou pojištěni členové sportovních svazů sdružených
v České unii sportu, z.s., IČO: 00469548, se sídlem Zátopkova 100/2,
Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „ČUS“), členové (registrovaní i rekreační cvičenci) České obce sokolské, IČO: 00409537, se sídlem Újezd
450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a dalších sportovních subjektů
(včetně jejich jednotlivých členských organizací) uvedených v „Seznamu
pojištěných organizací“ v příloze číslo 1 této smlouvy (dále jen „sportovní svaz“), kteří provozují pojištěnou činnost podle
čl. II odst. 1 této smlouvy.

2. Pojistitel však není povinen plnit, jestliže k úrazu došlo sice při činnostech uvedených v předcházejícím odst. 1, avšak tyto činnosti:
a) nebyly plánovány, organizovány nebo delegovány ČUS, resp. sportovním svazem;
b) byly prováděny bez dozoru odpovědného pracovníka ČUS, resp.
sportovního svazu nebo bez jeho výslovného povolení nebo bez jeho
zásadních pokynů.

2. Obdobně jsou také pojištěny osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v odst. 1, pokud se tyto osoby účastní akcí pořádaných ČUS, resp.
sportovním svazem.

Článek III

3. Pojištění se dále vztahuje na ty osoby uvedené v odst. 1, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které mají s ČUS, resp. sportovním svazem
uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského zákoníku
nebo podle zákoníku práce.

ROZSAH NÁROKŮ Z POJIŠTĚNÍ
1. Utrpí-li pojištěná osoba dle odst. 1 nebo 2 článku I této smlouvy, která
je ve věku nad 18 let, úraz, který má za následek tělesné poškození
nebo smrt, a ke kterému došlo během trvání pojištění při činnosti, na
níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne pojistné plnění v tomto
rozsahu:
a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 200.000 Kč;
b) za trvalé následky úrazu (s pojistným plněním od 0,1 %) - podle
jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky
200.000 Kč; Pojistné plnění se pak stanoví podle tabulky progresivního plnění (čtyřnásobná progrese - viz příloha č. 2 ZPPÚP).
c) za tělesné poškození způsobené úrazem - pojistná částka ve výši
200 Kč za jeden den doby léčení úrazu. Pojistné plnění se stanoví
jako součin sjednané pojistné částky pro jeden den a počtu dnů léčení tělesného poškození, maximálně však počtu dnů stanovených pro
příslušné tělesné poškození v příslušné oceňovací tabulce. Pojistné
plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že doba léčení a současně maximální počet dnů stanovený pro příslušné tělesné poškození
v příslušné oceňovací tabulce přesáhnou karenční dobu sedm dnů;
v takovém případě pojistné plnění náleží od prvního dne doby léčení
tělesného poškození.
d) úhradu vynaložených nákladů spojených s pohřbem pojištěného,
zemře-li následkem úrazu - až do výše 50.000 Kč;
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.
e) úhradu vynaložených nákladů na nákup nebo pronájem invalidního
vozíku, a to v důsledku úrazu - až do výše 100.000 Kč;
Z každé pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému, který se

4. Pojištěni nejsou profesionální sportovci, kteří pojištěnou činnost vykonávají jako pracovní činnost (povolání) na základě smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti či jiné obdobné smlouvy uzavřené
se sportovním klubem či jiným subjektem podnikání v této oblasti.
Z obsahu takto uzavřené smlouvy (nikoli z jejího názvu) je zřejmé, že
sportovec výkonem sportovní činnosti (formou závodů, soutěží a přípravy na ně) získává finanční prostředky k uspokojování svých potřeb
(zpravidla se jedná o jeho hlavní, příp. převažující zdroj příjmů).
Dále nejsou pojištěny ty osoby uvedené v odst. 2, které pojištěnou
činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Článek II
POJIŠTĚNÁ ČINNOST
1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu (v rozsahu ustanovení
ZPPÚP), a to při:
a) ČUS, resp. sportovním svazem organizované nebo delegované činnosti
v rámci akcí (tělovýchovné, sportovní, kulturní, turistické a rekreační
akce, krátkodobé pracovní brigády), které pořádá nebo deleguje ČUS,
resp. sportovní svaz (pojistitel plní i za úrazy při provozování motoristického sportu, horolezectví, sportovního a/nebo rekreačního
přístrojového potápění, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na
saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/
free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu);
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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.

3. Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 3 článku I této smlouvy) úraz, ke kterému došlo během trvání pojištění při činnosti, na níž se pojištění vztahuje,
pojistitel poskytne pojistné plnění v tomto rozsahu:
a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 120.000 Kč;
b) za trvalé následky úrazu (s pojistným plněním od 0,1 %) - podle
jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky
120.000 Kč; Pojistné plnění se pak stanoví podle tabulky progresivního plnění (čtyřnásobná progrese - viz příloha č. 2 ZPPÚP).
c) za pracovní neschopnost následkem úrazu – pojistnou částku ve
výši 130 Kč za každý den trvání pracovní neschopnosti pojištěného
následkem úrazu, která mu byla vystavena lékařem. Pojistné plnění
bude poskytnuto pouze za podmínky, že doba pracovní neschopnosti
a současně maximální počet dnů stanovený pro příslušné tělesné
poškození v příslušné oceňovací tabulce přesáhnou karenční dobu
sedm dnů; v takovém případě pojistné plnění náleží od prvního
dne pracovní neschopnosti. Pojistné plnění se poskytne do dne,
kdy je pracovní neschopnost z rozhodnutí lékaře ukončena, nejdéle
však za dobu, která je pro příslušné tělesné poškození stanovena
maximálním počtem dnů v příslušné oceňovací tabulce. Za všechny
pracovní neschopnosti následkem jednoho úrazu lze pojistné plnění
poskytnout maximálně za 365 dnů.

2. Utrpí-li pojištěná osoba dle odst. 1 nebo 2 článku I této smlouvy ve věku
do 18 let včetně úraz, který má za následek tělesné poškození nebo smrt,
a ke kterému došlo během trvání pojištění při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne pojistné plnění v tomto rozsahu:
a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 200.000 Kč;
b) z a trvalé následky úrazu (s pojistným plněním od 0,1 %) - podle
jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky
100.000 Kč; Pojistné plnění se pak stanoví podle tabulky progresivního plnění (čtyřnásobná progrese - viz příloha č. 2 ZPPÚP).
c) z a tělesné poškození způsobené úrazem - pojistná částka ve výši
50 Kč za jeden den doby léčení úrazu. Pojistné plnění se stanoví jako
součin sjednané pojistné částky pro jeden den a počtu dnů léčení
tělesného poškození, maximálně však počtu dnů stanovených pro
příslušné tělesné poškození v příslušné oceňovací tabulce. Pojistné
plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že doba léčení a současně maximální počet dnů stanovený pro příslušné tělesné poškození
v příslušné oceňovací tabulce přesáhnou karenční dobu sedm dnů;
v takovém případě pojistné plnění náleží od prvního dne doby léčení
tělesného poškození.
d) ú hradu vynaložených nákladů na nákup nebo pronájem invalidního
vozíku, a to v důsledku úrazu - až do výše 100.000 Kč;
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.

4. Nárok na pojistné plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají
oprávněné osoby podle ustanovení § 2831 Zákona. Nárok na pojistné
plnění v případě nákladů spojených s pohřbem pojištěného, má právnická nebo fyzická osoba, na kterou zní účet vystavený ústavem pohřební
služby. Nárok na pojistné plnění z ostatních pojištění uvedených
v odst. 2 tohoto článku má pojištěný.
5. Pojistné plnění nelze současně poskytnout podle odst. 1 a odst. 3
tohoto článku pojistné smlouvy.
6. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
České republiky i mimo toto území.
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