Úrazové pojištění

Informační dokument o pojistném produktu
Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.

Produkt: Allianz U5

V tomto dokumentu si můžete přečíst stručné shrnutí nejdůležitějších vlastností pojištění Allianz U5. Uvedené informace nejsou z důvodu rozsahu
dokumentu kompletní. Podrobné informace se dozvíte v předsmluvní informaci a v podmínkách pojištění. Konkrétní nastavení Vašeho pojištění
naleznete v nabídce pojistitele na uzavření pojistné smlouvy.

O jaký druh pojištění se jedná?
Produkt Allianz U5 je úrazové pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pro případ trvalých následků úrazu, kdy se jedná
nejméně o 50% rozsah tělesného poškození. Pojištění lze sjednat, pokud má zájemce o pojištění uzavřenou smlouvu o účtu
s UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Smrt následkem úrazu
Pojistné plnění poskytneme oprávněné osobě,
pokud pojištěný zemře následkem úrazu během
trvání pojištění, a to nejpozději do 12 měsíců
od okamžiku úrazu

Za pojistnou událost nepovažujeme a pojistné plnění
nevyplatíme zejména pokud:

Pojistné plnění stanovíme ve výši pojistné částky,
která je uvedena v pojistné smlouvě, v maximální
výši 500 000 Kč.
Trvalé následky úrazu od 50% tělesného poškození
Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud
během trvání pojištění utrpí úraz s trvalým následkem
v rozsahu alespoň 50% tělesného poškození
stanoveného způsobem uvedeným ve Zvláštních
pojistných podmínkách.
Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku
uvedenou v pojistné smlouvě vynásobíme zjištěným
rozsahem trvalého následku úrazu. Jak zjišťujeme
rozsah trvalého následku úrazu, naleznete ve Zvláštních
pojistných podmínkách. Pojistné plnění poskytneme
v maximální výši 500 000 Kč.

jednání pojištěného naplňuje znaky skutkové podstaty
úmyslného trestného činu
dojde k úrazu při aktivní účasti pojištěného na válečné
události nebo na nepokojích
dojde k úrazu při provozování sportu, který není
provozován na místech k tomu určených,
s odpovídajícím vybavením a ochrannými pomůckami,
případně pod dohledem osoby, která je k provozování
daného sportu odborně způsobilá
dojde k úrazu při provozování sportu v extrémních
podmínkách nebo terénech, které zvyšují obtížnost
a rizikovost jeho provozování
Z pojištění pro případ smrti následkem úrazu pojistné
plnění nevyplatíme, pokud:
nastane smrt následkem nemoci, která se zhoršila nebo
projevila v důsledku úrazu
Z pojištění pro případ trvalých následků úrazu
od 50% pojistné plnění nevyplatíme, pokud:
se projeví nebo zhorší nemoc v důsledku úrazu
dojde k poškození patologicky změněných kostí, svalů
či vazů, i když se do okamžiku úrazu příznaky neprojevily
a ani nebyly léčeny
dojde k výhřezu meziobratlové ploténky či jinému
onemocnění páteře

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojištění nemohou uzavřít tzv. nepojistitelné osoby,
to jsou. osoby například s omezenou pohyblivostí,
osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, osoby
postižené nervovou nebo duševní chorobou apod.
Z pojistné ochrany jsou vyloučeny úrazy, které nastaly
před uzavřením pojištění
Omezené pojistné plnění vyplatíme, pokud k pojistné
události dojde například v souvislosti s teroristickým činem.

Kde je moje pojištění platné?
Pojištění se vztahuje na úrazy (následky úrazu), které pojištěný utrpí po celém světě.

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především:
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme
Během trvání pojištění musíte zejména:
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených v nabídce na uzavření pojistné smlouvy
Při škodě musíte především:
• bez zbytečného odkladu nám oznámit škodní událost a poskytnout všechny dokumenty a informace, které si vyžádáme

Kdy a jak platit?
Zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedených v nabídce na uzavření pojistné smlouvy dojde k uzavření pojistné smlouvy.
Běžné pojistné za následující pojistná období je splatné vždy k prvnímu dni pojistného období. Pojistným obdobím je 1 měsíc.
Platba pojistného bude provedena formou bankovního převodu.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojištění začíná:
• okamžikem uhrazení prvního pojistného pojistiteli. Pokud neuhradíte první pojistné ve stanovené lhůtě, pojištění nevznikne
a Vy nebudete pojištěni.
Pojištění končí, pokud nastane první z následujících událostí:
• posledním dnem pojistného období, ve kterém došlo k zániku smlouvy o účtu
• dnem smrti pojištěného
• posledním dnem pojistného roku, v němž pojištěný dovrší 75 let
• odstoupením nebo odmítnutím pojistného plnění
• uznáním nároku na pojistné plnění pojistitelem
• nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistného
• upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce na zánik pojištění a nebude-li pojistné zaplaceno
ani v dodatečné lhůtě
• výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před
uplynutím pojistného období

Jak mohu pojištění ukončit?
Pojištění můžete ukončit zejména:
• jeho výpovědí:
- do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi
• dohodou s námi
• odstoupením od pojistné smlouvy
Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v podmínkách pojištění nebo v občanském zákoníku.

