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PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE
K POJISTNÉ SMLOUVĚ ALLIANZ U5
Platnost od 01.02.2019

ZÁKLADNÍ INFORMACE

JAK POSTUPOVAT, POKUD S NĚČÍM NEBUDETE SPOKOJENI?
Se stížností se můžete obrátit:
• na nás písemně nebo telefonicky na výše uvedené kontakty nebo
prostřednictvím formuláře Napište nám na našem webu;
• na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která
na nás dohlíží;
• jste-li spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která nepodniká, tak také na
níže uvedené kontakty, pokud se případné spory mezi Vámi a námi (nebo
pojišťovacím zprostředkovatelem) rozhodnete řešit mimosoudní cestou:

CO JE PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A S ČÍM SE MUSÍTE SEZNÁMIT?
Cílem tohoto dokumentu je Vám, jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy, sdělit
hlavní informace o nás, tedy o společnosti Allianz pojišťovna, a. s., o pojistné
smlouvě a o podmínkách pojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu však nemůže
nahradit pojistnou smlouvu nebo podmínky pojištění. Proto se prosím seznamte se
všemi dokumenty, které tvoří pojistnou smlouvu.
Konkrétní nastavení pojistné smlouvy dle Vašich požadavků naleznete v Nabídce
pojistitele.
Pojistná smlouva i ostatní smluvní dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce.
V tomto jazyce spolu budeme i komunikovat, pokud se nedohodneme jinak.
Pojištění se řídí právním řádem České republiky.

Spor z pojistné
smlouvy
neživotního pojištění

KDO JSME?
Pojišťovna (vystupuje v roli
pojistitele)

Allianz pojišťovna, a. s. (pokud někde použijeme pojem
pojišťovna nebo pojistitel, tak jsme to pořád my)

Sídlo
Informace o registraci

Česká republika, 186 00 Praha 8, Ke Štvanici 656/3
IČ 47115971, zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815

Právní forma

akciová společnost

Předmět činnosti

pojišťovací, zajišťovací a související činnosti

Telefon

+420 241 170 000

Web

www.allianz.cz

sjednané on-line

Lze řešit prostřednictvím

Podle

Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz)
platformy pro řešení sporů on-line
(www.ec.europa.eu/consumers/odr)

zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele
nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line

• na obecné soudy České republiky, pokud se případné spory rozhodnete řešit
soudní cestou.

JAKÁ JE VÝŠE ODMĚNY PRACOVNÍKA POJIŠŤOVNY NEBO
POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE ZA SJEDNANÉ POJIŠTĚNÍ?
Pracovníci pojišťovny jsou odměňováni mzdou dle pracovní smlouvy. Pojišťovací
zprostředkovatel je odměňován smluvní provizí pojišťovnou nebo svým
nadřízeným subjektem. Odměna pojišťovacího zprostředkovatele je zahrnuta
v pojistném, které platíte.

KDE NAJDETE INFORMACE O NAŠÍ FINANČNÍ SITUACI?
Zprávu o solventnosti a o naší finanční situaci naleznete na našem webu
www.allianz.cz.

POJIŠTĚNÍ ALLIANZ U5

Co v jednotlivých pojištěních
považujeme za pojistnou událost?

Z ČEHO SE POJIŠTĚNÍ ALLIANZ U5 SKLÁDÁ?
Pojištění Allianz U5 se skládá z pojištění pro případ smrti následkem úrazu
a pojištění trvalých následků úrazu od 50 %. Pojištění nemohou existovat
samostatně.

Pojištění
smrt následkem úrazu

NA JAK DLOUHO POJIŠTĚNÍ SJEDNÁVÁTE?
Pojištění sjednáváte na dobu neurčitou. Pojištění začíná okamžikem uhrazení
prvního pojistného pojistiteli.

Pojištění
úraz s trvalým
následkem od 50 %

CO JE POJISTNÉ A KDY A JAK HO PLATIT?
Za ujednanou pojistnou ochranu nám budete platit pojistné. Běžné pojistné
budete hradit opakovaně v pravidelných intervalech (pojistná období) po celou
dobu trvání pojištění, a to způsobem uvedeným v Nabídce pojistitele na uzavření
pojistné smlouvy. Výše pojistného se s věkem pojištěného nemění, v průběhu trvání
pojištění je stejná. Konkrétní výši pojistného naleznete v Nabídce pojistitele na
uzavření pojistné smlouvy. Veškeré platby nad rámec pojistného jsou uvedeny
v Sazebníku poplatků, který naleznete na našem webu www.allianz.cz (jedná se
například o poplatek za zaslání upomínky o zaplacení pojistného).

Co například nepovažujeme
za pojistnou událost?
nemoci, která se zhoršila
nebo projevila v důsledku
úrazu (například nádorové
onemocnění), včetně duševní
choroby nebo změny
psychického stavu
výhřez meziobratlové ploténky
nebo jiné onemocnění páteře,
pokud nemá za následek
poškození míchy nebo
zlomeninu obratle
poškození patologicky
změněných kostí, svalů, šlach,
vazů a pouzder kloubů

Jakou částku vyplatíme?
pojistnou částku

pojistnou částku

Z pojistné ochrany jsou vyloučena poškození, úrazy, onemocnění nebo poruchy zdraví, které
nastaly nebo byly diagnostikovány před sjednáním pojištění, resp. jsme oprávněni pojistné plnění
z tohoto titulu snížit.
Pojistné krytí není územně omezeno.

JAKÉ JSOU LIMITY POJISTNÉHO KRYTÍ?

JAKOU POJISTNOU OCHRANU POŽADUJETE?

Pro každé pojištění je pojistná částka stanovena v Nabídce pojistitele na uzavření
smlouvy. Pojistná částka odpovídá výši 5 násobku kladné hodnoty zůstatku na
bankovním účtu, přičemž bez ohledu na výši zůstatku na bankovním účtu je
minimální pojistná částka 10 000 Kč nebo 250 000 Kč. Maximální pojistná částka
je 500 000 Kč.

Dále uvádíme pouze základní informace, detailní popis jednotlivých pojištění
naleznete v Nabídce pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a Smluvní
dokumentaci. Nezapomeňte, že některé výluky a omezení pojistného plnění
vyplývají přímo ze zákona (jako je tomu například u pojistných událostí
souvisejících s požíváním alkoholu nebo návykových látek apod.).

JAKÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM MUSÍME SDĚLIT?
Pojištění lze sjednat pouze, pokud máte uzavřenou smlouvu o účtu s UniCredit
Bank Czech Republik and Slovakia a.s.

DAŇOVÉ VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ

JAK SE DANÍ POJISTNÉ PLNĚNÍ?
Pojistné plnění je od daně osvobozeno.

Na toto pojištění se vztahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Níže
uvádíme základní vlastnosti platné k okamžiku předání této Předsmluvní
informace, není to však přesné znění uvedeného zákona. Nemůžeme rovněž
zaručit, že v budoucnu nedojde ke změně tohoto právního předpisu.
Pokud budete mít nějaké nejasnosti ohledně daní, kontaktujte svého daňového
poradce.
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY?

Zde naleznete opravdu jen to nejdůležitější, pro celkový přehled je nutné se
seznámit s úplným zněním právních předpisů.

V níže uvedených případech máte Vy nebo máme my právo od pojistné smlouvy
odstoupit. Právo odstoupit od pojistné smlouvy můžeme uplatnit i po pojistné
události v případě, že chybí příčinná souvislost mezi touto pojistnou událostí
a zatajenou podstatnou skutečností.

JAK SE POSTUPUJE PŘI ŠKODNÍ UDÁLOSTI?
Oznámení

Šetření

Výplata

• bez zbytečného odkladu
• poskytnuté informace musí být pravdivé a úplné

Vy (jako pojistník)

• zahájíme bez zbytečného odkladu po oznámení
• je ukončené sdělením výsledků tomu, kdo po nás požadoval
pojistné plnění
• pokud nelze ukončit do 3 měsíců, budeme informovat toho,
kdo nám škodní událost oznámil

Důvod

bez udání důvodu

Lhůta

14 dní
ode dne uzavření
pojistné smlouvy, nebo
ode dne, kdy Vám
byly sděleny pojistné
podmínky, pokud
k tomuto sdělení
dojde na Vaši žádost
po uzavření pojistné
smlouvy

2 měsíce
ode dne, kdy jste zjistil nebo musel zjistit porušení
povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět Vaše písemné
dotazy nebo upozornit Vás na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním a Vašimi požadavky

Vypořádání

vrátíme Vám
zaplacené pojistné
snížené o to, co
jsme již z pojištění
plnili; můžeme též
požadovat vrácení
částky zaplaceného
pojistného plnění,
která přesahuje
zaplacené pojistné

vrátíme Vám zaplacené pojistné snížené
o to, co jsme již z pojištění plnili

• do 15 dnů od ukončení šetření

CO KDYŽ NEJSOU OPRÁVNĚNÉ OSOBY URČENY?
Pokud v pojistné smlouvě nejsou oprávněné osoby pro případ smrti určeny,
poskytneme pojistné plnění:
• manželovi pojištěného;
• dětem pojištěného (pokud manžel není);
• rodičům pojištěného (pokud manžel ani děti nejsou);
• dědicům pojištěného (pokud manžel, děti ani rodiče nejsou).

JAK SE PŘISTUPUJE K PORUŠENÍ PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH
Z POJISTNÉ SMLOUVY?
V případě, že Vy nebo pojištěný porušíte své zákonné či smluvní povinnosti
(například uvedení nepravdivých informací při uzavření pojistné smlouvy),
může dle okolností dojít:
• ke snížení či odmítnutí pojistného plnění;
• k ukončení pojištění výpovědí nebo odstoupením.

JAKÉ JSOU ZPŮSOBY ZÁNIKU POJISTNÉ SMLOUVY?
Vaše pojištění může zaniknout zejména:
• uplynutím pojistné doby;
• nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v délce alespoň
1 měsíc), kterou jsme stanovili v upomínce k zaplacení dlužného pojistného
nebo jeho části;
• dohodou;
• výpovědí z naší nebo Vaší strany do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy;
• výpovědí z naší nebo Vaší strany ke konci pojistného období, přičemž výpověď
musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období;
• odstoupením od pojistné smlouvy (podrobnosti naleznete níže );
• odmítnutím pojistného plnění při porušení Vašich povinností stanovených
v pojistné smlouvě (například při vědomém uvedení nepravdivých nebo hrubě
zkreslených údajů týkajících se pojistné události nebo jejich zamlčení, nebo
pokud se pojistná událost týká části těla nebo orgánu poškozeného ještě
předtím, než došlo ke škodní události, ale Vy nebo pojištěný jste nám tuto
skutečnost zatajil nebo nesdělil);
• z dalších důvodů uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě.

pokud porušíme
povinnost upozornit Vás
na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním
a Vašimi požadavky (pokud
si jich jsme při uzavírání nebo
změně pojistné smlouvy
vědomi)

pokud porušíme
povinnost pravdivě
a úplně zodpovědět
Vaše písemné dotazy
při jednání o uzavření
nebo o změně smlouvy

Odstoupení od pojistné smlouvy je nutné učinit písemně a zaslat ho do našeho
sídla. Vzor odstoupení naleznete na našem webu www.allianz.cz.
Vy (jako pojistník)
pokud Vy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti porušíte povinnost pravdivě
Důvod
odpovědět na naše písemné dotazy týkající se skutečností, které mají podstatný
význam
Lhůta

Vypořádání
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2 měsíce
ode dne, kdy jsme zjistili nebo museli zjistit porušení povinnosti pravdivě
odpovědět na naše písemné dotazy týkající se skutečností, které mají podstatný
význam
vrátíme Vám pojistné snížené o to, co jsme již z pojištění plnili,
a dále o náklady spojené se vznikem a správou pojištění; můžeme též požadovat
vrácení částky zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO VÁS
(POJISTNÍKA/POJIŠTĚNÉHO)
KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

Při pojistné události můžeme získat údaje o Vašem zdravotním stavu od
poskytovatelů zdravotnických služeb, u kterých se léčíte, léčil nebo budete léčit.
Pro tento účel v pojistné smlouvě zprošťujete poskytovatele zdravotnických služeb
povinnosti mlčenlivosti. Můžeme si vyžádat zprávy, výpisy či kopie zdravotnické
dokumentace nebo můžeme požadovat prohlídku nebo vyšetření provedené
pověřeným zdravotnickým zařízením. Tyto údaje o zdravotním stavu můžeme
získat také prostřednictvím naší smluvní asistenční společnosti.

Jsme to my, Allianz pojišťovna, a. s.
Pověřence na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pomocí kontaktů
uvedených v kapitole KDO JSME? v úvodu Předsmluvních informací.

PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
Přehled hlavních účelů zpracování, pro které nepotřebujeme souhlas, naleznete
v následující tabulce:
Proč zpracováváme osobní údaje?

Proč máme právo osobní
údaje zpracovávat?

Lze zpracování odvolat?

Identifikace klienta

Pro splnění smlouvy

Ne

Uzavření pojistné smlouvy

Pro splnění smlouvy

Ne

– nezpracováváme citlivé údaje

Pro splnění smlouvy

Ne

– zpracováváme citlivé údaje

Pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků
Pro splnění právních
povinností

Ne, ale můžete vznést
námitku proti zpracování*
Ne

Uchovávání dokumentů
a záznamů z jednání
Součinnost pro daňovou správu,
Českou národní banku, soudy,
orgány činné v trestním řízení
a další orgány veřejné moci

Pro splnění právních
povinností
Pro splnění právních
povinností

Ne

Uplatňování opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
Prevence a odhalování pojistných
podvodů či jiných protiprávních
jednání, ochrana práv a právem
chráněných zájmů pojišťovny
(soudní řízení, vymáhání dlužného
pojistného), při kterých

Pro splnění právních
povinností

Ne

– nezpracováváme citlivé údaje

Je to náš oprávněný zájem

– zpracováváme citlivé údaje

Pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků
Je to náš oprávněný zájem

Ne, ale můžete vznést
námitku proti zpracování*
Ne, ale můžete vznést
námitku proti zpracování*
Ne, ale můžete vznést
námitku proti zpracování*

KDO S ÚDAJI MŮŽE PRACOVAT NEBO K NIM MÁ PŘÍSTUP?
Okruh osob, které mají přístup k osobním údajům, se snažíme držet na minimu.
Zpracovávat je mohou naši zaměstnanci a další osoby, které pro nás pracují.
Kromě toho mohou být osobní údaje sdílené v rámci skupiny Allianz. Dále je
mohou zpracovávat také naši smluvní partneři, jako například poskytovatelé IT
technologií, zajistitelé, soupojistitelé, pojišťovací zprostředkovatelé, právní nebo
daňoví zástupci nebo auditoři. Osobní údaje pojištěného mohou dále zpracovávat
také naši smluvní lékaři, znalci a společnosti poskytující asistenční služby.
Navíc mohou osobní údaje získat i jiné osoby v případě, že by na naší straně
došlo k fúzi, prodeji podniku nebo prodeji/předání pojistného kmene. Všechny
výše uvedené osoby jsou vázané mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení
osobních údajů.
Podle zákona můžeme údaje o Vašem pojištění sdílet s ostatními pojišťovnami
za účelem prevence a odhalování pojistných podvodů a dalšího protiprávního
jednání, a to buď přímo, nebo prostřednictvím České asociace pojišťoven, a dále
s orgány veřejné moci, jako jsou například státní zastupitelství, soudy, daňová
správa, Česká národní banka a podobně.
K osobním údajům mohou mít přístup také ostatní osoby uvedené v pojistné
smlouvě – například oprávněné osoby k přijetí pojistného plnění při pojistné
události.

Správa pojistné smlouvy,
poskytování plnění z pojistné
smlouvy, šetření pojistné události
a vzájemná komunikace pro plnění
smluvních povinností, při kterých

Zjišťování požadavků, cílů
a potřeb klienta, finančních údajů
v rámci testu vhodnosti, abychom
vám mohli poskytnout doporučení

Zpracování osobních údajů od
ukončení pojistné smlouvy do
doby promlčení a po dobu nutné
archivace
Sdílení osobních údajů ve skupině
Allianz

Je to náš oprávněný zájem

Ne

DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZAHRANIČÍ?
Podle platné legislativy můžeme osobní údaje předávat do členských států
Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHS“). Smlouvy s našimi
zpracovateli se snažíme uzavírat tak, aby nedocházelo k předávání osobních
údajů mimo EHS.
V rámci skupiny Allianz máme uzavřena tzv. závazná podniková pravidla, která
nám umožňují předat osobní údaje i mimo EHS při zachování vysokého stupně
ochrany. Závazná podniková pravidla garantují, že vysoká úroveň ochrany
osobních údajů v EHS bude dodržována i v jiných zemích.
Mimo EHS můžeme osobní údaje předat i na základě rozhodnutí Evropské komise
o tzv. odpovídající ochraně a dále při splnění vhodných záruk či v rámci výjimek
pro specifické situace.
Orgány veřejné moci nakládají s osobními údaji na základě zákona. Máte-li
připomínky ke zpracování osobních údajů orgánem veřejné moci, obraťte se
prosím přímo na tento orgán.

JAK DLOUHO MÁME ÚDAJE U SEBE?
Osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou je uzavřena pojistná smlouva. Po
ukončení pojistné smlouvy budou osobní údaje přístupné omezenému počtu osob,
a to do doby promlčení a po dobu nutné archivace.
Nabídky našich produktů a služeb vám můžeme zasílat ještě 1 rok po ukončení
veškerých smluvních vztahů s námi.
Osobní údaje zpracováváme i v tzv. předsmluvní fázi, a to za účelem vyjednávání
o uzavření pojistné smlouvy. Z předsmluvní fáze se pořizuje záznam z jednání
a jiné dokumenty, které jsou u nás uložené po dobu promlčení a nutné archivace.

Ne, ale můžete vznést
námitku proti zpracování*

*Námitku můžete vznést kdykoliv. Pokud tak učiníte, máme povinnost Vám prokázat, že na
naší straně existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi
zájmy nebo právy a svobodami. Do doby, než rozhodneme o tom, jak vyřídit Vaši námitku,
omezíme zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného
zájmu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo, abychom:
• Vám na žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme,
a další informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních
údajů (tzv. právo na přístup);
• na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů;
• vymazali Vaše osobní údaje z našich systémů, pokud:
• je už nepotřebujeme pro další zpracování,
• jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování,
• jste oprávněně vznesli námitku proti jejich zpracování,
• byly zpracovány nezákonně nebo
• musí být vymazány podle právních předpisů;
• omezili zpracování Vašich osobních údajů (např. pokud tvrdíte, že je zpracování
nezákonné a my ověřujeme pravdivost takového tvrzení, nebo po dobu, než
bude vyřešena Vaše námitka proti zpracování);
• Vám Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo pro
splnění smlouvy a které zpracováváme automatizovaně, poskytli ve formátu,
který umožňuje jejich přenos k jinému správci.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme veškeré osobní údaje, které:
• jste uvedli během sjednávání či v pojistné smlouvě (např. identifikační
a kontaktní údaje, údaje pro zjištění požadavků, cílů a potřeb klienta);
• získáme z naší vzájemné komunikace;
• zjistíme při poskytování plnění a využívání služeb, zejména při šetření pojistné
události (například zpracováváme i informace o trestných činech, citlivé údaje
jako jsou údaje o zdravotním stavu).
Tyto údaje zjišťujeme zpravidla za účelem splnění smlouvy a některé z nich i
na základě právních předpisů (některé zákony nás nutí určité informace o Vás
sbírat, např. legislativa v oblasti praní špinavých peněz). Bez zpracování těchto
údajů Vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto většinou ke
zpracování osobních údajů zákon nevyžaduje zvláštní souhlas.
Vaše osobní údaje jsme v pojistné smlouvě získali přímo od Vás a jejich správnost
potvrzujete svým podpisem. Údaje o Vašem zdravotním stavu můžeme získat i od
zdravotnických zařízení nebo od lékaře.
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bez lidského zásahu) a jeho výsledkem je rozhodnutí, které má pro Vás
právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. K tomuto
automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, při zpracování
osobních údajů nedochází.

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případech
uvedených v kapitole Proč zpracováváme osobní údaje?
Pokud chcete některé z těchto práv uplatnit, ozvěte se nám na kterýkoli výše
uvedený kontakt. Můžete také využít k tomu určené formuláře, které najdete na
webových stránkách (viz kapitola KDE ZJISTÍTE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ VÍCE?).
Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních
údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva
a povinnosti.
Se svou stížností nebo podnětem, který se týká zpracování osobních údajů, se také
můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

KDE ZJISTÍTE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÍCE?
Podrobnosti o zpracování osobních údajů lze nalézt na adrese
www.allianz.cz/ochrana-udaju. Najdete zde například aktuální seznam našich
zpracovatelů, obchodních partnerů, znění závazných podnikových pravidel nebo
formuláře pro uplatnění Vašich práv, které máte v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU INDIVIDUÁLNÍMU ROZHODOVÁNÍ
VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, je
takové zpracování osobních údajů, které probíhá výhradně na základě
automatizovaného zpracování, včetně profilování, (provádí jej tedy počítač
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PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ –
OBECNÁ ČÁST K POJISTNÉ SMLOUVĚ ALLIANZ U5
Platnost od 01.08.2018

1. Z ČEHO SE POJISTNÁ SMLOUVA SKLÁDÁ?

upravena, budeme se řídit pravidly uvedenými v právních předpisech (například
v zákoně naleznete pravidla pro to, jak šetříme pojistnou událost, jak postupujeme
při změně pojistného rizika atd.).
To nejdůležitější z právních předpisů týkající se pojištění naleznete
v Předsmluvní informaci 

Za součást pojistné smlouvy považujeme kromě pojistné smlouvy samotné (včetně
případných dodatků a doložek) také následující dokumenty:
• tyto Podmínky pojištění (budeme jim říkat jen „PP“);
• Podmínky pojištění – zvláštní část.
Součástí pojistné smlouvy mohou být také naše písemné dotazy týkající se
sjednávaného pojištění.
Kromě pojistné smlouvy se budeme řídit pravidly uvedenými v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (budeme mu říkat jen „zákon“) a
v souvisejících právních předpisech. Na sjednané pojištění se vztahuje
také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Když něčemu nebudete rozumět, kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme.

4. JAKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ?
Pojištění podle pojistné smlouvy, kterou jsme společně uzavřeli, je soukromým
pojištěním. Řídí se právním řádem České republiky a k řešení případných sporů
jsou příslušné soudy České republiky.

5. MŮŽEME PŘÍPADNÉ SPORY ŘEŠIT TAKÉ MIMOSOUDNÍ CESTOU?
Jak postupovat, pokud s něčím nebudete spokojeni, naleznete v Předsmluvní
informaci . Spory mezi Vámi (jako spotřebitelem) a námi (nebo pojišťovacím
zprostředkovatelem), které se nám spolu nepodařilo urovnat, lze řešit také
mimosoudní cestou:

2. CO MÁ PŘEDNOST, KDYŽ BUDE V NĚKOLIKA DOKUMENTECH
STEJNÁ VĚC POPSÁNA JINAK?
Když bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak
mají přednost v pořadí: samotná pojistná smlouva, Zvláštní pojistné podmínky, PP,
zákon. To samozřejmě neplatí pro ta ustanovení právních předpisů (zákona, ale
i jiných), od kterých není možné se odchýlit. Ta musí platit vždy a mají přednost
i před pojistnou smlouvou. Pamatujte, že zvláštní ustanovení mají vždy přednost
před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu.

Spor z pojistné
smlouvy
neživotního pojištění

3. CO KDYŽ NĚJAKÁ VĚC NENÍ POPSÁNA V ŽÁDNÉM DOKUMENTU
POJISTNÉ SMLOUVY?

sjednané on-line

Snažíme se, aby všechny dokumenty pojistné smlouvy byly co nejpochopitelnější,
nejpřehlednější a nejstručnější, a tak do nich právní předpisy zbytečně
neopisujeme. Pokud tedy není v žádném dokumentu pojistné smlouvy nějaká věc

POUŽÍVANÉ POJMY

Lze řešit prostřednictvím

Podle

Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz)
platformy pro řešení sporů on-line
(www.ec.europa.eu/consumers/odr)

zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele
nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line

P

ojistná událost – událost, kterou jsme si včetně všech podmínek ujednali
v pojistné smlouvě. Jestli pojistná událost nastane nebo nenastane, musí být vždy
nahodilé. Pokud pojistná událost nastane, poskytneme pojistné plnění ve formě
peněžní částky nebo jiné společně ujednané kompenzace.
Pojistné – peněžní částka, kterou nám platíte za poskytování pojistné ochrany.
Pojistný rok – rok, který začíná buď dnem počátku pojištění, nebo výročím.

Pokud někde použijeme některý z níže uvedených pojmů, myslíme tím vždy přesně
to, co je uvedeno ve vysvětlení těchto pojmů níže, nezávisle na jejich případném
použití nebo významu v jiných pramenech, právních předpisech nebo situacích.

B

ěžné pojistné – pojistné placené opakovaně za jednotlivá pojistná období,
která jsme si ujednali v pojistné smlouvě.

Š

M

kodní událost – jakákoli událost, která by mohla být důvodem pro poskytnutí
pojistného plnění. Takovou událost po jejím oznámení nejprve prošetříme, a když
bude splňovat všechny ujednané podmínky (bude se tedy jednat o pojistnou
událost), poskytneme pojistné plnění.

KN-10 – obecně uznávaná mezinárodní klasifikace nemocí označovaná
jako MKN-10, kterou naleznete například na webu www.uzis.cz.

N

emoc – stav pojištěného, který:
• objektivně přesahuje fyziologický tělesný nebo duševní nález nebo fyziologické
tělesné funkce;
• lze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami
(laboratorními, zobrazovacími apod.) a
• vyžaduje lékařské ošetření.

Ú

raz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní síly nezávisle na
vůli pojištěného, ke kterému dojde během trvání pojištění a kterým je pojištěnému
způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
Za úraz považujeme také, pokud poškození zdraví nebo smrt byla pojištěnému
způsobena neočekávaným působením zevní teploty, toxické látky nebo
elektrického proudu během trvání pojištění.

O

právněná osoba – ten, komu v případě pojistné události poskytneme pojistné
plnění.

Výročí – den v každém roce, který je číselně shodný se dnem a měsícem počátku

DORUČOVÁNÍ

Zadání autorizačního kódu nahrazuje Váš vlastnoruční podpis. Náš souhlas se
změnou pojistné smlouvy potvrdíme elektronicky prostřednictvím klientského
portálu nebo na sdělenou kontaktní e-mailovou adresu nebo dopisem. Pokud
však potvrzení změny od nás neobdržíte, znamená to, že požadavek na změnu
nebyl přijat. Stejně jako při sjednání budete mít čas na rozmyšlenou a na případné
zrušení změny.

pojištění (pokud takový den neexistuje, je to poslední den daného měsíce).

1. MUSÍ MÍT DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K POJIŠTĚNÍ POUZE
PAPÍROVOU PODOBU?
Dokument může mít nejen listinnou (tedy „papírovou“), ale i jinou (například
elektronickou) podobu, která vyplývá z aktuálně dostupných technických
možností. Pokud je podle právních předpisů pro nějaký dokument vyžadována
písemná forma, může být v případech, kdy je to obvyklé (například hromadná
korespondence, komunikace elektronickými prostředky apod.), podpis nahrazen
tištěnými nebo mechanickými prostředky (například vytištěným podpisem apod.).
Jelikož klademe velký důraz na bezpečnost a ochranu Vašich zájmů, můžeme
od Vás v konkrétních případech požadovat i zaslání listiny s Vaším vlastnoručním
nebo úředně ověřeným podpisem.
O změnu v pojistné smlouvě nás můžete požádat i prostřednictvím některých
našich oficiálních aplikací (ať už jde o aplikace mobilní nebo počítačové,
obsluhované přímo Vámi nebo pojišťovacím zprostředkovatelem). V takovém
případě Vám nejprve zašleme informaci o navržené změně elektronicky na
kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělil. Následně budete mít možnost
požadavek změny potvrdit zadáním verifikačního kódu, který obdržíte e-mailem
nebo SMS, do aplikace nebo jeho předáním pojišťovacímu zprostředkovateli.

2. JAK SI MŮŽEME DOKUMENTY NAVZÁJEM DORUČOVAT A KDY JE
BUDEME POVAŽOVAT ZA DORUČENÉ?
V případě doručování prostřednictvím našich internetových stránek

dokument za doručený:
• považujeme
• okamžikem doručení (pokud dokument zasíláte Vy nám).

V případě doručování prostřednictvím naší oficiální webové či mobilní

pokud to aplikace umožňuje a pokud máte tuto službu sjednánu a
• aplikace,
aktivovánu, považujeme dokument za doručený:
• okamžikem, kdy je v aplikaci uložen a připraven k vyzvednutí (pokud
dokument zasíláme my Vám); na zaslání Vás upozorníme například
e-mailem nebo SMS;
• okamžikem odeslání a zaznamenání v aplikaci (pokud dokument zasíláte
Vy nám).
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případě doručování elektronicky na sdělenou kontaktní e-mailovou adresu
• Vpovažujeme
dokument za doručený:

Abychom Vám mohli dokumenty bezpečně a včas doručovat, potřebujeme vždy
znát Vaši aktuální kontaktní poštovní a e-mailovou adresu, kde si dokumenty
můžete přebírat. Když dojde ke změně, nezapomeňte nám to hned oznámit.
Ubezpečte se prosím, že ke schránce (ať už poštovní nebo e-mailové) máte
pravidelný přístup a že je dostatečně zabezpečena proti zneužití a přístupu třetích
osob. To samé platí nejen pro ostatní účastníky pojištění, se kterými případně
budeme potřebovat komunikovat, ale samozřejmě také pro nás. Pokud se
v budoucnu objeví další způsoby doručování, rádi Vám je nabídneme. Jelikož nyní
nemůžeme znát jejich detaily, společně si je potvrdíme způsobem, který bude
v budoucnu obvyklý.

• okamžikem odeslání informace o umístění dokumentu (například v příloze
e-mailu nebo na našem webovém portále) do e-mailové schránky,
s výjimkou situace, kdy prokazatelně nedojde k jejímu doručení, například
z důvodu technických problémů (pokud zasíláme my Vám);
• okamžikem doručení do e-mailové schránky (pokud zasíláte Vy nám).

doručování poštou na sdělenou kontaktní poštovní adresu
• (vV případě
našem případě to bude vždy naše sídlo) považujeme dokument za doručený:
• dnem dojití nebo v případě zaslání do vlastních rukou nebo na dodejku:
• dnem převzetí;
• dnem odepření převzetí;
• dnem uložení na poště (i když se o tom adresát nedozvěděl);
• dnem, kdy je zásilka vrácena jako nedoručitelná z jakéhokoli důvodu,
s výjimkou situace, kdy:
• byl adresát v nemocnici nebo měl jiný vážný důvod, proč si zásilku
nemohl převzít (pak dokument považovat za doručený nebudeme);
• adresát doručení zmařil vědomě (o tom se dočtete dále).

3. CO SE STANE, KDYŽ NEBUDEME MÍT SPRÁVNOU KONTAKTNÍ
ADRESU?
Když nám dáte nesprávnou kontaktní adresu nebo když dojde ke změně
a neoznámíte nám novou kontaktní adresu, budeme to považovat za vědomé
zmaření doručení a dokument budeme považovat za doručený (i když jste se
neměl možnost s ním seznámit) se všemi následky, které může doručení mít.
To samé platí i pro ostatní účastníky pojištění, se kterými případně budeme
potřebovat komunikovat.

• V případě doručování osobním předáním považujeme dokument za doručený:
• převzetím.

POJISTNÉ

nad rámec běžné správy pojistné smlouvy (například zaslání upomínky
o zaplacení pojistného apod.), můžeme po Vás požadovat jejich úhradu. Konkrétní
poplatky na úhradu mimořádných nákladů i jejich výše jsou uvedeny v Sazebníku
poplatků. Pojistnou smlouvu spolu můžeme uzavřít i na několik desítek let. Během
tak dlouhé doby může dojít k mnoha změnám (například se zvýší poštovné
nebo ho naopak již nebudeme muset vůbec hradit, protože Vám budeme
dokumenty zasílat elektronicky apod.). Vyhrazujeme si proto právo výši těchto
poplatků upravovat. Pokud se tak stane, dozvíte se jejich novou výši v Sazebníku
poplatků na našich internetových stránkách nejpozději 2 měsíce před tím, než ke
změně dojde. O zveřejnění nového Sazebníku poplatků Vám dáme vědět také
elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou jste nám sdělil. Pokud se Vám
změna nebude líbit, můžete pojištění ukončit s měsíční výpovědní dobou, a to
nejpozději do 1 měsíce ode dne zveřejnění nové výše poplatků. Když to neuděláte,
pojištění zůstane nadále v platnosti se změněnou výší poplatků.

1. JAK A KDY MÁTE ZA POJIŠTĚNÍ PLATIT POJISTNÉ?
Běžné pojistné za první pojistné období je splatné ke dni uzavření pojistné
smlouvy. Běžné pojistné za následující pojistná období je splatné vždy k prvnímu
dni pojistného období. Na běžné pojistné nám vzniká právo ke dni jeho splatnosti.

2. KDY POVAŽUJEME POJISTNÉ ZA ZAPLACENÉ?
Pojistné považujeme za zaplacené dnem připsání ujednané částky s ujednanými
platebními údaji na náš účet (zejména pod správným variabilním symbolem).
V opačném případě bohužel nejsme schopni obdrženou částku identifikovat
a přiřadit ji k Vaší pojistné smlouvě. Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost
údajům, které při placení pojistného uvádíte.

3. KDY PO VÁS MŮŽEME CHTÍT UHRADIT NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE
SPRÁVOU POJISTNÉ SMLOUVY?

4. LZE POJIŠTĚNÍ PŘERUŠIT?
Pojištění pro neplacení pojistného ani z jiných důvodů přerušit nelze.

Náklady související s běžnou správou pojistné smlouvy jsme zahrnuli do pojistného,
které platíte. Pokud nám však vzniknou mimořádné náklady, které souvisí s úkony

POJISTNÉ PLNĚNÍ

• jednáním pojištěného, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu
podle obecně závazných právních předpisů.
Co dále nepovažujeme za pojistnou událost, naleznete v dalších částech
u konkrétních pojištění.

1. KDY A JAKÉ DOKUMENTY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT, POKUD SE STANE
ŠKODNÍ UDÁLOST?
Abychom škodní událost mohli rychle prošetřit a případně poskytnout pojistné
plnění, potřebujeme mít co nejdříve k dispozici všechny dokumenty a informace,
které si vyžádáme. Doručte nám je tedy prosím (Vy nebo oprávněná osoba)
bez zbytečného odkladu, případně nám je umožněte co nejdříve získat. Pokud
dokumenty nejsou v českém jazyce, přiložte k nim prosím také jejich úředně ověřený
překlad do českého jazyka. O jaké konkrétní dokumenty se jedná, se dozvíte na
našich internetových stránkách v části týkající se oznámení škodní události.

6. KDY POSKYTNEME POUZE OMEZENÉ POJISTNÉ PLNĚNÍ?
Pokud k pojistné události dojde v souvislosti s:
• pasivní účastí pojištěného na válečné události nebo na nepokojích;
• teroristickým činem;
• jadernou katastrofou nebo
• epidemií
pojistné plnění poskytneme. Pokud bychom ale za všechny pojistné události, které
nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi
(například série teroristických činů jednoho organizátora), měli celkem vyplatit více
než 500 000 000 Kč , poskytneme z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné
události každého pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000 Kč. Ke snížení
pojistného plnění tedy přistupujeme jen v případě událostí skutečně extrémního
rozsahu, a i v tom případě snížíme pojistné plnění, jen pokud by mělo být vyšší
než 2 000 000 Kč z jedné pojistné smlouvy za všechny pojistné události jednoho
pojištěného.

2. KDY MŮŽEME POSKYTNUTÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ ODMÍTNOUT?
Pojistné plnění můžeme v souladu se zákonem v případě neposkytnutí pravdivých
a úplných údajů odmítnout. Možnost odmítnout pojistné plnění se vztahuje i na
případy, kdy nám jsou při oznámení škodní události nebo v souvislosti s jejím
prošetřováním vědomě poskytnuty nepravdivé nebo zkreslené údaje nebo nám
jsou některé podstatné údaje zamlčeny. To platí i pro škodní událost, která se
týká části těla poškozené ještě předtím, než došlo ke škodní události, ale Vy nebo
pojištěný jste nám tuto skutečnost zatajil nebo nesdělil.

3. CO KDYŽ VÁM, POJIŠTĚNÉMU NEBO OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ
VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S ŠETŘENÍM ŠKODNÍ UDÁLOSTI NĚJAKÉ
VÝDAJE?

7. MUSÍ BÝT PŘI PROVOZOVÁNÍ SPORTU DODRŽOVÁNA NĚJAKÁ
PRAVIDLA?
Za pojistnou událost nepovažujeme škodní událost, jejíž příčinou je úraz, ke
kterému dojde při provozování jakéhokoli sportu, který není provozován na
místech k tomu určených, s odpovídajícím vybavením a ochrannými pomůckami
(například alpské lyžování bez lyžařské helmy), případně pod dohledem osoby,
která je k provozování daného sportu odborně způsobilá (pokud je to pro daný
sport vyžadováno, například instruktor bungee jumpingu).
Za pojistnou událost nepovažujeme také škodní událost, jejíž příčinou je úraz, ke
kterému dojde při provozování jakéhokoli sportu, který je provozován v extrémních
podmínkách nebo terénech, které zvyšují obtížnost a rizikovost jeho provozování
(například přístupnost a dostupnost terénu, hrozící nebezpečí nebo klimatické
podmínky, které bylo možné předvídat), nebo pokud nejsou dodržována platná
pravidla (včetně freestylových a freeridových disciplín).

Když si v souvislosti s šetřením škodní události vyžádáme doklady, jejichž
vyhotovení je zpoplatněno (obvykle se jedná o poplatek za lékařskou zprávu),
podílíme se na úhradě poplatku až do výše 300 Kč v rámci jedné škodní události.
Podmínkou úhrady je samozřejmě předložení příslušného dokladu o zaplacení
poplatku. Pokud by se ukázalo, že šetřená událost není pojistnou událostí, na
úhradě se nepodílíme. Jiné výdaje ani náklady vynaložené Vámi nebo jakoukoli
třetí stranou v souvislosti s šetřením škodní události (zejména náklady na právní
zastoupení) nehradíme.

4. JAKOU ČÁSTKU A JAK VYPLATÍME?
Způsob, kterým stanovíme částku k výplatě, naleznete v dalších částech
u konkrétních pojištění a ve Zvláštních pojistných podmínkách.. Při výplatě
dáváme vždy přednost bezhotovostnímu platebnímu styku. Částky nad 50 000 Kč
poskytujeme výhradně bezhotovostně.

5. CO NEPOVAŽUJEME ZA POJISTNOU UDÁLOST A ZA CO TEDY
POJISTNÉ PLNĚNÍ VŮBEC NEPOSKYTNEME?
Za pojistnou událost nepovažujeme škodní událost, ke které dojde v souvislosti s:
• aktivní účastí pojištěného na válečné události nebo na nepokojích nebo
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PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ –
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
1. VÝKLAD POJMŮ

odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
Vyjde-li najevo, že pojištěný nesplnil tyto podmínky, může pojistitel odstoupit
nebo odmítnout pojistné plnění.

Pro účely tohoto pojištění jsou následující pojmy vymezeny takto:
pojistník – ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu Allianz U5
pojištěný – fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného
zájmu se pojištění vztahuje
pojištění – pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pro případ trvalých
následků úrazu s plněním od 50% tělesného poškození
smlouva o účtu – smlouva o poskytování bankovních služeb uzavřená mezi
klientem a UniCredit Bank, na jejímž základě UniCredit Bank vede pojištěnému
účet
účet – účet pojištěného uvedený ve smlouvě o účtu vedený v CZK.
zůstatek na účtu – finanční prostředky pojištěného na účtu. Pokud ke dni vzniku
pojistné události je v platnosti smlouva o účtu, zůstatkem na účtu se pro účely
plnění dle těchto pojistných podmínek rozumí zůstatek na účtu ke dni, který
bezprostředně předchází dni, ve kterém došlo k pojistné události. V zůstatku na
účtu budou zohledněny i provedené, ale dosud nezaúčtované transakce. Pokud ke
dni vzniku pojistné události není v platnosti smlouva o účtu, zůstatkem na účtu se
pro účely plnění dle těchto pojistných podmínek rozumí zůstatek na účtu
k poslednímu dni kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází měsíci, ve
kterém došlo k ukončení smlouvy o účtu.
kladný zůstatek na účtu – kreditní zůstatek na účtu bez započtení povoleného
debetu na účtu (vlastní finanční prostředky)
záporný zůstatek na účtu – povolený debet a/nebo aktuálně čerpaný
kontokorentní nebo podobný úvěr
pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
pojistné období – období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události, která je jako pojistná
událost blíže označená u jednotlivého pojištění v pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě, pokud není stanoveno jinak,
obnosové pojištění – pojištění, které zavazuje pojistitele poskytnout v případě
pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění ve sjednaném rozsahu,
vstupní věk – věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem
počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného, vstupní věk
pojištěného je 18 – 70 let,
výstupní věk – maximální věk pojištěného stanovený pro určité pojištění, kde věk
pojištěného je dán rozdílem kalendářního roku konce pojistného roku
a kalendářního roku narození pojištěného. Pojištění zaniká nejpozději koncem
pojistného roku, ve kterém pojištěný dosáhne výstupního věku, tj. 75 let,
trvalé následky úrazu – omezení tělesných nebo duševních funkcí, které nastaly
následkem úrazu a již nejsou schopny zlepšení,
oceňovací tabulka – oceňovací tabulka trvalých následků úrazu (OTTN) platná
v době uzavření pojistné smlouvy, která stanovuje maximální procentní stupeň
tělesného poškození pro jednotlivé diagnózy a která je nedílnou součástí uzavřené
pojistné smlouvy

3. NEPOJISTITELNÉ OSOBY
Pojištění podle pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek nelze poskytnout
nepojistitelným osobám, tj. takovéto osoby nemohou vstoupit do pojištění
(nemohou pojištění platně sjednat) a nemohou se stát pojištěnými osobami; na
nepojistitelné osoby se pojistná ochrana nevztahuje.
Nepojistitelnými osobami jsou:
- osoby, které mají z titulu zdravotních problémů omezenou pohyblivost
a/nebo limitované schopnosti v zaměstnání anebo v běžném životě, osoby,
kterým byl přiznán invalidní důchod (plný i částečný, resp. pro invaliditu
I. – III. stupně),
- osoby postižené nervovou nebo duševní poruchou; osoby závislé na
alkoholu a jiných návykových látkách a gambleři,
- osoby s těžkým zdravotním postižením (např. závažným revmatickým
onemocněním a roztroušenou sklerózou).

4. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
1. K uzavření smlouvy dojde okamžikem uhrazení prvního pojistného pojistiteli,
a to způsobem a do termínu stanoveného nabídkou pojistitele na uzavření
pojistné smlouvy.
2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. Pojistné období pojištění je 1 měsíc.
3. Pojištění zaniká k první z následujících událostí:
a) posledním dnem pojistného období, ve kterém došlo k zániku smlouvy
o účtu,
b) dnem smrti pojištěného,
c) posledním dnem pojistného roku, v němž pojištěný dovrší výstupního věku,
tj. 75 let,
d) odstoupením nebo odmítnutím pojistného plnění,
V případě odstoupení od jednotlivého pojištění pozbývá takové pojištění od
počátku své účinnosti, tj. je zrušeno od počátku, pojistitel vrátí pojistníkovi
již uhrazené pojistné (pokud již bylo uhrazeno) a účastníci pojištění si vrátí
případná další plnění, které mezi nimi již proběhla;
e) uznáním nároku na pojistné plnění pojistitelem,
f) nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistného,
g) upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho
v pomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani
v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho
měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění dnem následujícím po
marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce pro neplacení,
h) výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období, přičemž
výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného
období.

2. PODMÍNKY PŘIJETÍ DO POJIŠTĚNÍ

5. KDY MŮŽEME POJISTNÉ NAVÝŠIT

1. Pojištění lze sjednat pro klienty UniCredit Bank pokud:
a) byli seznámeni a prokazatelně souhlasí s obsahem pojistné smlouvy,
pojistných podmínek a Zvláštními pojistnými podmínkami,
b) mají s UniCredit Bank uzavřenou smlouvu o účtu,
c) dosáhnou věku 18 let a více a zároveň nepřekročí věk 70 let,
d) nepatří mezi nepojistitelné osoby dle čl. 3 těchto Zvláštních pojistných
podmínek,
e) souhlasí s tím, aby UniCredit Bank sdělil pojistiteli údaje o zůstatku na účtu
pojištěného za účelem likvidace pojistné události, a to i po zrušení smlouvy
o účtu,
f) souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem pojištění, je-li takový
souhlas podle obecně závazných právních předpisů potřebný,
g) souhlasí s tím, aby zúčtování měsíčního pojistného za pojištění bylo
provedeno formou převodu/inkasa z jeho účtu.
2. Potvrdí-li pojištěný přijetím Nabídky pojistitele na uzavření pojistné smlouvy
podmínky přijetí do pojištění uvedené v odst. 1, tohoto článku má se za to, že

Pojistné můžeme jednostranně navýšit v následujících případech:
• z důvodů daných zákonem,
• pokud se kvůli změně právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů zvýší
naše náklady (např. na výplatu pojistného plnění, na daně a povinné odvody)
O navýšení vám dáme vědět nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud
byste s navýšením nesouhlasili, je třeba nám to oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy
jste se o nové výši pojistného dozvěděli. V tom případě pojištění zanikne uplynutím
aktuálního pojistného období.

8. OMEZENÍ A VÝLUKY
1. Z pojistné ochrany jsou vyloučena poškození, úrazy, onemocnění nebo poruchy
zdraví, které nastaly nebo byly diagnostikovány před uzavřením/sjednáním
pojištění, resp. pojistitel je oprávněn pojistné plnění z tohoto titulu snížit.
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POJIŠTĚNÍ

PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU
(SUU5)

1. KOMU A KDY POSKYTNEME POJISTNÉ PLNĚNÍ?

4. JAKOU ČÁSTKU VYPLATÍME?

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

Pojistné plnění stanovíme ve výši pojistné částky podle pojistné smlouvy.

2. CO NEPOVAŽUJEME ZA POJISTNOU UDÁLOST A ZA CO TEDY
POJISTNÉ PLNĚNÍ VŮBEC NEPOSKYTNEME?

Pojistnou událostí pojištění zanikne.

5. CO SE STANE PO POJISTNÉ UDÁLOSTI?

Za pojistnou událost nepovažujeme smrt následkem:
• nemoci, která se zhoršila nebo projevila v důsledku úrazu (například nádorové
onemocnění), včetně duševní choroby nebo změny psychického stavu
(například diagnózy F00 až F99 podle MKN-10), i kdyby měla s úrazem
příčinnou souvislost.
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POJIŠTĚNÍ

PRO PŘÍPAD TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU
OD 50 %
(TNUU5)
1. KOMU A KDY POSKYTNEME POJISTNÉ PLNĚNÍ?

odpovídající rozsahu předcházejícího poškození, který stanovíme také podle tabulky
OTTN.
Pokud trvalý následek úrazu v tabulce OTTN není uveden, stanovíme jeho rozsah
podle trvalého následku úrazu, který je v tabulce OTTN uveden a svou povahou
a závažností je mu objektivně nejvíc podobný.

Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud během trvání pojištění utrpí úraz
s trvalým následkem v rozsahu alespoň 50 %. Podmínkou poskytnutí pojistného
plnění je, aby pojištěný byl naživu alespoň 30 dnů po úrazu.

2. CO NEPOVAŽUJEME ZA POJISTNOU UDÁLOST A ZA CO TEDY
POJISTNÉ PLNĚNÍ VŮBEC NEPOSKYTNEME?

5. CO V PŘÍPADĚ NĚKOLIKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU?

Za pojistnou událost nepovažujeme:
• nemoc, která se zhoršila nebo projevila v důsledku úrazu (například nádorové
onemocnění), včetně duševní choroby nebo změny psychického stavu (například
diagnózy F00 až F99 podle MKN-10), i kdyby měla s úrazem příčinnou souvislost;
• výhřez meziobratlové ploténky ani jiné onemocnění páteře (například diagnózy
M40 až M54 podle MKN-10), pokud nemá za následek poškození míchy či
zlomeninu obratle ani
• poškození patologicky změněných kostí, svalů, šlach, vazů nebo pouzder kloubů,
i když se do okamžiku úrazu příznaky neprojevily a ani nebyly léčeny (například
omezení hybnosti po léčbě zlomeniny kosti postižené osteoporózou).

Když jeden úraz zanechá několik trvalých následků, plníme za všechny a jejich
rozsahy prostě sečteme. Za trvalé následky jednoho úrazu ale stanovíme rozsah
nejvýše 100 %.
Pokud je jedna část těla postižena několika trvalými následky jednoho nebo i více
úrazů, může být rozsah stanoven nejvýše rozsahem, který odpovídá anatomické
nebo funkční ztrátě celé této části těla. Týkají-li se trvalé následky úrazu části
těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, je procento odpovídající
rozsahu trvalých následků sníženo o tolik procent, kolika procentům odpovídá
předcházející poškození určené též podle tabulky OTTN.

3. JAKOU ČÁSTKU VYPLATÍME?

Rozsah trvalého následku úrazu stanovíme po jeho ustálení. Co to znamená?
Například v případě amputace poskytneme pojistné plnění ihned, ale v případě
omezení hybnosti počkáme alespoň 12 měsíců. Když se do 36 měsíců od úrazu
trvalý následek neustálí, déle už nečekáme, a stanovíme rozsah podle stavu na
konci této doby.
Pokud se po poskytnutí pojistného plnění trvalý následek výrazně zhorší, oznamte
nám to. My rozsah trvalého následku úrazu přehodnotíme a do 15 dnů od
skončení šetření případný rozdíl mezi pojistným plněním aktuálně stanoveným a již
poskytnutým doplatíme. Takto můžeme trvalý následek přehodnocovat každých
12 měsíců, ale nejpozději 36 měsíců po poskytnutí prvního pojistného plnění. Poté již
žádný další rozdíl nedoplatíme.

6. KDY STANOVÍME ROZSAH TRVALÉHO NÁSLEDKU ÚRAZU?

Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku podle pojistné smlouvy
vynásobíme upraveným rozsahem trvalého následku úrazu.

4. JAK STANOVÍME ROZSAH TRVALÉHO NÁSLEDKU ÚRAZU?
Rozsah trvalého následku úrazu stanovíme podle Oceňovací tabulky trvalých
následků úrazu (Oceňovací tabulku trvalých následků úrazu naleznete níže ). Když
používáme pojem tabulka OTTN, myslíme tím právě tuhle tabulku. Rozsah trvalého
následku úrazu může být pro každé připojištění jiný, pro konkrétní připojištění ho
naleznete ve sloupci označeném zkratkou tohoto připojištění.
Pokud není v tabulce OTTN rozsah stanoven konkrétní hodnotou, ale rozpětím
hodnot, stanovíme rozsah trvalého následku tak, aby v rámci daného rozpětí
odpovídal povaze a závažnosti trvalého následku. V případě trvalého následku
úrazu části těla, která byla poškozena již před úrazem, snížíme rozsah o hodnotu

7. CO SE STANE PO POJISTNÉ UDÁLOSTI?
Pojistnou událostí pojištění zaniká.
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OCEŇOVACÍ TABULKA

TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (OTTN)

Číslo Trvalý následek úrazu

0

Rozsah (v %)

Rozsah (v %)

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
VTU4, VTU5
TNUU5,
TNU1-S,
TNU2-S

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

NÁSLEDKY PORANĚNÍ HLAVY

001

úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm²

5

0

002

úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm²

15

0

003

úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm²

25

0

004

vážné mozkové poruchy a duševní poruchy
po těžkém poranění hlavy (potvrzeno neurologickým
a psychiatrickým vyšetřením)

od 10 do 100 od 10 do 100

005

traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně

10

0

006

traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně
traumatické poškození trojklaného nervu lehkého
stupně
traumatická porucha trojklaného nervu středního
stupně
traumatická porucha trojklaného nervu těžkého stupně

15

0

5

0

007
008
009

Číslo Trvalý následek úrazu

10

0

15

0

8

0

035

porušení průchodnosti slzných cest na obou očích

10

0

036

chybné postavení brv operativně nekorigovatelné
na jednom oku

5

0

037

chybné postavení brv operativně nekorigovatelné
na obou očích

10

0

038

rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle
stupně

od 2 do 5

0

039

deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující
soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud
nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko

5

0

040

traumatická porucha akomodace jednostranná

8

0

041

traumatická porucha akomodace oboustranná

5

0

042

lagoftalmus postraumatický operativně
nekorigovatelný jednostranný (nelze současně
hodnotit podle položky 39)

8

0

043

lagoftalmus postraumatický operativně
nekorigovatelný oboustranný (nelze současně
hodnotit podle položky 39)

16

0

010

poškození obličeje provázené funkčními poruchami
lehkého stupně

011

poškození obličeje provázené funkčními poruchami
středního stupně

20

0

012

poškození obličeje provázené funkčními poruchami
těžkého stupně

35

0

044

ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně
nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná

25

0

013

mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea)

15

0

045

ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně
nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná

50

0

Následky poranění nosu
014

ztráta hrotu nosu

10

0

015

ztráta celého nosu bez poruchy dýchání

15

0

016

ztráta celého nosu s poruchou dýchání

25

0

017

deformace nosu s funkčně významnou poruchou
průchodnosti

5

0

018

chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání
nebo popálení

do 10

0

019

perforace nosní přepážky

020

chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních
dutin

021
022

Následky poranění ucha
046

ztráta jednoho boltce

10

0

047

ztráta obou boltců

15

0

048

trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné
sekundární infekce

5

0

049

chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný
jako následek úrazu

15

0

050

nahluchlost jednostranná lehkého stupně

0

0

051

nahluchlost jednostranná středního stupně

5

0

5

0

do 10

0

052

nahluchlost jednostranná těžkého stupně

12

0

úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna)

5

5

053

nahluchlost oboustranná lehkého stupně

10

0

úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna)

5

5

054

nahluchlost oboustranná středního stupně

20

0

Následky poranění oka

055

nahluchlost oboustranná těžkého stupně

35

0

Při úplné ztrátě zraku nemůže rozsah trvalého následku činit na jednom oku více než 25 %
a na druhém více než 75 %. Tělesná poškození vedená v položkách 026, 034 až 037, 039,
042 a 043 se však hodnotí i nad tuto hranici.

056

ztráta sluchu jednoho ucha

15

15

023

úplná ztráta zraku na jednom oku

25

25

024

úplná ztráta zraku na druhém oku*

75

75

025

poranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné
tabulky č. 1.

026

za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává
ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti

027

ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy
akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky
alespoň 4 hod. denně

028

ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy
akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky
méně než 4 hod. denně

18

0

029

ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy
akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky

25

0

ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace),
není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12
(Je-li horší, stanoví se % podle pomocné tabulky č. 1 a
připočítává se 10 % na obtíže z nošení afaktické korekce.)

15

030

031

traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha
rovnováhy okohybných svalů

5
15

057

ztráta sluchu druhého ucha

25

25

058

hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu

40

40

059

porucha labyrintu jednostranná podle stupně

od 10 do 20

0

060

porucha labyrintu oboustranná podle stupně

od 30 do 50

0

Následky poranění zubu
Ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li
působením zevního násilí.

0
0

061

za ztrátu jednoho zubu

1

1

062

ztráta každého dalšího zubu

1

1

063

ztráta části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu

1

0

0

0

10

0

za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních
064
náhrad a dočasných (mléčných) zubů
Následky poranění jazyka
065

do 25

0

0

032

koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné
tabulky č. 2.

033

ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3.

034

porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku

5

1

0

12

stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo
jizevnatými deformitami (jen pokud se již nehodnotí
podle položek 69 až 72)
NÁSLEDKY PORANĚNÍ KRKU

066

zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně

15

0

067

zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně

30

0

068

zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně
(nelze současně oceňovat při hodnocení podle
položek 69 až 73)

65

65

069

poúrazová porucha hlasu (nelze současně oceňovat
podle položek 68 nebo 73)

do 25

0

Číslo Trvalý následek úrazu

Rozsah (v %)

Rozsah (v %)

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

070

ztráta hlasu (afonie) (nelze současně oceňovat podle
položek 68 nebo 73)

25

0

071

ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy
(nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)

30

0

072

ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy
(nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)

20

0

073

stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou
(nelze současně oceňovat podle položek 69 až 72)

50

50

2
074

5

075

omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní
klinicky ověřené středního stupně

10

0

076

omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní
klinicky ověřené těžkého stupně

20

0

077

jiné následky poranění plic podle stupně porušení
funkce a rozsahu jednostranné

078

jiné následky poranění plic podle stupně porušení
funkce a rozsahu oboustranné

od 25
do 100

od 25
do 100

079

poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění)
klinicky ověřené podle stupně porušení funkce

od 10
do 100

od 10
do 100

080

píštěl jícnu

30

0

081

poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně

10

0

082

poúrazové zúžení jícnu středního stupně

od 11 do 30

0

083

poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně

od 31 do 60

0

od 15 do 40 od 15 do 40

porušení břišní stěny provázené porušením břišního
lisu

do 25

0

085

porušení funkce trávicích orgánů podle stupně
poruchy a výživy

od 10
do 100

od 10
do 100

ztráta sleziny
sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí

088

nedomykavost řitních svěračů částečná

od 26 do 40

0

111

poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen
a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené
funkce těžkého stupně

od 41
do 100

od 41
do 100

112

porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou
statiky páteře a funkce dolních končetin u žen
do 45 let

od 30 do 65

0

113

porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou
statiky páteře a funkce dolních končetin u žen
nad 45 let a u mužů

od 15 do 50

0

4

084

086

poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen
a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené
funkce středního stupně

0

NÁSLEDKY PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE

087

110

Následky poranění pánve

PORANĚNÍ HRUDNÍKU
omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní
klinicky ověřené lehkého stupně

3

Číslo Trvalý následek úrazu

15

15

od 30 do 60

0

20

0

089

nedomykavost řitních svěračů úplná

60

60

090

poúrazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně

10

0

091

poúrazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně

50

0

Následky poranění močových a pohlavních orgánů
092

ztráta jedné ledviny

25

25

093

ztráta obou ledvin*

75

75

094

poúrazové následky poranění ledvin a močových cest
včetně chronické druhotné infekce lehkého stupně

10

0

095

poúrazové následky poranění ledvin a močových cest
včetně chronické druhotné infekce středního stupně

20

0

096

poúrazové následky poranění ledvin a močových cest
včetně chronické druhotné infekce těžkého stupně

50

097

píštěl močového měchýře nebo močové roury
(nelze současně hodnotit podle položky 94 až 96)

098

NÁSLEDKY PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)

114

ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo
v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

60

60

115

úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)

35

0

116

úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo
v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°,
předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)

30

0

117

omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého
stupně

5

0

118

omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního
stupně

10

0

119

omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého
stupně

18

0

120

pakloub kosti pažní

40

0

121

chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po
otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích
nutných k léčení následků úrazu

30

0

122

habituální vykloubení ramene (alespoň po třech
jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu)

20

0

123

endoprotéza ramenního kloubu

15

0

124

nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě
případné poruchy funkce

3

0

125

nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě
případné poruchy funkce ramenního kloubu

6

0

5

NÁSLEDKY PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ

126

úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém
postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí
a postavení jim blízká)

30

0

127

úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém
postavení nebo v postavení jemu blízkých
(ohnutí v úhlu 90° až 95°)

20

0

50

128

omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého
stupně

6

0

50

0

129

omezení pohyblivosti loketního kloubu středního
stupně

12

0

ztráta jednoho varlete
(při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)

10

10

130

omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého
stupně

18

0

099

ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená
sexuologickým vyšetřením do 45 let

35

35

131

úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém
postavení nebo v postaveních jemu blízkých

20

0

100

ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená
sexuologickým vyšetřením od 45 do 60 let

20

20

132

úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém
postavení (střední postavení nebo lehká pronace)

10

0

133

omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého
stupně

5

0

134

omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního
stupně

10

0

135

omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého
stupně

20

0

136

pakloub obou kostí předloktí

40

0

137

pakloub kosti vřetenní

30

0

138

pakloub kosti loketní

20

0

139

chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen
po otevřených zraněních nebo po operativních
zákrocích nutných k léčení následků úrazu

27

0

140

viklavý kloub loketní

141

ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu

101

ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená
sexuologickým vyšetřením nad 60 let

10

10

102

ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let
(nelze současně hodnotit ztrátu potence podle
položek 99 až 101)

40

40

103

ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let
(nelze současně hodnotit ztrátu potence podle
položek 99 až 101)

20

104
105

ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let
(nelze současně hodnotit ztrátu potence podle
položek 99 až 101)
poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů

10

20

10

od 10 do 50 od 10 do 50

Následky poranění páteře a míchy
106

omezení hybnosti páteře lehkého stupně

do 10

0

107

omezení hybnosti páteře středního stupně

od 11 do 25

0

108

omezení hybnosti páteře těžkého stupně

od 26 do 55

0

109

poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen
a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené
funkce lehkého stupně

od 10 do 25

0

6

13

do 21

0

55

55

NÁSLEDKY PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY

142

ztráta ruky v zápěstí

50

50

143

ztráta všech prstů ruky
(popřípadě včetně záprstních kostí)

50

0

Číslo Trvalý následek úrazu

Rozsah (v %)

Rozsah (v %)

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

144

ztráta prstů ruky mimo palec
(popřípadě včetně záprstních kostí)

45

0

145

úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení
nebo v postaveních jemu blízkých
(úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)

30

0

146

úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení
(hřbetní ohnutí 20° až 40°)

20

0

147

pakloub člunkové kosti

15

0

148

omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně

6

0

149

omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně

10

0

150

omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně

17

0

151

viklavost zápěstí

do 12

0

Číslo Trvalý následek úrazu

182

nemožnost úplného natažení některého
z mezičlánkových kloubů ukazováku

2

0

183

nemožnost úplného natažení základního kloubu
ukazováku s poruchou abdukce

3

0

Následky poranění prostředníku, prsteníku a malíku

Následky poranění palce ruky
152

ztráta koncového článku palce

9

0

153

ztráta palce se záprstní kostí

25

25

154

ztráta obou článků palce

18

18

155

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)

8

0

156

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
v nepříznivém postavení (v hyperextenzi)

7

0

157

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
v příznivém postavení (lehké poohnutí)

6

0

158

úplná ztuhlost základního kloubu palce

6

0

159

úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu
palce v nepříznivém postavení
(úplná abdukce nebo addukce)

9

0

160

úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce
v příznivém postavení (lehká opozice)

6

0

161

trvalé následky po špatně zhojené Bennetově
zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění
za poruchu funkce

3

0

162

úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém
postavení

25

0

163

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně

2

0

164

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně

4

165

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně

184

ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní

9

9

185

ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků
se ztuhlostí základního kloubu

8

8

186

ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů

3

0

187

ztráta dvou článků prstů bez omezení základního
kloubu

5

0

188

úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho
z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí
(v postavení bránícím funkci sousedních prstů)

9

0

189

porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření
do dlaně chybí 1 až 2 cm

4

0

190

porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření
do dlaně chybí přes 2 až 3 cm

6

0

191

porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření
do dlaně chybí přes 3 až 4 cm

8

0

192

porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření
do dlaně chybí přes 4 cm

10

0

193

nemožnost úplného natažení jednoho
z mezičlánkových kloubů
(při neporušené úchopové funkci prstu)

1

0

194

nemožnost úplného natažení základního kloubu
prstu s poruchou abdukce

2

0

Následky poranění nervů horní končetiny
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.
195

traumatická porucha nervu axillárního

do 30

0

196

traumatická porucha kmene nervu vřetenního –
s postižením všech inervovaných svalů

do 45

0

197

traumatická porucha kmene nervu vřetenního –
se zachováním funkce trojhlavého svalu

do 35

0

198

traumatická porucha nervu muskulokutanního

do 30

0

0

199

traumatická porucha kmene loketního nervu
s postižením všech inervovaných svalů

do 40

0

6

0

200

do 30

0

166

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně

traumatická porucha distální části loketního nervu se
zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části
hlubokého ohybače prstů

2

0

201

0

4

0

traumatická porucha kmene středního nervu
s postižením všech inervovaných svalů

do 30

167

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti základního kloubu středního stupně

202

0

6

0

traumatická porucha distální části středního nervu
s postižením hlavně thenarového svalstva

do 15

168

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně

203

traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé
pleteně pažní)

do 50

0

169

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého
stupně

3

0

170

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního
stupně

171

porucha úchopové funkce palce při omezení
pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého
stupně

6

9

7

Následky poranění ukazováku
4

204

ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo
ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním
a kolenním kloubem

50

50

205

pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice

40

0

206

endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení
omezení hybnosti kloubu)

15

0

207

chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen
po otevřených zraněních nebo po operativních
zákrocích nutných k léčení následků úrazu

25

0

0

0

NÁSLEDKY PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA

172

ztráta koncového článku ukazováku

0

173

ztráta dvou článků ukazováku

8

0

208

zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm včetně

0

0

174

ztráta všech tří článků ukazováku

12

12

209

zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm včetně

do 5

0

175

ztráta ukazováku se záprstní kostí

15

15

210

zkrácení jedné dolní končetiny do 7 cm včetně

do 15

0

176

úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním
natažení

12

0

211

zkrácení jedné dolní končetiny přes 7 cm

do 25

0

177

úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním
ohnutí

15

0

212

poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny
zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých
5° úchylky

5

0

178

porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného
sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm

4

0

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze
současně započítávat - musí být prokázány na RTG.

179

porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného
sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm

6

0

180

porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného
sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm

8

0

181

porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného
sevření do dlaně chybí přes 4 cm

10

0

14

213

úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém
postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení
nebo ohnutí a postavení těmto blízká)

40

40

214

úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém
postavení (lehké odtažení a základní postavení
nebo nepatrné ohnutí)

30

0

Číslo Trvalý následek úrazu

Rozsah (v %)

Rozsah (v %)

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S

Číslo Trvalý následek úrazu

215

omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého
stupně

10

0

245

úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém
postavení

25

0

216

omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního
stupně

20

0

246

úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém
postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)

20

0

217

omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého
stupně

30

0

247

omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého
stupně

4

0

248

omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního
stupně

10

0

249

omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého
stupně

20

0

250

úplná ztráta pronace a supinace nohy

15

0

251

omezení pronace a supinace nohy

do 12

0

252

viklavost hlezenního kloubu (nutný průkaz RTG)

do 21

0

253

plochá noha nebo vbočená nebo vybočená
následkem úrazu a jiné poúrazové deformity
v oblasti hlezna a nohy

do 24

0

254

chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu
a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních
nebo po operativních zákrocích nutných k léčení
následků úrazu

15

0

8

NÁSLEDKY PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE

218

úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení –
ohnutí nad úhel 20°

30

219

úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení –
ohnutí nad úhel 30°

45

220

úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení –
ohnutí nad úhel 60°

50

221

úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení –
úplné natažení nebo ohnutí do úhlu 20°

30

0

222

endoprotéza v oblasti kolenního kloubu
(mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)

15

0

223

omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého
stupně
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

8

0

224

omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního
stupně
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

12

0

30
45
50

225

omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého
stupně
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

20

0

226

viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti
postranního vazu
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

do 6

0

227

viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti
předního zkříženého vazu
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

228

viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti
předního zkříženého a postranního vazu
(nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)

229

trvalé následky po poranění měkkého kolena
s příznaky poškození menisku lehkého a středního
stupně (bez prokázaných blokád)

230

trvalé následky po poranění měkkého kolena
s příznaky poškození menisku těžkého stupně
(s prokázanými opětovnými blokádami)

231

do 15

do 24

do 5

Následky poranění v oblasti nohy

0

0

0

do 10

0

trvalé následky po operativním vynětí čéšky včetně
atrofie stehenních a lýtkových svalů

10

0

232

trvalé následky po operativním vynětí části jednoho
menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě
kloubu; jinak podle poruchy funkce)

3

0

233

trvalé následky po operativním vynětí části obou
menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě
kloubu; jinak podle poruchy funkce)

6

0

ztráta všech prstů nohy

15

15

256

ztráta obou článků palce nohy

10

10

257

ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo
s její částí

15

15

258

ztráta koncového článku palce nohy

3

3

259

ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst

2

2

260

ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí

10

10

261

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy

3

0

262

úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy

7

0

263

úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy

8

0

264

úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce

1

0

265

omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce
nohy

2

0

266

omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy

5

0

267

porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než
palce (za každý prst)

1

0

268

poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní
končetině

do 15

0

269

poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou
dolních končetinách

do 30

0

270

poúrazové atrofie svalstva dolních končetin – stehno
od 3 cm při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu

5

0

271

poúrazové atrofie svalstva dolních končetin – bérec
od 3 cm při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu

3

0

Následky poranění nervů dolní končetiny

Následky poranění bérce
234

ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem

45

45

235

ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním
kloubem

50

50

236

pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce

45

0

237

chronický zánět kostní dřeně kostí bérce jen po
otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích
nutných k léčení následků úrazu

238

poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením
zlomeniny v osové nebo rotační úchylce
(úchylky musí být prokázány na RTG); za každých 5°

22

5

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.

0

272

traumatická porucha nervu sedacího

do 50

0

273

traumatická porucha nervu stehenního

do 30

0

274

traumatická porucha nervu obturatorii

do 20

0

275

traumatická porucha kmene nervu holenního
s postižením všech inervovaných svalů

do 35

0

276

traumatická porucha distální části nervu holenního
s postižením funkce prstů

do 5

0

277

traumatická porucha kmene nervu lýtkového
s postižením všech inervovaných svalů

do 30

0

278

traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového

do 20

0

279

traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového

do 10

0

280

stav po operaci Achillovy šlachy pro rupturu
(v tomto případě se nehradí omezení hybnosti
hlezenního kloubu)

5

0

0

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze
současně počítat relativní zkrácení končetiny.
9

255

NÁSLEDKY PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM

239

ztráta nohy v hlezenním kloubu

40

40

240

ztráta nohy pod hlezenním kloubem se zachovalou
patní kostí

25

25

241

ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou
hlezna

30

30

242

ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem
v plantární flexi

40

40

243

ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním

25

25

244

úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém
postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární
flexe)

30

0

15

10

JIZVY PLOŠNÉ

281

plošná jizva v rozsahu nad 0,25 % tělesného povrchu

0,1

0

282

hypetrofická jizva (bez přihlédnutí k poruše funkce)
v rozsahu do 0,5 % (včetně) tělesného povrchu
v obličeji a na krku

do 5

0

283

hypetrofická jizva (bez přihlédnutí k poruše funkce)
v rozsahu od 0,5 % do 2 % (včetně) tělesného povrchu
v obličeji a na krku

do 20

0

POMOCNÉ TABULKY
Tabulka č. 1 – Rozsah trvalého následku úrazu při snížení
zrakové ostrosti
s optimální brýlovou korekcí

Rozsah (v %)
Číslo Trvalý následek úrazu

284

hypetrofická jizva (bez přihlédnutí k poruše funkce)
v rozsahu do 0,5 % (včetně) tělesného povrchu mimo
obličej a krk

285

hypetrofická jizva (bez přihlédnutí k poruše funkce)
v rozsahu od 0,5 % do 1 % (včetně) tělesného povrchu
mimo obličej a krk

286

hypetrofická jizva (bez přihlédnutí k poruše funkce)
v rozsahu nad 1 % tělesného povrchu za každé další
1% poškození tělesného povrchu

11

JIZVY PODÉLNÉ

287

jizva v obličeji a na krku do 2 cm včetně

288

jizva v obličeji a na krku od 2 do 3 cm včetně

289

jizva v obličeji a na krku nad 3 cm – za každý další
1 cm

TNU6, TNU7,
TNU8, TNU9,
TNUU5,
VTU4, VTU5
TNU1-S,
TNU2-S
do 2

do 4

ā1

0

0

0

6/6

6/9

6/6

0

2

1/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60
4

0

6

9

12

15

18

21

23

24

25

6/9

2

4

6

8

11

14

18

21

23

25

27

30

1/12

4

6

9

11

14

18

21

24

27

30

32

35

6/15

6

8

11

15

18

21

24

27

31

35

38

40

6/18

9

11

14

18

21

25

28

32

38

43

47

50

6/24

12

14

18

21

25

30

35

41

47

52

57

60

6/30

15

18

21

24

28

35

42

49

56

62

68

70

6/36

18

21

24

27

32

41

49

58

66

72

77

80
90

0

0

6/60

21

23

27

31

38

47

56

66

75

83

87

0,5

0

3/60

23

25

30

35

43

52

62

72

83

90

95

95

1/60

24

27

32

38

47

57

68

77

87

95

100

100

0

25

30

35

40

50

60

70

80

90

95

100

100

ā 0,5

0

290

podélná hypertrofická jizva (šitá rána) mimo obličej
a krk do 8 cm včetně

0

0

291

podélná hypertrofická jizva (šitá rána) mimo obličej
a krk nad 8 cm

0,1

0

Tabulka č. 2 – Rozsah trvalého následku úrazu při koncentrickém zúžení
zorního pole
Stupeň koncentrického
zúžení

* Pokud jsme již poskytli pojistné plnění za úplnou ztrátu zraku na jednom oku /
za ztrátu jedné ledviny, poskytneme pojištěnému rozdíl pojistné částky
(progresivně navýšené) a již poskytnutého pojistného plnění za úplnou ztrátu
zraku na jednom oku / za ztrátu jedné ledviny.

Jednoho oka

Obou očí stejně

Jednoho oka při
slepotě druhého

K 60°

0

10

40

K 50°

5

25

50

Ke 40°

10

35

60

Vysvětlivky:

Ke 30°

15

45

70

Stupně omezení rozsahu pohybu kloubů jsou stanovovány v porovnání s rozsahem
pohybu párového kloubu, u nepárových kloubů v porovnání s fyziologickým
rozsahem, následovně:

Ke 20°

20

55

80

K 10°

23

75

90

K 5°

25

100

100

lehký stupeň: omezení hybnosti kloubu o 10 % – 33 % ve všech rovinách
pohybu;

Tabulka č. 3 – Rozsah trvalého následku úrazu při nekoncentrickém zúžení
zorního pole

střední stupeň: omezení hybnosti kloubu o 34 % – 66 % ve všech rovinách pohybu;
těžký stupeň: omezení hybnosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu.

Hemianopsie homonymní
Levostranná

35

Jednostranná temporální

Homonymní pravostranná

45

Jednostranná horní

od 15 do 20
od 5 do 20

Binasální

10

Jednostranná dolní

od 10 do 20

Bitemporální

od 60 do 70

Kvantová nasální horní

4

Horní oboustranná

od 10 do15

Nasální dolní

6

Dolní oboustranná

od 30 do 50

Temporální horní

6

6

Temporální dolní

12

Nasální jednostranná

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové
ostrosti.
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