
 DOPLÒKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
 pro úrazové pojištìní

ÈLÁNEK 1
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

1. Úrazové pojištìní je upraveno pøíslušnými ustanoveními Všeobecných 
pojistných podmínek HVP, a.s., obecná èást pro obnosová pojištìní, 
tìmito Doplòkovými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištìní (dále 
jen „DPPÚ“), smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tyto DPPÚ jsou nedílnou souèástí pojistné smlouvy.
3. Úrazové pojištìní nebo pøipojištìní sjednané dle tìchto DPPÚ je pojištìním 

obnosovým.

 ÈLÁNEK 2
 PØEDMÌT A ROZSAH  POJIŠTÌNÍ

1. Toto úrazové pojištìní se sjednává pro pøípad pøechodného nebo trvalého 
tìlesného poškození nebo smrti pojištìných osob úrazem.

2. Pojištìní lze sjednat pro pøípad:
a. smrti následkem úrazu,
b. trvalých následkù úrazu,
c. doby nezbytného léèení tìlesného poškození vzniklého následkem úrazu, 
d. pracovní èi jiné neschopnosti, dále jen  “denní odškodné".

3. Souèasnì s pojištìním smrti následkem úrazu lze alternativnì sjednat 
pojištìní pro pøípad:
a. trvalých následkù úrazu, 
b. doby nezbytného léèení tìlesného poškození vzniklého následkem úrazu 

nebo denní odškodné, popøípadì
c. všechny tøi druhy pojištìní souèasnì. 

4. S pojištìním odškodnìní za dobu nezbytného léèení tìlesného poškození 
nelze sjednat denní odškodné.

5. V pojistné smlouvì lze sjednat i  jiné úrazové riziko než je uvedeno 
v pøedchozích odstavcích tohoto èlánku a dohodnout jiné podmínky pro 
pojistné plnìní a rozsah pojištìní. Pokud takové pojištìní není upraveno 
zvláštními pøedpisy, platí pro nì ta ustanovení VPPO a tìchto DPPÚ, která 
jsou mu  povahou a úèelem nejbližší. 

6. Výbìr pojistných rizik dohodnou úèastníci v pojistné smlouvì.

  ÈLÁNEK 3
 ÚRAZOVÉ POJIŠTÌNÍ OSOB DOPRAVOVANÝCH MOTOROVÝM 

VOZIDLEM

1. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem se 
pojištìní vztahuje na všechny nejmenované osoby po právu dopravované 
motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvì (dále jen „pojištìné 
vozidlo") a  osobu, která vozidlo øídí (dále jen „øidiè“).

2. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem 
jsou podklady pro výpoèet pojistného uvedeny v pojistné smlouvì. Výše 
pojistného závisí na druhu pojištìného motorového vozidla a na zvoleném 
násobku základní pojistné èástky. Pro pøípad použití motorového vozidla 
k provádìní podnikatelské èinnosti nebo jiné výdìleèné èinnosti, se zvyšuje 
pojistné podle výše rizika.

3. Území a místo pojištìní je shodné s rozsahem sjednaného havarijního 
pojištìní motorových vozidel.

4. Toto pojištìní se vztahuje  na úrazy, které utrpí pojištìný:
• pøi uvádìní motoru pojištìného vozidla do chodu bezprostøednì pøed 

zapoèetím jízdy,
• pøi nastupování nebo vystupování z pojištìného vozidla uvedeného 

v pojistné smlouvì,
• pøi dopravní nehodì nebo pøi havárii pojištìného vozidla,
• pøi krátkodobých zastávkách pojištìného vozidla, pokud k úrazu 

dopravované osoby dojde v tomto vozidle nebo jeho blízkosti, a to na 
silnièní komunikaci,

• pøi odstraòování bìžných poruch pojištìného vozidla, vzniklých bìhem 
jízdy.

  ÈLÁNEK 4
 MÍSTO POJIŠTÌNÍ

 ÈLÁNEK 5
 VÝKLAD POJMÙ

1. Výklad ustanovení pojistné smlouvy, jakož i všechny právní pomìry z VPPO 
a z tìchto DPPÚ vyplývající, se øídí právem Èeské republiky. V pojistné 
smlouvì a  v každém  ujednání, které bude do tìchto DPPÚ vèlenìno, budou 
následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto èlánku pøiøazen, 
ledaže by z kontextu  vyplynulo nìco jiného.

2. Úrazem se rozumí neoèekávané a náhlé pùsobení zevních sil nebo vlastní 
tìlesné síly, nezávisle na vùli pojištìného, ke kterému došlo bìhem trvání 
soukromého pojištìní a kterým bylo pojištìnému zpùsobeno poškození zdraví 
nebo smrt.

3. Pùsobením zevních sil rozumíme i neoèekávané a nepøerušené pùsobení 
vysokých nebo  nízkých vnìjších teplot, plynù, par, záøení (s výjimkou 
jaderného), elektrického proudu a jedù (s výjimkou jedù mikrobiálních a látek 
imunotoxických), jímž bylo pojištìnému bìhem trvání pojištìní zpùsobeno 

Území a místo pojištìní, na kterém došlo k pojistné události, není pojištìním 
omezeno, není-li v tìchto DPPÚ nebo v pojistné smlouvì uvedeno jinak.

tìlesné poškození nebo smrt. Úrazem nejsou infekèní nemoci, srdeèní infarkt 
a mozková mrtvice, a to i když se dostavily jako následky úrazu.

4. Pracovním úrazem je tìlesná újma, kterou pojištìný utrpìl pøi plnìní 
pracovních úkolù nebo v pøímé souvislosti s ním; pracovním úrazem není 
úraz, který se pojištìnému pøihodil na cestì do zamìstnání a zpìt.

5. Pracovní èinností rozumíme èinnost, která je vykonávána na základì 
pracovnìprávního vztahu mezi zamìstnancem a zamìstnavatelem.

6. Ztrátou konèetiny se rozumí fyzické oddìlení konèetiny nebo její èásti, 
pokud je spojena s její trvalou a nezvratnou ztrátou a použitelností.

7. Pozemními komunikacemi se pro úèely tohoto pojištìní rozumí dálnice, 
silnice,  místní komunikace a úèelové komunikace (zák. è. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích §  2 odst. 2, písm. a, b, c, d ).

8. Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo, kterému byla pøidìlena 
státní poznávací/registraèní znaèka (nebo prozatímní státní 
poznávací/registraèní znaèka u vozidel bez pøidìlení SPZ/RZ) a které má 
oprávnìní na pozemních komunikacích.

 ÈLÁNEK 6
 POJISTNÉ A RIZIKOVÉ SKUPINY

 ÈLÁNEK 7
 ZÁNIK ÚRAZOVÉHO POJIŠTÌNÍ A PØIPOJIŠTÌNÍ 

1. Úrazové pojištìní zaniká v dùsledku smrti pojištìného.
2. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem 

pojištìní kromì dùvodù zániku podle èl. 7 VPPO zaniká rovnìž znièením 
motorového vozidla bìhem trvání pojištìní, trvalým vyøazením vozidla 
z evidence motorových vozidel nebo tím, že odpadla možnost vzniku pojistné 
události. Jestliže je úrazové pojištìní souèástí pojistné smlouvy pro havarijní 
pojištìní motorových vozidel, úrazové pojištìní zanikne nejpozdìji v den 
zániku havarijního pojištìní motorového vozidla.

 ÈLÁNEK 8
 POJISTNÁ UDÁLOST

1. Pojistnou událostí v úrazovém pojištìní je úraz  pojištìného.
2. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému 

a násilnému pùsobení zevních vlivù, které zpùsobily poškození zdraví nebo 
smrt pojištìného.

3. Pro vznik práva na plnìní v pøípadì smrti následkem úrazu je rozhodující 
okamžik vzniku úrazu, v jehož dùsledku nastala smrt.

4. Pro úèely tohoto pojištìní se považuje úraz za zhojený (vyléèený) a tìlesné 
poškození zpùsobené úrazem za ustálené v den uvedený ve zprávì 
ošetøujícího lékaøe nebo zdravotní dokumentaci úrazu. Plnìní urèuje pojistitel 
na základì lékaøské zprávy, popøípadì zdravotní dokumentace týkající se 
úrazu pojištìného, prohlídky pojištìného pøíslušným odborným lékaøem a po 
pøípadné konzultaci se svým posudkovým lékaøem. V pøípadì  sporu je  pro 

Sazby pojistného závisí mimo jiné na rizikovosti pojištìné èinnosti a jsou 
stanoveny podle rizikové skupiny té èinnosti, která spadá do rizikové skupiny 
vyššího stupnì. Riziková skupina je soubor pracovních, zájmových 
a sportovních èinností se srovnatelným rizikem, tyto èinnosti jsou rozdìleny do 
tøí rizikových skupin. Výše pojistného se øídí podle zaøazení pojištìného do 
pøíslušné rizikové skupiny:

 1. riziková skupina

Osoby, které vykonávají administrativní, øídící, duševní èinnost, osoby pracující 
v kultuøe, zdravotnictví, státní správì, pojiš�ovnictví, bankovnictví nebo 
v odvìtví, kde není vyvíjena nároèná fyzická èinnost.

Jedná se napø. o školníky, pracovníky úklidu, prodavaèe, techniky, domovníky, 
pracovníky hotelové správy, švadleny, krejèí, kadeønice, kosmetièky, maséry, 
celníky, dispeèery, recepèní, mechaniky, pracovníky ve stravování a pod. 

Sport: šachy,  kuželky, kuleèník, golf, ZRTV, pìší turistika a stolní tenis.

 2. riziková skupina

Osoby pracující ve výrobním odvìtví nebo manuálnì. Jedná se napø. o pracující  
v zemìdìlství, lesnictví, dopravì, strojírenství, stavebnictví, energetice, dolech, 
tunelech, tìžebním prùmyslu, potravináøském prùmyslu; zejména o dìlníky, 
pomocné síly, pracovníky povrchových dolù, vrátné, poštovní doruèovatele,  
výbìrèí penìžních èástek, exekutory, dobrovolné hasièe, øidièe z povolání a pod.

Sport: osoby provozující sport v rámci tìlovýchovných organizací, organizací 
s brannou, soutìžní nebo závodní èinností. Nepatøí sem sportovní èinnost 
v nejvyšších soutìžích a sportovních odvìtvích v rizikové skupinì 3 a sporty 
a èinnosti uvedené ve výlukách v èl. 9 a 14.  

 3. riziková skupina

Skupina s velkou pravdìpodobností rizika úrazu. Jedná se napø. o profesionální 
hasièe, osoby pracující v hlubinných dolech, koksárnách, chemickém prùmyslu, 
záchranáøe, pracovníky horské záchranné služby, èleny osobní ochrany 
a pracovníky bezpeènostních agentur, zkušební a tovární jezdce, pracovníky 
s pracemi ve výškách nad 5 m a studnaøe.

Sport: osoby provozující organizovanì hokej, fotbal, basketbal, rekreaèní 
potápìní, ragby, házenou, jezdecké závody na koních, sjezdové lyžování, 
vzpírání a nejvyšší organizované soutìže mimo profesionálních sportovcù.
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úèely  pojistného plnìní rozhodné stanovisko povìøeného zdravotnického 
zaøízení pojistitele.

ÈLÁNEK 9
 RIZIKA VYLOUÈENÁ Z POJIŠTÌNÍ

1. Pojištìní nezakládá právo na pojistné plnìní v pøípadì, že:
a. tìlesné poškození nebo smrt, nastala pøede dnem uvedeným v pojistné 

smlouvì jako poèátek pojištìní,
b. tìlesné poškození nastalo do 8. dne od data poèátku pojištìní,
c. následkem úrazu jsou infekèní nemoci, srdeèní infarkt, mozková mrtvice 

a jiné než tìlesné poškození,
d. pojistník nebo pojištìný nesplní informaèní povinnost podle èl. 10 tìchto 

DPPÚ a èl. 4 a 5 VPPO,
e. pøíèinou pojistné události byla skuteènost (napø. nemoc, tìlesná vada atp.), 

kterou pojištìný  pøi uzavírání pojistné smlouvy pojistiteli vìdomì zatajil,
f. pojištìný byl v souvislosti s pojistnou událostí pravomocnì odsouzen pro 

trestný èin dle § 250a trestního zákona (pojistný podvod )
g. pojištìný utrpìl úraz ve stavu vyluèujícím zpùsobilost, který si pøivodil 

úmyslnì požitím nebo aplikací alkoholického nápoje, psychotropní nebo 
jiné návykové látky ovlivòující jeho  rozpoznávací nebo ovládací 
schopnost,

h. újma na zdraví nebo smrt pojištìného vznikla následkem nebo v souvislosti 
s transplantaèní, replantaèní, plastickou popø. jinou operací, úkonem èi 
léèením, provedeným po zhojení a ustálení tìlesného poškození za úèelem 
zmírnìní handicapu, zpùsobeného úrazem,

i. k poškození zdraví, úrazu nebo smrti pojištìného úrazem došlo: 
• pøi aktivní profesionální sportovní èinnosti a pøi pøípravì na tuto èinnost; 

pokud není v pojistné smlouvì stanoveno jinak, nevztahuje se pojištìní 
na sportovní èinnost profesionálních sportovcù. Za profesionálního 
sportovce se považuje fyzická osoba (i nezletilá), která má uzavøenou 
profesionální smlouvu a pobírá v rámci èinnosti dle této smlouvy 
zdanitelný pøíjem,

• pøi vysoce rizikové sportovní aktivitì nebo pøi pøípravì na tuto èinnost 
a pøi sportovní nebo zábavní èinnosti spojené s vysokým nebezpeèím – 
zejména pøi potápìní (kromì rekreaèního), horolezectví vèetnì 
vysokohorské turistiky, jakýchkoliv motorových sportech, extrémních 
a adrenalinových sportech (napø. bungee jumping, BASE jumping, jízda 
na závodních èlunech), pøi výkonu plnì kontaktního sportu (boxu 
a obdobných druhù), 

• pøi cestì nebo letu jakýmkoliv leteckým prostøedkem, kromì pøípadù, 
kdy pojištìný cestuje osobní leteckou linkou na stanovené trase  podle 
stanoveného letového poøádku a pøi øízení letadla,   

• pøi létání s bezmotorovými letadly, vìtroni s pomocným motorem, 
ultralehkými letadly, pøi závìsném létání, paraglidingu, parasailingu, 
létání v balónech a vzducholodích, pøi seskocích a letech s padákem 
z letadel i výšin, 

• pøi skocích, letech a akrobacii na lyžích, jízdì na závodních bobech, 
závodních skibobech a závodních saních, skialpinismu, lyžování a jízdì 
na snowboardu a skibobech mimo vyznaèené tratì, pøípadnì na 
vyznaèených tratích mimo urèenou dobu provozu, pøi jízdì na snìžných a 
vodních skútrech, snowraftingu, raftingu a canyoningu,

• pøi výpravách a expedicích do míst s extrémními klimatickými nebo 
pøírodními podmínkami, do zemìpisnì odlehlých míst nebo do 
rozsáhlých neosídlených oblastí (pouštì, polární oblasti, apod.),

• pøi výkonu funkce pilota nebo jiného èlena posádky letadla èi vrtulníku, 
pyrotechnika, profesionálního potápìèe, jeskyòáøe, kaskadéra, krotitele 
šelem, pøi artistické a námoønické èinnosti,

• pøi službì v jakýchkoliv ozbrojených silách a k úrazùm vojákù nebo 
policistù pøi jejich služebním pobytu v zahranièí, kam byli vysláni na 
základì rozhodnutí vlády nebo Parlamentu Èeské republiky.

2. Pojištìní se nevztahuje na pøechodné nebo trvalé tìlesné poškození nebo smrt 
pojištìného úrazem, pokud pøímo nebo nepøímo vyplývají z následujících 
pøíèin:
a. pohlavní choroba,
b. hepatitida, AIDS (syndrom získaného selhání imunity), ARC (AIDS 

Related Complex) a jejich následky, a� byly tyto choroby jakkoliv získány 
èi pojmenovány,

c. psychická porucha nebo porucha vìdomí (vlivem alkoholu, lékù, drog, 
srdeèním infarktem, mozkovou pøíhodou, epileptickým záchvatem, 
cukrovkou apod.),

d. radiace nebo radioaktivní zamoøení pùdy, vzduchu, vody nebo jiných vìcí,
e. zámìrné vystavení se výjimeènému riziku úrazu, 
f. výtržnost nebo rvaèka, kterou  pojištìný vyvolal nebo se jí zúèastnil,
g. dobrovolná úèast pøi jakémkoliv porušení práva a zákona.        

3. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem se 
pojištìní kromì ostatních výluk nevztahuje na:

• úraz osoby, která øídila motorové vozidlo (øidiè) bez pøedepsaného 
øidièského oprávnìní a úraz osoby dopravované tímto vozidlem, pokud 
vìdìly, nebo vìdìt mìly, že øidiè pøíslušné øidièské oprávnìní nemá,

• úrazy osob, dopravovaných na místech vozidla, která nejsou urèena 
k dopravì  osob jako napø. blatníky, kapota, pøívìs, prostor pro pøepravu 
nákladu, atp.,

• úrazy pojištìného pøi úèasti na rychlostních závodech a na závodech 
s rychlostní vložkou, vèetnì tréninku a veškeré jiné vrcholové sportovní 

èinnosti a pøípravì na tuto èinnost,
• úrazy pøi provádìní typových zkoušek  rychlosti, brzd, zvratu a stability 

vozidla, dojezdu s nejvìtší rychlostí, atp.,
• úrazy pøi použití  motorového vozidla k jinému úèelu, než ke kterému bylo 

výrobcem urèeno,
• úrazy pøi používání motorového vozidla k jinému úèelu než k dopravì osob 

a nákladu.
4. Z úrazového pojištìní dítìte pojistitel neplní za úrazy, které pojištìné dítì utrpí 

po dovršení 15 let vìku pøi provozování jakéhokoliv druhu bojového umìní 
nebo pøi tréninku nebo výkonu sportu, který dítì provozuje jako aktivní 
úèastník organizovaných soutìží s výjimkou aerobiku, atletiky, badmintonu, 
bowlingu, curlingu, golfu, hasièského sportu, jachtingu, kanoistiky, 
krasobruslení, kulturistiky, kuželek, lukostøelby, minigolfu, moderní 
gymnastiky, orientaèního bìhu, petanque, plavání, stolního tenisu, šipek, 
tenisu, turistiky, veslování, šachù a závodního tance.

5. Pojistitel neposkytne pojistné plnìní denního odškodného (za léèení úrazu) 
kromì výluk uvedených v odstavcích 1-3 tohoto èlánku, též
a. zemøe-li pojištìný do jednoho mìsíce ode dne úrazu nebo 
b. je-li pojištìný uznán doèasnì práce neschopným a pøitom pobývá:

• v zaøízeních pro léèbu alkoholismu, toxikománie a hráèské nebo jiné 
závislosti, v psychiatrických léèebnách a v jiných zdravotnických 
zaøízeních i v dùsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu,

• v lázeòských léèebnách, ozdravovnách a ústavech, kromì tìch pøípadù, 
kdy je pobyt v nich z lékaøského hlediska nezbytnou souèástí léèení úrazu 
a pojistitel s tímto léèebným pobytem vyjádøil pøedem písemný souhlas.

6. V pojistné smlouvì lze ujednat další výluky z pojištìní.

 ÈLÁNEK 10
 POVINNOSTI POJISTNÍKA, POJIŠTÌNÉHO  A OPRÁVNÌNÉ OSOBY

1. Vedle povinností stanovených zákonem a VPPO je podmínkou vzniku práva 
na plnìní z pojištìní, že:
a. pojištìný bez zbyteèného prodlení pøedloží pojistiteli (nebo jím povìøeným 

osobám) na jeho žádost k nahlédnutí svou zdravotní dokumentaci a umožní 
mu poøídit si pro úèely pojištìní z této dokumentace kopie; to platí též, jde-
li o zmìnu pojištìní a vyøizování práv vzniklých  pojištìnému z pojistné 
události,

b. ten, kdo má právo na pojistné plnìní a žádá je, je povinen neprodlenì 
pojistiteli na  tiskopisu „Oznámení pojistné události“ ohlásit, že pojistná 
událost nastala a písemnì požádat pojistitele o výplatu pojistného plnìní; 
v pøípadì smrti pojištìného je povinen k žádosti pøiložit pojistku (nebo ji 
pøedložit pøi osobní návštìvì), „Úmrtní list“ nebo jeho úøednì ovìøenou 
kopii (ovìøení mùže provést pojistitel), „List o ohledání mrtvého“ 
a v pøípadì potøeby pojistitele podrobnou zprávu lékaøe, který zemøelého 
naposledy léèil, nebo pokud se takové léèení neuskuteènilo, jiné lékaøské 
nebo úøední osvìdèení. Osvìdèení musí obsahovat pøíèinu smrti, poèátek 
a prùbìh smrtelného onemocnìní pojištìného nebo bližší okolnosti jeho 
smrti.

2. Dále je povinen podat pravdivé vysvìtlení a pøedložit pojistiteli doklady 
potøebné ke zjištìní okolností rozhodných pro posouzení nárokù na plnìní 
z pojištìní a jeho výše; to se týká rovnìž informací o zpùsobu a dobì léèení 
úrazu; jestliže pojištìný nemohl uvedeným povinnostem ze zdravotních 
dùvodù dostát, a to ani prostøednictvím svého zmocnìnce, povinnost 
uloženou v tomto ustanovení neporušil.

3. V pøípadì pochybností je povinností pojištìného nebo oprávnìné osoby 
prokázat pojistiteli, že k úrazu došlo.

4. Je-li pojistníkem zamìstnavatel, podnikatel nebo právnická osoba, je její 
vyjádøení k nastalé pojistné události na tiskopisu pojistitele ”Oznámení 
pojistné události” bezpodmíneènì nutné.

5. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem 
jsou pojištìný a pojistník  povinni:
a. v pøípadì, že pojistná událost nebude doložena relací Policie Èeské 

republiky, je pojištìný povinen potvrdit na tiskopise pojistitele osobì, která 
uplatòuje nárok na plnìní z tohoto pojištìní,  že k pojistné události došlo,

b. pokud dojde v dobì trvání pojištìní ke zmìnì v osobì vlastníka èi 
podílového spoluvlastníka motorového vozidla, je pojistník povinen 
zmìnu oznámit pojistiteli bez zbyteèného odkladu. Zánik nebo pøechod 
úrazového pojištìní na nového vlastníka se øídí havarijním pojištìním 
motorového vozidla,

c. pokud dojde bìhem trvání pojištìní ke zmìnì úèelu používání motorového 
vozidla (zmìna provozované èinnosti, poètu sedadel, apod.), je pojistník 
povinen nahlásit tuto zmìnu pojistiteli do jednoho týdne od data zmìny. 
Pokud  tak  pojistník neuèiní, je pojistitel oprávnìn uplatnit vùèi 
pojištìnému pøi výplatì pojistného plnìní podpojištìní snížením 
pojistného plnìní.

 ÈLÁNEK 11
 PRÁVA A POVINNOSTI POJISTITELE 

1. Vedle povinností stanovených zákonem a VPPO  má pojistitel dále  tyto 
povinnosti:
a. projednat s pojištìným  výsledky  šetøení nutného  ke zjištìní rozsahu 

a výše pojistného plnìní nebo mu je bez zbyteèného odkladu sdìlit,
b. umožnit pojištìnému nahlédnutí do podkladù, které pojistitel soustøedil 

v prùbìhu šetøení a poøídit si jejich kopii.
2. Pojistitel je oprávnìn pøezkoumávat poúrazový zdravotní stav pojištìného, 



a to na základì zpráv o úrazu od ošetøujícího lékaøe a zdravotnických zaøízení, 
ve kterých se pojištìný po úrazu léèil, popøípadì lékaøe, kterého pojistitel  
urèí.

3. Pojistitel si vyhrazuje právo  provìøit pøedložené dokumenty, stejnì tak 
i právo  požadovat   znalecké  posudky  odborníkù. Pojistitel je též oprávnìn  
složité pojistné události konzultovat nebo zasílat  k odbornému posouzení  
a to ještì  pøed poskytnutím plnìní z pojistné smlouvy.

 ÈLÁNEK 12
 POJISTNÁ ÈÁSTKA

1. Pojistná èástka pro pojištìné riziko je dohodnutá finanèní èástka udávající 
maximální výši, do které je pojistitel povinen pojištìnému, pojištìnému dítìti 
èi oprávnìné osobì plnit v pøípadì pojistné události.

2. Pøi smrti úrazem se oprávnìné osobì plní ve výši sjednané pojistné èástky pro 
toto riziko. V pøípadì trvalých následkù a doby nezbytného léèení se plní 
pøíslušné procento ze sjednané pojistné èástky pro tato rizika, nejvýše však 
tato pojistná èástka. Právo na plnìní pro pøípad plnìní za trvalé následky 
a dobu nezbytného léèení má pojištìný nebo pojištìné dítì. Nejsou-li 
pojištìný nebo pojištìné dítì zpùsobilí k právním úkonùm, plní pojistitel 
jejich zákonnému zástupci.

 ÈLÁNEK 13
 POJISTNÉ PLNÌNÍ A JEHO VÝŠE

1. Pojistitel je povinen plnit za pojistné události, ke kterým došlo v dobì od 
poèátku úrazového pojištìní do okamžiku jeho zániku, a to maximálnì do 
výše sjednané pojistné èástky.

2. Výši pojistného plnìní urèuje pojistitel na základì lékaøské zprávy, popøípadì 
zdravotní dokumentace týkající se úrazu pojištìného podle zásad uvedených 
v tomto èlánku a podle „Zásad a tabulek pro hodnocení tìlesných poškození 
v úrazového pojištìní“ (dále jen „oceòovací tabulky“) platných v dobì vzniku 
pojistné události.

3. Plnìní se urèuje podle oceòovací tabulky, a to ve výši tolika procent pojistné 
èástky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tìlesná poškození. 
Stanoví-li oceòovací tabulka procentní rozpìtí, urèí se výše pojistného plnìní 
tak, aby v rámci daného rozpìtí odpovídalo plnìní povaze a rozsahu tìlesného 
poškození, které bylo pojištìnému úrazem zpùsobeno.

4. Pojistitel je oprávnìn doplòovat a mìnit oceòovací tabulky v závislosti na 
vývoji lékaøské vìdy a praxe. Pojistník i pojištìný mají právo do oceòovacích 
tabulek u pojistitele nahlížet.

5. Pojistitel poskytne – v závislosti na ujednání v pojistné smlouvì – následující 
pojistné plnìní:
a. za smrt následkem úrazu,
b. za trvalé následky úrazu,
c. za dobu nezbytného léèení ,
d. denní odškodné za léèení úrazu.

6. Za dobu trvání úrazového pojištìní však pojistitel vyplatí prostøednictvím 
pojistných plnìní z tohoto pojištìní, nejvýše pojistnou èástku sjednanou za 
trvalé následky úrazu.

7. V pøípadì, že pojištìný požaduje kontrolní vyšetøení, je povinen nést náklady 
tohoto vyšetøení. Pokud na základì kontrolního vyšetøení pojistitel poskytne 
další plnìní, náklady na kontrolní vyšetøení pojištìnému vrátí.

8. Nebylo-li dohodnuto v pojistné smlouvì jinak, vztahuje se  pojištìní na úrazy 
pojištìného, ke kterým dojde pøi jakékoliv  èinnosti, s výjimkou výluk 
uvedených v èl. 9, 13 a 14. Zda se pojištìní vztahuje na všechny druhy plnìní 
nebo jen na nìkteré z nich, je rozhodující obsah pojistné smlouvy, VPPO 
a DPPÚ. 

9. Plnìní za smrt následkem úrazu:
a. zemøe-li pojištìný následkem úrazu, který vznikl v dobì trvání pojištìní,  

nejpozdìji však do jednoho roku ode dne  úrazu, je pojistitel  povinen 
vyplatit pojistnou èástku pro pøípad smrti následkem úrazu tomu, komu  
smrtí pojištìného vzniklo právo na plnìní,

b. zemøe-li pojištìný následkem úrazu  a pojistitel  již plnil za trvalé následky 
tohoto úrazu, je povinen vyplatit jen pøípadný rozdíl mezi pojistnou 
èástkou pro pøípad smrti následkem úrazu a èástkou již vyplacenou. 

10.Plnìní za trvalé následky úrazu:
a. zanechal-li úraz pojištìnému trvalé následky, vyplatí pojistitel  z pojistné 

èástky tolik procent, kolika procentùm odpovídá podle oceòovací tabulky 
rozsah trvalých následkù po jejich ustálení a v pøípadì, že se trvalé 
následky úrazu neustálily do tøí let ode dne úrazu, kolika procentùm 
odpovídá jejich stav ke konci této lhùty. Stanoví-li oceòovací tabulka pro 
trvalé následky úrazu procentní rozpìtí, urèí pojistitel výši pojistného 
plnìní tak, aby v rámci daného rozpìtí odpovídala  povaze a rozsahu 
tìlesného poškození zpùsobeného úrazem,

b. nemùže-li pojistitel plnit podle pøedchozího odstavce proto, že trvalé 
následky úrazu nejsou po uplynutí šesti mìsícù ode dne úrazu ještì 
ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, je povinen 
poskytnout pojištìnému na jeho písemné požádání pøimìøenou zálohu,

c. rozsah trvalých následkù a výši pojistného plnìní urèuje pojistitel na 
základì lékaøské zprávy, popøípadì zdravotní dokumentace týkající se 
úrazu pojištìného, prohlídky pojištìného pøíslušným odborným lékaøem 
a po pøípadné konzultaci se svým posudkovým lékaøem podle zásad 
uvedených v tomto èlánku a podle oceòovací tabulky,

d. týkají-li se trvalé následky úrazu èástí tìla nebo orgánù, které byly 
poškozeny již pøed úrazem, sníží pojistitel pojistné plnìní o tolik procent, 

kolika procentùm odpovídá rozsah pøedcházejícího poškození stanovený 
též podle oceòovací tabulky pro trvalé následky úrazu,

e. jestliže pøed výplatou plnìní za trvalé následky úrazu pojištìný zemøe, 
nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnìní 
tomu, komu smrtí pojištìného vzniklo právo na pojistné plnìní. Nejvýše 
však pojistitel v tomto pøípadì vyplatí plnìní odpovídající pojistné èástce, 
dohodnuté v pojistné smlouvì pro pøípad smrti následkem úrazu,

f. bylo-li jediným úrazem pojištìnému zpùsobeno nìkolik trvalých následkù 
rùzného druhu, hodnotí se  celkové trvalé následky souètem procent pro 
jednotlivé trvalé následky. Týkají-li se  však jednotlivé následky  téhož 
údu, orgánu nebo jejich èástí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem, 
stanoveným  v oceòovací tabulce pro anatomickou nebo funkèní ztrátu 
pøíslušného údu, orgánu nebo jeho èásti,

g. pojistitel je povinen  vyplatit za trvalé následky úrazu zpùsobené jedním 
úrazovým dìjem nejvýše 100 % pojistné èástky, a to i v pøípadì, kdy souèet 
procent pro jednotlivé následky  hranici 100 % pøekroèí.

11.Plnìní za dobu nezbytného léèení:
a. dojde-li k úrazu pojištìného a doba, která je podle poznatkù lékaøské vìdy 

obvykle potøebná ke zhojení nebo ustálení tìlesného poškození 
zpùsobeného úrazem je delší než 14 dní, je pojistitel povinen vyplatit 
z pojistné èástky tolik procent, kolika procentùm podle oceòovacích 
tabulek odpovídá prùmìrná doba nezbytného léèení tohoto tìlesného 
poškození. Dobu nezbytného léèení stanoví ošetøující lékaø,

b. podle pøimìøené doby nezbytného léèení je pojistitel povinen plnit také 
tehdy, jestliže tato doba pøesáhne dobu nezbytného léèení vlastního 
tìlesného poškození zpùsobeného úrazem, a to:
a. v pøípadì uvedeném v tomto èlánku, odst. 14, písm. a), b) a d) o více 

než ètyøi týdny,
b. pro celkový zdravotní stav pojištìného, který nemá povahu nemoci, 

o více než ètyøi týdny,
c. není-li tìlesné poškození, které bylo pojištìnému úrazem  zpùsobeno, 

uvedeno v oceòovacích tabulkách, urèí se výše plnìní podle doby 
nezbytného léèení, která je pøimìøená povaze a rozsahu tohoto  tìlesného 
poškození. V tìchto pøípadech  je pojistitel povinen plnit tehdy, je-li 
pøimìøená doba nezbytného léèení delší než dva týdny,

d. za dobu nezbytného léèení  není pojistitel povinen plnit, zemøe-li pojištìný 
do jednoho mìsíce od úrazu,

e. pojistitel  je povinen plnit za prùmìrnou dobu nezbytného léèení, 
popøípadì za pøimìøenou dobu nezbytného léèení, nejvýše za dobu jednoho 
roku,

f. je-li nìkolik tìlesných poškození zpùsobených jedním úrazem, pojistitel 
plní pouze za nejvýše hodnocené tìlesné poškození,

g. dojde-li v dobì léèení tìlesného poškození k dalšímu úrazu pojištìného, 
plní pojistitel za tìlesné poškození zpùsobené novým úrazem nezávisle na 
pojistném plnìní za tìlesné poškození zpùsobené pøedchozím úrazem,

h. za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomkù s úponem vazu 
nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odlouèení epifyz (epifyseolysy) 
plní pojistitel  v rozsahu uvedeném v oceòovací tabulce pro neúplné 
zlomeniny. Není-li neúplná zlomenina v oceòovací tabulce uvedena, plní 
pojistitel ve výši jedné poloviny hodnocení za pøíslušnou zlomeninu,

i. je-li v oceòovací tabulce u pøíslušného tìlesného poškození uveden urèitý 
požadavek (pracovní neschopnost, zpùsob léèení aj.), je jeho splnìní  ze 
strany pojištìného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnìní v uvedené 
výši. Není-li požadavek splnìn, pojistitel pojistné plnìní neposkytne, popø. 
jej poskytne v nižší výši. Podrobnosti stanoví oceòovací tabulka,

j. v pojistné smlouvì lze dohodnout, že pojistitel bude namísto plnìní za dobu 
nezbytného léèení plnit za èas pracovní neschopnosti. V takovém pøípadì 
výše plnìní za každý pojištìný den pracovní  neschopnosti bude ujednána 
v pojistné smlouvì.

12.Plnìní denního odškodného za léèení úrazu:
a. za dobu pracovní èi jiné neschopnosti pojištìného následkem pojistné 

události (úrazu), poskytne pojistitel denní odškodné. Právo na výplatu 
denního odškodného vznikne, dosáhne-li doba léèení alespoò 29 dní, 
pokud není v pojistné smlouvì uvedeno jinak,

b. pojistitel  zaène vyplácet èástku denního odškodného za léèení úrazu 
zpìtnì od  prvního dne léèení. Plnìní poskytuje po dobu stanovenou 
ošetøujícím lékaøem pro léèení úrazu, nejvýše však po dobu uvedenou pro 
pøíslušnou diagnózu v tabulce denního odškodného, nejdéle však po dobu 
1 roku,

c. v odùvodnìných pøípadech pojistitel mùže pøihlédnout k výraznì delší 
skuteèné délce pracovní neschopnosti než je omezení uvedené v tabulce 
denního odškodného a odškodnìní zvýšit nad tuto hranici pøi výrazných 
komplikacích,

d. výši denního odškodného za léèení úrazu dojednají úèastníci v pojistné 
smlouvì.

13.Plnìní za invaliditu 3. stupnì následkem úrazu:
a. pojistitel poskytne toto pojistné plnìní, stane-li se pojištìný invalidní 

s invaliditou 3. stupnì výluènì v dùsledku úrazu, k nìmuž došlo bìhem 
trvání pojištìní, pokud invalidita 3. stupnì vznikla nejpozdìji do tøí let ode 
dne úrazu,

b. pojištìný prokazuje invaliditu 3. stupnì zpùsobem uvedeným ve VPPO èl. 
13. Ten, komu vznikne právo na výplatu dùchodu, je povinen pojistiteli 
pøedložit doklady, potøebné pro výplatu dùchodu, které pojistitel požaduje, 



podrobit se na vyzvání pojistitele lékaøské prohlídce a oznámit písemnì 
zmìny mající vliv na výplatu dùchodu. Dokud tyto povinnosti nejsou 
splnìny, pojistitel s výplatou dùchodu nezaène, popøípadì vyplácení 
dùchodu až do jejich splnìní pozastaví,

c. je-li pojistné plnìní  za invaliditu 3. stupnì poskytováno formou dùchodu, 
vznikne první  nárok na výplatu invalidního dùchodu od prvního dne 
kalendáøního mìsíce následujícího po dni, od kterého byl invalidní dùchod 
pro invaliditu 3. stupnì podle zákona o dùchodovém pojištìní pøiznán, ne 
však døíve, než od prvního dne kalendáøního mìsíce následujícího po dni, 
ve kterém pøíslušný orgán rozhodl o pøiznání invalidního dùchodu 
3. stupnì. Pojištìný má nárok na výplatu invalidního dùchodu po dobu 
trvání invalidity 3. stupnì, nejdéle však do konce kalendáøního mìsíce, 
který pøedchází výroènímu dni poèátku výplaty invalidního dùchodu v 
roce, v nìmž pojištìný dosáhne vìku 65 let, pokud nebylo v pojistné 
smlouvì dohodnuto jinak.

14.Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnìní i za újmy na zdraví, které byly 
pojištìnému zpùsobeny:
a. nemocí, vzniklou výluènì následkem úrazu,
b. zhoršením následkù úrazu nemocí, jíž pojištìný trpìl pøed úrazem,
c. místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodkù do rány 

zpùsobené úrazem a nákazou tetanem pøi úrazu,
d. diagnostickými, léèebnými a preventivními zákroky, provedenými za 

úèelem léèení následkù úrazu.
15.Pojistitel  není povinen poskytnout pojistné plnìní za: 

a. vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorù všeho druhu a pùvodu, bércových 
vøedù, diabetických gangrén, za vznik a zhoršení aseptických zánìtù 
pochev šlachových, úponù svalových, tíhových váèkù, epikondylitid, 
výhøez meziobratlové ploténky, ploténkové páteøní syndromy, náhlé 
pøíhody cévní a amoce sítnice,

b. újmy na zdraví, jejichž  pøímou nebo nepøímou pøíèinou byla duševní 
porucha nebo porucha chování pojištìného (diagnózy F00 až F99 podle 
mezinárodní statistické klasifikace nemocí) nebo porucha vìdomí vlivem 
srdeèního infarktu, mozkové pøíhody nebo cukrovky,

c. kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a køeèe, které zachvátí celé tìlo, 
pokud nevznikly výluènì následkem úrazu,

d. infekèní nemoci, i když byly pøeneseny v dùsledku úrazu,
e. pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu  podle èl. 

5, odst. 2 a 3,
f. následky diagnostických, léèebných a preventivních zákrokù, které nebyly 

za úèelem léèení následkù  úrazu,
g. zhoršení nebo projevení se nemoci v dùsledku úrazu,
h. smrt pojištìného nebo újmy na zdraví vzniklé v dùsledku opakovaného 

nebo déletrvajícího pùsobení jaderného záøení pøi práci v uranových 
dolech, jaderných elektrárnách a pøi práci s azbestem,

i. smrt pojištìného nebo újmy na zdraví vzniklé v dùsledku úmyslného 
sebepoškození nebo pokusu o nìj, sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, 
nebo následkem zranìní zámìrnì zpùsobeného pojištìnému na základì 
jeho požadavku jakoukoli  osobou nebo osobami, bez ohledu na duševní 
stav pojištìného ve všech pøípadech uvedených v tomto odstavci a 

j. choroby nebo nemoci jakéhokoli druhu nebo následek fyzického nebo 
psychického postižení zpùsobeného v dùsledku pøíèin uvedených pod 
písm.  i)  tohoto èlánku.

 ÈLÁNEK 14
 OMEZENÍ POJISTNÉHO PLNÌNÍ 

1. Vedle dùvodù stanovených právními pøedpisy a VPPO je pojistitel oprávnìn 
snížit až na jednu polovinu pojistné plnìní také v pøípadì: 
a. jestliže pojištìný utrpìl úraz ve stavu vyluèujícím zpùsobilost, který si 

z nedbalosti pøivodil požitím nebo aplikací alkoholického nápoje, 
psychotropní nebo jiné návykové látky nebo pøípravkù obsahujících 
návykové látky ovlivòující jeho  rozpoznávací nebo ovládací schopnost; 
je-li pojištìnou osobou øidiè, je pojistitel oprávnìn plnìní odmítnout. Mìl-
li však takový úraz za následek smrt pojištìného, sníží pojistitel plnìní jen 

tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo v souvislosti s jednáním pojištìného, 
jímž jinému zpùsobil tìžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud 
látky podle vìty prvé obsahovaly léky, které pojištìný užil zpùsobem 
pøedepsaným pojištìnému lékaøem, a pokud nebyl lékaøem nebo výrobcem 
léku upozornìn, že v dobì aplikace tìchto lékù nelze vykonávat èinnost, 
v jejímž dùsledku došlo k úrazu,

b. úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem, jestliže 
pojištìný pøi dopravní nehodì nebo havárii pojištìného vozidla nebyl 
pøipoután bezpeènostním pásem, který byl výrobcem pevnì zabudován na 
sedadlech  vozidla,

c. v pøípadì úrazu zpùsobeného zjevným pøecenìním vlastních tìlesných sil, 
schopností a znalostí, eventuálnì nedbalostí,

d. pøi vìdomém porušení VPPO nebo tìchto DPPÚ, které mìlo podstatný vliv 
na zvìtšení rozsahu následkù pojistné události (napø. vèasné nevyhledání 
lékaøe, nepravdivé ohlášení pojistné události atp.).

2. Došlo-li k úrazu pøi sportovní èinnosti, které se pojištìný (i když byl zaøazen 
do pøíslušné rizikové skupiny) nebo pojištìné dítì (pokud není riziko 
vylouèeno podle èl. 9) zúèastnil/o nebo pøi pøípravì na ni a sportovní èinnost 
mìla úroveò národní reprezentace, I. ligy nebo soutìží s mezinárodní úèastí 
s výjimkou šachistù a hasièù, sníží pojistitel pojistné plnìní o polovinu.

 ÈLÁNEK 15
 PODPOJIŠTÌNÍ  A  PØEPOJIŠTÌNÍ

1. Pokud dojde bìhem doby trvání pojištìní ke zmìnì povolání nebo 
vykonávané zájmové èi sportovní èinnosti a pojistník tuto zmìnu do doby 
vzniku pojistné události nenahlásil, snižuje se výše pojistného plnìní 
pojistitele v pomìru sjednaného pojistného uvedeného v pojistné smlouvì 
k pojistnému vypoètenému na základì nových rizikových skuteèností.

2. Bez ohledu na to, pøi jaké èinnosti k úrazu došlo, pojistitel nebude pojistné 
plnìní zvyšovat, jestliže pojištìný již nevykonával povolání nebo sport ve 
vyšší rizikové skupinì a platil vyšší pojistné než mìl platit, a tuto zmìnu 
nenahlásil. Pøeplacené pojistné se nevrací.

3. V pøípadì úrazového pojištìní osob dopravovaných motorovým vozidlem, 
jestliže pojištìné vozidlo použilo více osob než je poèet sedadel instalovaných 
výrobcem ve vozidle, snižuje se  pojistné plnìní pro každou jednotlivou osobu 
v pomìru poètu sedadel k poètu osob tímto vozidlem dopravovaných.

 ÈLÁNEK 16
 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Zájemci (osobì, která má zájem o uzavøení pojistné smlouvy s pojistitelem) 
musí být pøed uzavøením pojistné smlouvy oznámeny informace uvedené 
v § 66 zák. o pojistné smlouvì a pojistníkovi musí být bìhem trvání této 
smlouvy oznamovány informace uvedené v § 67 zák. o pojistné smlouvì. 

2. Informace podle odst. 1 musí být oznamovány jasným a pøesným zpùsobem, 
písemnì a v èeském jazyce. Tyto informace mohou být poskytnuty i v jiném 
než v èeském jazyce. Za pøeklad do jiného jazyka je pojistitel oprávnìn 
úètovat poplatek dle Pøehledu poplatkù. 

 ÈLÁNEK 17
 VYØIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 ÈLÁNEK 18
 ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

1. Od všech ustanovení tìchto DPPÚ se lze odchýlit v pojistné smlouvì.
2. Tyto DPPÚ nabývají úèinnosti dnem 21. prosince 2012 a jsou souèástí tìch 

pojistných smluv, které se na nì výslovnì odvolávají a ke kterým jsou 
pøipojeny. 

Písemné stížnosti pojistníkù, pojištìných, oprávnìných osob nebo zájemcù 
pøijímá generální øeditelství pojistitele. Stížnosti je možno zasílat na adresu 
pojistitele. Pojistitel každou stížnost prošetøí a stìžovateli písemnì odpoví do 
30 dnù od doruèení stížnosti. Nebude-li z objektivních dùvodù možné stížnost 
v této lhùtì vyøídit, bude stìžovatel písemnì informován o dùvodech, proè se tak 
stalo. Podáním stížnosti pojistiteli není dotèeno právo obrátit se se stížností na 
orgán dohledu nad pojiš�ovnami.
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