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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ)
1.1

Účinnost těchto Zvláštních pojistných podmínek je od 1. září 2016.

1.2

Pojištění úplné trvalé invalidity (dále jen „I3“) se řídí kromě pojistné smlouvy a těchto
Zvláštních pojistných podmínek i Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového
neživotního pojištění VPPSNP 1.2 (dále jen „VPPSNP“).

1.3

Pojištění I3 je obnosovým pojištěním, které poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, který je
členem skupiny definované v pojistné smlouvě, nebo jehož jméno je uvedeno v přehledu
pojištěných, který zasílá pojistník pravidelně dle dohody pojišťovně.

1.4

Pojištění I3 je možné sjednat pouze jako připojištění k základnímu pojištění.

Co je důležité
Pojištění úplné trvalé invalidity se kromě těchto Zvláštních pojistných podmínek řídí i
Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotního pojištění (VPPSNP 1.2), a to i
pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění. Prosím, nezapomeňte se s nimi
seznámit.
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POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST
(PROTI ČEMU VÁS POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)
2.1

Pojistným nebezpečím je invalidita pojištěného.

2.2

Pojistnou událostí z pojištění I3 je úplná trvalá invalidita pojištěného následkem úrazu nebo
nemoci vzniklá poprvé po datu počátku pojištění, která pojištěnému zabraňuje vykonávat
jakékoli zaměstnání, povolání nebo práci přinášející výdělek nebo zisk, a která je potvrzena
posudkem o invaliditě 3. stupně vydaným příslušným orgánem státní správy.

2.3

Podmínkou vzniku pojistné události je dále, že úraz nebo vznik nemoci, který/á vedl/a k úplné
trvalé invaliditě pojištěného, nastal/a v době platnosti pojištění.

2.4

Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je účast pojištěného ke dni vzniku úrazu nebo
nemoci, která je příčinou úplné trvalé invalidity, na důchodovém pojištění ve smyslu z.č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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Co je důležité
Postup a povinnosti v případě pojistné události najdete také v odstavci 10.3 a v článku
11 VPPSNP.
1.

Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu (vyplňte a
pošlete platný formulář), nejpozději však do 30 dnů od obdržení
posudku.

2.

Uveďte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této
události a předložte k tomu potřebné doklady (např. zdravotnickou
dokumentaci, zpráva Policie ČR, posudek o invaliditě III. stupně,
kopii přihlášky do pojištění atd.).

3.

Pojišťovna zahájí šetření ke zjištění povinnosti plnit bez zbytečného
odkladu. Šetření musí být dokončeno do 3 měsíců ode dne
oznámení události.

4.

Splatnost plnění je do 15 dnů po skončení šetření.

Pozor! Od data pojistné události běží promlčecí lhůta 4 roky, když v této lhůtě pojistnou
událost neoznámíte, právo na pojistné plnění se promlčí a pojišťovna Vám jej nevyplatí.
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SPECIÁLNÍ POVINNOSTI
(V ČEM JE POJIŠTĚNÍ JINÉ)
3.1

Pojištěný při oznámení pojistné události předloží zejména lékařskou zprávu udávající přesnou
diagnózu, případně zprávu o hospitalizaci, včetně všech lékařských zpráv a dokumentů o
svém předchozím zdravotním stavu a posudek o invaliditě vydaný příslušným orgánem státní
správy.

3.2

Jakékoli uznání invalidity ze strany orgánu státní správy však není pro pojišťovnu závazné.

3.3

Pojištěný je na žádost pojišťovny povinen absolvovat lékařskou prohlídku ve zdravotnickém
zařízení určeném pojišťovnou za účelem ověření zdravotního stavu pro účely uznání nároku
na pojistné plnění.
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POJISTNÉ PLNĚNÍ
(KOLIK POJIŠŤOVNA VYPLATÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI)
4.1

Pojistné plnění je rovno sjednané pojistné částce.

4.2

Pojistné plnění je pohledávkou pojištěného.

Co je důležité
Pojistná částka je definována v pojistné smlouvě a může jí být např. část nesplaceného
úvěru.
Protože je pojistné plnění pohledávkou pojištěného, může touto pohledávkou ručit za svůj
závazek u finanční instituce (zástavní právo, vinkulace apod.).
POZOR, vždy si ověřte, zda jste povinni hradit své závazky např. ze smlouvy o úvěru i
v období od podání žádosti o přiznání pojistného plnění do jeho výplaty. Součástí pojistného
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plnění nejsou úroky z prodlení, penále za pozdní platbu apod.
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POJISTNÁ DOBA A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
(JAK DLOUHO POJIŠTĚNÍ TRVÁ)
5.1

Pojistná doba každého jednotlivého pojištění je určena v pojistné smlouvě.

5.2

Pojištění pojištěného vyjma způsobu uvedených ve VPPSNP zaniká výplatou pojistného
plnění.

Co je důležité
Zánikem pojištění invalidity zaniká celé pojištění daného pojištěného, tedy i pojištění pro
případ smrti a další sjednaná připojištění.

POJISTNÉ
(JAKÁ JE CENA POJIŠTĚNÍ)
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6.1
7

Výše pojistného a jeho frekvence placení je uvedena v pojistné smlouvě.
VÝLUKY
(NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE)

7.1
a)
b)
c)

Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala:
v souvislosti s duševní nemocí nebo poruchou pojištěného,
v souvislosti se syndromem získaného selhání imunity AIDS nebo virem HIV nebo mutacemi a
variantami viru,
v souvislosti s radioaktivním nebo ionizujícím zářením, které je následkem jaderné katastrofy,
poruchy na jaderném zařízení nebo použití zbraně.

Co je důležité
Ostatní výluky pro toto pojištění najdete také v článku 12 VPPSNP. Prosím, nezapomeňte se
s nimi seznámit.
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VYMEZENÍ POJMŮ
(CO TO ZNAMENÁ)

8.1

Úraz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno
poškození zdraví nebo smrt.

8.2

Nemoc – změna fyzického zdraví pojištěného, kterou pojištěný onemocněl poprvé po datu
uzavření tohoto pojištění.
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