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Úvodní ustanovení

Zvláštní pojistné podmínky pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně pro skupinová pojištění osob
(dále jen „ZPP S+I 02/2018“) upravují pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně (dále také jen
„pojištění“).
Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně je pojištěním obnosovým.

ČLÁNEK 2

Výklad pojmů

Invalidita 3. stupně – stav, kdy u pojištěného z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a dle pravidel
stanovených obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími důchodové pojištění (sociální
zabezpečení) poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 % a pojištěný byl z tohoto důvodu příslušným orgánem
sociálního zabezpečení uznán invalidním a/nebo vzniklo alespoň jedno z vyjmenovaných tělesných poškození:
– úplná a trvalá ztráta zraku – trvalá a úplná ztráta zraku obou očí, při níž zraková ostrost poklesne na 3/60
nebo méně na každé oko,
– úplná a trvalá ztráta sluchu – úplná a klinicky ověřená nezvratná ztráta sluchového vjemu obou uší,
– ztrátové poranění alespoň dvou končetin – ztráta horní končetiny v oblasti mezi ramenním kloubem a
zápěstím nebo ztráta dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a hlezenním kloubem,
– úplné a trvalé ochrnutí obou dolních končetin – tzv. paraplegie, tj. úplné a trvalé ochrnutí dolní poloviny těla
s úplným a trvalým přerušením vodivosti míchy pro vlákna zajišťující hybnost,
– úplné a trvalé ochrnutí všech končetin – tzv. kvadruplegie, tj. úplné a trvalé ochrnutí všech končetin s úplným
a trvalým přerušením vodivosti míchy pro vlákna zajišťující hybnost.
Pokles pracovní schopnosti – pokles schopnosti pojištěného vykonávat výdělečnou činnost s přihlédnutím k jeho
dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem, a to v důsledku omezení
tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěného před vznikem
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

ČLÁNEK 3

Pojistná událost – smrt pojištěného
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1.

2.
3.

Pojistnou událostí je smrt pojištěného, která nastala:
a) v důsledku nemoci vzniklé nejdříve v den počátku pojištění a současně se jedná o první výskyt diagnózy
této nemoci u pojištěného, nebo
b) v důsledku úrazu, k němuž došlo nejdříve v den počátku pojištění.
Pojistná událost musí vzniknout v době trvání pojištění.
Datem vzniku pojistné události je datum úmrtí pojištěného.

ČLÁNEK 4
1.

2.
3.

Pojistnou událostí je invalidita 3. stupně pojištěného, která vznikne:
a) následkem nemoci vzniklé nejdříve v den počátku pojištění, kdy tato nemoc je rozhodující příčinou
invalidity 3. stupně a současně tato nemoc není v přímé souvislosti se zdravotními nálezy
diagnostikovanými nebo léčenými před počátkem pojištění nebo jejich přímým důsledkem, nebo
b) následkem úrazu nastalého v době trvání pojištění, kdy tento úraz je rozhodující příčinou invalidity 3.
stupně.
Pojistná událost musí vzniknout v době trvání pojištění.
Datem vzniku pojistné události je:
a) datum vzniku invalidity 3. stupně uvedené v Posudku o invaliditě příslušného orgánu veřejné správy,
nebo
b) datum stanovení diagnózy vyjmenovaného tělesného poškození uvedené ve zdravotnické dokumentaci.

ČLÁNEK 5
1.

2.

Pojistná událost – invalidita 3. stupně pojištěného

Nároky z pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně

Dojde-li k pojistné události, vyplatí pojistitel pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě následovně:
a) pro rozsah pojištění 1 – 100% je oprávněnou osobou pojistník
b) pro rozsah pojištění 101 - 150%
o do rozsahu 100% (včetně) je oprávněnou osobou pojistník
o nad rozsah 100% (tj. 101% - 150%) jsou oprávněnými osobami osoby určené dle § 2831 občanského
zákoníku (pro případ smrti) nebo pojištěný (pro případ invalidity 3. stupně).
Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění pouze jednou, a to za tu nastalou pojistnou událost, která byla
pojistiteli oznámena jako první.

ČLÁNEK 6

Výluky z pojištění

V souladu s ustanovením článku 14, odst. 2 Všeobecných pojistných podmínek pojištění osob (dále jen
„VPP PO 02/2018“) se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za pojistnou událost – invaliditu
3. stupně - i v případech, stane-li se pojištěný invalidním v důsledku:
a) působení mikrobiálních jedů nebo imunotoxických látek,
a) infekce virem HIV či onemocnění AIDS, s výjimkou případů přenosu infekce viru HIV v důsledku provedení
krevní transfúze na území České republiky v době trvání pojištění; zdravotnické zařízení, které
kontaminovanou krevní konzervu podalo, musí písemně svou odpovědnost za přenos viru HIV na
pojištěného potvrdit,
b) nemoci, která vznikla v důsledku úrazu, který pojištěný utrpěl před počátkem pojištění,
c) úrazu, který vznikl v důsledku nemoci, jejíž diagnóza byla pojištěnému stanovena před počátkem pojištění,
d) nemoci z povolání,
e) došlo-li k poškození svalů, šlach a/nebo vazů nebo k narušení hybnosti páteře v důsledku přepětí vlastní
tělesné síly při zvedání nebo přesouvání břemen,
f) vrozených vad a nemocí,
g) nemoci nebo úrazu, které pojištěný utrpěl při přípravě na sport nebo výkonu sportu, na nějž má uzavřenu
profesionální smlouvu s výjimkou biliardu, bowlingu, curlingu, jógy, kulečníku, kuželek, metané, pétanque,
rybářských sportů, šachů, šipek moderních i klasických a turistiky,
h) nemoci nebo úrazu, který utrpěl při výkonu některého z níže uvedených povolání, resp. činností:
Manuální (dělnické profese)
dělník v těžkém průmyslu, elektromechanik silnoproudých vedení, malíř nebo natěrač nebo obkladač
nebo čistič pracující ve výškách, pokrývač, pracovník na pile, umývač oken pracující ve výškách
Důlní, hutní a těžařské profese
veškeré důlní profese (např. horník, důlní zámečník, důlní inženýr atd.)
Doprava a sporty
pilot, tovární jezdec motorových vozidel nebo plavidel, učitel bojových sportů
Bezpečnostní složky
pracovník ozbrojených sil, pyrotechnik,
Ostatní
potápěč, pracovník s výbušninami, speleolog
1.
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ČLÁNEK 7
1.

2.

Pojištěný je povinen pojistiteli oznámit vznik pojistné události – invalidita 3. stupně pojištěného - na formuláři
pojistitele „Oznámení pojistné události Invalidita“ a
a) prokázat uznání invalidity 3. stupně předložením Posudku o invaliditě, nebo
b) prokázat vznik vyjmenovaného tělesného poškození výpisem ze zdravotnické dokumentace (lékařskou
zprávou).
Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat pojistníka o skutečnosti, že mu byl přiznán
starobní důchod.

ČLÁNEK 8
1.
2.
3.

Zánik pojištění

Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně zaniká dnem vzniku invalidity, bez ohledu na to, zda pojistitel
za tuto pojistnou událost poskytl pojistné plnění.
Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně zaniká dnem úmrtí pojištěného.
Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 3. stupně zaniká datem přiznání starobního důchodu.

ČLÁNEK 9
1.
2.

Povinnosti pojištěného

Další ujednání

U pojištění se netvoří hodnota pojištění a nevzniká u něj nárok na odkupné.
Odchylně od čl. 17 VPP PO 02/2018 souhlas ke zjišťování a přezkoumávání zdravotního stavu a zpracování
osobních údajů dává pojištěný podpisem dokumentu, na základě kterého mu vzniká pojištění, není-li v
pojistné smlouvě ujednáno jinak.
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