Základní pojištění pro případ
smrti úrazem

volba 2násobného plnění při autonehodě
Úraz PLUS

Zproštění od placení pojistného
z důvodu:

přiznání invalidního důchodu na pojištění 1P,
na pojištění všech osob
III. st. NEBO II. + III. st. invalidity

Vstupní věk
min.

max.

Lze pojistit
do (max.)
výroční den

18/0

70/17

75/26

*

18

69

70



18

69

70

Pojištěný Pojištěné
dospělý dítě (PD)

Pojistná rizika, je-li první pojištěný dospělý (1P)

*

*

ztráty zaměstnání
Invalidita

konstantní PČ
klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru) konstantní
i oba typy klesající PČ lze zároveň
volba: pro invaliditu III. stupně NEBO II. stupně
NEBO I. stupně

Závislost na péči II. - IV. stupně
Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky

Závažná onemocnění a poranění

konstantní PČ
volba varianty: základní, rozšířená, maxi; forma in
situ; opakované plnění
klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru)
konstantní i oba typy klesající PČ lze zároveň
Vrozené vady dětí, Operace dítěte s vrozenou
vadou





18/0

69/25

70/26





18/0

69/25

70/26





18/0

69/25

70**/26



18

69

70**

*

18

44

50

18/0

69/25

70/26

18

69

70

0

25

26

18/0

74/25

75/26

18/0

74/25

75/26

18

69

70

18/0

74/25

75/26

18/0

74/25

75/26

0

25

26

18

74

75



18/0

74/25

75/26



0

17

18

18

36

45

0

17

18

18

74

75

18/0

74/25

75/26

18/0

69/25

70/26

Závažné následky očkování



Cukrovka a její komplikace



Cukrovka u dětí



smrt úrazem; netýká se 1P
- volba 2násobného plnění při autonehodě
(neplatí pro AD, PD)
Úraz PLUS
trvalé následky úrazu
Úraz PLUS
- s TOP progresí NEBO bez
- volba %: 0,001, 10, 25
- volba 2násobného plnění při autonehodě
Úraz



NEBO zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti (neplatí pro AD, PD)
denní odškodné (DO) za dobu léčení úrazu
Úraz PLUS
- od 10 NEBO 22 dnů
- volba plnění zpětně, zpětně s progresí


včetně



AD

DO za pobyt v nemocnici pro úraz
Úraz PLUS
- od 1. dne
- progrese NEBO bez
připojištění zlomenin

Nemoc



DO za pracovní neschopnost
- nemocí NEBO nemocí a úrazem (včetně Úrazu
PLUS )
- od 15. nebo 29. dne
- volba: zpětně u PN delší než 90 dnů, nezpětně
DO za pobyt v nemocnici
- progrese NEBO bez





Hospitalizace s doprovodem
Náklady asistované reprodukce



Ošetřování členem rodiny



Celodenní ošetřování pojištěného


rychlé informace + lékař na telefonu





asistenční služby





Cestovní pojištění

varianta: Evropa NEBO Svět (mimo USA)





Právní ochrana rodiny

varianta: základní NEBO rozšířená

*

18

74

75

Odpovědnost občana v běžném
občanském životě včetně újmy
na mobilním elektronickém
zařízení

kategorie I.–III.

*

18

74

75

Odpovědnost zaměstnance při
výkonu povolání

kategorie I.–VI.

*

18

74

75

Zdravotní asistence

* Uvedené riziko může mít na pojistné smlouvě sjednán pouze první pojištěný (1P).
** Pro vybraná onemocnění definovaná v pojistných podmínkách může být stanoven věk nižší.
AD - děti pojištěné v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného
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Vstupní věk
Pojistné riziko, je-li první pojištěný dítě

Lze pojistit do

Min.

Max.

Max.

Základní pojištění

smrt úrazem

0

17

26

Připojištění závažných onemocnění
a poranění

Konstantní PČ - rozšířená, maxi; in situ
opakované plnění / závažné následky očkování / cukrovka

0

25

26

Smrt úrazem

Konstantní PČ / Úraz PLUS

0

25

26

Trvalé následky úrazu

Plnění bez progrese, s TOP progresí
Poškození od 0,001 %, 10 %, 25 %
Autonehoda / Úraz PLUS

0

25

26

Denní odškodné (DO) za dobu léčení úrazu

zpětně, zpětně s progresí / Úraz PLUS
min. doba léčení 10, 22 dní

0

25

26

DO za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu
od 1. dne

s progresí / Úraz PLUS

0

25

26

0

25

26

0

25

26

Hospitalizace s doprovodem

0

17

18

Závislost na péči II. – IV. stupně

0

25

26

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky

0

25

26

Ošetřování členem rodiny

0

17

18

Zlomeniny
DO za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci
od 1. dne

s progresí

Připojištění zdravotní asistence

Rychlé informace + lékař na telefonu / Asistenční služby

0

25

26

Cestovní pojištění

varianta: Evropa NEBO Svět (mimo USA)

0

25

26

3. Pojistná doba

Dále můžete pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou
měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl, že ČPP použila při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko odporující zásadě
rovného zacházení.

Rizikové pojištění se sjednává na dobu určitou, a to minimálně na dobu
pěti let.
Pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě
a končí po uplynutí pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě nejpozději
však výročním dnem pojištění v kalendářním roce, ve kterém se dospělý
pojištěný dožije 75 let a pojištěné dítě věku 26 let.

Další způsoby zániku pojištění jsou uvedeny v následujícím článku; jedná
se o sankční zániky pojištění pro porušení povinností z pojistné smlouvy
některou ze stran.

Jednotlivá připojištění lze sjednat i na kratší pojistnou dobu, podle toho,
co je uvedeno v pojistné smlouvě či dohodě o její změně a příslušných
pojistných podmínkách.

5. Důsledky porušení povinností, snížení a odmítnutí pojistného plnění
Porušení povinností stanovených pojistnou smlouvou a příslušnými
pojistnými podmínkami (případně občanským zákoníkem) pojistníkem, pojištěným či oprávněnou osobou může mít pro tyto osoby
nepříznivé důsledky spočívající zejména v možnosti ČPP snížit či odmítnout pojistné plnění, popřípadě odstoupit od pojistné smlouvy či
ji vypovědět.

Jednotlivá připojištění lze sjednat maximálně do pojistnými podmínkami
daného věku - jednotlivé výše jsou také uvedeny v článku 2 výše.
4. Zánik pojištění
Předčasným ukončením pojistné smlouvy ztratíte pojistnou ochranu sjednanou v pojistné smlouvě. Navíc při předčasném ukončení je
nutno vrátit v souladu s Přehledem věrnostní bonus, který Vám ČPP
přiznala.

ČPP může snížit pojistné plnění, pokud:
• bylo při sjednávání či změně pojištění v důsledku porušení povinnosti
pojistníka či pojištěného sjednáno nižší pojistné, a to o část odpovídající
poměru sjednaného pojistného k pojistnému, které mělo být sjednáno;
• pojistník nebo pojištěný porušili svou povinnost oznámit ČPP zvýšení
pojistného rizika, a to úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které
ČPP obdržela, k pojistnému, které měla obdržet, kdyby se o zvýšení pojistného rizika včas dozvěděla;
• porušení povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jiné
osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění (včetně povinnosti řádně oznámit škodnou událost, poskytnout ČPP potřebnou součinnost při
jejím šetření a počínat si tak, aby pojistná událost nenastala a případně
byly zmírněny její následky), mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či
určení výše pojistného plnění, a to úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah povinnosti ČPP poskytnout pojistné plnění;
• pojistná událost vznikne nebo se rozšíří její důsledky v souvislosti s požitím alkoholu, omamných či toxických látek nebo požitím léků pojištěným, a to až o jednu polovinu. Toto právo ČPP nemá, obsahoval‑li
alkohol nebo návykovou látku lék, který pojištěný užil způsobem, který
pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo
výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat
činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu.

Pojištění zaniká zejména uplynutím pojistné doby, může však zaniknout
i předčasně, a to zejména dnem:
• zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí,
• smrtí první pojištěné osoby uvedené v pojistné smlouvě,
• odmítnutí pojistného plnění,
• úmrtí pojistníka, je‑li odlišný od pojištěného, a to v případě, že pojištěný na trvání pojištění nemá zájem.
ČPP či Vy můžete pojištění vypovědět:
• k poslednímu dni pojistného období nejblíže následujícímu po uplynutí šesti týdnů po doručení výpovědi druhé straně; takto nemůže ČPP
vypovědět připojištění závažných onemocnění a poranění, zproštění
od placení pojistného, invalidity, závislosti na péči II. - IV. stupně a příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
• do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou,
• do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události ČPP i s měsíční výpovědní dobou; takto nemůže vypovědět ČPP životní pojištění, připojištění zproštění od placení pojistného, závažného onemocnění a poranění, invalidity, závislosti na péči II. - IV. stupně a příspěvku na pořízení
zvláštní pomůcky.
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