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Doplňkové pojistné podmínky
ke kolektivnímu úrazovému
pojištění

Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami,
všeobecnými pojistnými podmínkami – obecnou částí – UCZ/15
a všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění – zvláštní
částí – UCZ/U/15, které spolu tvoří nedílnou součást.
Pro pojistné smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami UCZ/05,
resp. UCZ/14 je toto pojištění upraveno těmito doplňkovými pojistnými
podmínkami, příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/05,
resp. UCZ/14, příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami pro
úrazové pojištění, které jsou platné pro pojistnou smlouvu v době
uzavření tohoto pojištění. Výše uvedené pojistné podmínky tvoří
nedílnou součást těchto doplňkových pojistných podmínek. V případě,
že v textu níže jsou uvedeny UCZ/15, resp. UCZ/U/15 (nebo jejich
odkazy), je použit jejich příslušný ekvivalent platný pro toto pojištění.
Článek 1
Formy pojištění

c)

Pojistitel má právo překontrolovat údaje pojistníka. Pojistník
poskytne pro tento účel příslušné vyžádané podklady k nahlédnutí.

4.2. Dlouhodobé pojištění
a)
b)

Výpočet pojistného při uzavírání pojistné smlouvy se provede
podle počtu pojištěných osob, výše pojistných částek, příslušného
tarifu a bezpečnostní skupiny.
Pojistné za první pojistné období či jeho splátku je nutno uhradit
do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno
jinak. Totéž platí pro změnu pojistné smlouvy. Pojistné za další
pojistná období je splatné vždy k výročnímu dni počátku pojištění,
není-li ujednáno jinak.

c)

Pojistitel má právo překontrolovat údaje pojistníka. Pojistník
poskytne pro tento účel příslušné vyžádané podklady k nahlédnutí.

d)

Pokud pojistník nepředloží výše uvedené údaje o skutečném
počtu pojištěných osob včas, potom předepíše pojistitel pro příští
pojistné období pojistné ve stejné výši a pro stejný počet osob.

1.1. Pojistná smlouva o kolektivním úrazovém pojištění se uzavírá
s uvedením jmenných údajů pojištěných osob.

Článek 5
Tarify

1.2. Pojistné částky v pojistné smlouvě jsou stanoveny jako pevné
pojistné částky shodné pro všechny pojištěné osoby ve skupině.
Všechny osoby ve skupině musí mít stejný tarif.

TARIF 21 – úrazové pojištění zaměstnanců jednoho obchodního závodu
na 24 hodin.
TARIF 22 – úrazové pojištění zaměstnanců jednoho obchodního závodu
na pracovní úrazy se zahrnutím úrazů na přímé cestě do práce
a z práce. Všechny pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ
pracovních úrazů se zahrnutím úrazů na cestě do práce a zpět.
Cestou do práce a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova
bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele
nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.
TARIF 23 – úrazové pojištění zaměstnanců jednoho obchodního závodu
na pracovní úrazy bez zahrnutí úrazů na cestě do práce a z práce.
TARIF 24 – úrazové pojištění pro děti v předškolních zařízení. Všechny
pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ úrazu během pobytu
v předškolním zařízení a na akcích pořádaných předškolním
zařízením.
TARIF 25 - úrazové pojištění na základních školách do 15-ti let věku.
Všechny pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ úrazu během
pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou.
TARIF 26 – úrazové pojištění na středních a vysokých školách. Všechny
pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ úrazu během pobytu
ve škole a na akcích pořádaných školou.
TARIF 27 – úrazové pojištění pro členy dobrovolný hasičských organizací.
Všechny pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ úrazu během
školení, výcviku, soutěží a zásahů.
TARIF 28 – úrazové pojištění pro členy zájmových organizací do
15-ti let věku. Všechny pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ
úrazu během zájmové činnosti a na akcích pořádaných zájmovou
organizací dle četnosti vykonávané činnosti.
Při zjištění rozdílu v pojištěné frekvenci může být pojistné plnění
kráceno.
Pojištění pro všechny členy zájmové organizace při minimálním
počtu 10 členů, u sportovních organizací musí být pojištěni všichni
aktivně sportující členové.
TARIF 29 – úrazové pojištění pro členy zájmových organizací od
15-ti let věku. Všechny pojištěné osoby jsou pojištěny pro případ
úrazu během zájmové činnosti a na akcích pořádaných zájmovou
organizací dle četnosti vykonávané činnosti.
Při zjištění rozdílu v pojištěné frekvenci může být pojistné plnění
kráceno.
Pojištění pro všechny členy zájmové organizace při minimálním
počtu 10 členů, u sportovních organizací musí být pojištěni všichni
aktivně sportující členové.
TARIF 30 – úrazové pojištění pro krátkodobé akce pro osoby do
15-ti let věku. Lze sjednat na krátkodobé akce, minimálně 1 den,
maximálně 30 dnů.
TARIF 31 – úrazové pojištění pro krátkodobé akce pro osoby od
15-ti let věku. Lze sjednat na krátkodobé akce, minimálně 1 den,
maximálně 30 dnů.

Článek 2
Trvání pojištění
2.1. Krátkodobé pojištění
Minimální délka krátkodobého pojištění je 1 den, maximální délka
pojištění je 30 dní.
2.2. Dlouhodobé pojištění
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku s automatickou
prolongací.
Článek 3
Pojištěné osoby
3.1. Pojištěny jsou pouze osoby, které pojistník nahlásí s uvedením
jména, data narození nebo rodného čísla a adresy bydliště, a to na
stejnou pojistnou částku.
3.2. Přihlášení a odhlášení
Osoby, na které se má pojištění vztahovat, musí pojistník písemně
nahlásit pojistiteli s uvedením potřebných údajů. Pojistná ochrana
vzniká následující den po dni, kdy pojistitel obdrží písemné
hlášení. Osoby, na které se již nemá pojištění vztahovat, musí
pojistník písemně odhlásit s uvedením data, ke kterému nebudou
tyto osoby zahrnuty do pojištění.
3.3. Pokud v případě pojistné události nebude poškozená osoba
zahrnuta do seznamu pojištěných osob, který je součástí smlouvy,
nevzniká nárok na pojistné plnění.
Článek 4
Pojistné
4.1. Krátkodobé pojištění

EU 5249/1/E

DPP/UK/15

a)

Výpočet pojistného při uzavírání pojistné smlouvy se provede podle
počtu pojištěných osob, délky trvání pojištění, výše pojistných
částek, příslušného tarifu a bezpečnostní skupiny.

b)

Jednorázové pojistné musí být uhrazeno nejpozději v den počátku
pojištění, není-li ujednáno jinak. Není-li pojistné uhrazeno, pojištění nevzniká.

Článek 6
Všeobecná ustanovení
6.1. Pojistná smlouva je vždy určena zvoleným tarifem pojištění uvedeným
na pojistné smlouvě a na návrhu na kolektivní úrazové pojištění.
6.2. Aniž by se měnila platnost pojistné smlouvy, zaniká pojištění pro
jednotlivé osoby ukončením zaměstnaneckého poměru, členství
nebo odhlášením z okruhu pojištěných osob.
6.3. Pokud není dohodnuto jinak, platí, že v případě kumulované škody (tj. v případě, kdy v důsledku jedné pojistné
události ve smyslu příslušného ustanoveni VPP utrpí úraz
více pojištěných), kdy celkové pojistné plnění by přesáhlo

hodnotu 50 mil. Kč, bude pojistitel redukovat pojistnou částku tak, aby celkové pojistné plnění dosáhlo hodnoty 50 mil. Kč.
6.4. Veškeré změny v rozsahu pojištění (počty pojištěných osob, změna
jmenného seznamu apod.) provede pojistitel na základě hlášení
pojistníka a vystaví dodatek ke smlouvě.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2015.

