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ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PROGRES II, SIMPLY

Základní parametry
Typ pojištění:		
Předmět pojištění:
			
Územní platnost:
Doba trvání:		
Frekvence placení:
Účastníci pojištění:
Cena pojištění:		
			
			

úrazové pojištění
pojistná ochrana pro případ úrazu, v jehož důsledku dojde k poškození
zdraví nebo smrti poškozeného
celý svět, asistenční služby pouze v České republice
roční s automatickým prodloužením
roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční
občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
u produktu PROGRES II se sazby stanovují dle rizikové skupiny, věku
pojištěné osoby a zvoleného rizika, u produktu SIMPLY jsou sazby pevně
stanoveny dle zvoleného rizika

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jak se počítá věk pojištěné osoby
Vstupní věk pojištěné osoby se vypočte jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním
rokem narození pojištěného.
Do jakého věku se lze pojistit jako dítě
Pro sjednané úrazové pojištění se za dítě považuje dítě do věku 18 let, respektive do věku 26 let, pokud se
soustavně připravuje na budoucí povolání.

EU 5221/3/E

Kdy pojištění zaniká
V pojištění PROGRES II pojištění zaniká dovršením věku 75 let, v pojištění SIMPLY pojištění zaniká
dovršením věku 65 let.
Co může být pojištěno
PROGRES II
• smrt úrazem, v případě dopravní nehody 2x pojistné plnění;
• trvalé následky úrazu výběr od 0,5% nebo 10% tělesného poškození;
• denní odškodné od 10. dne zpětně;
• nemocniční odškodné/nemocniční paušál;
• zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu;
• připojištění invalidity následkem úrazu (podrobně ve VPP UCZ/U/INV/15).
SIMPLY
• pojištění Milionová ochrana*;
• připojištění Double k Milionové ochraně*;
• připojištění 25 k Milionové ochraně*;
• dopravní pojištění/dopravení pojištění TIR*;
• pojištění invalidity 3. stupně následkem úrazu (podrobně ve VPP UCZ/U/I/15);
• pojištění nemocničního odškodného (hospitalizace po úrazu);
• úrazové pojištění Progres (základní pojistné částky).

Koho nelze pojistit
Úrazové pojištění SIMPLY nelze sjednat pro osoby se zvlášť nebezpečným povoláním, tj. pro střelmistry a jiné
profese pracující s výbušninami, pyrotechniky, pro pracovníky v lomech nebo dolech, při výstavbě tunelů
nebo štol, tělesnou stráž, členy bezpečnostních složek, příslušníky skupin zvláštního nasazení a vojsk OSN,
ošetřovatele koní, žokeje, pokrývače, lešenáře, myče oken ve výškách, profesionální sportovce, potápěče
s přístroji, artisty.
Výhody
velký výběr rizik oba nabízené produkty umožňují kombinaci rizik dle individuální potřeby klienta;
až 6 násobná progrese u trvalých následků progrese u trvalých následků je až 6-ti násobná, tj. procento
trvalých následků x pojistná částka x 6;
až 3 násobná progrese u denních dávek při sjednání varianty denní odškodné s progresí je vyplácen až
3 násobek denní dávky, tj. přiměřená doba léčení x denní dávka x 3.
Výluky z pojištění
Z pojištění jsou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyloučeny úrazy, které vznikly:
• v souvislosti s úrazy při řízení motorového vozidla bez platného řidičského oprávnění;
• v souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty.
Snížení pojistné plnění
Pojistitel má právo snížit pojistné plnění:
• ovlivnily-li následky úrazů nebo onemocnění existující již před úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo
délku léčení, a to v poměru, v jakém je negativní působení nemocí a tělesných poškození k následkům
úrazu;
• jestliže měl být pojištěný v době úrazu zařazen vzhledem k vykonávanému povolání do vyšší rizikové
skupiny nebo provozoval sport, který neuvedl při sjednání smlouvy a kvůli kterému by byl zařazen do
vyšší rizikové skupiny. Pojistitel sníží plnění (s výjimkou pojistného plnění za smrt úrazem) v poměru
výše pojistného, které bylo placeno, ke správné výši pojistného.
Úplný přehled výluk z úrazového pojištění včetně případného snížení pojistného plnění je uveden v pojistných podmínkách pro úrazové pojištění v Článku 9 a v Článku 10.
Co dělat v případě škodné události
• telefonicky kontaktujte Call Centrum na čísle 488 125 125;
• vytiskněte si formulář „Oznámení o škodě“ k úrazovému pojištění, vyplněný, podepsaný a s podklady jej
zašlete faxem na číslo +420 225 393 777 nebo na hlaseni.PU@uniqa.cz nebo poštou: UNIQA pojišťovna, a.s.,
Evropská 136, 160 12 Praha 6.

* podrobně ve smluvním ujednání UCZ/U/SU/16

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
Platnost od: 1.5.2015

