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Všeobecné pojistné podmínky
pro životní pojištění
– zvláštní část

Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek,
všeobecnými pojistnými podmínkami – obecnou částí - UCZ/15, které
spolu tvoří nedílnou součást.
Toto pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.
Článek 1
Předmět a rozsah pojištění
1.1.

Pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo skutečnost, že se
pojištěný dožil dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec
pojištění nebo nastala-li jiná skutečnost, uvedená v těchto pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě (dále jen „pojistná událost“).

1.2. Životní pojištění lze sjednat zejména jako:
a)

pojištění pro případ smrti nebo

b)

pojištění pro případ dožití se sjednaného konce pojištění nebo

c)

pojištění pro případ smrti nebo dožití se sjednaného konce pojištění.

1.3. V jedné pojistné smlouvě lze uzavřít se životním pojištěním i další druhy pojištění, které se řídí příslušnými všeobecnými nebo
doplňkovými pojistnými podmínkami pro příslušný druh pojištění.
1.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době
trvání pojištění na celém světě, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
Článek 2
Pojistné
2.1. Výše pojistného se stanoví zejména s ohledem na vstupní věk a délku pojištění a na zdravotní stav pojištěného, jakož i s ohledem na
vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní činnost pojištěného.
2.2. Je-li výše pojistného závislá na věku pojištěného, pak se vstupní věk
stanoví jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění
a kalendářním rokem narození pojištěného.
2.3. Pojistitel je oprávněn zvýšit pojistné nebo snížit navrhované pojistné
částky nebo dohodnout zvláštní podmínky pojištění u osob, které
jsou vystaveny zvýšenému pojistnému riziku.
2.4. Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození a v důsledku
toho bylo pojistitelem chybně stanoveno pojistné, pojistná doba,
doba placení pojistného nebo pojistná částka, je pojistitel oprávněn
pojistné plnění z této smlouvy snížit v poměru výše pojistného,
které bylo placeno, k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby
pojistník uvedl správné datum narození.
2.5. Zjistí-li pojistitel v době trvání soukromého pojištění, že pojistník
uvedl nesprávné datum narození pojištěného, je oprávněn odstoupit
od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem v případě správně
uvedeného data narození pojištěného v době uzavření pojistné
smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel.
Článek 3
Zproštění od placení pojistného
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3.1. Pokud je pojistníkovi, který je současně pojištěným, v průběhu
pojištění pro případ dožití podle článku 1.2.b) nebo v průběhu
pojištění pro případ smrti nebo dožití podle článku 1.2.c) této
zvláštní části všeobecných pojistných podmínek přiznána podle
předpisů o sociálním zabezpečení invalidita třetího stupně, nejdříve
však po 2 letech od počátku pojištění, pak je pojistník zproštěn

od placení pojistného (pokud ve smlouvě není stanoveno jinak)
po dobu, po kterou pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně a povinnost platit pojistné po tuto dobu přebírá pojistitel.
3.2. Splnění podmínky 2 let se nevyžaduje, pokud byla invalidita třetího
stupně přiznána výlučně v důsledku úrazu, k němuž došlo nejdříve
po sjednaném počátku pojištění. Úraz musí splňovat požadavky
uvedené ve všeobecných nebo doplňkových pojistných podmínkách
pojistitele pro úrazové pojištění platných v době sepsání návrhu na
uzavření pojištění, které jsou součástí pojistné smlouvy.
3.3. Pojistitel však nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li
příčinou přiznání invalidity třetího stupně u pojistníka nemoc či
úraz a jejich důsledky, které vznikly před počátkem nebo po datu
navýšení pojistného a pro něž byl pojistník před počátkem nebo
před datem navýšení pojistného léčen či lékařsky sledován nebo
byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky.
3.4. Dnem přiznání invalidity třetího stupně se rozumí den uvedený
ve výroku rozhodnutí oprávněného orgánu jako den, od něhož
se přiznává invalidita třetího stupně. Pojistník je zproštěn od
placení běžného pojistného ode dne nejbližší splatnosti pojistného
po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
a končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení
pojistného. Bylo-li pojištění sjednáno na dobu přesahující věk 65
let pojištěného, končí zproštění od placení pojistného nejpozději
uplynutím pojistného období, ve kterém pojištěný dosáhl věku
65 let. Toto neplatí, pokud byla invalidita třetího stupně přiznána
výlučně podle odstavce 3.2.
3.5. Pojistník je povinen prokázat, že je mu invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně dále vyplácen, a to předložením
potvrzení příslušného orgánu o pobírání invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně vždy k výročnímu
dni uplynutí ročního období, ve kterém bylo zproštění naposledy přiznáno.
3.6. Pojištěný je povinen podrobit se na vyžádání pojistitele a na jeho
náklady lékařskému vyšetření lékařem pověřeným pojistitelem.
3.7. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen předložit další podklady,
které jsou nezbytné pro šetření pojistné události. V případě
pochybností je pojištěný povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby
byl oprávněn si vyžádat od příslušné správy sociálního zabezpečení
nezbytné informace. V případě, že pojištěný nedodá nezbytné
informace a požadované doklady nebo odmítne zmocnit
pojistitele, může pojistitel nárok na zproštění od placení
pojistného odmítnout.
3.8. Pojistník, který je zproštěn od placení pojistného, je povinen
neprodleně informovat pojistitele o případném odnětí invalidity
třetího stupně. Totéž platí i pro změnu stupně přiznané invalidity
(dále jen „odnětí invalidity třetího stupně“).
3.9. Pojistník je povinen opět platit pojistné, a to k datu první splatnosti
pojistného, následujícím po dni odnětí invalidity třetího stupně.
Neuhradí-li pojistník pojistné do 3 měsíců od splatnosti
pojistného po odnětí invalidity třetího stupně, pojištění
k datu splatnosti pojistného zaniká nebo se mění podle
článku 4 této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek.
3.10. Pojistitel nepřebere placení pojistného, je-li invalidita
třetího stupně přiznána pojištěnému v důsledku úrazu či
onemocnění vzniklých následkem:
a)

pokusu o sebevraždu před uplynutím 2 let od sjednaného
počátku, změny nebo obnovy pojištění;

b)

přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou;

c)

přímé nebo nepřímé souvislosti s bojovými akcemi nebo
válečnými událostmi všeho druhu;

d)

účasti na vzpouře, povstání nebo jiných hromadných
násilných nepokojích;

e)

aktivní účasti na závodech či exhibicích nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových
vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech;

f)

letecké přepravy, při které byl pojištěný členem leteckého
personálu dopravce na palubě havarovaného letadla;

g)

úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z podnětu
pojištěného;

h)

požívání alkoholu nebo požívání návykové látky nebo
přípravku takovou látku obsahujícího.

3.11. Dnem zproštění od placení pojistného za životního pojištění
zanikají všechna sjednaná doplňková pojištění a připojištění, není-li
ujednáno jinak.
Článek 4
Redukce pojistné částky
4.1. Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným
zaplaceno pojistné nejméně za 2 roky a nebylo-li zaplaceno běžné
pojistné za následné pojistné období po marném uplynutí lhůty
stanovené pojistitelem v upomínce podle článku 6 odstavce 6.1.
obecné části všeobecných pojistných podmínek, mění se pojištění
na pojištění se sníženou pojistnou částkou bez povinnosti dále platit
pojistné (dále jen „redukce pojistné částky“). K redukci pojistné částky
dojde v 0.00 hod. prvního dne po uplynutí lhůty, jejímž uplynutím
by jinak soukromé pojištění zaniklo pro neplacení pojistného. Pokud
by redukovaná pojistná částka byla nižší než 10.000 Kč,
pojistitel redukci neprovede, pojistná smlouva zanikne a pojistitel vyplatí odkupné, vzniknul-li na něj nárok.

5.5. Žádost o výplatu odkupného je nutno podat písemně na formuláři
pojistitele nebo na jiném vhodném formuláři.
5.6. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému,
ale rezervě pojistného podle článku 3.x) obecné části
všeobecných pojistných podmínek UCZ/15, snížené o krátící
faktor, navýšené o podíl na zisku. Hodnota krátícího faktoru
může činit maximálně 10% rezervy pojistného.
Článek 6
Pojistné plnění
6.1. Bylo–li sjednáno pojištění pro případ dožití se sjednaného konce
pojištění, poskytuje pojistitel pojistné plnění pojištěnému.
6.2. Bylo–li sjednáno pojistné plnění pro případ smrti pojištěného,
vyplatí pojistitel v případě smrti pojištěného pojistné plnění
osobám podle článku 7 této zvláštní části všeobecných pojistných
podmínek.
6.3. Pojistné plnění vyplatí pojistitel buď formou jednorázového plnění,
nebo formou pravidelně vypláceného důchodu.
6.4. Plnění z pojistné smlouvy v případě dožití poskytne pojistitel
pojištěnému na jeho písemnou žádost po předložení nezbytných
dokladů. Pojistitel je oprávněn požadovat i doklad o posledním
zaplacení pojistného.
6.5. V případě smrti pojištěného je povinen pojistník nebo osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu písemně pojistiteli oznámit a zároveň pojistiteli předložit
tyto podklady:
–
–

4.2. Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy došlo ke změně pojištění
na pojištění s redukovanou pojistnou částkou.
4.3. Pojistník se může s pojistitelem dohodnout, aby redukovaná pojistná
částka byla opět zvýšena na původní výši.
4.4. Pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně
stanovenou dobu za běžné pojistné, zaniká pro neplacení
pojistného bez nároku na redukci pojistné částky.
4.5. Redukci pojistné částky je možné provést také na základě žádosti
pojistníka. Pokud by redukovaná pojistná částka v tomto případě byla
nižší než 10.000,- Kč, pojistitel redukci neprovede a pojistná smlouva
zůstane nadále v platnosti dle aktuálně sjednaných podmínek
a rozsahu.
Článek 5
Odkupné
5.1. Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným
zaplaceno pojistné nejméně za 2 roky nebo jde-li o soukromé
pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než 1 rok
nebo jde-li o soukromé pojištění s redukovanou pojistnou částkou,
má pojistník právo, aby mu na jeho písemnou žádost pojistitel
pojištění ukončil a vyplatil mu odkupné.
5.2. Není-li ujednáno jinak, pojištění zaniká dohodou k prvnímu dni
v měsíci následujícímu po datu, kdy pojistitel písemnou žádost
obdržel.
5.3. Právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ smrti
podle článku 1.2.a) této zvláštní části všeobecných
pojistných podmínek s dobou placení běžného pojistného
do 10 let včetně nebo u pojištění s výplatou důchodu, ze
kterého se důchod už vyplácí, pokud nebylo ve smlouvě
ujednáno jinak.
5.4. Není-li ujednáno jinak, právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ dožití podle článku 1.2.b) této zvláštní části
všeobecných pojistných podmínek.

úřední doklad o úmrtí pojištěného;
podrobnou zprávu lékaře, který zemřelého naposledy léčil, nebo
pokud se takové léčení neuskutečnilo, jiné lékařské nebo úřední
osvědčení. Osvědčení musí obsahovat příčinu smrti, počátek a prů-běh
smrtelného onemocnění pojištěného nebo bližší okolnosti jeho smrti.

6.6. Na žádost pojistitele je třeba rovněž předložit i další doklady,
které jsou nezbytné pro šetření pojistitele ve věci pojistné události.
Pojistitel může rovněž provést šetření sám.
6.7. Náklady spojené s výše uvedenými ustanoveními hradí ten, kdo
uplatňuje nárok vůči pojistiteli.
6.8. Pojistné plnění lze vinkulovat. Vinkulace se provádí se souhlasem
pojištěného. Zrušení se provádí pouze se souhlasem toho, v jehož
prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Uvedené změny nabývají
účinnosti doručením příslušných souhlasů pojistiteli.
Článek 7
Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného
7.1.

Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit
obmyšleného jako oprávněnou osobu, a to jménem, datem narození
a bydlištěm nebo vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné
události může pojistník obmyšleného změnit, pokud není v pojistné
smlouvě stanoveno jinak. Změna obmyšleného je účinná dnem
doručení sdělení pojistiteli.

7.2. Nebyl-li v době pojistné události určen obmyšlený nebo nenabude-li
obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva manžel/
manželka pojištěného, a není-li jich, děti pojištěného.
7.3. Není-li osob uvedených v odstavcích 7.1. a 7.2., nabývají práva na
pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají práva
na pojistné plnění osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně
jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které
z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly
odkázány výživou na pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají
tohoto práva dědici pojištěného. V případě zjištění, že dědicem je
někdo jiný nebo je dědiců více, použije se obdobně ustanovení
občanského zákoníku o ochraně oprávněného dědice.
7.4. Vznikne-li právo na pojistné plnění několika osobám a nejsou-li jejich
podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl.

Článek 8
Omezení plnění pojistitele
8.1. Nebylo-li ujednáno jinak, vyplatí pojistitel pojistné plnění
do výše rezervy pojistného, nastane-li smrt pojištěného:

votního stavu pouze pro svou potřebu, jinak pouze se souhlasem
pojištěného, nebo v souladu s platnými zákony.
11.4. Kromě způsobů zániku pojištění upravených příslušnými ustanoveními VPP UCZ/15 zanikne pojištění též v důsledku odvolání
souhlasu pojistníka nebo pojištěného ke zpracování údajů
o svém zdravotním stavu, který pojistiteli dal ve smyslu zákona
o ochraně osobních údajů. Pojištění zanikne dnem, ve kterém
pojistitel obdrží písemné oznámení pojistníka nebo pojištěného
o odvolání souhlasu.

a)

při sebevraždě nebo při pokusu o sebevraždu před uplynutím
2 let od sjednaného počátku pojištění, změny nebo od
obnovení pojistné smlouvy;

b)

v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou;

c)

následkem přímé nebo nepřímé souvislosti s bojovými
akcemi nebo válečnými událostmi všeho druhu;

d)

v souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji;

e)

v důsledku aktivní účasti na závodech nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových
vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech;

f)

při letecké přepravě a pojištěný byl členem leteckého
personálu dopravce na palubě havarovaného letadla.
V případě, že nebyla do vzniku pojistné události podle
tohoto odstavce vytvořena kladná rezerva pojistného, zaniká
pojištění bez náhrady.

12.2. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, může jakékoliv změny smlouvy,
týkající se tohoto pojištěného, provádět jen s jeho souhlasem.

8.2. Pojistitel je oprávněn snížit své plnění až o jednu polovinu,
došlo-li k smrti pojištěného následkem požití alkoholu
nebo požitím návykových látek nebo přípravků obsahující
návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých ke smrti
došlo, to odůvodňují.

12.4. Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospěch jiné osoby, je
k uzavření takové pojistné smlouvy třeba souhlasu pojištěného,
popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným
zástupcem pojistník sám. Souhlas pojištěného nebo zákonného zástupce se vyžaduje i v případě změny obmyšleného, změny
podílů na pojistném plnění, bylo-li určeno více obmyšlených,
a k vyplacení odkupného.

8.3. Snížené plnění podle tohoto článku nesmí klesnout pod výši
rezervy pojistného.
8.4. Oprávněná osoba, která má v případě smrti pojištěného
právo na plnění pojistitele, tohoto práva nenabude, způsobíli pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který
byla soudem uznána vinnou.
Článek 9
Právo volby důchodu
9.1. Pojištěný může v případě dožití zvolit místo jednorázové výplaty
pojistného plnění vyplácení důchodu (doživotního nebo po
stanovenou dobu), avšak pouze v případě, že jednorázové plnění
ještě nebylo vyplaceno.
9.2. Výše důchodu se vypočítává ke dni splatnosti pojistného plnění.
Pro výpočet výše důchodu je rozhodující věk pojištěného v den
splatnosti pojistného plnění.
Článek 10
Povinnosti pojistníka a pojištěného
10.1. Pojistník i pojištěný jsou povinni sdělit bez prodlení pojistiteli všechny
změny skutečností uvedených v pojistné smlouvě (s výjimkou změn
věku a zdravotního stavu), které nastanou během trvání pojištění.
Článek 11
Právo pojistitele související se zjišťováním a přezkoumáním zdravotního stavu
11.1. Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat při sjednání pojištění
i při jeho změně jakož i v souvislosti se šetřením pojistné události,
v souladu s příslušnou legislativou, zdravotní stav pojištěného
a další skutečnosti, týkající se předmětného pojištění, a to na základě
souhlasu pojištěného uvedeného v návrhu na uzavření pojistné
smlouvy či příslušném tiskopisu, kterým oznamuje pojistnou
událost. Pojistitel může požadovat lékařskou prohlídku pojištěného
lékařem, kterého sám určí.

Článek 12
Souhlas pojištěného
12.1. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, může určit nebo změnit osobu
obmyšleného nebo pohledávky ze soukromého pojištění postoupit
nebo vinkulovat nebo zastavit jen se souhlasem pojištěného.

12.3. Je-li pojistník odlišný od pojištěného je k výplatě odkupného nutný
souhlas i tohoto pojištěného.

Článek 13
Indexová doložka
13.1. V pojistné smlouvě lze ujednat, že bude prováděno zvýšení
pojistného a tím i jemu odpovídající navýšení pojistných částek
v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen. V tom případě
bude indexová doložka nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Článek 14
Podíl na zisku
14.1. Pojištěný se u pojištění podle článku 1.2.b) a 1.2.c) této zvláštní části
všeobecných pojistných podmínek podílí na výnosech z technických
rezerv. Výsledek podílu na výnosech nelze předem stanovit a jeho
rozdělení na jednotlivé pojistné smlouvy se stanovuje rozhodnutím
představenstva společnosti. Rozhodujícím pro stanovení podílu na
výnosech z technických rezerv je stav technických rezerv na začátku
období, za něž se podíl na výnosech z technických rezerv přiznává.
Podíl na zisku je vytvářen podílem na výnosech z technických
rezerv, podíly ze správních nákladů a zisku z podúmrtnosti. Pokud
je ujednáno, že podíl na zisku bude použit k navýšení pojistných
částek, jsou od okamžiku připsání podílu na zisku navýšené pojistné
částky garantovány. Rezerva na již připsané podíly na zisku je
vedena odděleně od rezervy pojistného soukromého pojištění a je
součástí základu pro výpočet podílu na výnosech technických rezerv
v letech následujících. Výsledek výnosů z technických rezerv, podílu
ze správních nákladů a zisku z podúmrtnosti v jednotlivých letech
nevytváří závazek pro jejich výši v letech následujících. Pojistník
může požádat o vyplacení rezervy podílu na zisku nebo její části,
a to tehdy, vznikl-li mu nárok na výplatu odkupného podle článku 6
této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek ve výši alespoň
3.000,- Kč. Za každý výběr pojistitel účtuje správní poplatek ve výši
70,- Kč.
Článek 15
Příspěvek zaměstnavatele

11.2. Za tímto účelem je pojištěný povinen zmocnit pojistitele k jednání
s ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními a zprostit je
mlčenlivosti.

15.1. V pojistné smlouvě lze sjednat příspěvek zaměstnavatele k počátku
pojištění nebo kdykoliv v průběhu smlouvy vždy k 1. dni v měsíci.
Příspěvek zaměstnavatele musí být placen ve stejné frekvenci jako
běžné pojistné hrazené pojistníkem/pojištěným.

11.3. Pojistitel smí použít veškeré získané informace při zjišťování zdra-

15.2. Zaměstnavatel má právo příspěvek kdykoliv v průběhu pojištění

zrušit. O této změně v plátci pojistného informuje písemně pojistitele.
V případě ukončení placení pojistného zaměstnavatelem
firmou přechází od data následující splatnosti povinnost
platit pojistné na pojistníka/pojištěného, není-li ujednáno
jinak.
Článek 16
Předběžné pojištění
16.1. Pojistitel poskytuje dle čl.4, odst.4.7 až 4.11. VPP UCZ/15 předběžné
pojištění.
16.2. Odchylně od čl.4, odst.4.7 VPP UCZ/15 platí, že v případě úhrady
zálohy na pojistné podle předloženého návrhu na uzavření pojistné
smlouvy před počátkem uvedeným v návrhu začíná předběžné
pojištění pro případ smrti úrazem již v 0.00 hodin dne následujícího
po dni úhrady pojistného a nikoliv až dnem uvedeného počátku
pojištění.

16.3. Pro předběžné pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, platí následující omezení výše pojistného
plnění.
–
pojistitel poskytuje pojištěnému předběžné pojištění pro
případ smrti, která byla vyvolána úrazovým dějem, a to do
výše sjednané pojistné částky životního pojištění pro případ
smrti, maximálně však do částky 500.000,- Kč,
–
je-li pojištěnému poskytnuto předběžné pojištění u více
pojistných smluv životního pojištění, je pojistitel povinen
v případě smrti úrazem pojištěného plnit do výše sjednaných
pojistných částek pro případ smrti, maximálně však do
částky 500.000,- Kč
Článek 17
Závěrečné ustanovení
17.1. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5. 2015.

