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Smluvní ujednání
pro úrazové pojištění SIMPLY

Obecná část
1.

Pojištění se řídí těmito smluvními ujednáními, doplňkovými
pojistnými podmínkami pro pojištění invalidity třetího stupně
následkem úrazu UCZ/U/I/15, Všeobecnými pojistnými podmínkami
UCZ/15 – obecnou částí a Všeobecnými pojistnými podmínkami
UCZ/U/15 pro úrazové pojištění – zvláštní částí, které tvoří nedílnou
součást. Všechna pojištění se sjednávají jako pojištění obnosová.

Část D – Dopravní pojištění
1. Sjednává se pojištění smrti dopravním úrazem a pojištění trvalých
následků dopravního úrazu na pojistné částky uvedené v pojistné
smlouvě. V případě, že rozsah trvalých následků dopravního úrazu
nedosáhne minimálně 25%, nárok na pojistné plnění z pojištění
trvalých následků nevzniká.
2.

Za dopravní úraz se pro toto pojištění považuje úraz, ke kterému došlo
v přímé souvislosti s nehodou těchto vyjmenovaných dopravních
prostředků: letadla, lodi, vlaku, autobusu, prostředku MHD (tramvaje, autobusu, trolejbusu, metra) a osobního automobilu. Za
nehodu se považuje taková událost, při níž dojde k poškození
nebo zničení dopravního prostředku nebo ke zranění či úmrtí osob
v souvislosti s dopravním provozem a která je řádně zaznamenána
a šetřena příslušnými orgány.
V případě sjednání dopravního pojištění se pojistné krytí vztahuje
na osoby, cestující v prostoru určeném pro přepravu cestujících
a dále na řidiče a spolujezdce v osobním automobilu, a to pouze
během jízdy (letu, plavby), nevztahuje se na nastupování či
vystupování do/z dopravního prostředku.
V případě sjednání dopravního pojištění TIR se pojistné krytí vztahuje
na osoby, cestující v prostoru určeném pro přepravu cestujících
a dále na řidiče a spolujezdce v osobním i nákladním automobilu,
a to pouze během jízdy (letu, plavby), nevztahuje se na nastupování
či vystupování do/z dopravního prostředku. Pojistné krytí se vztahuje
na osoby, cestující v prostoru určeném pro přepravu cestujících
a dále na řidiče a spolujezdce v osobním automobilu, a to pouze
během jízdy (letu, plavby), nevztahuje se na nastupování či
vystupování do/z dopravního prostředku.

3.

Kromě případů, uvedených ve VPP UCZ/U/15 pro úrazové
pojištění – zvláštní část, Článku 10 má pojistitel právo snížit
pojistné plnění, jestliže:

a)

pojištěný jako řidič používal vozidlo, které nebylo podle
právních předpisů technicky způsobilé k provozu;

b)

bylo vozidlo použito v rozporu s podmínkami stanovenými
výrobcem nebo právními předpisy pro přepravu osob v příslušném druhu vozidla;

c)

pojištěný užíval vozidlo bez souhlasu držitele vozidla;

d)

došlo k dopravnímu úrazu v důsledku ztráty vědomí, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice u pojištěného;

e)

pojištěný nedodržel platné právní normy týkající se jízdy
motorovým vozidlem.

V pojištění SIMPLY lze sjednat tato pojištění:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Pojištění Milionová ochrana
Připojištění Double k Milionové ochraně
Připojištění 25 k Milionové ochraně
Dopravní pojištění
Pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu
Pojištění nemocničního odškodného (hospitalizace po úrazu)
Pojištění Progres (varianta A – základní pojistné částky)

2.

Vstupní věk pro úrazové pojištění SIMPLY je 15 až 64 let, výstupní věk
pro úrazové pojištění SIMPLY je 65 let.

3.

Pro úrazové pojištění SIMPLY je omezena výše pojistného plnění
pouze výší pojistných částek v pojistné smlouvě bez ohledu na to,
má-li pojištěný v okamžiku úrazu uzavřeno u UNIQA pojišťovny, a.s.
více jiných úrazových pojištění nebo připojištění.

4.

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.

5.

Pokud má pojištěný v okamžiku úrazu více platných
pojistných smluv SIMPLY, bude vyplaceno pojistné plnění
pouze z té pojistné smlouvy úrazového pojištění SIMPLY, na
kterou připadá nejvyšší pojistné plnění.

Zvláštní část
Část A - Pojištění Milionová ochrana
1. Sjednává se pojištění trvalých následků na pojistnou částku,
uvedenou v pojistné smlouvě. V případě, že rozsah trvalých následků
úrazu nedosáhne minimálně 50%, nárok na pojistné plnění nevzniká.
Odchylně od VPP UCZ/U/15 se pojistné plnění z pojištění trvalých
následků vyplácí vždy ve výši sjednané pojistné částky.

EU 5250/2/E

Část B - Připojištění Double k Milionové ochraně
1. Sjednává se pojištění smrti úrazem a pojištění trvalých následků
úrazu na pojistné částky, uvedené v pojistné smlouvě. V případě, že
rozsah trvalých následků úrazu nedosáhne minimálně 50%, nárok na
pojistné plnění z pojištění trvalých následků nevzniká. Odchylně od
VPP UCZ/U/15 se pojistné plnění z pojištění trvalých následků vyplácí
vždy ve výši sjednané pojistné částky.
Část C - Připojištění 25 k Milionové ochraně
1. Sjednává se pojištění trvalých následků úrazu na pojistné částky,
uvedené v pojistné smlouvě. V případě, že rozsah trvalých následků úrazu nedosáhne minimálně 25%, nárok na pojistné plnění
z pojištění trvalých následků nevzniká. Nárok na pojistné plnění
z tohoto připojištění nevzniká ani v případě, kdy rozsah trvalých
následků úrazu dosáhne 50% a více. Odchylně od VPP UCZ/U/15
se pojistné plnění z pojištění trvalých následků vyplácí vždy ve výši
sjednané pojistné částky.

Část E - Pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu
1. Sjednává se pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu
na pojistné plnění vyplácené formou měsíčního důchodu ve výši
stanovené v pojistné smlouvě, a to dle znění doplňkových pojistných
podmínek UCZ/U/I/15.
Část F - Pojištění nemocničního odškodného (hospitalizace po úrazu)
1. Sjednává se pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu –
nemocniční odškodné na částku za kalendářní den sjednanou
v pojistné smlouvě. V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu,
při kterém byl současně proveden chirurgický zákrok v souvislosti
s úrazem pojištěného, se vyplácí zvýšená částka za kalendářní den,
sjednaná v pojistné smlouvě.
2.

Za chirurgický zákrok se považuje chirurgický výkon s porušením
kontinuity kůže provedený lékařem na pojištěném, který byl
hospitalizován v důsledku úrazu minimálně 24 hodin a kdy bylo
ošetření a léčení provedeno v lůžkové části nemocnice. Jedná
se o výkon neodkladný nebo kontrolní, který vede k odstranění

škodlivých příčin, způsobujících poruchu rovnováhy a souladu
organismu pacienta, nebo výkon, který vede k odstranění okolností,
hrozících ztrátou tohoto souladu, a to pomocí chirurgických nástrojů
a chirurgických dovedností.

v pojistné smlouvě. Pojištění trvalých následků se sjednává pro toto
pojištění s progresivním plněním PROG6 dle VPP UCZ/U/15, čl. 7,
odst. A5. Pojištění denního odškodného se sjednává pro toto pojištění
zpětně dle VPP UCZ/U/15, čl. 7, odst. C4.

Část G - Pojištění Progres (varianta A – základní pojistné částky)
1. Sjednává se pojištění smrti úrazem, pojištění trvalých následků
úrazu a pojištění denního odškodného na pojistné částky, uvedené

Tato smluvní ujednání pro úrazové pojištění SIMPLY nabývají účinnosti
dnem 1. 6. 2015.

