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- POJIŠTĚNÍ DENNÍCH DÁVEK PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
- POJIŠTĚNÍ NEMOCNIČNÍCH DENNÍCH DÁVEK

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.

INFORMAČNÍ
LIST

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:						

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Typ pojištění:		

Zdravotní pojištění.					

Předmět pojištění:
			
			
			
			
			

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nabízí pojistnou
ochranu při ztrátě na výdělku. Pojištění nemocničních denních dávek
nabízí pojistnou ochranu pro krytí vyšších výdajů při pobytu v nemocnici. Účelem pojištění je kompenzace ztráty na příjmu v době léčení nemoci
či následků úrazu a dále i pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s pobytem
v nemocnici.

Jak se počítá vstupní věk pojištěné osoby?
Vstupní věk pojištěné osoby se vypočte jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním
rokem narození pojištěného.

Územní platnost:
			
				

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti: platí na území
České republiky, není-li dohodnuto jinak.
Pojištění nemocničních denních dávek platí na území celé Evropy.

Doba trvání:		

Pojistné období je roční s automatickým prodlužováním.

Počátek pojištění:
			

Počátek pojištění je stanoven od 1. dne následujícího měsíce od data sepsání
návrhu na uzavření pojistné smlouvy.

Frekvence placení:

Roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční.

Účastníci pojištění:
			

Pojištěný musí mít trvalé bydliště v České republice, není-li dohodnuto jinak.
Pojištění lze sjednat pro zaměstnance i OSVČ.

Cena pojištění:		
U pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti se výše pojistného
			
stanoví příslušnou sazbou (danou vstupním věkem, délkou karenční lhůty
			
a způsobem výdělečné činnosti) v závislosti na výši denní dávky, se
		
zohledněním zdravotního stavu a provozované zájmové a sportovní činnosti.
			U pojištění nemocničních denních dávek se výše pojistného stanoví
			
příslušnou sazbou (danou vstupním věkem) v závislosti na výši denní dávky
			
se zohledněním zdravotního stavu a provozované zájmové a sportovní
			
činnosti.

Věkové hranice platnosti pojištění:
Nemocniční denní dávky: Minimální vstupní věk: od narození. 					
			
Maximální vstupní věk: 65 let.
				
Zánik pojištění - není omezen věkem.
Denní dávky při pracovní neschopnosti:
				
Minimální vstupní věk: 18 let.
				
Maximální vstupní věk: 64 let.
				
Zánik pojištění - mimo jiné dosažením 65 let.
Co je to karenční lhůta?
Karenční lhůta je doba od vzniku pojistné události, po kterou neposkytujeme pojistné plnění. Délka
karenční lhůty je volitelná: 14, 28, 42 dnů. Karenční lhůta je pouze v rámci pojištění denních dávek při
pracovní neschopnosti. U pojištění nemocničních denních dávek se neuplatňuje.
Co je to čekací doba?
Čekací doba je období, které začíná běžet od počátku pojištění, činí 3 měsíce a nárok na pojistné plnění
vzniká až po jejím uplynutí. Čekací doba se nevztahuje na pojistné události vzniklé úrazem a vyjmenovanými infekčními onemocněními – viz Všeobecné pojistné podmínky UCZ/NDD/15 a UCZ/DDPN/15 článek 5.
U pojištění nemocničních denních dávek je stanovena zvláštní čekací doba 8 měsíců pro porody, potraty,
těhotenská onemocnění a vyšetření, riziková těhotenství, léčení neplodnosti apod..
Z důvodu porodu poskytujeme pojistné plnění maximálně za 10 dnů hospitalizace. Z důvodu těhotenských
onemocnění, vyšetření a jejich následků, potratu, rizikového těhotenství, léčení neplodnosti apod. poskytujeme pojistné plnění maximálně za 30 dnů hospitalizace během jednoho těhotenství.
V průběhu jednoho pojistného období se pojistné plnění vyplácí maximálně za 180 dnů hospitalizace
v souvislosti s onemocněním. V průběhu jednoho pojistného období v souvislosti s úrazem se toto časové
omezení neuplatňuje.

EU 9048/3/E

U pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti poskytujeme pojistné plnění maximálně za 365
kalendářních dnů pracovní neschopnosti v časovém intervalu tří let.

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.

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti:

Pojištění nemocničních denních dávek:

Varianty pojištění:

Sazby pro pojištění nemocničních denních dávek:

Varianta A – pojištění bez prokazování příjmu při škodě (pojištění obnosové).
Lze sjednat do maximální výše denní dávky 500 Kč/den.

Věk

Varianta B – pojištění s prokazováním příjmu při škodě (pojištění škodové).
Lze sjednat bez omezení. U obou variant lze sjednat pojištění na základě prohlášení o zdravotním stavu do
maximální výše denní dávky 500 Kč/den.

18 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Děti 0 - 17

Obchodní slevy:
V případě krytí splátek hypotečního úvěru je poskytována 10% sleva z pojistného. V případě sjednání
druhé a další pojistné smlouvy tohoto druhu pojištění v rodině přiznáváme 10% slevu z pojistného. Poskytnuté slevy se sčítají.
Tabulka pro stanovení výše pojistitelné denní dávky v pracovní neschopnosti (varianta B –
pojištění s prokazováním příjmu při škodě):
Nejvyšší pojistitelná denní dávka
Průměrný měsíční čistý příjem
		
		
do 18 000
18 001 - 20 000
20 001 - 22 000
22 001 - 23 000
23 001 - 24 000
24 001 - 25 000
25 001 - 28 000
28 001 - 32 000
32 001 - 35 000
35 001 - 38 000
38 001 - 42 000
42 001 - 46 000
46 001 - 49 000
49 001 - 52 000
52 001 - 56 000
56 001 - 60 000
60 001 - 63 000
63 001 - 66 000
66 001 - 70 000
70 001 - 73 000
73 001 - 87 000
87 001 - 94 000
94 001 - 101 000
101 001 - 107 000
více než 107 000

Zaměstnanec + OSVČ,
která je účastna
nemocenského pojištění

OSVČ,
která není účastna
nemocenského pojištění

240
260
270
280
300
330
380
450
520
610
690
780
870
950
1 000
1 090
1 200
1 320
1 440
1 580
1 860
2 140
2 430
2 710
2 990

600
600
700
700
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 500
2 700
2 900
3 000
3 000

Roční pojistné za 1 Kč
nemocniční denní dávky
3,00
3,30
3,50
4,00
4,70
5,90
7,10
8,40
9,60
3,00

Výluky z pojištění:
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodné události, které vznikly:
-

-

v souvislosti s léčením v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospitalizací pouze s potřebou pečovatelské
a opatrovnické péče, s pobytem v lázeňských zařízeních, či sanatoriích a v rehabilitačních zařízeních,
s hospitalizací z důvodu doprovodu či ošetřování jiné osoby;
v souvislosti s úrazem, který pojištěný utrpěl při řízení motorového vozidla bez platného řidičského
oprávnění;
v souvislosti s hospitalizací, která byla plánována, očekávána nebo doporučena před sjednáním pojištění;

Přehled všech výluk z pojištění je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění
nemocničních denních dávek – zvláštní část - UCZ/NDD/15 článek 6. „Výluky.“

Co dělat v případě pojistné události?
•
•

telefonicky kontaktujte Call Centrum na čísle 488 125 125;
vytiskněte formulář „Oznámení o škodě: denní dávky při pracovní neschopnosti a nemocniční denní
dávky“ (ke stažení na www.uniqa.cz). Vyplněný formulář s číslem pojistné smlouvy a podpisem zašlete
spolu s podklady na email: hlaseni.PU@uniqa.cz nebo faxem na číslo +420 225 393 777 a nebo poštou:
UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6.

Výluky z pojištění:
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodné události, které vznikly:
- pro pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s normálním, abnormálním a předčasným porodem, rizikovým těhotenstvím, potratem, léčením neplodnosti vč. umělého oplodnění, při těhotenských
vyšetřeních a onemocněních souvisejících s těhotenstvím (gestózy). Přehled všech výluk z pojištění
je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění denních dávek v pracovní
neschopnosti – zvláštní část - UCZ/DDPN/15 článek 7. „Výluky.“
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.

