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V‰eobecné pojistné podmínky
pro Ïivotní poji‰tûní
- zvlá‰tní ãást -

jistného (pokud ve smlouvû není stanoveno jinak) po dobu, po kterou pobírá invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû a povinnost platit pojistné po tuto dobu pﬁebírá pojistitel.

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecnou ãástí - UCZ/05, které tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní
1.1. Pojistnou událostí je smrt poji‰tûného nebo skuteãnost, Ïe se poji‰tûn˘ doÏil dne uvedeného v pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní
nebo nastala-li jiná skuteãnost, uvedená v tûchto pojistn˘ch podmínkách nebo v pojistné smlouvû (dále jen „pojistná událost“).
1.2. Îivotní poji‰tûní lze sjednat zejména jako:
a)

poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo

b)

poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se sjednaného konce poji‰tûní nebo

c)

poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití se sjednaného konce poji‰tûní.

1.3. V jedné pojistné smlouvû lze uzavﬁít se Ïivotním poji‰tûním i dal‰í
druhy poji‰tûní, které se ﬁídí pﬁíslu‰n˘mi v‰eobecn˘mi nebo doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami pro pﬁíslu‰n˘ druh poji‰tûní.
1.4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v dobû trvání poji‰tûní na celém svûtû, není-li ve smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 2
Pojistné
2.1. V˘‰e pojistného se stanoví zejména s ohledem na vstupní vûk, pohlaví
a délku poji‰tûní a na zdravotní stav poji‰tûného, jakoÏ i s ohledem na
vykonávanou pracovní, zájmovou a sportovní ãinnost poji‰tûného.
2.2. Je-li v˘‰e pojistného závislá na vûku poji‰tûného, pak se vstupní vûk
stanoví jako rozdíl mezi kalendáﬁním rokem poãátku poji‰tûní a kalendáﬁním rokem narození poji‰tûného.
2.3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo sníÏit navrhované pojistné
ãástky nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob, které
jsou vystaveny zv˘‰enému pojistnému riziku.
2.4. Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození nebo pohlaví poji‰tûného a v dÛsledku toho bylo pojistitelem chybnû stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná ãástka,
je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní z této smlouvy sníÏit v pomûru
v˘‰e pojistného, které bylo placeno, k v˘‰i pojistného, které by bylo
placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození nebo pohlaví poji‰tûného.
2.5. Zjistí-li pojistitel v dobû trvání soukromého poji‰tûní, Ïe pojistník
uvedl nesprávné datum narození poji‰tûného, je oprávnûn odstoupit
od pojistné smlouvy, jestliÏe by s pojistníkem v pﬁípadû správnû
uvedeného data narození poji‰tûného v dobû uzavﬁení pojistné
smlouvy za dan˘ch podmínek pojistnou smlouvu neuzavﬁel.

âlánek 3
Zpro‰tûní od placení pojistného
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3.1. Pokud je pojistníkovi, kter˘ je souãasnû poji‰tûn˘m, v prÛbûhu poji‰tûní pro pﬁípad doÏití podle ãlánku 1.2.b) nebo v prÛbûhu poji‰tûní pro pﬁípad smrti nebo doÏití podle ãlánku 1.2.c) této zvlá‰tní
ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pﬁiznána podle pﬁedpisÛ
o sociálním zabezpeãení invalidita tﬁetího stupnû, nejdﬁíve v‰ak po 2
letech od poãátku poji‰tûní, pak je pojistník zpro‰tûn od placení po-

3.2. Splnûní podmínky 2 let se nevyÏaduje, pokud byla invalidita tﬁetího
stupnû pﬁiznána v˘luãnû v dÛsledku úrazu, k nûmuÏ do‰lo nejdﬁíve
po sjednaném poãátku poji‰tûní. Úraz musí splÀovat poÏadavky
uvedené ve v‰eobecn˘ch nebo doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pojistitele pro úrazové poji‰tûní platn˘ch v dobû sepsání návrhu na uzavﬁení poji‰tûní, které jsou souãástí pojistné smlouvy.
3.3. Pojistitel v‰ak nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li pﬁíãinou pﬁiznání invalidity tﬁetího stupnû u pojistníka nemoc ãi úraz
a jejich dÛsledky, které vznikly pﬁed poãátkem nebo po datu nav˘‰ení pojistného a pro nûÏ byl pojistník pﬁed poãátkem nebo pﬁed datem nav˘‰ení pojistného léãen ãi lékaﬁsky sledován nebo byly v tomto období pﬁítomny ãi diagnostikovány jejich pﬁíznaky.
3.4. Dnem pﬁiznání invalidity tﬁetího stupnû se rozumí den uveden˘ ve
v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pﬁiznává invalidita tﬁetího stupnû. Pojistník je zpro‰tûn od placení bûÏného pojistného ode dne nejbliÏ‰í splatnosti pojistného po pﬁiznání
invalidity tﬁetího stupnû a konãí nejpozdûji uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného. Bylo-li poji‰tûní sjednáno na
dobu pﬁesahující vûk 60 let poji‰tûného, konãí zpro‰tûní od placení
pojistného nejpozdûji uplynutím pojistného období, ve kterém poji‰tûn˘ dosáhl vûku 60 let. Toto neplatí, pokud byla invalidita tﬁetího stupnû pﬁiznána v˘luãnû podle odstavce 3.2.
3.5. Pojistník je povinen prokázat, Ïe je mu invalidní dÛchod pro invaliditu tﬁetího stupnû dále vyplácen, a to pﬁedloÏením potvrzení pﬁíslu‰ného orgánu o pobírání invalidního dÛchodu pro invaliditu tﬁetího stupnû vÏdy k v˘roãnímu dni uplynutí roãního období, ve kterém bylo zpro‰tûní naposledy pﬁiznáno.
3.6. Poji‰tûn˘ je povinen podrobit se na vyÏádání pojistitele a na jeho náklady lékaﬁskému vy‰etﬁení lékaﬁem povûﬁen˘m pojistitelem.
3.7. Na Ïádost pojistitele je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit dal‰í podklady,
které jsou nezbytné pro ‰etﬁení pojistné události. V pﬁípadû pochybností je poji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby byl
oprávnûn si vyÏádat od pﬁíslu‰né správy sociálního zabezpeãení nezbytné informace. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ nedodá nezbytné informace a poÏadované doklady nebo odmítne zmocnit pojistitele, mÛÏe pojistitel nárok na zpro‰tûní od placení pojistného odmítnout.
3.8. Pojistník, kter˘ je zpro‰tûn od placení pojistného, je povinen neprodlenû informovat pojistitele o pﬁípadném odnûtí invalidity tﬁetího stupnû.
3.9. Pojistník je povinen opût platit pojistné, a to k datu první splatnosti
pojistného, následujícím po dni odnûtí invalidity tﬁetího stupnû.
Neuhradí-li pojistník pojistné do 3 mûsícÛ od splatnosti pojistného
po odnûtí invalidity tﬁetího stupnû, poji‰tûní k datu splatnosti pojistného zaniká nebo se mûní podle ãlánku 4 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
3.10.Pojistitel nepﬁebere placení pojistného, je-li invalidita tﬁetího stupnû
pﬁiznána poji‰tûnému v dÛsledku úrazu ãi onemocnûní vznikl˘ch následkem:
a)

pokusu o sebevraÏdu pﬁed uplynutím 3 let od sjednaného poãátku,
zmûny nebo obnovy poji‰tûní;

b)

pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;

c)

pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo váleãn˘mi
událostmi v‰eho druhu;

d)

úãasti na vzpouﬁe, povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojích;

e)

aktivní úãasti na závodech ãi exibicích nebo s nimi bezprostﬁednû

souvisejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavidlech a letadlech;
f)

letecké pﬁepravy pﬁi které byl poji‰tûn˘ ãlenem leteckého personálu dopravce na palubû havarovaného letadla;

g)

úmyslného jednání poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného;

h)

poÏívání alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pﬁípravkÛ
obsahujících návykové látky.

3.11.Dnem zpro‰tûní od placení pojistného za Ïivotního poji‰tûní zanikají v‰echna sjednaná doplÀková poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.

âlánek 4
Redukce pojistné ãástky
4.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném s bûÏn˘m pojistn˘m zaplaceno pojistné nejménû za 2 roky a nebylo-li zaplaceno bûÏné pojistné za následné pojistné období po marném uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce podle ãlánku 6 odstavce 6.1. obecné
ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, mûní se poji‰tûní na poji‰tûní se sníÏenou pojistnou ãástkou bez povinnosti dále platit pojistné
(dále jen „redukce pojistné ãástky“). K redukci pojistné ãástky dojde
v 0.00 hod. prvního dne po uplynutí lhÛty, jejímÏ uplynutím by jinak
soukromé poji‰tûní zaniklo pro neplacení pojistného. Je-li redukovaná
pojistná ãástka niÏ‰í neÏ 10.000 Kã, vyplatí pojistitel odkupné.
4.2. Pojistitel má nárok na pojistné do dne, kdy do‰lo ke zmûnû poji‰tûní na poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou.
4.3. Pojistník se mÛÏe s pojistitelem dohodnout, aby redukovaná pojistná ãástka byla opût zv˘‰ena na pÛvodní v˘‰i.
4.4. Poji‰tûní pro pﬁípad smrti, které bylo sjednáno na pﬁesnû stanovenou dobu za bûÏné pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez
nároku na redukci pojistné ãástky.

âlánek 5
Odkupné
5.1. Pokud bylo v Ïivotním poji‰tûní sjednaném s bûÏn˘m pojistn˘m zaplaceno pojistné nejménû za 2 roky nebo jde-li o soukromé poji‰tûní za jednorázové pojistné sjednané na dobu del‰í neÏ 1 rok nebo
jde-li o soukromé poji‰tûní s redukovanou pojistnou ãástkou, má pojistník právo, aby mu na jeho písemnou Ïádost pojistitel poji‰tûní
ukonãil a vyplatil mu odkupné.
5.2. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaniká dohodou k prvnímu dni
v mûsíci následujícímu po datu, kdy pojistitel písemnou Ïádost obdrÏel.
5.3. Právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro pﬁípad smrti podle ãlánku 1.2.a) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek s dobou placení bûÏného pojistného do 10 let vãetnû nebo u poji‰tûní
s v˘platou dÛchodu, ze kterého se dÛchod uÏ vyplácí, pokud nebylo ve smlouvû ujednáno jinak.
5.4. Není-li ujednáno jinak, právo na odkupné nevzniká u poji‰tûní pro
pﬁípad doÏití podle ãlánku 1.2.b) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
5.5. K Ïádosti o v˘platu odkupného je nutno pﬁedloÏit pojistku, doklad
o posledním zaplacení pojistného a úﬁední doklad o datu narození
poji‰tûného.
5.6. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému, ale rezervû
pojistného podle ãlánku 3.x) obecné ãásti tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek sníÏené o krátící faktor, nav˘‰ené o podíl na zisku. Hodnota
krátícího faktoru mÛÏe ãinit maximálnû 10% rezervy pojistného.

âlánek 6
Pojistné plnûní
6.1. Bylo–li sjednáno poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se sjednaného konce poji‰tûní, poskytuje pojistitel pojistné plnûní poji‰tûnému.

6.2. Bylo–li sjednáno pojistné plnûní pro pﬁípad smrti poji‰tûného, vyplatí pojistitel v pﬁípadû smrti poji‰tûného pojistné plnûní osobám
podle ãlánku 7 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
6.3. Pojistné plnûní vyplatí pojistitel buì formou jednorázového plnûní
nebo formou pravidelnû vypláceného dÛchodu.
6.4. Plnûní z pojistné smlouvy v pﬁípadû doÏití poskytne pojistitel poji‰tûnému na jeho písemnou Ïádost po pﬁedloÏení nezbytn˘ch dokladÛ.
Pojistitel je oprávnûn poÏadovat i doklad o posledním zaplacení pojistného.
6.5. V pﬁípadû smrti poji‰tûného je povinen pojistník nebo osoba oprávnûná k pﬁijetí pojistného plnûní tuto skuteãnost bez zbyteãného odkladu písemnû pojistiteli oznámit a zároveÀ pojistiteli pﬁedloÏit tyto
podklady:
– úﬁední doklad o úmrtí poji‰tûného;
– podrobnou zprávu lékaﬁe, kter˘ zemﬁelého naposledy léãil, nebo pokud se takové léãení neuskuteãnilo, jiné lékaﬁské nebo úﬁední osvûdãení. Osvûdãení musí obsahovat pﬁíãinu smrti, poãátek a prÛbûh smrtelného onemocnûní poji‰tûného nebo bliÏ‰í okolnosti jeho smrti.
6.6. Na Ïádost pojistitele je tﬁeba rovnûÏ pﬁedloÏit i dal‰í doklady, které
jsou nezbytné pro ‰etﬁení pojistitele ve vûci pojistné události.
Pojistitel mÛÏe rovnûÏ provést ‰etﬁení sám.
6.7. Náklady spojené s v˘‰e uveden˘mi ustanoveními hradí ten, kdo
uplatÀuje nárok vÛãi pojistiteli.
6.8. Pojistné plnûní lze vinkulovat. Vinkulace se provádí se souhlasem poji‰tûného. Zru‰ení se provádí pouze se souhlasem toho, v jehoÏ prospûch bylo pojistné plnûní vinkulováno. Uvedené zmûny nab˘vají
úãinnosti doruãením pﬁíslu‰n˘ch souhlasÛ pojistiteli.

âlánek 7
Právo na pojistné plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného
7.1. Je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, mÛÏe pojistník urãit obmy‰leného jako oprávnûnou osobu, a to jménem nebo vztahem k poji‰tûnému. AÏ do vzniku pojistné události mÛÏe pojistník obmy‰leného mûnit.
Zmûna obmy‰leného je úãinná dnem doruãení sdûlení pojistiteli.
7.2. Nebyl-li v dobû pojistné události urãen obmy‰len˘ nebo nenabudeli obmy‰len˘ práva na pojistné plnûní, nab˘vají tohoto práva manÏel poji‰tûného, a není-li ho, dûti poji‰tûného.
7.3. Není-li osob uveden˘ch v odstavcích 7.1. a 7.2., nab˘vají práva na
pojistné plnûní rodiãe poji‰tûného, a není-li jich, nab˘vají práva na
pojistné plnûní osoby, které Ïily s poji‰tûn˘m po dobu nejménû jednoho roku pﬁed jeho smrtí ve spoleãné domácnosti a které z tohoto
dÛvodu peãovaly o spoleãnou domácnost nebo byly odkázány v˘Ïivou na poji‰tûného; není-li ani tûchto osob, nab˘vají tohoto práva
dûdici poji‰tûného. V pﬁípadû zji‰tûní, Ïe dûdicem je nûkdo jin˘ nebo je dûdicÛ více, pouÏije se obdobnû ustanovení obãanského zákoníku o ochranû oprávnûného dûdice.
7.4. Vznikne-li právo na pojistné plnûní nûkolika osobám a nejsou-li jejich podíly urãeny, má kaÏdá z nich právo na stejn˘ díl.

âlánek 8
Omezení plnûní pojistitele
8.1. Nebylo-li ujednáno jinak, vyplatí pojistitel pojistné plnûní do v˘‰e rezervy pojistného, nastane-li smrt poji‰tûného:
a)

pﬁi sebevraÏdû nebo pﬁi pokusu o sebevraÏdu pﬁed uplynutím 3 let
od sjednaného poãátku poji‰tûní, zmûny nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b)

v pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s nukleární katastrofou;

c)

následkem pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s bojov˘mi akcemi nebo
váleãn˘mi událostmi v‰eho druhu;
v souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jin˘mi hromadn˘mi násiln˘mi nepokoji;

d)
e)

v dÛsledku aktivní úãasti na závodech nebo s nimi bezprostﬁednû

souvisejících tréninkov˘ch jízdách v motorov˘ch vozidlech, v motorov˘ch plavidlech a letadlech;
f)

pﬁi letecké pﬁepravû a poji‰tûn˘ byl ãlenem leteckého personálu dopravce na palubû havarovaného letadla.
V pﬁípadû, Ïe nebyla do vzniku pojistné události podle tohoto odstavce vytvoﬁena kladná rezerva pojistného, zaniká poji‰tûní bez náhrady.

8.2. Pojistitel je oprávnûn sníÏit své plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li
k smrti poji‰tûného následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pﬁípravkÛ obsahující návykové látky poji‰tûn˘m,
a okolnosti, za kter˘ch ke smrti do‰lo, to odÛvodÀují.
8.3. SníÏené plnûní podle tohoto ãlánku nesmí klesnout pod v˘‰i rezervy pojistného.
8.4. Oprávnûná osoba, která má v pﬁípadû smrti poji‰tûného právo na
plnûní pojistitele, tohoto práva nenabude, zpÛsobí-li poji‰tûnému smrt
úmysln˘m trestn˘m ãinem, pro kter˘ byla soudem uznána vinnou.

âlánek 9
Právo volby dÛchodu
9.1. Poji‰tûn˘ mÛÏe v pﬁípadû doÏití zvolit místo jednorázové v˘platy pojistného plnûní vyplácení dÛchodu (doÏivotního nebo po stanovenou dobu), av‰ak pouze v pﬁípadû, Ïe jednorázové plnûní je‰tû nebylo vyplaceno.
9.2. V˘‰e dÛchodu se vypoãítává ke dni splatnosti pojistného plnûní. Pro
v˘poãet v˘‰e dÛchodu je rozhodující vûk poji‰tûného v den splatnosti pojistného plnûní.

âlánek 10
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
Pojistník i poji‰tûn˘ jsou povinni sdûlit bez prodlení pojistiteli v‰echny
zmûny skuteãností uveden˘ch v pojistné smlouvû (s v˘jimkou zmûn vûku a zdravotního stavu), které nastanou bûhem trvání poji‰tûní.

âlánek 11
Právo pojistitele související se zji‰Èováním a pﬁezkoumáním zdravotního stavu
11.1.Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat pﬁi sjednání poji‰tûní
i pﬁi jeho zmûnû jakoÏ i v souvislosti se ‰etﬁením pojistné události,
v souladu s pﬁíslu‰nou legislativou, zdravotní stav poji‰tûného a dal‰í skuteãnosti, t˘kající se pﬁedmûtného poji‰tûní, a to na základû
souhlasu poji‰tûného uvedeném v návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy ãi pﬁíslu‰ném tiskopisu, kter˘m oznamuje pojistnou událost. Pojistitel mÛÏe poÏadovat lékaﬁskou prohlídku poji‰tûného lékaﬁem, kterého sám urãí.
11.2.Za tímto úãelem je poji‰tûn˘ povinen zmocnit pojistitele k jednání s o‰etﬁujícími lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními a zprostit je mlãenlivosti.
11.3.Pojistitel smí pouÏít ve‰keré získané informace pﬁi zji‰Èování zdravotního stavu pouze pro svou potﬁebu, jinak pouze se souhlasem poji‰tûného, nebo v souladu s platn˘mi zákony.
11.4.Kromû zpÛsobÛ zániku poji‰tûní upraven˘ch pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními VPP UCZ/05 zanikne poji‰tûní téÏ v dÛsledku odvolání souhlasu pojistníka nebo poji‰tûného ke zpracování údajÛ o svém zdravotním stavu, kter˘ pojistiteli dal ve smyslu zákona o ochranû osobních
údajÛ. Poji‰tûní zanikne dnem, ve kterém pojistitel obdrÏí písemné
oznámení pojistníka nebo poji‰tûného o odvolání souhlasu.

âlánek 12
Souhlas poji‰tûného
12.1.Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, mÛÏe urãit nebo zmûnit osobu
obmy‰leného nebo pohledávky ze soukromého poji‰tûní postoupit
nebo vinkulovat nebo zastavit jen se souhlasem poji‰tûného.

12.2.Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospûch obmy‰leného, je
k uzavﬁení takové pojistné smlouvy tﬁeba souhlasu poji‰tûného, popﬁípadû zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník sám. Souhlas poji‰tûného nebo zákonného zástupce se vyÏaduje i v pﬁípadû zmûny obmy‰leného, zmûny podílÛ
na pojistném plnûní, bylo-li urãeno více obmy‰len˘ch, a k vyplacení
odkupného.

âlánek 13
Indexová doloÏka
V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe bude provádûno zv˘‰ení pojistného
a tím i jemu odpovídající nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek v závislosti na v˘voji
indexu spotﬁebitelsk˘ch cen. V tom pﬁípadû bude indexová doloÏka nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 14
Podíl na zisku
Poji‰tûn˘ se u poji‰tûní podle ãlánku 1.2.b) a 1.2.c) této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek podílí na v˘nosech z technick˘ch rezerv.
V˘sledek podílu na v˘nosech nelze pﬁedem stanovit a jeho rozdûlení na
jednotlivé pojistné smlouvy se stanovuje rozhodnutím pﬁedstavenstva
spoleãnosti. Rozhodujícím pro stanovení podílu na v˘nosech z technick˘ch rezerv je stav technick˘ch rezerv na zaãátku období, za nûÏ se podíl na v˘nosech z technick˘ch rezerv pﬁiznává.Podíl na zisku je vytváﬁen
podílem na v˘nosech z technick˘ch rezerv, podíly ze správních nákladÛ
a zisku z podúmrtnosti. Pokud je ujednáno, Ïe podíl na zisku bude pouÏit k nav˘‰ení pojistn˘ch ãástek, jsou od okamÏiku pﬁipsání podílu na zisku nav˘‰ené pojistné ãástky garantovány. Rezerva na jiÏ pﬁipsané podíly
na zisku je vedena oddûlenû od rezervy pojistného soukromého poji‰tûní a je souãástí základu pro v˘poãet podílu na v˘nosech technick˘ch rezerv v letech následujících. V˘sledek v˘nosÛ z technick˘ch rezerv, podílu
ze správních nákladÛ a zisku z podúmrtnosti v jednotliv˘ch letech nevytváﬁí závazek pro jejich v˘‰i v letech následujících.Pojistník mÛÏe poÏádat
o vyplacení rezervy podílu na zisku nebo její ãásti, a to tehdy, vznikl-li mu
nárok na v˘platu odkupného podle ãlánku 6 této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek ve v˘‰i alespoÀ 3.000 Kã. Za kaÏd˘ v˘bûr pojistitel úãtuje správní poplatek.

âlánek 15
PﬁedbeÏné poji‰tûní
1. Pojistitel poskytuje dle ãl.4, odst.4.7 aÏ 4.11. VPP UCZ/05 pﬁedbûÏné poji‰tûní.
2. Odchylnû od ãl.4, odst.4.7 VPP UCZ/05 platí, Ïe v pﬁípadû úhrady
zálohy na pojistné podle pﬁedloÏeného návrhu na uzavﬁení pojistné
smlouvy pﬁed poãátkem uveden˘m v návrhu zaãíná pﬁedbûÏné poji‰tûní pro pﬁípad smrti úrazem jiÏ v 0.00 hodin dne následujícího po
dni úhrady pojistného a nikoliv aÏ dnem uvedeného poãátku poji‰tûní.
3. Pro pﬁedpûÏné poji‰tûní, pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, platí následující omezení v˘‰e pojistného plnûní.
– pojistitel poskytuje poji‰tûnému pﬁedbûÏné poji‰tûní pro pﬁípad
smrti, která byla vyvolána úrazov˘m dûjem, a to do v˘‰e sjednané
pojistné ãástky Ïivotního poji‰tûní pro pﬁípad smrti, maximálnû
v‰ak do ãástky 500.000,-Kã,
– je-li poji‰tûnému poskytnuto pﬁedbûÏné poji‰tûní u více pojistn˘ch
smluv Ïivotního poji‰tûní, je pojistitel povinen v pﬁípadû smrti úrazem poji‰tûného plnit do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek pro
pﬁípad smrti, maximálnû v‰ak do ãástky 500.000,-Kã

âlánek 16
Závûreãné ustanovení
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2010.

