VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
obecná èást pro obnosové pojištìní
ÈLÁNEK 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Soukromé pojištìní, které sjednává Hasièská vzájemná pojišovna, a.s. (dále jen
„pojistitel“) se øídí právním øádem Èeské republiky, zejména zákonem è. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvì, v platném znìní, (dále jen „zákon“), tìmito všeobecnými pojistnými
podmínkami – obecná èást pro obnosové pojištìní (dále jen „VPPO“), pøíslušnými
doplòkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), smluvními ujednáními (dále
jen „SU“) a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Osoba, která uzavøe s pojistitelem pojistnou smlouvu, je v tìchto VPPO a v pojistné
smlouvì oznaèena jako pojistník.
3. Osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištìní vztahuje, je v tìchto VPPO a v pojistné
smlouvì oznaèena jako pojištìný.
4. Pojistitel, pojistník a pojištìný a každá další osoba, které z pojištìní vzniklo právo nebo
povinnost, jsou v tìchto VPPO oznaèeni spoleènì jako strany pojistné smlouvy nebo
úèastníci pojištìní.
5. Jsou-li pojistník a pojištìný dvì rùzné osoby a bìhem trvání pojištìní zemøe nebo
zanikne bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištìní, vstupuje do pojištìní
pojištìný, je-li zletilý a zpùsobilý k právním úkonùm, namísto pojistníka, a to dnem, kdy
pojistník zemøel nebo zanikl bez právního nástupce, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.
Není-li pojištìný zletilý nebo zpùsobilý k právním úkonùm, stává se pojistníkem jeho
zákonný zástupce.
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ÈLÁNEK 2
POÈÁTEK A DOBA TRVÁNÍ SOUKROMÉHO POJIŠTÌNÍ, UZAVØENÍ
POJISTNÉ SMLOUVY
1. Ke vzniku pojištìní je tøeba, aby mezi pojistníkem a pojistitelem byla uzavøena
písemnou formou pojistná smlouva. Pojistná smlouva je uzavøena (je platná) podpisem
smlouvy obìma smluvními stranami a právnì úèinná (vznik pojištìní) prvním dnem po
uzavøení pojistné smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, že úèinky pojištìní
nastanou pozdìji (datum poèátku pojištìní).
2. K uzavøení pojistné smlouvy je tøeba, aby návrh byl pøijat ve lhùtì, kterou navrhovatel
urèil, a neurèil-li ji, do jednoho mìsíce nebo, je-li podmínkou uzavøení pojistné smlouvy
lékaøská prohlídka èi posuzování zdravotního stavu dle výpisù ze zdravotní
dokumentace, do dvou mìsícù ode dne, kdy osoba, které byl návrh urèen, tento návrh
obdržela.
3. Návrh pojistitele lze pøijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu,
jestliže se tak stane ve lhùtì stanovené v odst. 2. Pojistná smlouva je v takovém pøípadì
uzavøena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.
4. Obsahuje-li pøijetí návrhu dodatky, výhrady, omezení nebo jiné zmìny proti pùvodnímu
návrhu, považuje se takové pøijetí za nový návrh. Nevyjádøí-li se druhá strana k novému
návrhu ve lhùtì jednoho mìsíce ode dne, kdy jí byl nový návrh doruèen, považuje se
návrh za odmítnutý.
5. Ustanovení odst. 2 až 4 platí obdobnì i pro návrh na zmìnu pojistné smlouvy.

ÈLÁNEK 3
POJISTKA
Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavøení pojistné smlouvy.

ÈLÁNEK 4
OPRÁVNÌNÍ POJISTITELE ZJIŠOVAT A PØEZKOUMÁVAT
ZDRAVOTNÍ STAV
1. Pojistitel je oprávnìn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištìní zdravotního stavu
nebo pøíèiny smrti pojištìného a na základì zmocnìní pojištìného zjišovat
a pøezkoumávat zdravotní stav pojištìného, a to v souvislosti s výkonem práv a plnìním
povinností pojistitele plynoucích z pojistné smlouvy (zejména pøi sjednávání pojištìní,
pøi pøepracování pojistné smlouvy a pøi vyøizování pojistných událostí vèetnì zproštìní
od placení pojistného), tj. èinit dotazy ohlednì zdravotního stavu u pøíslušných lékaøù
(zdravotnických zaøízení a zaøízení poskytující zdravotní péèi), žádat tyto lékaøe
(zdravotnická zaøízení a zaøízení poskytující zdravotní péèi) o poskytnutí zpráv, poøízení
výpisù nebo opisù z jeho zdravotnické dokumentace nebo z jiných zápisù vztahujících se
k jeho zdravotnímu stavu, popø. tyto výpisy a opisy poøizovat èi zapùjèit a to vše i v dobì
po smrti pojištìného. Vyžaduje-li to pojistitel, je pojištìný povinen dát se v rozsahu
nutném k zajištìní výkonu práv a plnìní povinností pojistitele plynoucích z pojistné
smlouvy na jeho náklad vyšetøit pojistitelem urèeným zdravotnickým zaøízením. Nedáli pojištìný nebo pojistník pojistiteli pøíslušné zmocnìní nebo odmítne-li podstoupit
uvedené vyšetøení, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnìní, dokud takové
zmocnìní neobdrží nebo dokud pojištìný vyšetøení nepodstoupí.
2. Poskytování informací o skuteènostech týkajících se pojištìní pojištìného mùže
pojistitel žádat i od jiných pojistitelù.
3. Souhlas se zjišováním a pøezkoumáváním zdravotního stavu a ostatních skuteèností
týkajících se pojištìní dává pojištìný nebo pojistník podpisem pojistné smlouvy.
4. Skuteènosti, o kterých se pojistitel pøi zjišování zdravotního stavu dozví, smí použít
pouze pro potøebu svou nebo zajistitele, jinak pouze se souhlasem pojištìného nebo
v souladu s platnými zákony.
5. Pojistitel zpracovává osobní údaje pojistníka a pojištìného, pøíp. obmyšleného a údaje
o zdravotním stavu pojištìného v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì
osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pojistník a pojištìný podpisem návrhu na
uzavøení pojistné smlouvy s jejich zpracováváním souhlasí. Tento souhlas udìlují na
celou dobu existence vzájemných závazkù vyplývajících nebo souvisejících s pojistnou
smlouvou. Souhlas se zpracovávání údajù o zdravotním stavu mùže pojištìný kdykoliv
odvolat.

ÈLÁNEK 5
POVINNOSTI ÚÈASTNÍKÙ POJIŠTÌNÍ
1. Pøi uzavírání pojistné smlouvy, jakož i pøi její zmìnì, je pojistník i pojištìný povinen
odpovìdìt pravdivì, úplnì a správnì na všechny písemné dotazy pojistitele vztahující se
k pojištìní, tj. i dotazy týkající se zdravotního stavu, vykonávaného zamìstnání,
podnikání nebo jiné samostatné výdìleèné èinnosti nebo sportovní èinnosti a písemnì
oznámit všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na vznik povinnosti pojistitele plnit.
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Za poskytnutí tìchto údajù je odpovìdný pojištìný i v tìch pøípadech, jestliže dotazník
vyplòuje tøetí osoba, napø. zprostøedkovatel. Vìdomì nepravdivé nebo vìdomì neúplné
odpovìdi pojistníka nebo pojištìného mohou mít za následek odstoupení pojistitele od
pojistné smlouvy, odmítnutí pojistného plnìní nebo jeho pøimìøené snížení pojistitelem
v závislosti na charakteru poskytnutých nepravdivých nebo neúplných informací.
Odpovìdi na dotazy pojistitele je pojištìný, respektive pojistník povinen sdìlit
i zmocnìnci pojistitele. Souèástí písemných dotazù pojistitele je „Zdravotní dotazník“,
který je obsažen v pojistné smlouvì. Pojištìný je povinen na vyžádání pojistitele opatøit
podrobný výpis údajù o zdravotní péèi vedených o jeho osobì u zdravotních pojišoven
a pøedložit jej pojistiteli.
Jestliže dojde v období mezi podáním a pøijetím návrhu pojištìní ke zvýšení rizika, které
je pøedmìtem pojištìní, je povinností pojištìného tuto skuteènost pojistiteli ihned
písemnì oznámit.
Rovnìž pojistitel je povinen pravdivì a úplnì odpovìdìt na všechny písemné dotazy
pojistníka a pojištìného týkající se sjednávaného pojištìní. To platí i v pøípadì, že jde
o zmìnu pojištìní.
Pojištìný, a pokud není pojištìný a pojistník jedna osoba, tak i pojistník, pøípadnì jiný
úèastník je povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do 15 dnù po nastalé
skuteènosti, pojistiteli písemnì oznámit:
a. každou zmìnu povolání (tj. zmìnu zamìstnání, podnikání nebo výkonu jiné
samostatné výdìleèné èinnosti) pojištìného,
b. každou zmìnu zájmové nebo sportovní èinnosti,
c. každou zmìnu adresy úèastníkù pojištìní tj. pojištìného, pojistníka, pøípadnì jiného
úèastníka,
d. každou zmìnu plátce pojistného.
Oznamovací povinnost dle odst. 2 nebo 4 plní pojistník, pojištìný, pøípadnì jiný
úèastník, na vlastní náklady. Oznamovací povinnost je splnìna dnem, kdy je oznámení
doruèeno pojistiteli.
Pojištìný je povinen v pøípadì úrazu nebo onemocnìní vyhledat bez zbyteèného
odkladu lékaøské ošetøení a postarat se o znovunabytí své pracovní schopnosti. Musí
pøedevším svìdomitì dodržovat rady a pokyny lékaøe, lékaøem stanovený léèebný režim
a vylouèit veškeré jednání, které brání uzdravení. V pøípadì porušení léèebného režimu,
které bylo zjištìno osobou urèenou pojistitelem, je pojistitel oprávnìn ode dne zjištìní
jeho porušení pojistné plnìní odmítnout nebo snížit. Pojištìný je povinen vyvinout
potøebnou souèinnost pøi hospitalizaci a pøi kontrole dodržování léèebného režimu.
Pojištìný a pojistník jsou dále povinni dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména
nesmí porušovat povinnosti smìøující k odvrácení nebo zmenšení pojistného
nebezpeèí, které jsou mu uloženy právními pøedpisy nebo na jejich základì, nebo které
na sebe pøevzal pojistnou smlouvou, dále nesmí trpìt porušování tìchto povinností ze
strany tøetích osob.
Pojistník, pojištìný a podle okolností i jiní úèastníci pojištìní, jsou povinni plnit i další
povinnosti uložené jim pojistitelem.

ÈLÁNEK 6
NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
1. Pokud mìlo porušení povinností uvedených v tìchto VPPO, DPP, SU nebo v pojistné
smlouvì podstatný vliv na vznik pojistné události, její prùbìh nebo na zvìtšení rozsahu
jejích následkù anebo na zjištìní nebo urèení výše pojistného plnìní, mùže pojistitel
pojistné plnìní snížit úmìrnì tomu, jaký vliv mìlo toto porušení na rozsah jeho
povinnosti plnit, není-li ustanoveno jinak.
2. V pøípadì, že nebyla splnìna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na
základì svého zjištìní pojistnou smlouvu vypovìdìl, náleží mu pojistné až do konce
pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištìní; jednorázové pojistné náleží
pojistiteli v tomto pøípadì celé.

ÈLÁNEK 7
ZÁNIK POJIŠTÌNÍ
1. Pojištìní zaniká nejpozdìji dne uvedeného v pojistné smlouvì jako konec pojištìní,
pokud pojištìní nezanikne z jiných, v zákonì, VPPO, DPP, SU nebo v pojistné smlouvì
uvedených dùvodù.
2. Je-li sjednáno pojištìní s bìžným pojistným, toto zanikne výpovìdí pojistníka nebo
pojistitele ke konci pojistného období. Výpovìï musí být doruèena alespoò 6 týdnù pøed
uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. Pojistitel nemùže vypovìdìt životní
pojištìní, mùže vypovìdìt pouze neživotní pojištìní nebo pøipojištìní (napø. úrazové,
zproštìní od placení pojistného, zdravotnì sociální, vážných onemocnìní apod.).
3. Pojištìní mùže vypovìdìt pojistitel nebo pojistník do dvou mìsícù po uzavøení pojistné
smlouvy. Výpovìdní lhùta je osmidenní. Jejím uplynutím pojištìní zanikne. Pojistiteli
náleží pojistné za období, kdy bylo pojištìní v platnosti (dlužné pojistné).
4. Bìh výpovìdní lhùty poèíná doruèením výpovìdi druhé smluvní stranì.
5. Soukromé pojištìní zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhùty stanovené
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho èásti, doruèené pojistníkovi.
Tato lhùta nesmí být kratší než 1 mìsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat
upozornìní na zánik pojištìní v pøípadì nezaplacení dlužného pojistného. Lhùtu pro
zaplacení dlužného pojistného lze pøed jejím uplynutím dohodou prodloužit.
6. Pojistník mùže soukromé pojištìní vypovìdìt do 1 mìsíce ode dne doruèení sdìlení
o pøevodu pojistného kmene nebo jeho èásti podle zvláštního právního pøedpisu nebo do
1 mìsíce ode dne zveøejnìní oznámení o odnìtí povolení k provozování pojišovací
èinnosti pojistitele. Dnem doruèení výpovìdi poèíná bìžet osmidenní výpovìdní lhùta,
jejímž uplynutím pojištìní zaniká.
7. Jestliže se v dobì trvání pojištìní pojistné riziko podstatnì zvýší tak, že pokud by v tomto
rozsahu existovalo již pøi uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavøel za
jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 mìsíce ode dne, kdy se dozvìdìl
o zvýšení pojistného rizika, navrhnout zmìnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné
riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádøit do 1 mìsíce ode dne jeho
doruèení.
8. Nesouhlasí-li pojistník se zmìnou pojistné smlouvy nebo nevyjádøí-li se k této zmìnì do
1 mìsíce ode dne doruèení má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovìdìt, a to ve
lhùtì 2 mìsícù ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se zmìnou pojistné smlouvy,
nebo ode dne, kdy uplynula lhùta pro vyjádøení pojistníka. Pojištìní zanikne uplynutím
8 dnù ode dne doruèení výpovìdi pojistníkovi.
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9. Soukromé pojištení zaniká výpovedí pojistníka nebo pojistitele do trí mesícu ode dne
dorucení oznámení vzniku pojistné události. Dnem dorucení výpovedi pocíná bežet
výpovední lhuta jednoho mesíce, jejímž uplynutím pojištení zaniká. Pojistitel takto
nemuže vypovedet životní pojištení, muže vypovedet pouze neživotní pojištení nebo
pripojištení .
10. Zánikem základního pojištìní nebo zmìnou pojištìní na pojištìní s redukovanou
pojistnou èástkou èi dùchodem zanikají souèasnì i všechna pøipojištìní.
11. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištìní dohodnout. V dohodì musí být urèen
okamžik zániku pojištìní a dohodnut zpùsob vzájemného vyrovnání závazkù. Pokud
pojistník v návrhu dohody o ukonèení pojištìní neuvede den, který navrhuje jako den
zániku pojištìní a pojistitel s návrhem dohody o ukonèení pojištìní souhlasí, zanikne
pojištìní za jednorázové pojistné dnem, ve kterém pojistitel tento návrh obdržel.
Pojištìní za bìžné pojistné zanikne posledním dnem pojistného období, v nìmž pojistitel
tento návrh obdržel.
12. Pokud pojištìní zanikne na písemnou žádost pojištìného nebo pojistníka pøed
poèátkem smluvnì stanovené doby pojištìní, vrátí mu pojistitel zaplacené pojistné
snížené o náklady, které vznikly s uzavøením a se správou pojistné smlouvy.
13. V pøípadì zdravotnì sociálního pøipojištìní toto konèí dnem, kdy byl pojištìný uznán
invalidním nebo dnem, kdy byly na základì lékaøského posouzení splnìny zákonné
pøedpoklady pro uznání jeho invalidity. Pro úèely splnìní zákonných pøedpokladù lze
použít i posouzení odborným lékaøem jmenovaným pojistitelem.
14. Zdravotnì sociální pøipojištìní zaniká vyplacením pojistného plnìní – denního
odškodného za dobu 365 dnù. Pro úèely tohoto ustanovení se jednotlivé pracovní
neschopnosti nebo pobyty v nemocnici zpùsobené stejnou diagnózou sèítají, pokud
pøestávka mezi nimi nepøesahuje 6 mìsícù.
15. Zdravotnì sociální pøipojištìní zaniká rovnìž dnem, kdy pojištìný nebo pojistník
pøestane mít trvalé bydlištì na území Èeské republiky.
16. Úrazové pojištìní zaniká v dùsledku smrti pojištìného. Všechna pøipojištìní konèí dnem
úmrtí pojištìného, pøiznáním invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì, redukcí
hlavního pojištìní nebo uplynutím pojistné doby.

ÈLÁNEK 8
ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY, ODMÍTNUTÍ POJISTNÉHO
PLNÌNÍ A JEHO DÙSLEDKY
1. Pøi vìdomém porušení povinností uvedených v ustanovení èl. 5 tìchto VPPO mùže
pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže pøi pravdivém a úplném odpovìzení
dotazù by pojistnou smlouvu neuzavøel. Toto právo mùže pojistitel uplatnit do dvou
mìsícù ode dne, kdy takovou skuteènost zjistil; jinak právo zanikne. To platí i v pøípadì
zmìny pojistné smlouvy.
2. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek odstavce 1,
i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocnìný zástupce nepravdivì nebo neúplnì
zodpovìdìl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištìní.
3. Odstoupením od pojistné smlouvy se pojistná smlouva od poèátku ruší. Pojistitel je
povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od
pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odeète to, co již ze
soukromého pojištìní plnil, i když bylo plnìno jiné osobì. V pøípadì odstoupení
pojistitele se od zaplaceného pojistného odeèítají i náklady spojené se vznikem
a správou soukromého pojištìní uvedené v Pøehledu poplatkù. Pojistník nebo pojištìný,
který není souèasnì pojistníkem, popøípadì obmyšlený, je ve stejné lhùtì jako pojistitel
povinen pojistiteli vrátit èástku vyplaceného pojistného plnìní, která pøesahuje výši
zaplaceného pojistného. Není-li pojistník naživu, potom se pojistné vrací tomu, kdo má
právo na pojistné plnìní; v pøípadì, že pojistnou událostí je smrt pojištìného, pojistné
se po odeètu nákladù vrátí oprávnìné osobì.
4. Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavøenou formou obchodu na dálku, je pojistník
oprávnìn odstoupit od smlouvy ve lhùtì 14 dnù ode dne, kdy obdržel sdìlení o uzavøení
obchodu na dálku nebo ode dne, kdy mu byly sdìleny pojistné podmínky, pokud
k tomuto sdìlení dojde na jeho žádost po uzavøení pojistné smlouvy. Jedná-li se
o pojištìní spadající do odvìtví životních pojištìní podle zákona o pojišovnictví, je
pojistník oprávnìn odstoupit od smlouvy ve lhùtì 30 dnù ode dne, kdy obdržel sdìlení
o uzavøení obchodu na dálku nebo ode dne, kdy mu byly sdìleny pojistné podmínky,
pokud k tomuto sdìlení dojde na jeho žádost po uzavøení pojistné smlouvy.
5. Pojistitel mùže plnìní z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a. pøíèinou pojistné události byla skuteènost, o které se dozvìdìl až po vzniku pojistné
události a kterou nemohl zjistit pøi sjednávání pojištìní nebo jeho zmìnì v dùsledku
úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì zodpovìzených písemných
dotazù, a jestliže by pøi znalosti této skuteènosti v dobì uzavøení pojistné smlouvy
tuto smlouvu neuzavøel, nebo ji uzavøel za jiných podmínek, nebo
b. oprávnìná osoba uvede pøi uplatòování práva na plnìní z pojištìní vìdomì
nepravdivé nebo hrubì zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo
podstatné údaje týkající se této události zamlèí.
6. Dnem doruèení oznámení o odmítnutí pojistného plnìní pojištìní zanikne.
7. Zanikne-li pojištìní odmítnutím poskytnutí pojistného plnìní pojistitelem dle odst.
5 tohoto èlánku nebo zanikne-li pojištìní za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší
než jeden rok, u nìhož bylo pojistné zaplaceno, smrtí pojištìného a nevznikne nárok na
pojistné plnìní, vrátí pojistitel pojistníkovi nespotøebované pojistné po odeètení nákladù
uvedených v odst. 3.

ÈLÁNEK 9
ZMÌNY A NÁHRADY POJIŠTÌNÍ
1. Dohodnou-li se úèastníci o zmìnì rozsahu již sjednaného pojištìní, plní pojistitel ze
zmìnìného pojištìní až z pojistných událostí, které nastanou od smluvnì stanoveného
dne, nejdøíve však v 00,00 hodin, následujícího po uzavøení dohody.
2. V pøípadì, že zamìstnavatel pøispívá na pojistné, nelze provádìt mimoøádné výbìry ani
pùjèky.
3. Na žádost pojistníka je možno zmìnit bìhem doby trvání pojištìní obmyšlenou osobu,
pøípadnì i pojistníka; v pøípadì vinkulace (pøevod práv) je možno provést pouze zmìnu
pojistníka, a to se souhlasem osoby, v jejíž prospìch bylo pojištìní vinkulováno a za
podmínky souhlasu pojištìného.
4. Na žádost pojistníka, pokud je zaplaceno bìžné pojistné v plné výši alespoò za 1 rok
trvání pojištìní, je možno zmìnit bìhem doby trvání pojištìní pojistnou èástku popø.
pojistnou dobu.
5. Pøi náhradì rezervotvorného pojištìní (životní pojištìní, k nìmuž pojistitel z èásti
pojistného vytváøí matematickou rezervu pojistného životních pojištìní, napø. pojištìní
pro pøípad smrti nebo dožití, dùchodové pojištìní) jiným rezervotvorným pojištìním,
zanikne pùvodní pojištìní dnem bezprostøednì pøedcházejícím dni, v nìmž nastala

úèinnost nové pojistné smlouvy. Tuto náhradu lze provést jen tehdy, vznikne-li
z pùvodního pojištìní nárok na odkupné (odkupné je èást nespotøebovaného pojistného
ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypoètená pojistnì matematickými
metodami k datu zániku soukromého pojištìní).
6. Jestliže pøi náhradì pojištìní (rizikového i rezervotvorného) jsou v novém pojištìní
vyšší pojistné èástky, popø. další pojistná rizika, oproti pùvodnímu pojištìní, nepøihlíží
se pro pøípadné èekací doby, lhùtu požadovanou pro nárok na zproštìní od placení
pojistného a dobu požadovanou pro nárok na pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného
následkem sebevraždy, k dobì trvání pùvodního pojištìní.

ÈLÁNEK 10
PØERUŠENÍ PLACENÍ POJISTNÉHO SOUKROMÉHO POJIŠTÌNÍ
Soukromé pojištìní lze pøerušit, bylo-li to v doplòkových pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvì zvláš ujednáno.

ÈLÁNEK 11
POJISTNÁ DOBA, POJISTNÉ, POJISTNÉ OBDOBÍ A DOBA PLACENÍ
POJISTNÉHO
1. V pojistné smlouvì se stanoví pojistná doba, to je doba, na kterou bylo pojištìní
sjednáno. Pojistné období je èasové období dohodnuté v pojistné smlouvì, za které se
platí pojistné. Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, je pojistným obdobím doba
12 mìsícù (pojistný rok). Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na
kterou bylo pojištìní sjednáno.
2. Dobu trvání pojištìní lze sjednat na pøesnì stanovenou dobu se sjednaným koncem
pojištìní (doba urèitá), nebo bez sjednaného konce pojištìní (doba neurèitá). Pojistný
rok je rok, který zaèíná vždy ve výroèní den pojištìní a konèí jeden den pøed
následujícím výroèním dnem pojištìní. Výroèní den poèátku pojištìní je den
v kalendáøním roce, který se svým oznaèením, tj. èíslem dne v kalendáøním mìsíci
i èíslem kalendáøního mìsíce shoduje se dnem poèátku pojištìní.
3. Pojistné je úplatou za pojištìní. Pojistitel má právo na pojistné za dobu od data poèátku
do data zániku pojištìní. Pojistné zaplacené za dobu po zániku pojištìní je tzv.
nespotøebované pojistné.
4. Pojistník je povinen platit pojistné, a to za dohodnutá pojistná období (bìžné pojistné).
Bìžným pojistným je roèní pojistné. Pojistník mùže na základì písemné dohody
s pojistitelem platit roèní pojistné v pololetních, ètvrtletních nebo mìsíèních splátkách
(splátky pojistného); lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou
dobu, na kterou bylo pojištìní sjednáno (jednorázové pojistné). Právo pojistitele na
pojistné vzniká dnem uzavøení pojistné smlouvy. Pojistitel není povinen zasílat
pojistníkovi žádné výzvy k zaplacení pojistného. Zaslání takové výzvy nemùže být
v žádném pøípadì považováno jako pøevzetí takového závazku pojistitelem.
5. Bìžné pojistné se platí po celou pojistnou dobu. Pojistitel mùže stanovit, u kterých
pojištìní lze bìžné pojistné platit po dobu kratší (pojištìní se zkrácenou dobou placení).
6. Splátky pojistného, výše a termíny splatnosti jednotlivých splátek pojistného jsou
stanoveny v pojistné smlouvì. Nebude-li nìkterá splátka uhrazena øádnì a vèas
a v dohodnuté výši, výhoda splátky odpadá a pojistitel má právo kdykoliv žádat
zaplacení zbývající èásti pojistného najednou. Pojištìný je povinen pøedložit pojistiteli
podklady rozhodné pro výpoèet pojistného a pøípadné zmìny ve výši pojistného.
Pojistitel je oprávnìn kdykoliv ovìøit správnost a úplnost tìchto podkladù. Nebylo-li
dohodnuto jinak, bìžné pojistné za první pojistné období, anebo první splátku na
pojistné nebo jednorázové pojistné je pojistník povinen zaplatit nejpozdìji v den
poèátku pojištìní. Bìžné pojistné za další pojistná období (následné pojistné) je splatné
vždy v první den pøíslušného pojistného období. Je-li pojistník v prodlení s placením
pojistného, je pojistitel oprávnìn požadovat náhradu upomínacích výloh dle Pøehledu
poplatkù a úroku z prodlení ve výši, kterou urèuje platný právní pøedpis. Pojistné se platí
v èeské mìnì, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak. Za datum jeho úhrady se
pokládá den, kdy je pojistné pøipsáno na úèet pojistitele.
7. Není-li bìžné pojistné za pøíslušné pojistné období nebo splátka pojistného zaplacena
v plné výši, použije pojistitel jakoukoliv další platbu pojistného, popø. její èást, na
úhradu dlužného pojistného, resp. dlužné splátky, a to i v pøípadì, je-li tato další platba
pojistníkem urèena na jiné pojistné období.
8. Pojistitel je oprávnìn ze soukromého pojištìní zapoèíst proti pojistnému plnìní nebo
odkupnému dlužné èástky pojistného a jiné splatné pohledávky, vèetnì náhrady
upomínacích výloh a úroku z prodlení a to i tehdy, není-li oprávnìná osoba totožná
s pojistníkem. Pøípadné pøeplatky pojistného použije pojistitel na úhradu pojistného za
další pojistné období nebo je vrátí pojistníkovi. Pojistitel je rovnìž oprávnìn odeèíst
dlužné pojistné z pøípadného vloženého mimoøádného pojistného.
9. Výše pojistného se urèuje podle sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy
pojištìní. Stanoví se zejména s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou
a sportovní èinnost, jakož i s ohledem na zdravotní stav a vstupní vìk pojištìného. Výši
pojistného dále ovlivòuje rozsah pojistné ochrany, výše pojistných èástek a doba trvání
pojištìní. Pokud výše pojistného závisí na vìku pojištìného, považuje se pro úèely
stanovení pojistného za jeho vìk rozdíl mezi kalendáøním rokem poèátku pojištìní
a kalendáøním rokem narození pojištìného.
10. Rezerva pojistného je hodnota závazkù pojistitele stanovená pojistitelem k urèitému
èasovému okamžiku v souladu s platnou právní úpravou a jeho vnitøními pøedpisy.
11. Pojistitel má právo v souvislosti se zmìnami podmínek rozhodných pro stanovení výše
pojistného, s výjimkou zmìny vìku a zdravotního stavu u pojištìní osob, upravit novì
výši bìžného pojistného na další pojistné období. Zmìna sazeb se bude odvíjet od
porovnání kalkulovaného pojistného a skuteèného pojistného plnìní. Toto porovnání
bude provádìno jednou roènì. Pojistitel je povinen novì stanovenou výši pojistného
sdìlit pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì 2 mìsícù pøed splatností pojistného za pojistné
období, ve kterém se má výše pojistného zmìnit. V jiných pøípadech nelze bez dohody
s pojistníkem výši pojistného mìnit, nestanoví-li platný právní pøedpis jinak.
12. Pokud pojistník se zmìnou výše pojistného podle odst. 11 nesouhlasí, musí svùj
nesouhlas uplatnit do jednoho mìsíce ode dne, kdy se o navrhované zmìnì výše
pojistného dozvìdìl; v tomto pøípadì pak pojištìní zanikne uplynutím pojistného
období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je
povinen ve sdìlení o novì stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek
upozornit. Pokud se pojištìný ke zmìnì výše pojistného do konce sjednané doby
pojištìní nevyjádøí, má se za to, že nesouhlasí se zmìnou výše pojistného a pojistná
ochrana zaniká uplynutím v pojistné smlouvì dohodnuté doby pojištìní.
13. Pojistitel je povinen pøijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky z pojištìní
vyplývající z pojistné smlouvy též od zástavního vìøitele pojistníka, od oprávnìné
osoby, od pojištìného, èi od jiného úèastníka pojištìní.
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14. Pøípadné pøebytky pojistného èi jejich èást použije pojistitel ke zvýhodnìní pojištìní
formou zvýšení pøíspìvku zábrany škod nebo snížení sazeb pojistného, zvýšení
pojistných èástek, zvýšení podílu na výnosech, pøípadnì rozšíøení rozsahu pojištìní
v souladu se svými vnitøními pøedpisy.

ÈLÁNEK 12
UVEDENÍ NESPRÁVNÉHO DATA NAROZENÍ
1. Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištìného a v dùsledku toho bylo
pojistitelem chybnì stanoveno pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo
pojistná èástka, je pojistitel oprávnìn pojistné plnìní z této smlouvy snížit v pomìru výše
pojistného, které bylo placeno, k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník
uvedl správné datum narození pojištìného.
2. Bylo-li v dùsledku nesprávnì uvedených údajù o datu narození pojištìného placeno
vyšší pojistné, je pojistitel povinen upravit jeho výši poèínaje pojistným obdobím
následujícím po pojistném období, ve kterém se správné údaje dozvìdìl. Pojistné
placené za následující pojistná období se snižuje o pøeplatek pojistného, v pøípadì
jednorázového pojistného je pojistitel povinen pøeplatek pojistného pojistníkovi bez
zbyteèného odkladu vrátit.
3. Zjistí-li pojistitel v dobì trvání pojištìní, že pojistník uvedl nesprávné datum narození
pojištìného, je oprávnìn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem
v pøípadì správnì uvedeného data narození pojištìného v dobì uzavøení pojistné
smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavøel.

ÈLÁNEK 13
ZPROŠTÌNÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO
1. Je-li to v pojistné smlouvì dohodnuto, je za podmínek stanovených VPPO, pøípadnì
pøíslušných DPP nebo SU po dobu, po kterou je pojištìnému pøiznán invalidní dùchod
pro invaliditu tøetího stupnì, pojistník zproštìn povinnosti platit bìžné pojistné za
základní pojištìní (ne za úrazová èi jiná pøipojištìní), pokud je pojištìnému bìhem trvání
pojištìní, nejdøíve však po dvou letech od uzavøení pojistné smlouvy pøiznána invalidita
tøetího stupnì podle zákona o dùchodovém pojištìní. Splnìní podmínky dvou let od
uzavøení pojistné smlouvy se nevyžaduje, je-li pojištìnému pøiznána invalidita tøetího
stupnì v dùsledku úrazu, který splòuje podmínky definované pojistitelem pro úrazové
pojištìní a k nìmuž došlo bìhem trvání pojištìní. Zproštìní od placení pojistného poèíná
prvním dnem pojistného období, které následuje bezprostøednì po dni pøiznání
invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì pojištìnému. Dnem pøiznání
invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì se rozumí den, resp. datum, které je
uvedeno ve výroku rozhodnutí oprávnìného orgánu jako den, od nìhož se pøiznává
invalidní dùchod. Prokazuje-li pojistník invaliditu tøetího stupnì pojištìného odborným
lékaøským posudkem, poèíná zproštìní ode dne nejbližší splatnosti pojistného nejblíže
následujícího po dni, ve kterém pojistitel tento posudek obdržel.
2. Pojistník, který není zároveò pojištìným, je zproštìn povinnosti platit pojistné jen tehdy,
pokud podmínky pro zproštìní splòuje pojištìný.
3. Byla-li pojištìnému v dobì uzavøení pojistné smlouvy pøiznána invalidita tøetího stupnì
nebo nárok na zproštìní od placení pojistného mu nemohl být uznán z dùvodu nesplnìní
dvouleté lhùty (odst. 1) nebo zproštìní od placení pojistného bylo po ocenìní
zdravotního stavu vylouèeno, pak mu ani pozdìji zproštìní od placení pojistného
z dùvodu invalidity nebude pøiznáno.
4. Pojistník prokazuje invaliditu tøetího stupnì pojištìného rozhodnutím o pøiznání
invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì pojištìnému podle zákona
o dùchodovém pojištìní nebo odborným lékaøským posudkem o jeho invaliditì tøetího
stupnì, který je pojistitelem uznán (nemá-li pojištìný nárok na invalidní dùchod pro
invaliditu tøetího stupnì podle zákona o dùchodovém pojištìní). Tento zpùsob
prokazování invalidity tøetího stupnì platí i pro jiné pøípady, kde se hovoøí o invalidním
dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì. Pojistitel si vyhrazuje právo na lékaøskou
prohlídku pojištìného, aby mohl urèit, zda je úplnì a trvale invalidní v souladu
s podmínkami a ustanoveními soukromého pojištìní pojistitele. Zproštìní od placení
pojistného podle tohoto pojištìní bude založeno na koneèném rozhodnutí vyplývajícím
z takové lékaøské prohlídky v pøípadech, kdy pojistitel využije tohoto práva.
5. Podmínkou pro zproštìní pojistníka od placení pojistného je zaplacení pojistného za
celou dobu trvání pojištìní až do dne splatnosti pojistného, od kterého má zproštìní
poèít.
6. Nároku na pojistné se pojistitel nevzdává, pokud k podání písemné žádosti a vznesení
nároku na zproštìní od placení pojistného došlo po uplynutí šesti mìsícù ode dne
splatnosti této splátky pojistného.
7. Zproštìní od placení pojistného se pøiznává za pøedpokladu, že invalidita nastala
následkem tìlesného poranìní nebo nemoci, která vznikla po datu poèátku tohoto
pojištìní a pøed datem výroèí tohoto pojištìní následujícím po dni, kdy pojištìný dosáhl
vìku 60 let a zároveò za pøedpokladu, že invalidita nenastala následkem:
a. tìlesného sebepoškození pojištìného nebo pokusem o nìj nebo následkem zranìní
zámìrnì zpùsobeného pojištìnému na základì jeho požadavku jakoukoli osobou
nebo osobami, bez ohledu na duševní stav pojištìného ve všech pøípadech uvedených
v tomto odstavci, nebo
b. choroby nebo nemoci jakéhokoli druhu nebo následkem fyzického nebo psychického
postižení zpùsobeného v dùsledku pøíèin uvedených v odst. 7 a) tohoto èlánku,
c. cesty nebo letu jakýmkoli leteckým prostøedkem, kromì pøípadù, kdy pojištìný
cestuje osobní leteckou linkou na stanovené trase podle stanoveného letového øádu,
d. dobrovolné úèasti na protiprávním aktu.
8. Písemné oznámení pojistné události musí být doruèeno pojistiteli bìhem života
pojištìného a bìhem doby trvání invalidity.
9. Pojištìný je povinen na žádost pojistitele, ve vhodných intervalech, pøedkládat dùkaz
o trvání invalidity tak, jak je uvedeno výše. Pokud tato invalidita trvá bez pøerušení celé
dva roky, pojistitel nebude požadovat tento dùkaz více než jedenkrát v každém
následujícím roce. Pokud pojištìný nepøedloží v pojistitelem stanoveném termínu
požadovaný dùkaz nebo bude schopen vykonávat jakoukoli obchodní èinnost nebo
jakékoli zamìstnání pøinášející zisk nebo výdìlek, potom poèínaje tímto okamžikem, je
pojištìný povinen uhrazovat všechny splátky pojistného v souladu s tìmito VPPO
a ostatními podmínkami pojistné smlouvy.
10. Jestliže zproštìní od placení pojistného neskonèí dle odst. 9, pak konèí dnem
bezprostøednì pøedcházejícím dni splatnosti pojistného, který nejblíže následuje po dni,
od nìhož nemìl pojištìný pøiznánu invaliditu tøetího stupnì, nejpozdìji konèí uplynutím
doby sjednané pro placení bìžného pojistného, pokud není v DPP, SU nebo v pojistné
smlouvì dohodnuto jinak.
11. Bylo-li pojištìní sjednáno na dobu neurèitou nebo na dobu pøesahující vìk rozhodný pro
pøiznání starobního dùchodu, konèí zproštìní od placení pojistného nejpozdìji

uplynutím pojistného období, ve kterém pojištìný dosáhl vìku rozhodného pro
pøiznání starobního dùchodu, pokud není v DPP, SU nebo v pojistné smlouvì dohodnuto
jinak.

ÈLÁNEK 14
DÙSLEDKY NEPLACENÍ POJISTNÉHO, REDUKCE POJISTNÉ
ÈÁSTKY A SNÍŽENÍ ROÈNÍHO DÙCHODU
1. Došlo-li k marnému uplynutí lhùty stanovené dle èlánku 7 odst. 5, pojištìní zaniká nebo
se mìní automaticky na pojištìní se sníženou pojistnou èástkou (redukce pojistné
èástky) nebo na snížený roèní dùchod a to bez povinnosti platit bìžné pojistné, pokud
splòuje pøedpoklady odst.2. Totéž platí, byla-li zaplacena jen èást pojistného.
2. V pøípadì marného uplynutí lhùty stanovené pojistitelem:
a. rezervotvorné pojištìní, u nìhož bylo pojistné zaplaceno za kratší dobu než dva roky
nebo i za dobu delší, ale nebyla vytvoøena kladná rezerva pojistného, a rizikové
pojištìní zanikne bez náhrady.
b. rezervotvorné pojištìní, u nìhož bylo pojistné zaplaceno alespoò za první dva roky
trvání pojištìní a byla vytvoøena kladná rezerva pojistného, se zmìní na pojištìní se
sníženou pojistnou èástkou nebo sníženým dùchodem (redukce pojistné èástky nebo
dùchodu), a to bez povinnosti platit další pojistné; podmínkou je, že snížená pojistná
èástka dosáhne alespoò 10.000 Kè nebo snížený roèní dùchod alespoò 1.000 Kè.
c. rezervotvorné pojištìní, u nìhož bylo pojistné zaplaceno alespoò za první dva roky
trvání pojištìní, ale po provedení redukce podle písm. b) by snížená pojistná èástka
nedosáhla 10.000 Kè nebo snížený roèní dùchod 1.000 Kè, zanikne bez náhrady
s výjimkou pøípadu, kdy byla vytvoøena kladná rezerva pojistného; v takovém
pøípadì náleží pojistníkovi odkupné.
3. Sníženou pojistnou èástku nebo snížený roèní dùchod stanoví pojistitel. Redukcí
pojistné èástky se pùvodní pojištìní (s výjimkou dùchodového) zmìní na pojištìní pro
pøípad smrti nebo dožití se sníženou pojistnou èástkou, kterou pojistitel vyplatí buï
v pøípadì smrti pojištìného nebo pøi jeho dožití se konce pojištìní. Dùchodové pojištìní
se redukcí dùchodu zmìní na pojištìní doživotního dùchodu nebo na pojistnou èástku,
která bude vyplacena jednorázovì pøi dožití se dne stanoveného jako poèátek výplaty
dùchodu nebo konec pojistné doby.
4. K redukci pojistné èástky nebo snížení roèního dùchodu dojde prvního dne po uplynutí
lhùty, jíž by jinak soukromé pojištìní zaniklo pro neplacení pojistného.
5. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištìní nebo do úèinnosti redukce. Pojistitel
má právo odeèíst a ponechat si z rezervy pojistného èástky, které jí pojistník nebo
pojištìný dluží a až po tomto vyrovnání závazkù provést redukci.
6. Pojištìní pro pøípad smrti, které bylo sjednáno na pøesnì stanovenou dobu za bìžné
pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez nároku na redukci pojistné èástky.

ÈLÁNEK 15
VYMEZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
1. Pojistná událost je nahodilá událost blíže oznaèená v pojistné smlouvì, se kterou je
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní. Pojistnou událostí je
a. smrt pojištìného nebo
b. skuteènost, že se pojištìný dožil dne uvedeného v pojistné smlouvì jako konec
pojištìní, nebo jako poèátek výplaty dùchodu nebo
c. vážné onemocnìní, pokud bylo pojištìno nebo
d. úraz pokud byl pojištìn nebo
e. pracovní neschopnost pokud byla pojištìna
f. pobyt v nemocnici pokud byl pojištìn nebo
g. nastala-li jiná skuteènost, uvedená v pojistné smlouvì jako podmínka pro plnìní
pojištìnému.
2. Pojištìní se týká pojistných událostí, které nastanou bìhem doby trvání pojištìní.
3. Nastane-li pojistná událost v èekací dobì, nevzniká nárok na pojistné plnìní buï vùbec
nebo vznikne jen v omezené výši; èekací doba je doba, která poèíná bìžet od poèátku
pojištìní, jejíž délka je stanovena v pøíslušných DPP, SU nebo pojistné smlouvì.
4. Nahodilou událostí je taková skuteènost, o níž lze pøedpokládat, že mùže nastat avšak
není známo, kdy nastane nebo zda vùbec nastane. Za nahodilou událost nelze považovat
takovou skuteènost, která vznikla projevem vùle zúèastnìné osoby nebo na její popud.
Zúèastnìnou osobou rozumíme pojištìného nebo pojištìné dítì, pojistníka, oprávnìné
osoby a osoby jim blízké. Za nahodilou událost nelze považovat takovou skuteènost,
která logicky musí vzniknout a je jen otázkou èasu, kdy k ní dojde.
5. Kdo má právo na pojistné plnìní a žádá je, je povinen, bez zbyteèného odkladu, písemnì
požádat pojistitele o výplatu pojistného plnìní, podat pravdivé vysvìtlení o vzniku
a rozsahu následkù pojistné události a na vyžádání pojistitele pøedložit další požadované
doklady potøebné ke zjištìní okolností rozhodných pro posouzení nárokù na plnìní
z pojištìní a jeho výše vèetnì informací o zdravotním stavu pojištìného a zpùsobu a dobì
léèení. Není-li pojistník souèasnì pojištìným, má tuto povinnost pojištìný; je-li
pojistnou událostí smrt pojištìného, má tuto povinnost oprávnìná osoba. K objasnìní
povinnosti poskytnout pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného mùže pojistitel
požadovat další potøebné doklady a sám provést potøebná šetøení. Pøedkládané
dokumenty musí být v èeském jazyce nebo doloženy autorizovaným pøekladem, který
na své náklady zabezpeèí žadatel. Nastane-li pojistná událost v cizinì, pojistitel
neodpovídá za nedostatky a neúplnost dokladù vzniklé v dùsledku jazykových problémù
pojištìného a v dùsledku neznalosti místních podmínek pojištìným.
6. Nestanoví-li pøíslušný právní pøedpis jinak, je pojistitel povinen ukonèit šetøení do tøí
mìsícù po tom, co mu byla pojistná událost podle odst. 5 oznámena. Nemùže-li ukonèit
šetøení ve lhùtì podle vìty prvé, je pojistitel povinen sdìlit osobì, které má vzniknout
nebo vzniklo právo na pojistné plnìní dùvody, pro které nelze šetøení ukonèit,
a poskytnout jí na její žádost pøimìøenou zálohu. Lhùtu podle vìty prvé lze dohodou
prodloužit. Tato lhùta nebìží, je-li šetøení znemožnìno nebo ztíženo z viny oprávnìné
osoby, pojistníka nebo pojištìného.
7. Pokud byly náklady šetøení pojistné události vynaložené pojistitelem vyvolány nebo
zvýšeny porušením povinností úèastníkù soukromého pojištìní, má pojistitel právo
požadovat na tom, kdo povinnost stanovenou VPPO, DPP nebo SU porušil, pøimìøenou
náhradu.

ÈLÁNEK 16
OPRÁVNÌNÁ OSOBA A OBMYŠLENÝ
1. Oprávnìná osoba je osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne právo na pojistné
plnìní. Obmyšlený je osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které vznikne právo
na pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného.
2. Je-li dohodnuto, že pojistnou událostí je smrt pojištìného, mùže pojistník urèit fyzickou
nebo právnickou osobu (obmyšleného), které má pojistnou událostí vzniknout právo na
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plnìní, a to jménem nebo vztahem k pojištìnému. Až do vzniku pojistné události mùže
urèení osoby zmìnit. Je-li pojistník odlišný od pojištìného, mùže urèit nebo zmìnit
osobu obmyšleného nebo pohledávky z pojištìní postoupit nebo zastavit jen se
souhlasem pojištìného. Zmìna urèení osoby je úèinná doruèením sdìlení pojistiteli.
Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospìch obmyšleného, je k uzavøení takové
pojistné smlouvy tøeba souhlasu pojištìného, popøípadì zákonného zástupce takové
osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. Souhlas pojištìného nebo zákonného
zástupce se vyžaduje i v pøípadì zmìny obmyšleného, zmìny podílù na pojistném
plnìní, bylo-li urèeno více obmyšlených, a k vyplacení odkupného.
U životního pojištìní je v pøípadì smrti úrazem oprávnìnou osobou z úrazového
pøipojištìní pojištìného osoba totožná s obmyšlenou osobou pro sjednané životní
pojištìní. Není-li jí, pak tohoto práva nabývají osoby dle èl. 16 odst. 6 - 7 VPPO.
Obmyšlený se v pojistné smlouvì urèuje jménem, pøíjmením, rodným èíslem a podílem
v procentech, kterým se má podílet na pojistném plnìní, nebo vztahem k pojištìnému
a podílem v procentech. V pøípadì, že obmyšleným je právnická osoba, je urèena
názvem a podílem v % (napø. pøi vinkulaci). Pokud je pojistná smlouva vinkulována ve
prospìch obmyšleného, nelze po dobu vinkulace tuto oprávnìnou osobu mìnit.
Není-li obmyšlený v dobì pojistné události stanoven nebo nenabude-li práva na plnìní,
nabývají tohoto práva manžel pojištìného, a není-li ho, pak dìti pojištìného.
Není-li osob uvedených v odst. 6, nabývají tohoto práva rodièe pojištìného, a není-li
jich, nabývají práva na pojistné plnìní osoby, které žily s pojištìným po dobu nejménì
jednoho roku pøed jeho smrtí ve spoleèné domácnosti a které z tohoto dùvodu peèovaly o
spoleènou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištìného; není-li ani tìchto
osob, nabývají tohoto práva dìdici pojištìného.

ÈLÁNEK 17
POJISTNÉ PLNÌNÍ
1. Právo na pojistné plnìní vznikne, nastanou-li skuteènosti, se kterými je spojen vznik
povinnosti pojistitele plnit (pojistná událost).
2. Pro èástku, ze které se stanoví výše pojistného plnìní v pøípadì pojistné události, popø.
která je jeho horní hranicí se používá pojem pojistná èástka.
3. Pokud dojde k pojistné události, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnìní.
Pojistné plnìní je splatné po písemném oznámení pojistné události a pøedložení všech
požadovaných dokladù tím, kdo má právo na plnìní. Tyto dokumenty si pojistitel
ponechává. Šetøení musí být provedeno bez zbyteèného odkladu. Pojistné plnìní je
splatné do 15 dnù po skonèení šetøení nutného k výplatì pojistného plnìní. Šetøení je
skonèeno, jakmile pojistitel sdìlí jeho výsledky oprávnìné osobì.
4. Pojistitel není v prodlení s pojistným plnìním po dobu, po kterou je pojistník, pojištìný,
obmyšlený nebo oprávnìná osoba v prodlení s plnìním povinností, které pøevzal/a na
základì pojistné smlouvy, VPPO, DPP nebo SU.
5. Pro vznik nároku na pojistné plnìní musí být souèasnì splnìny všechny smluvnì
dohodnuté podmínky a zákonem stanovené pøedpoklady.
6. Vznikne-li právo na pojistné plnìní nìkolika osobám a nejsou-li jejich podíly urèeny, má
každá z nich právo na stejný díl.
7. Pojistné plnìní je splatné v tuzemsku a v tuzemské mìnì, pokud nebylo v pojistné
smlouvì ujednáno jinak.
8. Pojistné plnìní mùže být se souhlasem pojištìného pøedmìtem zástavní smlouvy.
9. Oprávnené osoby mohou pojistné plnení odmítnout. V takovém prípade postupne
vzniká právo na pojistné plnení dalším osobám uvedeným v cl. 16, odst. 6 a 7. Jestliže
právo na pojistné plnení postupne nevznikne ani dedicum pojišteného nebo i ti pojistné
plnení odmítnou, pojistné plnení zustane pojistiteli, který je použije na zvýšení rezerv
životního pojištení.
10. Pojistné plnìní uhrazené pojistitelem prostøednictvím zmocnìného pojišovacího
zprostøedkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí se považuje za
uhrazené okamžikem, kdy je oprávnìná osoba skuteènì obdrží.

ÈLÁNEK 18
OMEZENÍ POJISTNÉHO PLNÌNÍ
1. V pøípadì obnosového pojištìní není pojistitel povinen plnit z pojistných událostí,
k nimž došlo v dùsledku války, události podobné válce nebo obèanské války, vzpoury,
stávky, výluky, povstání nebo jiných obèanských nepokojù a teroristických aktù (tj.
násilné jednání motivované zejména politicky, sociálnì, ideologicky nebo nábožensky)
nebo zásahu státní nebo úøední moci. Obnosové pojištìní se nevztahuje na smrt èi
poškození zdraví, které pojištìný utrpìl:
a. následkem úèinkù jaderné èi atomové energie,
b. pøi øízení sportovních letadel nebo pøi seskoku padákem. Za letadla se též považují
balóny, rogala, kluzákové padáky apod.,
c. pøi provozování extrémních sportù, jako jsou napø. extrémní horolezectví, hloubkové
potápìní do více jak 30 m, speleologie, skok do hloubky na gumovém lanì, sjíždìní
divokých vod, adrenalinové sporty apod.,
d. pøi úèasti pojištìného jako øidièe nebo spolujezdce motorových prostøedkù na souši,
ve vodì èi ve vzduchu na závodech a soutìžích nebo pøi pøípravì na nì.

2. V pøípadì smrti z dùsledkù nebo následkù, uvedených v odstavci 1, pojištìní zanikne
bez práva na pojistné plnìní a v pøípadì rezervotvorného pojištìní pojistitel vyplatí
rezervu pojistného vytvoøenou ke dni smrti pojištìného, stanovenou podle pojistnì
technických zásad.
3. Pojistitel je oprávnìn snížit plnìní až o jednu polovinu, došlo-li k pojistné události:
a. v souvislosti s jednáním pojištìného, pro které byl pravomocnì odsouzen; bylo-li
toto jednání pojištìného úmyslné nebo pro spoleènost zvláš nebezpeèné, mùže
pojistitel pojistné plnìní snížit o více než polovinu,
b. v dùsledku požití alkoholu, požití nebo aplikace lékù (s výjimkou užití zpùsobem
pøedepsaným pojištìnému lékaøem), omamných èi toxických látek pojištìným,
c. v souvislosti s jednáním pojištìného, jímž jinému zpùsobil újmu na zdraví nebo smrt
anebo jímž jinak hrubì porušil dùležitý zájem spoleènosti nebo
d. nesplnil-li pojištìný nebo pojistník nìkterou z povinností uvedených ve VPPO, DPP,
SU nebo v pojistné smlouvì a toto jeho jednání mìlo vliv na výši pojistného plnìní.
4. Osoba, které má smrtí pojišteného vzniknout právo na plnení, tohoto práva nenabude,
zpusobila-li pojištenému smrt úmyslným trestným cinem nebo se na spáchání takového
trestného cinu podílela a byla pro nej soudem uznána vinnou. Až do nabytí právní moci
rozsudku není pojistitel povinen plnit.

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
ÈLÁNEK 19
PROMLÈENÍ
Právo na plnìní z pojištìní se promlèí nejpozdìji za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištìní,
za 10 let; promlèecí doba práva na pojistné plnìní poèíná bìžet za 1 rok po vzniku pojistné
události.

ÈLÁNEK 20
DORUÈOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
1. Pro úèely doruèování písemností v rámci smluvního vztahu si strany dohodly, že
doruèování se provádí na adresu bydlištì/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví pojistné
smlouvy. V pøípadì zmìny adresy/sídla jsou úèastníci povinni tuto zmìnu bez
zbyteèného odkladu prokazatelným písemným zpùsobem oznámit druhé smluvní
stranì.
2. Písemnost zaslaná nebo pøedaná pojistiteli se považuje za doruèenou dnem, kdy
pojistitel potvrdil její pøevzetí; totéž platí, pokud byla písemnost zaslána nebo pøedána
prostøednictvím pojišovacího zprostøedovatele.
3. Písemnost pojistitele urèená pojistníkovi (pojištìnému, zákonnému zástupci
pojištìného, obmyšlenému nebo oprávnìné osobì – dále jen „adresát“) se považuje za
doruèenou jejím pøevzetím adresátem nebo dnem, kdy adresát pøevzetí písemnosti
odepøel.
4. Nebyl-li adresát zastižen, uloží se písemnost na poštì, která adresáta vyzve, aby si ji
vyzvedl. Písemnost se považuje za doruèenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát
o jejím uložení nedozvìdìl, nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoruèitelná
pro zmìnu adresy, kterou pojistník podle ustanovení odst. 1 neoznámil.
5. Veškerá podání týkající se pojištìní (napø. výpovìdi, odstoupení od pojistné smlouvy,
žádosti a stížnosti) je možno zasílat na adresu sídla pojistitele.

ÈLÁNEK 21
NÁKLADY A POPLATKY
1. Pojistitel je oprávnìn úètovat pojistníkovi poplatky za mimoøádné úkony, které provádí
na žádost pojistníka a urèovat jejich výši. Uvedeny jsou v Pøehledu poplatkù pøístupném
na obchodních místech a webových stránkách pojistitele. Pøehled poplatkù je seznam
poplatkù, které je pojistitel oprávnìn úètovat pojistníkovi za mimoøádné úkony
a pravidla pro provádìní tìchto úkonù vydávané pojistitelem. Do pøehledu poplatkù je
možno u pojistitele nahlédnout.
2. Poplatky jsou úètovány za provedené úkony podle platného Pøehledu poplatkù k datu
provedení úkonu. Úhrada poplatkù je splatná pøedem. Poplatky nejsou souèástí
pojistného.

ÈLÁNEK 22
PØÍSLUŠNOST SOUDU A POUŽITELNÉ PRÁVO
Jakýkoliv spor vyplývající z pojištìní upraveného VPPO, DPP, SU a pojistnou smlouvou
bude øešen u pøíslušného soudu v Èeské republice podle právních pøedpisù platných na
území Èeské republiky.

ÈLÁNEK 23
1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylnì od
VPPO, DPP nebo SU, pokud to vyžaduje úèel a povaha pojištìní a pokud to VPPO
výslovnì nezakazují. Rovnìž v DPP a SU je možné se odchýlit. V ostatních pøípadech
jen tehdy, je-li to ku prospìchu pojištìného.
2. Tyto VPPO nabývají úèinnosti dnem 21. 12. 2012 a jsou souèástí tìch pojistných smluv,
které se na nì výslovnì odvolávají a ke kterým jsou pøipojeny.
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