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Doplňkové pojistné podmínky
pro připojištění zproštění
od placení pojistného
u investičního životního pojištění

Úvodní ustanovení
Připojištění je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami,
všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/15,
všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní částí – UCZ/Ž/15,
doplňkovými pojistnými podmínkami pro investiční životní pojištění
Ž/IŽP/15, všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění
– zvláštní částí - UCZ/U/15, které tvoří nedílnou součást.
Pro pojistné smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami UCZ/05, resp.
UCZ/14 je toto připojištění upraveno těmito doplňkovými pojistnými
podmínkami, příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/05,
resp. UCZ/14, příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami pro
životní pojištění a příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami
pro investiční životní pojištění, které jsou platné pro pojistnou smlouvu
v době uzavření tohoto připojištění a všeobecnými pojistnými
podmínkami pro úrazové pojištění – zvláštní částí – UCZ/U/15. Výše
uvedené pojistné podmínky tvoří nedílnou součást těchto doplňkových
pojistných podmínek. V případě, že v textu níže jsou uvedeny UCZ/15,
resp. UCZ/Ž/15, resp. Ž/IŽP/15, je použit jejich příslušný ekvivalent platný
pro toto připojištění.
Toto připojištění se sjednává jako pojištění obnosové.
Článek 1
Obecná ustanoveni
1.1.1. O invaliditu 3. stupně se jedná, jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti
nejméně o 70 %.
1.1.2. Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěného vykonávat
výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání,
zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem.
1.1.3. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat
výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových
a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěného
před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Při
určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního
stavu pojištěného doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom
se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující
pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda
a jak je pojištěný na své zdravotní postižení adaptován, schopnost
rekvalifikace pojištěného na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud
vykonával.
1.2. Připojištění zproštění od placení pojistného (dále jen připojištění)
lze k investičnímu životnímu pojištění sjednat pouze v případě, že
pojistník a pojištěný je tatáž osoba.
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1.3. Pojistné pro připojištění se stanoví pro stejné pojistné období jako
u investičního životního pojištění a je splatné spolu s pojistným
investičního životního pojištění.
1.4. Připojištění končí smrtí pojistníka, zánikem investičního životního
pojištění podle obecné části všeobecných pojistných podmínek
UCZ/15 či po převedení investičního životního pojištění na pojištění
bez placení pojistného (dle DPP Ž/IŽP/15 článku 8), nejpozději však
ke sjednanému konci placení pojistného. Bylo-li placení pojistného
sjednáno na dobu přesahující věk 65 let pojistníka, zprostí pojistitel
pojistníka povinnosti placení pojistného nejdéle do konce pojistného
období, ve kterém pojištěný dosáhl věku 65 let a připojištění končí.
Toto neplatí, pokud byla invalidita třetího stupně uznána výlučně
podle odstavce 2.1b) těchto doplňkových pojistných podmínek.
1.5. Pojistník může písemně vypovědět připojištění nejméně 6 týdnů
před koncem každého pojistného období.
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1.6. Zvýšení pojistného či obnovení placení po převedení pojištění
na pojištění bez placení pojistného (dle DPP Ž/IŽP/15 článku 8)
je u investičního životního pojištění se sjednaným připojištěním
zproštění od placení pojistného možné pouze po splnění podmínek
stanovených pojistitelem. Uvedené změny jsou pak účinné ode dne
stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádření.
Článek 2
Nárok na zproštění od placení pojistného
2.1. Bylo-li sjednáno připojištění, je pojistitel povinen zprostit pojistníka
povinnosti platit běžné pojistné za investiční životní pojištění
a přebere tuto povinnost v následujících případech:
a)

v případě uznání invalidity třetího stupně podle platných předpisů
o sociálním zabezpečení, ke kterému dojde nejdříve po dvou letech
od počátku připojištění;

b)

v případě uznání invalidity třetího stupně podle platných předpisů
o sociálním zabezpečení, pokud byla invalidita třetího stupně
uznána výlučně v důsledku úrazu, ke kterému došlo nejdříve po
sjednaném počátku připojištění. 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.

2.2. Dnem uznání invalidity třetího stupně se rozumí den uvedený ve
výroku rozhodnutí oprávněného orgánu jako den, od něhož je
pojistník uznán invaliditou třetího stupně.
2.3. Pojistitel však nezprostí pojistníka povinnosti platit pojistné, je-li
příčinou uznání invalidity třetího stupně u pojistníka nemoc či úraz
a jejich důsledky, které vznikly před počátkem nebo změnou pojištění
podle článku 1.5 těchto doplňkových pojistných podmínek a pro něž
byl pojistník před počátkem nebo změnou pojištění podle článku 1.5
těchto doplňkových pojistných podmínek léčen či lékařsky sledován
nebo byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky.
2.4. Pojistitel po uznání nároku na zproštění od placení pojistného
přebere za pojistníka povinnost placení pojistného ode dne nejbližší
splatnosti pojistného po uznání invalidity třetího stupně, a to vždy
za jeden rok trvání investičního životního pojištění. Pokud je na
smlouvě evidováno neuhrazené pojistné ode dne nejbližší splatnosti
pojistného po uznání invalidity třetího stupně, pak bude pojistitelem
investováno jednorázově k nejbližšímu následnému rozhodnému
dni po uznání nároku na zproštění od placení pojistného. Ode dne
nejbližší splatnosti pojistného po uznání invalidity třetího
stupně zanikají všechna sjednaná doplňková pojištění
a připojištění, není-li ujednáno jinak. Prokáže-li pak pojistník,
že je i nadále uznán invaliditou třetího stupně, je pojistitel povinen
zprostit pojistníka povinnosti platit pojistné za investiční životní
pojištění a přebere tuto povinnost vždy na další rok platnosti
investičního životního pojištění.
2.5. Odebráním invalidity třetího stupně pojistníkovi nebo nesplněním
povinnosti pojistníka dle bodu 2.7. tohoto článku zproštění od
placení pojistného končí. V tomto případě je pojistník povinen
opět platit sjednané pojistné, a to od prvého dne následujícího
po uplynutí ročního období, ve kterém bylo zproštění od placení
pojistného naposledy přiznáno. Neuhradí-li pak pojistník
pojistné do 3 měsíců od splatnosti pojistného, mění se
investiční životní pojištění k datu splatnosti pojistného ve
smyslu DPP Ž/IŽP/15 článku 5.
2.6. Uznání invalidity třetího stupně pojistník prokazuje předložením
pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o uznání invalidity
třetího stupně. Za další nezbytné podklady k prokázání nároku na
zproštění se považují zejména ty podklady, z nichž vyplývá důvod
uznání invalidity třetího stupně.

2.7. Pojistník je povinen prokázat, že je i nadále uznán invalidním
invaliditou třetího stupně, a to předložením potvrzení
příslušného orgánu vždy k výročnímu dni uplynutí ročního
období, ve kterém bylo zproštění naposledy přiznáno.
2.8. V případě pochybností je pojistník povinen zmocnit pojistitele
k tomu, aby byl oprávněn si vyžádat od příslušné správy sociálního
zabezpečení nezbytné informace. Na žádost pojistitele je třeba
předložit i další podklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistitele
ve věci přiznání nároku. V případě, že pojištěný odmítne zmocnit
pojistitele nebo nedodá nezbytné informace a požadované doklady,
může pojistitel nárok na zproštění od placení pojistného odmítnout.
2.9. Pojistník je povinen podrobit se na vyžádání pojistitele a na jeho
náklady lékařskému vyšetření lékařem pověřeným pojistitelem.
2.10. Pojistník, který je zproštěn od placení pojistného, je povinen
neprodleně informovat pojistitele o případném odnětí nebo změně
uznaného stupně invalidity.
2.11. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovědět připojištění v případě, že
se změní podmínky sociálního zabezpečení pro uznávání invalidity, a to ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v účinnost.
Závaznou podmínkou pro přiznání nároku na pojistné
plnění z tohoto připojištění jsou definice uvedené v čl. 1.
2.12. Pojistitel nepřebere povinnost dále platit pojistné, je-li
invaliditou třetího stupně uznán pojistník v důsledku úrazu
či onemocnění vzniklých následkem:
a)

pokusu o sebevraždu před uplynutím 2 let od sjednaného
počátku, změny nebo obnovení připojištění;

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 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)

požití či požívání alkoholu nebo požití či požívání návykové
látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího

i)

duševních poruch dle Mezinárodní statistické klasifikace
nemocí a přidružených zdravotnických problémů (ve znění
10. revize, MKN-10, a jejich aktualizovaných verzí) – WHO
1992 skupiny V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–
F99);

Článek 3
Závěrečná ustanovení
3.1. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem
1.5.2015.

