UNIQA pojišťovna, a.s.

Doplňkové pojistné podmínky

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

pro pojištění invalidity
třetího stupně následkem úrazu

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

Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami
a všeobecnými pojistnými podmínkami – obecnou částí – UCZ/15.
Toto pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.
Článek 1
Obecná ustanovení
1.1.

Pro účely těchto doplňkových pojistných podmínek níže uvedené
pojmy znamenají:

a)

O invaliditu 3. stupně se jedná, jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu výlučně v důsledku úrazu nastane
pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %.

b)

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.

c)

d)

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 výlučně v důsledku úrazu. 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.
Dlouhodobě nepříznivým a trvalým zdravotním stavem pro účely
stanovení invalidity se rozumí takový zdravotní stav pojištěného,
který lze na základě lékařského posouzení pojistitele jednoznačně
pokládat za zdravotně ustálený, to znamená stabilizovaný stav bez
předpokladu jeho změny nejméně v období trvání 18 měsíců ode
dne vzniku škodné události.

1.2. Pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu (dále jen
„pojištění“) zaniká pojistnou událostí podle článku 2 těchto
doplňkových pojistných podmínek. Pojištění dále zaniká zánikem
úrazového pojištění podle obecné části všeobecných pojistných
podmínek UCZ/15, nejpozději však ke konci pojistného období, ve
kterém pojištěný dosáhl věku 65 let.
1.3. Změny pojištění na základě žádosti pojistníka/pojištěného jsou
platné ode dne stanoveného pojistitelem v jeho písemném vyjádření.
Článek 2
Pojistná událost
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2.1. Pojistná událost vzniká dnem uznání pojištěného invalidním
invaliditou třetího stupně výlučně v důsledku úrazu pojištěného,
kterým se rozumí den uvedený ve výroku rozhodnutí oprávněného
orgánu jako den, ke kterému je pojištěný uznán invalidním invaliditou
třetího stupně. Invaliditou třetího stupně musí být pojištěný uznán
nejdéle do konce pojistného období, ve kterém pojištěný dosáhl
věku 65 let.
2.2. Závaznou podmínkou pro přiznání nároku na pojistné plnění
z tohoto pojištění jsou definice uvedené v čl. 1., a to i v případě, že
se změní podmínky sociálního zabezpečení pro uznávání invalidity.
2.3. Úraz musí splňovat požadavky uvedené v čl. 5 těchto doplňkových
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pojistných podmínek a musí k němu dojít nejdříve po sjednaném
počátku pojištění.
2.4. Uznání invalidním invaliditou třetího stupně výlučně v důsledku
úrazu pojištěný prokazuje předložením pravomocného rozhodnutí
příslušného orgánu o uznání invalidity. Za další nezbytné podklady
k prokázání nároku se považují zejména ty podklady, z nichž vyplývá
důvod uznání invalidity.
2.5. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen předložit další podklady,
které jsou nezbytné pro šetření pojistné události. V případě
pochybností je pojištěný povinen zmocnit pojistitele k tomu, aby
byl oprávněn si vyžádat od příslušné správy sociálního zabezpečení
nezbytné informace. V případě, že pojištěný nedodá nezbytné
informace a požadované doklady nebo odmítne zmocnit pojistitele,
je pojistitel oprávněn likvidaci odložit.
2.6. Pojištěný je povinen podrobit se na vyžádání pojistitele a na jeho
náklady lékařskému vyšetření lékařem pověřeným pojistitelem.
2.7. Za pojistnou událost se nepovažuje uznání invalidním invaliditou
třetího stupně z důvodu úrazu pojištěného včetně jeho důsledků,
který vznikl před počátkem/změnou pojištění a pro nějž byl pojištěný
před počátkem/změnou pojištění léčen či lékařsky sledován nebo
byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky.
2.8. Za pojistnou událost se rovněž nepovažuje, je-li pojištěný uznán
invalidním invaliditou třetího stupně v důsledku úrazu vzniklého
následkem:
a)

pokusu o sebevraždu před uplynutím 2 let od sjednaného počátku/
změny pojištění nebo od obnovení pojistné smlouvy;

b)

přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou;

c)

válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami nebo jinými
ozbrojenými konflikty; Tato výluka se uplatní jen v případě, že
k uvedené události dojde na území státu nebo oblasti, kam
není dle vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno
cestovat. Aktuální seznam je dostupný na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR na adrese http://www.mzv.cz/
jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/

d)

při vnitrostátních nepokojích, pokud se jich pojištěný zúčastnil na
straně organizátora;

e)

aktivní účasti na závodech či exhibicích 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)

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

Článek 3
Pojistné plnění v případě uznání invalidním invaliditou prvního,
druhého nebo třetího stupně
3.1. Pojistné plnění lze sjednat ve formě ročního důchodu nebo ve formě
jednorázového plnění.
3.2.1. Pokud je sjednáno pojistné plnění ve formě ročního důchodu, tak
v případě pojistné události vzniká nárok na výplatu pojistného
plnění ode dne nejbližší splatnosti pojistného po uznání pojištěného

invalidním invaliditou prvního, druhého nebo třetího stupně, a to
vždy za jeden rok pojištění.
3.2.2. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému ve formě ročního důchodu
(dále jen důchod) dle ujednání v pojistné smlouvě. Pojistné plnění se
vyplácí ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě. Pokud je roční důchod
vyšší než 60 000 Kč, může být na žádost pojištěného důchod vyplácen
měsíčně. V případě smrti pojištěného před splatností ročního důchodu
nárok na pojistné plnění nevzniká.
3.2.3. Pojištěný je povinen v průběhu výplaty pojistného plnění prokázat,
že je i nadále uznán invalidním invaliditou prvního, druhého nebo
třetího stupně, a to předložením potvrzení příslušného orgánu
o uznání invalidity vždy k výročnímu dni uplynutí ročního období
pobírání důchodu. Prokáže-li pojištěný, že je uznán invalidním
invaliditou prvního, druhého nebo třetího stupně i nadále, pojistitel
prodlouží vyplácení důchodu o další rok. V případě, že je pojištěný
uznán invalidním invaliditou nepřetržitě 5 let, nemusí pojistitel
každoroční prokazování již požadovat.
3.2.4. Ukončením uznání invalidním invaliditou prvního, druhého nebo
třetího stupně pojištěného vyplácení důchodu končí, a to k nejbližšímu výročnímu dni ročního vyplácení důchodu po ukončení
uznání invalidním invaliditou prvního, druhého nebo třetího stupně.
3.2.5. Nesplněním povinnosti pojištěného podle bodu 3.2.3. tohoto článku
pojistitel důchod za další rok pojištění nevyplatí, popřípadě vyplacení
až do splnění povinnosti pozastaví.
3.2.6. Při splnění povinnosti pojištěného podle bodu 3.2.3. tohoto článku
pojistitel důchod vyplatí do uplynutí posledního dne měsíce, ve
kterém uplynula původně sjednaná doba pojištění, nejdéle však do
konce pojistného období, ve kterém se pojištěný dožije 65 let.
3.3.1. Pokud je sjednáno pojistné plnění ve formě jednorázového plnění
vyplatí pojistitel pojistné plnění bez zbytečného odkladu po doložení
všech potřebných podkladů, nejdříve však k datu uznání pojištěného
invalidním invaliditou prvního, druhého nebo třetího stupně.
Článek 4
Snížení pojistného plnění
4.1. Pojistitel může snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li
k pojistné události následkem požití alkoholu nebo požitím návykových
látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným.
Článek 5
Úraz
5.1. Úrazem se pro účely tohoto připojištění rozumí neočekávané
a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle

na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání připojištění
a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
Za úraz se též považuje stav, kdy v důsledku zvýšené svalové síly
vyvinuté na končetiny nebo páteř dojde k vymknutí kloubu nebo
k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder.
5.2. Za úraz se považují i následující události nezávislé na vůli pojištěného:
a)

smrt utonutím;

b)

tělesná poškození způsobená popálením, opařením, působením
úderu blesku, elektrickým proudem, plyny nebo parami, požitím
jedovatých nebo leptavých látek, vyjma případů, kdy jejich působení
probíhá postupně a dlouhodobě;

c)

nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

5.3. Za úraz se považuje pouze takové poškození páteře vč. výhřezů
(hernií) plotének, ke kterému došlo přímým mechanickým
působením na páteř a nejedná-li se pouze o zhoršení projevu
nemoci, která již existovala před úrazem. Poruchy hybnosti páteře
v důsledku obvykle vykonávaných pohybů nebo zvedání břemene
nejsou považovány za úraz.
5.4. Břišní nebo tříselná kýla jakéhokoliv druhu se považuje za úraz pouze
tehdy, pokud byla způsobena přímým mechanickým působením
zvenčí a nebyla-li dispozičně podmíněna.
5.5. Za úraz se nepovažují
a)

psychické nebo duševní nemoci (chorobné stavy), i když k nim
došlo v důsledku tělesného poškození nebo v důsledku psychického
traumatu;

b)

nemoci vč. infekčních onemocnění, srdeční infarkt a mozková
mrtvice, i když nastaly jako následek úrazu;

c)

sociální nebo psychická nepohoda, i když vznikla jako následek
úrazu;

d)

sebevražda, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškození nebo způsobení úrazu jinou osobou z podnětu pojištěného.

e)

patologické a únavové (stresové) zlomeniny;
Za patologickou zlomeninu označujeme takovou, kdy ke zlomení
kosti stačila abnormálně malá (či v některých případech žádná) síla.
Tento stav je nejčastěji způsoben buď nadměrným odvápněním
kosti nebo jejím postižením metastatickým, či jiným procesem.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
5.1. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.

