Pojištění úrazu
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Úrazové pojištění

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jde o soukromé úrazové pojištění, které může být sjednáno pro jednu osobu nebo skupinu osob. Zajistíte se proti tělesnému
poškození následkem úrazu.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Pojištěné jsou úrazy. Úraz je, když se pojištěný
např. zraní, uklouzne nebo spadne.
 Pro tyto případy nabízíme pojištění:
Smrt následkem úrazu.
Trvalé následky úrazu.
Doba nezbytného léčení úrazu.
Doba pracovní či jiné neschopnosti.
 V pojistné smlouvě je sjednán také rozsah
pojištění, tj. pojištění se vztahuje na pracovní
a mimopracovní činnost, nebo pouze na pracovní
činnost, nebo je sjednáno pojištění osob
dopravovaných motorovým vozidlem.
 Rozsah pojištění a pojistné částky se sjednají
v pojistné smlouvě.

 Nemoci (např. srdeční infarkt, mozková mrtvice
atp.).
 Úhrady u lékařů.
 Úhrada za léky.
 Věcné škody, které vzniknou při úrazu (např.
zničené oblečení, brýle apod.)
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění se nevztahuje na všechny úrazy. Nevztahuje
se na úrazy, ke kterým došlo:
! v důsledku války, vzpoury, stávky nebo podobné
události,
! následkem účinků jaderné nebo atomové energie,
! před počátkem pojištění,
! v souvislosti se skutečností (např. nemoc, tělesná
vada), kterou pojištěný při sjednávání zatajil,
! v souvislosti s trestným činem, pro který byl
pojištěný uznán vinným,
! v souvislosti se sebepoškozováním,
! v souvislosti s pojistným podvodem,
! následkem nebo v souvislosti s transplantační,
plastickou, popř. jinou operací či léčením,
provedeným po zhojení úrazu za účelem zmírnění
handicapu, který úraz způsobil,
! při aktivní profesionální sportovní činnosti,
! při rizikové sportovní aktivitě – např. motosporty,
kontaktní sporty, létání, při seskocích a letech
s padákem apod.,
! při cestách do míst s extrémními podmínkami
(např. pouště, polární oblasti apod.),
! při výkonu rizikového zaměstnání – např. pilot,
pyrotechnik, potápěč, kaskadér apod.,
! při službě v ozbrojených silách a při služebních
pobytech vojáků a policistů v zahraničí,
V případě úrazového pojištění osob dopravovaných
motorovým vozidlem se nevztahuje také na úrazy, ke
kterým došlo:
! při řízení bez řidičského oprávnění,
! při účasti na závodech nebo při typových
zkouškách vozidla,
! při používání vozidla k jinému účelu než dopravě
osob nebo nákladu.
Pojistitel může snížit pojistné plnění až o jednu
polovinu, pokud k úrazu došlo:
! následkem požití alkoholu nebo drog,
! při dopravní nehodě, kdy nebyl pojištěný
připoután bezpečnostním pásem,
! přeceněním vlastních sil, schopností a znalostí,
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! při

vědomém porušení povinnosti (např.
nevyhledání lékaře, nepravdivé oznámení apod.).
Pojistné krytí je vždy omezeno pojistnou částkou.
Další omezení pojistného krytí jsou uvedena
v pojistných podmínkách v části výluky z pojištění,
v části pojistné plnění a v části omezení pojistného
plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojistné krytí je v rámci celého světa.

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy je povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
písemné dotazy pojistitele.
Pokud je s pojistitelem uzavřena pojistná smlouva, vyplývají z ní zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, je povinností učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmí se bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné
riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámit,
- vyžaduje‐li to pojistitel, je pojištěný povinen dát se v rozsahu nutném k zajištění výkonu práv a plnění povinností
pojistitele plynoucích z pojistné smlouvy na jeho náklad vyšetřit pojistitelem určeným zdravotnickým zařízením,
- pojištěný je povinen v případě úrazu nebo onemocnění vyhledat bez zbytečného odkladu lékařské ošetření, dodržovat
rady a pokyny lékaře, lékařem stanovený léčebný režim a vyloučit jednání, které brání uzdravení. Pojištěný je povinen
vyvinout potřebnou součinnost při hospitalizaci a při kontrole dodržování léčebného režimu,
- pojištěný a pojistník jsou povinni bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po nastalé skutečnosti, pojistiteli
písemně oznámit každou změnu povolání (tj. změnu zaměstnání, podnikání nebo výkonu jiné samostatné výdělečné
činnosti) pojištěného, každou změnu zájmové nebo sportovní činnosti, každou změnu adresy účastníků pojištění (tj.
pojištěného, pojistníka, případně jiného účastníka), každou změnu plátce pojistného.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem
pojistné smlouvy, resp. návrhu pojistné smlouvy. Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet
pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu
neurčitou. Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění dále zaniká z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění je možné vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy lze odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. Byla‐li pojistná smlouva uzavřena
formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode
dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na pojistníkovu
žádost po uzavření pojistné smlouvy.
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