Pojištění úrazu pro podniky
Informační leták k pojistným produktům
Společnost: HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
Produkt: Pojištění úrazu
jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka
Tento informační produktový leták poskytuje stručný přehled. Není tudíž úplný. Úplné informace naleznete v dokumentech o pojištění (nabídka
pojištění, pojistná smlouva a pojistné podmínky). Podrobné informace získáte ve všech uvedených dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění úrazu.

Co není pojištěno?

Co je předmětem pojištění?
Úrazem se pro účely sjednaného pojištění rozumí
neočekávané a náhlé působení zevních sil nezávisle
na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání
soukromého pojištění, a kterým bylo pojištěnému
způsobeno ublížení na zdraví nebo smrt.
Za úraz se považují také následující události, ke kterým
došlo nezávisle na vůli pojištěného:
utonutí;
popáleniny, opaření, nehody způsobené úderem blesku
nebo elektrickým proudem;
vdechnutí plynů nebo par, polknutí jedovatých nebo
leptavých látek, ledaže by tyto účinky nastávaly
pozvolna;
vykloubení končetin, včetně natržení a přetržení svalů,
šlach, vazů a kloubních pouzder, které se nacházejí na
končetinách a páteři, v důsledku náhlého odchýlení se
od obvyklého pohybu.

Za úrazy se nepovažují nemoci a přenosné nemoci, a to ani jako
následky úrazu. To se netýká dětské obrny a
meningoencefalitidy, která vznikla v důsledku nákazy
způsobené infikovaným klíštětem, stejně jako tetanu a vztekliny
způsobené úrazem.
Úrazy vzniklé při:
-pilotování letadel, seskoku padákem
-aktivní účasti na motoristických závodech, tréninkových jízdách
-aktivní účasti na celostátních a mezinárodních závodech v
oblasti lyžování, skoků na lyžích, snowboardingu, bobových
nebo skeletových závodech, stejně jako při oficiálních trénincích
na tyto události
-extrémních sportech, obzvláště pak při raftingu, bungee
jumpingu a free climbingu (zlézání stěn a skal bez jištění)
- úrazech vzniklých v důsledku poruchy vědomí nebo v důsledku
podstatného narušení své psychické způsobilosti v důsledku
požití alkoholu, omamných látek nebo léků

Mohou být pojištěny tyto škody a náklady v důsledku
úrazu:
trvalá invalidita
smrt úrazem

Existují nějaká omezení pojistného krytí?
Pojistné plnění HDI je omezeno pojistnými částkami a limity sjednanými na pojistnou událost. Navíc platí následující omezení:

!
!

odečtení předinvalidity v případě postižení stejných tělesných funkcí
omezení v případě výhřezu plotének, břišní kýly a kýly podbřišku a v případě organicky podmíněných poruch nervového systému

Územní rozsah pojištění
Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události vzniklé na celém světě.
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Jaké mám povinnosti?
•
•
•
•
•
•

Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na veškeré písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištění. Toto platí též v případě, kdy se jedná o změnu pojištění.
V případě pojištění cizího rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho
pojistného rizika.
V případě změny nebo zániku pojistného rizika je pojistník povinen bez zbytečného odkladu tuto změnu písemně oznámit
pojistiteli.
Pojistník je povinen úraz pojistiteli neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne, písemně nahlásit.
Pojistník je povinen nahlásit pojistiteli nejpozději do 3 dnů úmrtí pojištěného, a to i tehdy, pokud byl již ohlášen úraz.
Pojistník je povinen zajistit pojistiteli právo nechat prohlédnout zemřelého lékařem, v nezbytném případě zajistit exhumaci.

Kdy a jak mám uhradit pojistné?
Pojistné se platí zásadně převodem na účet pojistitele nebo inkasujícího zprostředkovatele při uzavření pojistné smlouvy.

Kdy začíná a končí pojistné krytí?
Počátek pojistné ochrany je uveden v pojistné smlouvě. Předpokladem existence pojistné ochrany je včasná a úplná úhrada pojistného.
Neuhrazené pojistné může mít za následek výpověď pojistné smlouvy nebo ztrátu nároku na plnění.

Jak mohu pojistnou smlouvu vypovědět?
Výpověď pojistné smlouvy je možná dle platných zákonných ustanovení a ujednání všeobecných pojistných podmínek.
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