Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

Zvláštní pojistné podmínky – úrazové pojištění osob ve vozidle
(ZPP-ÚRAZHAV-1/2015)
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Závěrečné ustanovení

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení
1.1 Pojišťovna: PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., sídlo Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 04257111,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka B 20807, provozující pojišťovací činnost
v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen
„pojišťovna“).

1.2 Pojišťovna vydává tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále jen
„zvláštní podmínky“) pro úrazové pojištění osob ve vozidle
(dále jen „úrazové pojištění“) sjednané mezi pojišťovnou
a pojistníkem v pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.3 Úrazové pojištění se sjednává za podmínky, že ve smlouvě je
sjednáno havarijní pojištění vozidla.
1.4 Úrazové pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.

ČLÁNEK 2

Rozsah pojištění
2.1 Úrazové pojištění se sjednává ve variantě pouze pro řidiče
vozidla nebo jako skupinové pojištění osob dopravovaných
k okamžiku pojistné události ve vozidle uvedeném ve smlouvě.
2.2 Maximální počet pojištěných osob je dán počtem míst k sezení
podle technického průkazu vozidla.
2.3 Pojistnou událostí je úraz způsobený v souvislosti s provozem
vozidla uvedeném v pojistné smlouvě pojištěnému, který byl
dopravován ve vozidle v prostoru určeném pro přepravu osob.
2.4 Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil
nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, otrava
plyny, jedy, poleptáním a popálením, ke kterému došlo během

trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození
zdraví nebo smrt.
2.5 Úrazové pojištění se sjednává pro každého pojištěného
s plněním ve výši pojistné částky za:
a)
b)
c)

smrt následkem úrazu: 100 000 Kč,
výpadek příjmu pojištěného řidiče následkem úrazu:
500 000 Kč,
výpadek příjmu jiného pojištěného než řidiče následkem
úrazu: 200 000 Kč.

2.6 Úrazové pojištění se vztahuje na územní rozsah shodný
s rozsahem havarijního pojištění vozidla.

ČLÁNEK 3

Pojistné plnění
3.1 V případě smrti pojištěného poskytne pojišťovna plnění
oprávněné osobě (obmyšlenému).
3.2 V případě výpadku příjmu pojištěného poskytne pojišťovna
plnění pojištěnému dle následujících variant:
a)

b)

v případě řidiče vozidla plnění ve výši 50 000 Kč za každý
ukončený měsíc pracovní neschopnosti od druhého měsíce
pracovní neschopnosti pojištěného po dobu maximálně 10
po sobě jdoucích měsíců pracovní neschopnosti. Plnění je
splatné vždy po skončení příslušného měsíce pracovní
neschopnosti,
v případě jiného pojištěného než řidiče plnění ve výši
20 000 Kč za každý ukončený měsíc pracovní neschopnosti
od druhého měsíce pracovní neschopnosti po dobu
maximálně 10 po sobě jdoucích měsíců pracovní

neschopnosti. Plnění je splatné vždy po skončení
příslušného měsíce pracovní neschopnosti.
3.3 Pojišťovna neposkytuje plnění za první měsíc pracovní
neschopnosti.
3.4 Pokud bude pracovní neschopnost ukončena po prvním měsíci,
ale před uplynutím celého následujícího měsíce, pojišťovna
poskytne plnění za každý den pracovní neschopnosti ve výši 1
500 Kč řidiči a 600 Kč spolujezdci.
3.5 Podmínkou nároku na plnění z pojištění je, aby událost, z níž je
uplatňován nárok na náhradu škody z úrazového pojištění,
šetřila na místě vzniku škody policie.
3.6 Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je zahájení léčení
úrazu nejpozději 72 hodin od vzniku úrazu. V ostatních
případech není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.
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ČLÁNEK 4

Povinnosti pojištěného
Povinností pojištěného je:

a)

4.1 Předložit pojistiteli lékařskou zprávu z prvního ošetření, ve
které bude jednoznačně uvedena diagnóza, průběh
nehodového/úrazového děje a objektivně zjištěné následky
úrazu.
4.2 Vyhledat lékařskou pomoc bezodkladně po úraze v době, kdy
jsou zjistitelné objektivní příznaky poranění (nikoliv pouze
subjektivní sdělení klienta).
4.3 Dát pojistiteli k dispozici nebo mu poskytnout souhlas
s náhledem do řádně vedené dokumentace z celé doby léčení
s tím, že dodatečně vyhotovená lékařská dokumentace, která se
neshoduje s autentickou dokumentací, bude posouzena
smluvním lékařem a nemusí být pro náhradu škody zohledněna.

b)

Nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným
lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní
a nezbytné úkony a terapii, z odborného hlediska nutné
ke zlepšení zdravotního stavu.
Smluvním lékařem se rozumí lékař, který má s pojistitelem
uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je
provádění odborné konzultační činnosti.

4.4 Zprostit mlčenlivosti a zmocnit ošetřujícího lékaře, zdravotnická
zařízení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady,
orgány státní správy, orgány správy sociálního zabezpečení
a zaměstnavatele k poskytnutí informací a dokladů ze
zdravotnické a jiné dokumentace.
4.5 Dodržovat léčebný proces předepsaný ošetřujícím lékařem nebo
smluvním lékařem pojistitele.
4.6 V případě porušení povinností pojištěného je pojistitel oprávněn
snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

ČLÁNEK 5

Práva pojišťovny
Pojišťovna má právo:
5.1 Stanovit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění na základě
revize spisové dokumentace a osobní prohlídky oprávněných
osob smluvním lékařem v případě, že je skutečný zdravotní stav
odlišný od stavu deklarovaného.

5.2 Na informace o zdravotním stavu, nahlížet do zdravotní
dokumentace a pořizovat výpisy, opisy a kopie všech
pojištěných, kteří utrpěli zranění v souvislosti s provozem
pojištěného vozidla a zároveň uplatňují nárok na náhradu škody
z úrazového pojištění dle těchto zvláštních podmínek.

ČLÁNEK 6

Výluky z pojištění
Pojišťovna neposkytne plnění:
6.1 Za úraz, ke kterému došlo při dopravě pojištěného mimo prostor
vozidla, který je určen pro dopravu osob.
6.2 Za úraz, ke kterému došlo při nastupování do vozidla nebo
vystupování z vozidla.
6.3 Za úraz, ke kterému došlo mimo území České republiky.
Pojišťovna nehradí náklady na repatriaci zemřelého nebo
zraněné osoby zpět do České republiky. Stejně tak pojistitel
z úrazového pojištění nehradí náklady léčení pojištěného.
6.4 Za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozími
nesouvisejícími poraněním či onemocněním úrazem postižené
části těla nebo nedodržením lékařem předepsaného procesu
léčby.

6.5 Za úraz, ke kterému došlo provozem vozidla při jeho účasti
na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.
6.6 Za úraz, ke kterému došlo dopravovanými výbušninami,
třaskavinami nebo jinými nebezpečnými látkami.
6.7 Za úraz řidiče nebo cestujících, ke kterému došlo při řízení vozu
řidičem, který byl pod vlivem alkoholu, omamných nebo
psychotropních látek, drog, nebo léků označených zákazem řídit
motorové vozidlo anebo pokud řidič odmítne na výzvu
příslušníka policie test na tyto látky. Stejně bude posuzováno,
nepodrobí-li se pojištěný jako řidič vozidla zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo požije-li
alkohol či jinou návykovou látku bezprostředně po nehodě.
6.8 Za úraz, ke kterému došlo při řízení vozidla osobou, která nemá
předepsané řidičské oprávnění nebo osobou, jejíž totožnost
nebylo možné ověřit, vyjma případů odcizení vozidla.

ČLÁNEK 7

Zánik pojištění
7.1 Pojištění uzavřené na základě těchto zvláštních podmínek končí nejpozději dnem zániku havarijního pojištění hlavního vozidla
uvedeného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 8

Závěrečné ustanovení
8.1 Rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li
zdokumentována záznamy z doby rehabilitace popisující terapii
a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou
a jde-li fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí
odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího

lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných
veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
8.2 Pracovní neschopností se rozumí neschopnost vykonávat
obvyklé povolání pojištěného.
8.3 Tyto zvláštní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2015.
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