Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

Informace k pojištění ÚRAZ
platné od 15. 6. 2015
Vážení přátelé, členové PRVNÍ KLUBOVÉ, zájemci o členství, případně kdokoliv, koho myšlenka vzájemné pojišťovny a návratu k původnímu
smyslu pojištění zajímá. Níže Vám předkládáme výpis povinných informací a důležitých podmínek týkajících se pojištění závažných úrazů
ÚRAZ od PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. Chceme být maximálně transparentní pojišťovnou s čitelnými a jednoduchými produkty pro všechny
naše členy, proto jsou níže uvedené informace nejenom splněním povinností daných právní úpravou, ale také výtahem toho nejdůležitějšího,
co byste měli vědět.

Kdo jsme?
OBCHODNÍ FIRMA

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.

IČO

04257111

SÍDLO

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

REGISTRACE

zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, spisová značka
B 20807

ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1, www.cnb.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Revoluční 30, 110 00 Praha 1

KONTAKT

info@prvniklubova.cz;
+420 734 510 530
Volání je zpoplatněno dle ceníku zákazníkova
poskytovatele telefonních služeb

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ pojišťovací činnost a související činnosti

Hlásíme se ke Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace
pojišťoven, který je přístupný na www.cap.cz.

Čím se pojistná smlouva řídí?
Pojistná smlouvu se řídí právním řádem České republiky (občanským
zákoníkem) a k rozhodování sporů plynoucích ze smlouvy, které však
nepředpokládáme, jsou příslušné obecné soudy v ČR. V případě sporu
se můžete taktéž obrátit na Českou obchodní inspekci. Pro uzavření
pojistné smlouvy a vzájemnou komunikaci se použije český jazyk.
Uzavřenou pojistnou smlouvu archivujeme a Vám ji zasíláme
s využitím prostředků komunikace na dálku, za které naše pojišťovna
neúčtuje žádné poplatky.

Jak pojistnou smlouvu uzavřít?
Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve
lhůtě uvedené v nabídce na uzavření pojistné smlouvy, kterou Vám
na základě Vaší žádosti zašleme. Pokud některé údaje v návrhu
nebudou odpovídat skutečnosti nebo Vašim požadavkům, neváhejte
nás kontaktovat. Pojištění vzniká okamžikem uvedeným v pojistné
smlouvě jako počátek pojištění a pojistná smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou.
Pojistník má právo obdržet kdykoliv během trvání pojištění pojistné
podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

Rozsah pojištění a pojistné
Pojištění a služby sjednané v pojistné smlouvě (pojistné krytí) jsou
poskytovány v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami a s
příslušnými smluvními ujednáními, které obdržíte společně
s návrhem pojistné smlouvy.
Sjednaný rozsah pojištění, výše pojistného, limity, způsob
a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné
smlouvy. Pojistné období je jeden rok. Pokud upravíme výši
pojistného, sdělíme Vám to nejpozději dva měsíce přede dnem
splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše
pojistného změnit. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete nesouhlas
projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy jste se o ní dozvěděli; v tom
případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo
pojistné zaplaceno.

Pojistné plnění
Pojištění se vztahuje na úraz pojištěného.
V rámci úrazového pojištění nabízíme jednoduchý a srozumitelný
produkt sloužící ke krytí dopadů závažných úrazů. Naší filozofií je za
relativně nižší pojistné poskytovat vysokou pojistnou ochranu
v rámci vysokých limitů plnění.
Díky tomu, že nenabízíme krytí drobných a v podstatě bagatelních
úrazů, které nemají dopad na ekonomiku vaší domácnosti, Vám
můžeme za stejnou nebo často i nižší cenu nabídnout
několikanásobně vyšší limity pro krytí dopadů opravdu závažných
úrazů a smrti.
Můžete si zvolit vlastní strukturu a limity pojištění podle vašich
potřeb.
Vybrat si můžete z Pojištění trvalých následků a smrti
následkem závažného úrazu (pojištění smrti nelze sjednat
samostatně ale vždy jako připojištění k trvalým následkům závažného
úrazu) a pojištění Denního odškodného v důsledku závažného
úrazu.

Rizikové skupiny, rizikové a extrémní sporty
Rizikové skupiny se určují dle povolání pojištěného.
V rámci běžného života jsou kryty následky úrazů v rámci rekreačních
a oddychových aktivit.
Pokud provozuje sportovní činnost organizovaně nebo se rádi
účastníte organizovaných závodů, doporučujeme připojistit si
Rizikové sporty, kdy ze zvýšené pojistné vám kryjeme i úrazy
vzniklé při takovýchto aktivitách.
Pokud žijete velmi aktivní život a máte v oblibě adrenalinové aktivity,
rozhodně doporučujeme prostudovat seznam Extrémních sportů,
kde jsou úrazy vzniklý v rámci provozování těchto extrémních sportů
vyloučeny.
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Pojištění trvalých následků a smrti následkem
závažného úrazu
Pojištění trvalých následků můžete sjednat bez připojištění smrti
následkem úrazu. Pojištění smrti jako samostatné pojištění sjednat
nelze.
U osob do 18 let věku nelze sjednat připojištění smrti.
Na základě vámi zvoleného Celkového limitu za Trvalé následky a
Smrt Vám bude vyplaceno pojistné plnění podle stupně poškození
vašeho těla. Stupně poškození vašeho těla se určí na základě
Oceňovací tabulky B.

V případě trvalých následků kryjeme od 25% poškození těla.

Pojištění Denního odškodného v důsledku závažného
úrazu
Na základě zvoleného limitu obdržíte za každý den léčení celkové
odškodné za úraz podle zvolené diagnózy podle Oceňovací
tabulky A.
Vzhledem k tomu, že poskytujeme plnění za úrazy podle Oceňovací
tabulky A od 70. dne léčení, nečekejte bolestné za méně vážné
úrazy. Zato ale v případech, které vás mohou na měsíce vyřadit
z běžného života, poskytujeme výrazně nadstandardní pojistné
limity.
Pro opravdu závažné úrazy, které vyžadují dlouhou dobu léčení, vám
nabízíme automatické zvyšování pojistného plnění bez nutnosti
navyšování pojistného – tzv. Progresivní plnění.
Progresivní plnění:
Základní denní odškodné se zvyšuje podle délky nezbytného léčení
dle Oceňovacích tabulek A
Za období nezbytného léčení od 70. – 100. dne se vyplácí sjednané
Základní denní odškodné (ZDO)
Za období od 101. do 180. dne se vyplácí 2x hodnota sjednané ZDO
Za období od 181. do 365. dne se vyplácí 4x hodnota sjednané ZDO

Jak odstoupit a jak smlouvu vypovědět?
Bez udání důvodu můžete od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě
14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy jsme Vám sdělili
pojistné podmínky, pokud jsme Vám je sdělili na Vaši žádost až po
uzavření smlouvy.

Můžete též odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl nebo
dozvědět mohl, že pojišťovna poskytla klamavý údaj.
Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže mu
pojišťovna nepravdivě nebo neúplně zodpověděla jeho písemné
dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Právo odstoupit od pojistné
smlouvy může uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost
zjistil, jinak právo zanikne.
Stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit v případě, že
pojišťovna poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti (musí si jich
být při uzavírání smlouvy vědoma) mezi nabízeným pojištěním
a zájemcovými požadavky.
Odstoupení od pojistné smlouvy je možno podat prostřednictvím
formuláře Odstoupení od pojistné smlouvy, který najdete na
Klubovém portálu, nebo podat písemně a zaslat je na kontaktní email
info@prvniklubova.cz nebo na korespondenční adresu PRVNÍ
KLUBOVÉ pojišťovny a.s.
V případě platného odstoupení jsme Vám povinni bez zbytečného
odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů, vrátit zaplacené pojistné,
pokud mezitím nedošlo k plnění ze smlouvy (ke škodě).
Vypovědět smlouvu můžete kdykoliv, ale pojišťovna pouze
s výpovědní lhůtou 45 dnů. Pokud není ve Vaší výpovědi uvedeno
datum, ke kterému má pojištění skončit, zanikne pojištění ve lhůtě
10 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi pojišťovně.
Pojišťovna má právo od smlouvy odstoupit v případě, že pojistník
nebo pojištěný zodpoví při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy
pojišťovny, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů
pojistnou smlouvu neuzavřela nebo uzavřela za významně jiných
podmínek (vyšší pojistné).
K zániku pojištění může rovněž dojít jako důsledek neplacení
pojistného, kdy v upomínce k zaplacení dlužného pojistného
uvedeme lhůtu, jejímž marným uplynutím pojištění bez dalšího
zanikne.
Odstoupí-li pojistník od smlouvy, ve které byl počátek pojištění
sjednán na jeho žádost před uplynutím lhůty 14 dní od uzavření
smlouvy, pojišťovna může požadovat zaplacení poměrné částky
pojistného až do okamžiku odstoupení.
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