Rizikové životní pojištění
Pojistná smlouva č. 5711516316
Pokryjeme vám výpadky příjmů a zabezpečíme prostředky na léčbu a rekonvalescenci
Na co se pojištění nevztahuje (výluky z pojištění)

Rozsah pojištění
Název pojištění

Pojistné plnění

Smrt

50 000 Kč jednorázově

Smrt následkem úrazu

300 000 Kč jednorázově

Trvalé následky úrazu

Procentní podíl ze 400 000 Kč

Trvalá invalidita následkem úrazu

250 000 Kč jednorázově

Pracovní neschopnost

250 Kč denně

Pracovní neschopnost v důsledku
úrazu při dopravní nehodě

200 Kč denně
Denní dávka je vyplácena:
od 15. dne pracovní neschopnosti
osobám v pracovním poměru
od 29. dne pracovní neschopnosti
osobám ve služebním poměru

Územní platnost pojištění není omezena, při pracovní neschopnosti musí být péče poskytnuta v ČR.

Co musím udělat, abych byl pojištěný
 yplnit a podepsat Přihlášku do pojištění
V
Její originál zaslat na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Na události, ke kterým došlo před doručením Přihlášky do pojištění pojišťovně
Pojištění smrti se nevztahuje na pojistnou událost v důsledku:
Válečných událostí a teroristických činů
Sebevraždy do 2 let trvání pojištění
Úrazové pojištění se nevztahuje na pojistné události v důsledku:
Válečných událostí a teroristických činů
Sebevraždy, pokusu o ni ani úmyslného sebepoškození
Motocyklových a motoristických soutěží
Létání s morovými i bezmotorovými letadly, větroni, paragliding, seskoky padákem,
apod.
Provozování extrémních a adrenalinových sportů
Pojištění pracovní neschopnost se nevztahuje na:
Nemoci a úrazy vzniklé před počátkem pojištění
Nemoci z povolání a pracovní úrazy
Duševní choroby, psychiatrické nebo psychologické nálezy, pokud nenastaly následkem
úrazu
Nemoci a úrazy vzniklé v souvislosti s požitím, požíváním nebo aplikací návykových
látek (např. alkoholu)
Uvedené výluky z pojištění a další výluky jsou podrobně popsány v příslušných pojistných
podmínkách.
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Rizikové životní pojištění
Pojistná smlouva č. 5711516316
Pokryjeme vám výpadky příjmů a zabezpečíme prostředky na léčbu a rekonvalescenci
Jak se oznamuje pojistná událost
Pracovní neschopnost můžete oznámit
Jak oznámit
 lektronicky na info@zdravi.cz nebo prostřednictvím
E
webového formuláře na www.zdravi.cz
Telefonicky na infolince 267 222 515 v pracovní dny
od 8 do 18 hodin
Osobně na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny a.s.
Písemně na adresu Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4

Kdy oznámit
 o smluvně dohodnutého počátku plnění – to
D
znamená:
Osoby v pracovním poměru do 14 dnů od
vzniku pracovní neschopnosti
Osoby ve služebním poměru do 28 dnů od
vzniku pracovní neschopnosti

Co doložit
 opii II. dílu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
K
(neschopenky)
V případě pracovní neschopnosti následkem úrazu se navíc
přikládá formulář Oznámení úrazu

Pojistnou událost z pojištění smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a trvalé invalidity následkem úrazu můžete oznámit
Jak oznámit
Elektronicky prostřednictvím příslušného webového
formuláře na adrese www.ceskapojistovna.cz
Telefonicky na čísle klientského servisu 241 114 114
Osobně na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny a.s.
Písemně na adresu Česká pojišťovna a.s.,
P. O. Box 305, 659 05 Brno

Kdy oznámit

Co vyplnit a doložit*

Po ustálení zdravotního stavu, nejpozději po
3 letech od úrazu, kdy budou ustáleny trvalé
následky úrazu

Lékařskou zprávu z 1. ošetření

Nejdříve 1 rok od úrazu u trvalé invalidity
následkem úrazu

Lékařskou zprávu z 1. ošetření
Lékařskou zprávu poúrazového stavu k 1 roku od data úrazu

Úmrtí – bez zbytečného odkladu

Kopii úmrtního listu a doklad o příčině úmrtí
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Rizikové životní pojištění
Pojistná smlouva č. 5711516316
Pokryjeme vám výpadky příjmů a zabezpečíme prostředky na léčbu a rekonvalescenci
Jak se oznamuje pojistná událost
*Co vyplnit a doložit při oznámení pojistné události – podrobněji
Úraz
Vždy vyplnit formulář „Oznámení pojistné události Úraz“ a přiložit lékařskou zprávu z 1. ošetření a navíc:
Při oznámení pojistné události trvalých následků úrazu
Vyplnit formulář „Zpráva lékaře k trvalým následkům“ úrazu zanechal-li vám úraz jako jediný následek omezení hybnosti kloubu (kyčel, koleno, kotník,
rameno, loket, zápěstí, prsty horní končetiny mimo palec)
Při oznámení pojistné události trvalé invalidity následkem úrazu
Přiložit lékařskou zprávu, ze které je patrný stav poúrazových následků k jednomu roku od data úrazu (je-li trvalá invalidita úrazu uplatňována za 14 měsíců
od data úrazu a později)
Úmrtí
Vyplnit formulář „Oznámení pojistné události Úmrtí pojištěného“
Úmrtní list pojištěného
Doklad o příčině úmrtí (doklad vystaví ošetřující lékař pojištěného)
Usnesení o dědictví (máte-li k dispozici a nebyla-li určena obmyšlená osoba, dodáním urychlíte vyřízení pojistné události)
Úmrtí následkem úrazu – k výše uvedeným dokladům navíc
Usnesení nebo relace policie, rozsudek soudu (máte-li k dispozici)
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