Úrazové pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika

Produkt: Úrazové pojištění ZPMV

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pro úrazové pojištění – U ZPMV
181201.
https://ergo.cz/p/uraz-zpmv/181201

O jaký druh pojištění se jedná?
Úrazové pojištění jednotlivců.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Újma na životě či zdraví pojištěné osoby následkem úrazu.
 Pojištění lze sjednat ve třech variantách Komfort, Standard

 Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje
se úrazové pojištění na případy dle VPP U ZPMV 181201 Část I.
článek 12, 13.

a Mini.

 Jednotlivé varianty se liší výši pojistného plnění.
 Trvalé následky – max. limit pojistného plnění 500.000 Kč

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

(s progresí od 80 % trvalých následků 2.000.000 Kč).

 Rehabilitační management – max. limit pojistného plnění

! Pojištění nemohou uzavřít osoby s těžkými nervovými

50.000 Kč.

poruchami a duševními poruchami a poruchami jako je
hluchota, slepota dále drogová nebo alkoholová závislost a
nemoci jako rakovina, HIV viz. VPP U ZPMV 181201 článek
13.

 Smrt následkem úrazu – max. limit pojistného plnění
300.000 Kč.

 Denní odškodné při pracovní neschopnosti - max. limit po-

Pojistitel není povinen poskytnou pojistné plnění například:

jistného plnění 100 Kč/den.

 Kosmetické operace – max. limit pojistného plnění 20.000

! Při úrazech, které byly způsobeny mentálními nebo

 Klinika - max. limit pojistného plnění 3.500 Kč.
 Zachraňovací náklady – max. limit pojistného plnění

! Při úrazech, které byly způsobeny pojištěnému v důsledku

duševními poruchami.

Kč.

úmyslného spáchání trestného činu.

! Vznikne-li úraz či újma na zdraví v důsledku sebevraždy.
! V souvislosti s provozováním sportovní činnosti dle VPP U

5.000 Kč.

ZPMV 140101 článek 12 odstavec 2 – např. parašutismus,
seskoky padákem, závody motorových vozidel, potápění v
hloubce více než 40 m, vyjmenované bojové sporty.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný utrpí po celém světě.
Jaké mám povinnosti?
- Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.
- Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

- V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit
pojistiteli.

- Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP U ZPMV 181201 Část I. článek 14.
Kdy a jak provádět platbu?
Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné prvním dnem pojistného období. První pojistné je možné uhradit v hotovosti nebo kartou
osobě oprávněné pojistitelem k převzetí pojistného. Následné pojistné je možné uhradit prostřednictvím peněžního ústavu, banky
nebo provozovatele poštovních služeb. Pojistné zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pro pojistné
smlouvy sjednané distančním způsobem se sjednává, že toto platí pouze za předpokladu, že došlo k úhradě prvního pojistného před
sjednaným počátkem pojištění a pojistná smlouva (nabídka) tak byla zaplacením prvního pojistného akceptována ze strany pojistníka
v navrhovaném rozsahu.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění mohou obě smluvní strany vypovědět:
Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím
pojištění zaniká.
Ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období.
Bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, byla-li
pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory pojistitele.
Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP U ZPMV 181201 článek 5.
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