Skupinové úrazové pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Generali Pojišťovna a.s.
Česká republika

Produkt:
Skupinové úrazové pojištění

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna pojištění a připojištění uvedená v tomto dokumentu musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?

Skupinové úrazové pojištění je škodovým pojištěním pro skupiny o počtu minimálně 5 osob pro případ úrazu.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění smrti způsobené úrazem
Předmětem pojištění je úraz pojištěného, na
jehož následky pojištěný zemře do 1 roku ode
dne tohoto úrazu. Pojistitel vyplatí sjednanou
pojistnou částku.
Pojištění trvalých následků úrazu
Předmětem pojištění je vznik trvalých
následků úrazu, které se poprvé objektivně
objevily do 1 roku od úrazu pojištěného (trvalé
následky úrazu jsou takové, u kterých již není
možné zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných
a duševních funkcí).
Pojištění trvalých následků úrazu od
70 % stupně invalidity
Předmětem pojištění je vznik trvalých následků,
které nastaly v důsledku úrazu pojištěného,
a to min. ve výši 70 % stupně invalidity.
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Pojištění denního odškodného za dobu
nezbytného léčení úrazu
Předmětem pojištění je úraz pojištěného, jehož
nezbytná doba léčení přesáhla stanovenou
karenční dobu (karenční doba je počet dnů
stanovených pojistnou smlouvou, po jejímž
uplynutí se začíná vyplácet denní dávka).
Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané
pojistné částky a počtu dnů léčení daného
úrazu.
Pojištění denního odškodného za dobu
léčení vyjmenovaných úrazů
Předmětem pojištění je nezbytná doba léčení
vyjmenovaných úrazů Výše pojistného plnění
je dána součinem sjednané pojistné částky
a počtem dnů uvedeným v oceňovacích
tabulkách jako doba léčení úrazu, a to
i v případě, že skutečné léčení úrazu bude trvat
menší nebo větší počet dnů.

Na co se pojištění nevztahuje?
Obecné výluky z pojištění
Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, nastane-li
pojistná událost (příklady výluk):
při řízení vozidla pojištěným, který není držitelem
příslušného řidičského oprávnění nebo který
vozidlo použil neoprávněně
v přímé souvislosti s nedodržením povinného
očkování
v důsledku odmítnutí podrobit se předepsané
a doporučené lékařské péči
Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za pojistné
události (příklady výluk):
způsobené psychickou poruchou v souvislosti
se srdečním infarktem, mozkovou příhodou,
epileptickým záchvatem, cukrovkou
Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění, pokud
(příklady výluk):
pojištěný zemře v souvislosti s protiprávním
jednáním, kterým způsobil úmyslně jinému těžkou
újmu na zdraví nebo smrt
pojištěný zemře po požití nebo v souvislosti
s požíváním alkoholu, návykových toxických
a omamných látek.
Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných
pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
 pojištění trvalých následků úrazu pojistitel
U
neposkytuje pojistné plnění za trvalé následky úrazu,
které se poprvé objektivně objevily po uplynutí 1 roku
ode dne úrazu.
U pojištění hospitalizace následkem úrazu poskytuje
pojistitel pojistné plnění maximálně za 90 dnů
hospitalizace, ke které dojde v průběhu 4 let od data
úrazu. Právo na pojistné plnění nevzniká za dny, kdy
se pojištěný v nemocnici nezdržoval.
U pojištění denního odškodného za dobu nezbytného
léčení úrazu se pojistné plnění za dobu léčení 1 úrazu
proplácí nejdéle za dobu 365 dnů po dobu 2 let ode
dne úrazu.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Celý svět

Jaké mám povinnosti?
 ádně a včas hradit pojistné.
Ř
Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jejich osobní údaje.
Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností
(např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka).
Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci
jejího rozsahu a následků.
Oznámit bezodkladně pojistnou událost.
Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem.
Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění.

Kdy a jak provádět platby?
 ýše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
V
Je-li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je stanoveno jako běžné a je splatné prvním dnem
příslušného pojistného období, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku
pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Pojistným obdobím je časové období, za které se platí pojistné.
Je-li pojistné období kratší než jeden rok, je pojistitel oprávněn účtovat přirážku k pojistnému v procentech
ročního pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
 ojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být
P
nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění sjednané na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
Pojištění končí rovněž odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou smluvních stran, marným
uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, smrtí
pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu.
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Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
• po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
• na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
• po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
Máte také právo od smlouvy odstoupit v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo,
jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne
obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek.
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