ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Vitalitas pojišťovna a.s.

Produkt:
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.
O jaký druh pojištění se jedná?
Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu v případě poškození zdraví následkem úrazu a jeho trvalých následků.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění úrazu a trvalých následků úrazu
poskytuje plnění v případě nahodilého poškození zdraví
následkem úrazu pojištěné osoby do výše limitů,
sjednaných v pojistné smlouvě.
Pojištění úrazu dětí od narození do 6 let ZVONEK
zahrnuje:
 Újma na zdraví pojištěného dítěte následkem úrazu
 Trvalé následky úrazu s progresívním plněním do
1.000.000 Kč
 Jednorázové plnění za vyjmenované úrazy
 Zdravotnické náklady spojené s úrazem
 Hospitalizace v důsledku úrazu – denní dávka
 Jednorázové plnění za operaci v celkové anestezii
 Služby call-centra
Pojištění úrazu dětí do 18 let GINA a krátkodobé pojištění
úrazu dětí zahrnuje:
 Újma na zdraví pojištěného dítěte následkem úrazu
 Trvalé následky úrazu s progresívním plněním do
1.000.000 Kč
 Jednorázové plnění za vyjmenované úrazy
 Zdravotnické náklady spojené s úrazem
 Hospitalizace v důsledku úrazu – denní dávka
 Jednorázové plnění za operaci v celkové anestezii
 Denní dávka za pobyt v lázních nebo
rehabilitačním zařízení
 Denní odškodné za dobu léčení
 Služby call-centra

Na co se pojištění nevztahuje?
Vybrané výluky z pojištění:









úrazy vzniklé před počátkem a po konci pojištění
úrazy, které vznikly v důsledku nemoci nebo psychické
poruchy
úrazy způsobené úmyslným jednáním a
sebepoškozením
úrazy způsobené v souvislosti s požíváním alkoholu
nebo návykových látek
úrazy vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu,
válečných událostí, občanských nepokojů, teroristických
útoků apod.
úrazy způsobené přeceněním vlastních sil a schopností
úrazy vzniklé v souvislosti s profesionálním
provozováním sportu

Podrobný výčet výluk je uveden v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
 Poruší-li pojistník nebo pojištěný své povinnosti, uvedené v pojistných podmínkách, nebo uvede nepravdivé nebo
zkreslené údaje, může pojišťovna v přiměřené výši snížit nebo nevyplatit pojistné plnění
 Pojišťovna proplácí pojistné plnění maximálně v rozsahu zvoleného pojištění a do výše pojistných limitů, uvedených
v pojistné smlouvě
 Pokud k následkům úrazu přispěly nemoci nebo tělesné vady pojištěného, může pojišťovna přiměřeně snížit pojistné
plnění
 V případě úrazového pojištění je pojistné krytí hrazeno podle tabulky hodnocení trvalých následků úrazů
Úplný výčet omezení v pojistném krytí najdete v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

Pojištění lze sjednat s následujícím územním rozsahem pojistné ochrany
Pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný utrpí na území celého světa.

Jaké mám povinnosti?







Při sjednávání pojištění uvádět pravdivé a úplné údaje
Pojistné uhradit včas a ve sjednané výši
Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku pojistné události
V případě pojistné události vyplnit a zaslat pojišťovně oznámení pojistné události a podklady nutné k jejímu vyšetření
Spolupracovat s ošetřujícím lékařem po celou dobu léčby a dodržovat léčebný režim
Na žádost pojišťovny zprostit svého lékaře mlčenlivosti o skutečnostech, souvisejících s Vaším zdravotním stavem a na
žádost pojistitele se podrobit lékařské prohlídce u určeného lékaře
 V případě pojistné události informovat pojišťovnu o dalších úrazových pojištěních, pokud je máte sjednané

Kdy a jak provádět platby?
Aby byla Vaše pojistná smlouva platná, musíte zaplatit pojistné uvedené v pojistné smlouvě alespoň den před počátkem
pojištění. Pojistné se hradí jednorázově za celou dobu trvání smlouvy buďto v hotovosti na pobočce, bezhotovostně převodem
z účtu nebo platební kartou při sjednání on-line.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká a končí ve dnech, uvedených v pojistné smlouvě jako počátek a konec pojištění a uzavírá se na dobu
maximálně 364 dní. Předpokladem vzniku pojištění je včasná úhrada pojistného.
K zániku pojistné smlouvy může dojít i předčasně zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou smluvních
stran, zánikem pojistného zájmu, nebo pokud se osoba stane nepojistitelnou.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistník má právo pojištění předčasně ukončit zejména:
- výpovědí nebo odstoupením od pojistné smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem
- dohodou s pojišťovnou
Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.

