ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Produktový list
POJISTNÁ RIZIKA
•
•
•
•
•
•
•

smrt úrazem,
smrt úrazem v motorovém vozidle,
trvalé následky úrazu,
invalidita následkem úrazu,
tělesné poškození způsobené úrazem,
denní odškodné za nezbytnou dobu léčení úrazu,
hospitalizace následkem úrazu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Vstupní požadavky

BEZ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY A DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ!

Územní platnost

Celý svět

Vstupní věk

Pro věkovou kategorii 0 - 15 let se sjednává úrazové pojištění
s názvem „Medvídek”, 16 - 70 let pro dospělé osoby

Pojistná doba

Na dobu určitou do 16 / 85 let

Frekvence placení

Měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně

SMRT ÚRAZEM - SU
Pojistná částka

Děti: 10 000 Kč - 30 000 Kč (po 10 000 Kč)
Dospělí: 100 000 Kč - 3 mil. Kč (po 100 000 Kč)

Možnost sjednání

Lze sjednat samostatně

SMRT ÚRAZEM V MOTOROVÉM VOZIDLE - SUM
Pojistná částka

Děti: 10 000 Kč - 30 000 Kč (po 10 000 Kč)
Dospělí: 100 000 Kč - 3 mil. Kč (po 100 000 Kč)

Možnost sjednání

Lze sjednat pouze s SU

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU - TN
Pojistná částka

100 000 Kč - 1 mil. Kč
(po 100 000 Kč) platí stejně pro dospělé a děti

Lineární plnění

% z pojistné částky dle oceňovací tabulky

Progresivní plnění

% z pojistné částky dle oceňovací tabulky x násobek
dle rozsahu trvalých následků
rozsah trvalých následků
násobek
0% - 25%
1
26% - 50%
2
51% - 75%
3
76% - 100%
4

Možnost sjednání

Lze sjednat samostatně
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INVALIDITA NÁSLEDKEM ÚRAZU - INV
Pojistná částka

100 000 Kč - 1 mil. Kč
(po 100 000 Kč) platí stejně pro dospělé a děti

Nárok na plnění

Dosažení 70 % trvalých následků dle oceňovací tabulky

Možnost sjednání

Lze sjednat pouze s TN

TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM - TP
Pojistná částka

50 000 Kč - 300 000 Kč, platí stejně pro dospělé a děti

Pojistné plnění

% z pojistné částky dle oceňovací tabulky
Při několika tělesných poškozeních na různých částech těla
způsobených jedním úrazem je pojistné plnění součet procent
pro jednotlivá tělesná poškození až do 100 % sjednané
pojistné částky

Možnost sjednání

Lze sjednat pouze s SU nebo TN
Nelze sjednat současně TP a DNL

DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU - DNL
Pojistná částka

100 Kč - 500 Kč (po 100 Kč) za den léčení, platí stejně
pro dospělé a děti

Karenční doba

13 dní (po překročení vyplaceno zpětně od 1. dne)

Lineární plnění

Pojistná částka x počet dní

Progresivní plnění

Počet dnů
do 120 dnů
121 - 240 dnů
241 - 365 dnů

Plnění DNL

Podle skutečné doby léčení, ale pouze do max. počtu dnů
uvedených v oceňovací tabulce (po ukončení léčby)

Plnění DNL MAX

Vždy podle max. počtu dnů uvedených v oceňovací tabulce
(nečeká se na ukončení léčby)

Možnost sjednání

Lze sjednat pouze s SU nebo TN
Nelze sjednat současně TP a DNL

násobek
1
2
3

HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU - DH
Pojistná částka

100 Kč - 500 Kč (po 100 Kč) za den léčení, platí stejně
pro dospělé a děti

Nárok na plnění

Od 1. dne hospitalizace, min. 24 hodin
(1. a poslední den se sčítají)

Možnost sjednání

Lze sjednat pouze s SU nebo TN
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POVOLÁNÍ POJIŠTĚNÉHO
Rozhodující je rizikovost vykonávaného povolání. Nutné vybrat ze seznamu v systému
(děti 0-15 let ne), pokud povolání není v seznamu, vybere se nejbližší a dopíše skutečné.

PŘIPOJIŠTĚNÍ SPORTŮ
K rozdělení slouží samostatný tiskopis „Seznam činností a sportů“.

SLEVY
Množstevní

Možnost sjednání

2 - 5 osob

3%

6 - 9 osob

5%

10 a více osob

10 %

¼

1,50 %

½

3%

rok

1/12

Pojištěnci VZP ČR

10 %

Pojištěnci VZP ČR - členové KPZ

15 %

Věrnostní sleva (při uzavírání
smlouvy navazující na dětskou)

10 %

Zaměstnanci PVZP a VZP ČR

50 %

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistné smlouvy se sjednávají v on-line systému StarIns: https://portal.pvzp.cz.
Pro rychlý výpočet slouží kalkulačka pojistného.

VYHOTOVENÉ DOKUMENTY
Nabídka pojištění

Slouží pouze ke kontrole údajů v pojistné smlouvě

Pojistná smlouva

Pro pojistníka na speciální papír PVZP + pojistné podmínky
Pro pojišťovnu na bílý papír

Pojistka

Pouze pro pojistníka na speciální papír PVZP
Slouží jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
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VÝPOVĚĎ POJISTNÉ SMLOUVY
Smlouvu lze vypovědět do 6 týdnů před koncem posledního zaplaceného pojistného období.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
Změny parametrů pojištění se provádí uzavřením nové smlouvy a zrušením původní.
Počátek pojištění v nové PS musí navazovat na konec posledního zaplaceného období původní PS.

OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI (OŠU)
Formulář přístupný na www.pvzp.cz/cs/servis-pro-klienty/ohlaseni-skodne-udalosti.

PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU
• Při sjednání není nutná lékařská prohlídka ani potvrzení od lékaře či vyplnění
zdravotního dotazníku.
• Vztahuje se i na pracovní úraz.
• Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé v ČR i ve světě.
• Denní odškodné za dobu nezbytného léčení lze nastavit tak, aby bylo vypláceno IHNED
po stanovení diagnózy.
• Základní pojištění zahrnuje i rekreační sporty.
• Možnost připojištění rizikových sportů.
• Lze kombinovat jednotlivé druhy pojištění.
• Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.
• Při roční frekvenci placení 1 měsíc pojištění ZDARMA.
• Úrazové pojištění si mohou sjednat:
a) prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců děti ve věku 0–15 let,
tzv. pojištění Medvídek,
b) osoby ve věku 16–70 let s platností pojištění až do 85 let.
• Progresívní plnění i v rámci denního odškodného (až trojnásobné plnění).
• Čisté úrazové pojištění (bez spoření či životních rizik).

KONTAKTY
Korespondenční adresa:				
Helpdesk:
Pojišťovna VZP, a. s.					Po - Čt: 9.00–17.00
Ke Štvanici 656/3					
Pá: 9.00–16.00
186 00 Praha 8					
+420 233 006 311
www.pvzp.cz						
info@pvzp.cz
Tento dokument slouží jako pracovní pomůcka. Více informací je uvedeno v platném Metodickém
pokynu a Pojistných podmínkách.
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