Úrazové pojištění

000

Informační dokument o pojistném produktu

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty ve VPP a DPP jednotlivých pojišťoven.

O jaký druh pojištění se jedná?
Úrazové pojištění je pojištění soukromé a obnosové.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
✔ Smrt úrazem

×

✔ Trvalé následky úrazu

×

✔ Hospitalizace způsovená úrazem
✔ Denní odškodné za dobu nezbytného
…… léčení úrazu

Na události, jejichž zjevné příznaky nastaly
…….před vznikem a po konci pojištění
Na události, nastalé před zaplacením ……. …….
…….pojistného

×

Na události a škody, jež vznikly z důvodu …….
…….úmyslného zavinění, na úrazy způsobené …….
…….úmyslně vč. sebevraždy nebo pokusu o ni

×

Na škody kdy se pojištěný nedostavil na …….
…….lékařské ošetření nebo kontrolu v termínu
…….určeném ošetřujícím lékařem nebo se neřídil
…….pokyny ošetřujícího lékaře

×

Na události, jež jsou popsány ve VPP,
…….popř. DPP jednotlivých pojišťoven

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?

!

Pojistné krytí je omezeno sjednanými limity a výlukami uvedenými v pojistné smlouvě a dále dle typu
…. pojištění. Specifikováno ve VPP a DPP jednotlivých pojišťoven.
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, může pojišťovna odmítnout ….
…. pojistné plnění.

!
!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna v přiměřené výši snížit pojistné plnění.
Dojde-li k pojistné události následkem požití alkoholu nebo návykové látky, může pojišťovna snížit ….

…. pojistné plnění až o polovinu.

!

Pojišťovna může snížit pojistné plnění, pokud pojištěný měl být zařazen, vzhledem ke svému povolání,

…. do vyšší rizikové skupiny.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Územní platnost pojištění není omezena.

Jaké mám povinnosti?

•

V případě vzniku škodné události se vždy a bez odkladu, dovoluje-li to zdravotní stav pojištěného,
……obrátit přímo na asistenční službu, nebo na pojistitele a dbát jejich pokynů.

•
•

Uhradit pojistiteli pojistné.

Pravdivě, úplně a bez zbytečných odkladů odpovědět na všechny písemné otázky pojistitele nebo ……
……zprostředkovatele pojištění, týkající se sjednávaného pojištění, zejména pak na zdravotní dotazník.

•

Kdykoliv po dobu trvání smlouvy písemně pojistiteli oznámit změnu údajů uvedených
……v pojistné smlouvě.

•

Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku
……nebo na jiných hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani ……
……podobná jednání třetích osob.

Kdy a jak provádět platby?

•

Způsob a frekvence placení pojistného jsou ujednány v pojistné smlouvě. Pojistné se sjednává jako
……běžné a lze jej uhraditi bezhotovostní platbou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

•

Pojistné krytí začíná v 00:00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako datum vzniku pojištění a je
……sjednáno na dobu neurčitou a končí ve 24:00 dne sjednaného jako konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

•

Smlouvu lze vypovědět písemně nebo ukončit dohodou smluvních stran za předem stanovených
……podmínek jednotlivých pojišťoven.

