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       ZPPSNP AD 1.3 
účinnost od 1. dubna 2017 

Kód: Group 600 
 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 
SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ 

PRO POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM 
 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 

1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek je od 1. dubna 2017. 

1.2 Pojištění smrti úrazem (dále také jen „AD“) se řídí kromě pojistné smlouvy a těchto zvláštních 
pojistných podmínek i Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění 1.3 
(dále jen „VPPSNP“). 

1.3 Pojištění smrti úrazem poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, který je členem skupiny 
definované v pojistné smlouvě, nebo jehož jméno je uvedeno v přehledu pojištěných,  
který zasílá pojistník pravidelně dle dohody pojišťovně. 

1.4 Pojištění smrti úrazem je možné sjednat jako: 

a) samostatné pojištění, 
b) připojištění k životnímu pojištění. 

 

Co je důležité 
Pojištění smrti úrazem se kromě těchto zvláštních pojistných podmínek řídí i Všeobecnými 
pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění (VPPSNP 1.2). Prosím, nezapomeňte 
se s nimi seznámit.    

2 POJISTNÉ 
(JAKÁ JE CENA POJIŠTĚNÍ) 

2.1 Výše pojistného a jeho frekvence placení je uvedena v pojistné smlouvě. 

3 POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST 
(PROTI ČEMU VÁS POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)  

3.1 Pojistným nebezpečím je smrt pojištěného. 

3.2 Pojistnou událostí je smrt pojištěného, která nastala následkem úrazu, který nastal v době trvání 
pojištění daného pojištěného, nebo zmizení pojištěného.  

3.3 Pojistnou událostí je úraz pojištěného v době trvání pojištění, jestliže úraz způsobil takové 
tělesné poškození pojištěného, v důsledku kterého pojištěný zemře v době 365 dní od data 
úrazu. 

3.4 Pokud se pojištěný následkem úrazu krytého touto pojistnou smlouvou nevyhnutelně ocitne 
v situaci, kdy není chráněn proti vlivům vnějšího prostředí a následkem tohoto působení zemře, 
je taková událost pojistnou událostí.   

3.5 Obmyšlený při oznámení pojistné události předloží zejména úředně ověřenou kopii úmrtního 
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listu pojištěného či soudní prohlášení pojištěného za mrtvého v případě jeho zmizení  
a podrobné lékařské nebo úřední osvědčení o příčině smrti. Oznámení pojistné události musí 
dále obsahovat číslo pojistné smlouvy, detailní popis okolností úrazu a jména všech 
eventuálních svědků, jakákoliv policejní hlášení týkající se úrazu, právní dokumenty potvrzující 
identitu obmyšleného. Pojišťovna může požadovat další dokumenty nezbytné pro vyřízení 
uplatňovaného nároku. 

Co je důležité 
Postup a povinnosti v případě pojistné události najdete také v odstavci 10.3 a v článku 11 
VPPSNP. 
 
1. Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu (vyplňte a pošlete platný formulář). 

 
2. Uveďte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložte k tomu 

potřebné doklady (např.  zdravotní dokumentaci, zprávu Policie České republiky, atd.). 
 

3. Pojišťovna zahájí šetření ke zjištění rozsahu plnění bez zbytečného odkladu. Šetření musí 
být dokončeno do 3 měsíců ode dne oznámení události. 
 

4. Splatnost plnění je do 15 dnů po skončení šetření. 

 
Pozor! Od data pojistné události běží promlčecí lhůta 4 roky, když v této lhůtě pojistnou 
událost neoznámíte, právo na pojistné plnění se promlčí a pojišťovna Vám jej nevyplatí. 

4 POJISTNÉ PLNĚNÍ  
(KOLIK POJIŠŤOVNA VYPLATÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI) 

4.1 V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši pojistné 
částky, která byla pro toto pojištění sjednána či úrazu, jehož přímým následkem byla smrt 
pojištěného v pojistné smlouvě. 

4.2 Pokud bylo k tomuto pojištění sjednáno připojištění trvalých následků úrazu, připojištění 
závažných trvalých následků úrazu nebo připojištění trvalých následků úrazu s progresí  
a v důsledku stejného úrazu, ze kterého již pojišťovna přiznala pojistné plnění z tohoto 
připojištění, pojištěný zemře, bude pojistné plnění z pojistné události smrti sníženo o částku 
dříve přiznaného pojistného plnění z titulu pojistné události z připojištění trvalých následků 
úrazu, závažných trvalých následků úrazu nebo trvalých následků úrazu s progresí.    

4.3 Pojistné plnění se vyplácí obmyšlenému. 

Co je důležité 
Výluky pro toto pojištění najdete v odstavci 12 VPPSNP. Prosím, nezapomeňte se s nimi 
seznámit.   

5 VYMEZENÍ POJMŮ 
(CO TO ZNAMENÁ)  

Zmizení pojištěného – Jestliže nebylo tělo pojištěného nalezeno do 1 roku po jeho zmizení 
následujícího po nuceném přistání, po předpokládaném utonutí, nebo po ztroskotání dopravního 
prostředku, ve kterém pojištěný prokazatelně cestoval jako pasažér, bude toto považováno za smrt 
pojištěného následkem úrazu ve smyslu pojistné smlouvy, za předpokladu, že pojištěný byl soudem 
prohlášen za mrtvého. Pokud by bylo zjištěno, že pojištěný je stále naživu až po vyplacení pojistného 
plnění z tohoto pojištění, musí být veškeré vyplacené pojistné plnění v plné výši vráceno pojišťovně. 
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