Pojištění úrazu a nemoci
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Produkt: Kombi 3.0

pobočka společnosti registrované v Irsku pod č. 415123, registrovaná v České republice pod IČ 03926206

Tento dokument Vám poskytuje shrnutí klíčových informací týkajících se pojištění úrazu a nemoci. Úplné předsmluvní a smluvní
informace o produktu jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci.
O jaký druh pojištění se jedná?
Kombi je neživotní obnosové pojištění pro případ úrazu a nemoci hlavního pojištěného dospělého, které lze volitelně rozšířit o pojištění
úrazu a nemoci dalších osob (dospělých i dětí).

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pro dospělého i pro dítě:
DDSmrt úrazem
DDTrvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
DDNásledky úrazu
DDDoba nezbytné léčby úrazu
DDZlomeniny a popáleniny
DDChirurgický zákrok (po úrazu)
DDHospitalizace (po úrazu)
DDRekonvalescence (po úrazu)

UU Události související se sebevraždou, pokusem o ni

nebo jinou formou úmyslného poškození vlastního
zdraví, včetně nevyhledání zdravotní péče či nedbání
léčebných pokynů
UU Události související s nelegální činností či porušením

(pokusem o porušení) zákona
UU Události související se sportovní nebo zábavní činnosti

spojenou s vysokým nebezpečím, s létáním (mimo
pravidelné letecké spoje a charterové lety)

Pro dospělého:
DDSmrt při dopravní nehodě
DDNáhlá smrt
DDInvalidita 1+2+3 / 2+3 / 3 / 4
DDZávažná onemocnění Standard / Standard Plus /
Premium
DDKarcinom in situ
DDZávažné komplikace cukrovky
DDPracovní neschopnost (po úrazu)
DDSirotčí plnění
DDZproštění od placení pojistného

UU Události související s profesionálním sportem (závody,

soutěže, příprava, trénink) a motoristickými či jinými
závody (jezdectví, boby, saně, skeleton), včetně přípravných jízd
UU Události související s válkou, invazí, vzbouřením, atd.

a při účasti na násilné akci nebo rvačce (ne však pokud
se jedná o stav krajní nouze nebo nutné sebeobrany)
UU Události související s nemocemi či tělesnými poško-

zeními, ke kterým došlo poprvé ještě před počátkem
pojištění (netýká se pojištění Invalidity, kdy lze pojistit
i tyto události, pokud jsou pravdivě uvedeny ve zdravotním dotazníku)

Pro dítě:
DDInvalidita dítěte
DDSnížená soběstačnost dítěte 3+4
DDZávažná dětská onemocnění

UU Zdravotní úkony, které nejsou z lékařského hlediska

nezbytné
UU Bolesti zad bez objektivního neurologického nálezu

Konkrétní rozsah Vašeho pojistného krytí se bude odvíjet
od toho, jaká pojištění si ve Vašem pojištění zvolíte.

Další specifické výluky pro konkrétní typy pojištění naleznete v dokumentu Informace k pojištění nebo v konkrétních Zvláštních pojistných podmínkách daného pojištění.

Výši pojistné částky, kterou obdržíte jako pojistné plnění
při pojistné události, u jednotlivých vámi vybraných pojištění volíte v návrhu na uzavření pojistné smlouvy.

!

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!! Na některá pojištění se vztahují čekací doby, během kterých nevzniká nárok na výplatu pojistného plnění (čekací doba se vztahuje na nemoci, nikoli na úrazy, v některých případech se nevztahuje ani na akutní infekční onemocnění; speciální čekací doba
může být stanovena pro hospitalizaci v souvislosti s porodem nebo těhotenstvím). Podrobnosti jsou uvedeny v konkrétních
Zvláštních pojistných podmínkách.
!! Pokud dojde k úrazu následkem požití alkoholu nebo návykové látky nebo přípravku, který takovou látku obsahuje, pojistné
plnění může být sníženo až na polovinu. Zemře-li však pojištěný v důsledku takového úrazu, ke snížení může dojít pouze v
případě, že k úrazu došlo v souvislosti s činem pojištěného, jímž způsobil jiné osobě těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
!! Pokud pojistník nebo pojištěný neodpoví pravdivě na písemné dotazy pojistitele při sjednávání pojištění, může dojít k odmítnutí pojistného plnění, snížení pojistného plnění či odstoupení od pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem.
!! Pojistné krytí se nevztahuje na ty nemoci a úrazy, k jejichž vzniku došlo před počátkem pojištění.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
DDKrytí poskytované pojištěním je platné celosvětově.
K omezení může dojít pouze v souvislosti s některými výlukami neživotního pojištění (např. pobyt na válečném území, při vykonávání určitých činností, při kterých existuje omezení, např. horolezectví mimo vyjmenované oblasti). U některých pojištění (Pracovní neschopnost, Invalidita) je potřeba vzít v úvahu, že Zvláštní pojistné podmínky mohou určit další podmínky, které platí v zemi,
kde pojištěný pracuje a kde se účastní sociálního systému.

Jaké mám povinnosti?
–– Platit pojistné
–– Uvádět pravdivé informace před uzavřením pojištění, zejména co se týče Vašeho zdravotního stavu před uzavřením pojištění,
věku a rizikovosti, dále při provádění změn na pojištění a při hlášení pojistné události (může mít za následek odstoupení od
smlouvy, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění)
–– Bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu o zvýšení rizika (např. změna zaměstnání, rizikových činností)
–– Doložit pojišťovně požadované podklady v souvislosti s uplatněním nároku na pojistné plnění
–– Informovat pojišťovnu o významných skutečnostech, které mohou mít vliv na konkrétní pojištění (např. oznámení o přiznání
starobního důchodu, nezaměstnanosti atd.). Tyto povinnosti jsou uvedeny v konkrétních Zvláštních pojistných podmínkách.
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Kdy a jak provádět platby?

1

Běžné pojistné za všechna sjednaná pojištění hradíte dle frekvence a způsobu placení dohodnutých v pojistné smlouvě. Jakožto
pojistník obdržíte po sepsání Návrhu na sjednání pojištění tyto informace v dokumentu Platební údaje.
Pojistné můžete hradit buď ročně (najednou za celé pojistné období), anebo v domluvených splátkách (měsíčně, čtvrtletně,
pololetně). První platba pojistného je hrazena formou zálohy (bankovním příkazem, on-line platební kartou nebo přímo pojišťovacímu zprostředkovateli). Splatnost dalších plateb pojistného je ke stejnému datu jako je počátek pojištění (v případě splátek
ke stejnému datu v daném měsíci, čtvrtletí či pololetí). Způsob placení si můžete zvolit bankovním převodem či on-line platební
kartou, poštovní poukázkou nebo inkasem.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění sjednáváte na dobu určitou a její délku si volíte v pojistné smlouvě. Pojištění začíná v 0:00 dne, kdy přijmeme (akceptujeme) Váš návrh na sjednání pojistné smlouvy. Datum začátku a konce jednotlivých pojištění sjednaných v rámci pojištění Kombi
budete mít uvedeno v Pojistce, kterou Vám zašleme po vydání smlouvy.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět písemně následujícími způsoby:
–– výpovědí pojištění do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s výpovědní dobou 8 kalendářních dnů; avšak pojišťovna
má právo na pojistné až do dne, kdy pojištění zaniklo,
–– výpovědí pojištění ke konci pojistného období, pokud byla výpověď doručena nejméně 6 týdnů před koncem takového pojistného období; pokud byla výpověď doručena později, pojištění zaniká až ke konci pojistného období, pro které tato 6týdenní
doba dodržena byla,
–– výpovědí pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události s 1měsíční výpovědní dobou,
–– výpovědí do 2 měsíců ode dne, kdy se pojistník dozvěděl, že pojišťovna porušila při určení výše pojistného nebo pro výpočet
pojistného plnění zásadu rovného zacházení, s výpovědní dobou 8 kalendářních dnů.
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