Krátkodobé úrazové
pojištění mládeže
Informační dokument o pojistném produktu
(PID-KUM-0002)
Společnost:
Generali Česká pojišťovna a.s.

Produkt:
Krátkodobé úrazové pojištění mládeže

Česká republika
Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění, které lze sjednat. Úplné informace
najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách, oceňovacích tabulkách a pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě je
uveden sjednaný rozsah pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Krátkodobé úrazové pojištění mládeže je obnosové neživotní úrazové pojištění.

Co je předmětem pojištění?
Předmět pojištění
úrazy, které způsobí tělesné poškození nebo
smrt pojištěného, a jsou jako úrazy definovány
v pojistných podmínkách
Volitelná pojištění
• pro případ léčení tělesného poškození úrazem
• pro případ trvalých následků úrazu
• pro případ úmrtí následkem úrazu

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se například nevztahuje na následující
tělesná poškození způsobená úrazem nebo nemocí:
odchlípení (amoce) sítnice
vznik či zhoršeni kýl (hernii), nádorů všech druhů
a jakéhokoli původu, aseptických zánětů pochev
šlachových, svalových úponů, tíhových váčků, zánětů
synoviální blány kloubu (synovitid)
zánětlivé, popř. ponámahové postižení svalových
úponů, např. tenisový loket
výhřez meziobratlové ploténky a s ním související
obtíže
psychické újmy
infekční nemoci
pracovní uraz a nemoc z povolání, pokud nemají
povahu úrazu, vymezeného v pojistných podmínkách
patologické a únavové zlomeniny
vykloubeni kloubu v důsledku vrozených vad a poruch
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Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Vybrané výluky z pojištění
Pojistitel neposkytne pojistné plnění (příklady výluk):
 za sebevraždu, pokus o ni ani za úmyslné
sebepoškození
 za události, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti
s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl
v době pojistné události řidičské oprávnění
 za následky diagnostických, léčebných a preventivních
zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení
následků úrazu
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
na území celého světa

Jaké mám povinnosti?
– oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného nebezpečí, pojistného rizika
a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení
svéprávnosti a ustanovení opatrovníka), změnu pracovní, sportovní nebo jiné zájmové činnosti
– bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, pojistiteli oznámit vznik újmy
na zdraví nebo životě
– učinit veškerá opatření nutná k minimalizaci a rozsahu následků újmy na zdraví nebo životě
– při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
– umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména
umožnit prohlídku posudkovým lékařem
– pokud jsem pojistníkem, seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím,
jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje

Kdy a jak provádět platby?
– způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
– pojištění začíná okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění
– pojištění se uzavírá maximálně na 1 rok
– podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že k úrazu pojištěného dojde v průběhu trvání úrazového pojištění
– pojištění zaniká zejména výpovědí pojistné smlouvy, dohodou, uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, marným
uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, odstoupením od
pojistné smlouvy, odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného zájmu, smrtí pojištěného

Jak mohu smlouvu vypovědět?
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– zejména výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
– do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
– do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
– do 2 měsíců ode dne, kdy jsem zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně zodpovědět
písemné dotazy při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně
– do 2 měsíců ode dne, kdy jsem zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním a požadavky pojistníka, musel-li si jich být při uzavírání pojistné smlouvy vědom
– v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jsem-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena
mimo obchodní prostory pojistitele, do 14 dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne
sdělení pojistných podmínek
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