Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o skupinovém pojištění osob

INFORMACE PRO POJIŠTĚNÉHO KE SKUPINOVÉMU POJIŠTĚNÍ OSOB
(NKPO)
Tyto informace mají charakter předsmluvních informací ve smyslu platné právní úpravy a jsou poskytovány zájemci o pojištění před
sjednáním pojištění.
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen „pojistník“) uzavřel s Českou pojišťovnou a.s. a Českou pojišťovnou
ZDRAVÍ a.s. (společně dále jako „pojistitel“) rámcovou pojistnou smlouvu o skupinovém pojištění osob (dále jen „pojistná smlouva“),
jejíž účelem je poskytnout svým členům pojistnou ochranu pro případ smrti, nemoci či úrazu. Pojistník nabízí svým členům možnost
přistoupit k této pojistné smlouvě.
Podmínkou pro sjednání pojištění je členství v Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky. Pojistitel neumožňuje zájemcům
o pojištění sjednat pojištění samostatně. Pojištění je dobrovolné, členové Nezávislého odborového svazu Policie České republiky (dále
jen „členové svazu“) si mohou svou finanční situaci v případě smrti, nemoci či úrazu zabezpečit i jiným způsobem než přistoupením
k této pojistné smlouvě.
Sjednáním pojištění se zájemce o pojištění (člen svazu) stává pojištěným, není ale smluvní stranou pojistné smlouvy. Nemůže tedy
pojistnou smlouvu měnit ani vypovědět. Pojistník ale pojištění ukončí kdykoli v průběhu jeho trvání, a to na základě žádosti pojištěného.

1.

Informace o pojistiteli

Pojistitel

Česká pojišťovna a.s. (dále také „ČP“)

Jazyk

Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český
jazyk.
Pojistitel dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je
dostupný na http://www.cap.cz/o-nas/kodex-etiky.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále také
„ČPZ“)
Člen skupiny
Generali, zapsané v italském registru Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
Právní forma
akciová společnost
akciová společnost
Sídlo
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO
45272956
49240749
Informace o registraci zapsaná v obchodním rejstříku u Městského zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, sp. zn. B 1464
soudu v Praze, sp. zn. B 2044
Předmět činnosti
pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a pojišťovací činnost a činnosti přímo vyplývající z
činnosti přímo vyplývající z těchto činností těchto činností
Datová schránka
v93dkf5
63cdkfx
info@zdravi.cz
Kontaktní formulář, www.ceskapojistovna.cz/napiste-nam
e-mail
Internetové stránky www.ceskapojistovna.cz
www.zdravi.cz
Klientský servis
241 114 114
267 222 515
https://www.ceskapojistovna.cz/vyrocnihttps://www.zdravi.cz/o-nas~informacni- povinnost/
Informace o
solventnosti a finanční zpravy
situaci pojistitele
Orgán dohledu
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1; www.cnb.cz
Rozhodné právo,
Pojištění se řídí právním řádem České republiky. K rozhodnutí sporů vyplývajících z pojištění
soudní příslušnost,
jsou příslušné obecné soudy České republiky. Subjekty příslušnými pro mimosoudní řešení
subjekty příslušné pro spotřebitelských sporů vyplývajících z pojištění jsou:
mimosoudní řešení
v případě životního pojištění Finanční arbitr, www.financniarbitr.cz,
spotřebitelských sporů
v případě neživotního pojištění Česká obchodní inspekce, www.coi.cz,
v případě pojištění sjednaných on-line platforma na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kodex etiky

2.

Čím se pojištění řídí

Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ostatními právními předpisy České republiky a pojistnou
smlouvou, jejíž součástí jsou:
a) Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění sjednávaná s Českou pojišťovnou a.s.
b) Pojistné podmínky pro pojištění sjednávané s Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s.:
a. Všeobecné pojistné podmínky ČP ZDRAVÍ 04/2016 (VPP-ČPZ),
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b. Zvláštní pojistné podmínky pojištění pracovní neschopnosti 06/2018 (ZPP-PN),
c) Oceňovací tabulky pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění.

3.

Jaký je rozsah pojištění

Skupinové pojištění osob bylo vytvořeno výhradně pro členy Nezávislého odborového svazu Policie České
republiky, tak, aby odpovídalo jejich potřebám a požadavkům a zohlednilo rizika, kterým jsou při výkonu služby,
resp. zaměstnání vystaveni. Nabízené pojištění má členům svazu zajistit pojistnou ochranu v případě úrazu,
nemoci nebo smrti a částečně kompenzovat výdaje vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí.

Pojištění sjednávaná s Českou pojišťovnou a.s.
Životní pojištění
Pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin

V případě smrti pojištěného, ke které došlo v době
trvání pojištění, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši
sjednané pojistné částky.

Úrazové pojištění
• úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného
anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů (s
výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), ke kterému došlo během trvaní pojištění a kterým bylo
pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt
• poškozením zdraví se pro účely úrazového pojištění rozumí tělesné poškození pojištěného následkem úrazu
• tělesným poškozením se rozumí poškození nebo anatomická či funkční ztráta části těla, končetiny, orgánu nebo
jejich částí následkem úrazu, které je uvedeno v Oceňovacích tabulkách
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
V případě smrti pojištěného následkem úrazu, ke
kterému došlo v době trvání pojištění (nejpozději do tří let
ode dne úrazu), vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši
sjednané pojistné částky.
Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním Zanechá-li úraz, ke kterému došlo v době trvání
plněním
pojištění, pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel
po jejich ustálení (nejpozději dle stavu v 3. roce od
úrazu) pojistné plnění ve výši součinu sjednané pojistné
částky, procenta odpovídajícího rozsahu trvalého
poškození dle příslušné oceňovací tabulky a násobku
uvedeného v Doplňkových pojistných podmínkách.
Pojištění trvalé invalidity následkem úrazu

Zanechá-li úraz, ke kterému došlo v době trvání
pojištění, pojištěnému trvalé následky ve výši nejméně 65 %
(dle příslušné oceňovací tabulky), vyplatí pojistitel
sjednanou pojistnou částku. Pro výplatu pojistného
plnění je rozhodný stav trvalých následků jeden rok od
data úrazu. Výplatou pojistného plnění pojištění pro
konkrétního pojištěného zaniká.

Územní platnost životního a úrazového pojištění není omezena.

Pojištění sjednávaná s Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s.
Pojištění pro případ nemoci
Pojištění pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti je pojištěnému
vyplácena od sjednaného dne pracovní neschopnosti
sjednaná denní dávka.
Územní platnost pojištění pro případ nemoci je ČR – zdravotní péče musí být poskytnuta v ČR.

4.

Co je třeba splňovat pro přijetí do pojištění

1. Zájemce o pojištění musí nejpozději ke dni počátku pojištění:
• být členem Nezávislého odborového svazu Policie České republiky,
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•

být ve služebním nebo pracovním poměru k bezpečnostnímu sboru, policejní škole, Policejní akademii
České republiky v Praze, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti a organizačním složkám státu
zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev, nebo být v pracovním poměru k Nezávislému odborovému
svazu Policie České republiky,
• souhlasit s přihlášením do pojištění,
• seznámit se a souhlasit s obsahem pojistné smlouvy včetně příslušných pojistných podmínek,
• souhlasit s předáním svých identifikačních osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
bydliště, pracovní poměr pojistiteli,
• být pojistníkem uveden v přírůstkovém listě.
2. U životního a úrazového pojištění musí zájemce o pojištění:
• dosáhnout v kalendářním roce sjednání pojištění věku minimálně 18 let a maximálně 69 let,
• který je cizincem, mít v ČR kontaktní adresu a obvodního lékaře.
3. U pojištění pro případ nemoci musí zájemce o pojištění:
• dosáhnout v kalendářním roce sjednání pojištění věku minimálně 18 let a maximálně 60 let,
• který je cizincem, mít trvalý či přechodný pobyt občana Evropské unie v ČR nebo být pojištěncem veřejného
zdravotního pojištění v ČR.

5.

Kdy pojištění vzniká a zaniká

Pojištění se sjednává na dobu určitou shodnou s dobou trvání pojistné smlouvy; pojistná smlouva se uzavírá na dobu
jednoho roku s automatickou prolongací o další rok; pokud jedna ze smluvních stran nejméně 6 týdnů před uplynutím
této doby nesdělí druhé smluvní straně, že na dalším trvání pojistné smlouvy nemá zájem.
Kdy nastává počátek jednotlivých pojištění
Počátek pojištění se stanoví na 1. 1. 2019.
Počátek pojištění později pojišťovaných osob se stanoví na následující den po podpisu Přihlášky do pojištění.
Kdy jednotlivá pojištění zanikají
Pojištění zanikají na základě úkonů pojištěného, pojistitele nebo pojistníka v souladu s občanským zákoníkem a těchto
právních jednání a právních skutečností:
a. ukončením členství v Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky,
b. dohodou smluvních stran,
c. žádostí pojištěného o ukončení pojištění,
d. odstoupením od pojištění,
e. odmítnutím pojistného plnění,
f. zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí,
g. smrtí pojištěného.
Životní a úrazové pojištění zaniká dnem, kdy pojištěný dosáhl 70 let.
Pojištění pro případ nemoci zaniká dnem, kdy pojištěný dosáhl 65 let.

6.

Odstoupení od pojištění

Ustanovení občanského zákoníku týkající se odstoupení od pojistné smlouvy se použijí obdobně pro jednotlivá
pojištění.

7.

Jak oznámit pojistnou událost

Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu, vyplňte formulář ke konkrétní pojistné události a přiložte
požadované doklady. (Jednotlivé formuláře oznámení pojistné události jsou k dispozici na obchodních místech ČP
nebo jsou ke stažení na internetových stránkách pojistitele.)
Pojistnou událost z životního a úrazového pojištění oznamte:
- elektronicky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz,
- telefonicky na čísle klientského servisu 241 114 114,
- osobně na kterémkoli obchodním místě ČP, nebo
- zasláním formuláře na adresu: Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.
Pojistnou událost z pojištění pro případ nemoci oznamte:
- elektronicky zasláním e-mailu na info@zdravi.cz nebo prostřednictvím formuláře na internetových
stránkách www.zdravi.cz,
- telefonicky na infolince 267 222 515, a to v pracovní dny od 8 do 18 hodin,
- osobně na kterémkoli obchodním místě ČP, nebo
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-

8.

zasláním formuláře na adresu: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4.

Jaké jsou výluky z pojištění

V rámci pojištění mohou nastat situace, kdy je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění nebo je neposkytnout.
Doporučujeme Vám seznámit se důkladně s příslušnými pojistnými podmínkami, kde jsou všechny tyto případy
uvedeny.
Z pojistné ochrany jsou vyloučeny škodné události, ke kterým došlo v době od počátku pojištění do doručení Přihlášky
do pojištění pojistiteli, v takových případech nedochází ke vzniku práva na výplatu pojistného plnění.
Pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin
a) v důsledku nebo v souvislosti s občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, vpádem zahraničního
nepřítele, válečným stavem vyhlášeným nebo nevyhlášeným, revolučními událostmi, převraty, teroristickými
útoky (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) a mezinárodní
mírovou misí, teroristickými akty včetně kontaminace v důsledku teroristického aktu, v důsledku nebo
v souvislosti s jadernými, chemickými a biologickými incidenty
b) v důsledku nebo v souvislosti s účastí pojištěného na straně iniciátora při občanských nepokojích,
vnitrostátních násilných nepokojích a stávkách.

Úrazové pojištění
a)

b)

c)
d)

e)
f)

úraz pojištěného v souvislosti s řízením motorového vozidla při automobilových, motocyklových,
motoristických (např. bugy, čtyřkolky) soutěžích a při přípravě na ně; ani v případech, kdy se pojištěný
zúčastní těchto soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec; přípravou se rozumí jakákoli aktivita
pojištěného související s motorovým vozidlem nebo motocyklem či jiným obdobným vozidlem, včetně jeho
údržby (např. jízda na tréninkových tratích nebo mezi jednotlivými soutěžními úseky, ve volném terénu, při
technických přejezdech, při popojíždění v depu, mezi depem a závodní tratí),
úraz pojištěného při létání s motorovými letadly, je-li pojištěný pilotem nebo jiným členem posádky letadla s
výjimkou toho, vykonává-li tuto činnost jako své povolání na palubě dopravního letadla letecké společnosti
přepravujícího osoby nebo náklad,
úraz pojištěného při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem a ultralehkými letadly, při
závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin,
úraz pojištěného při výkonu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice, při lovu spojeném s jízdou na koni,
hloubkovém potápění s nutností dýchacího přístroje a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů,
jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark-diving, megadiving, rocket- bungee, heliskiing (biking), rafting, blackwater-rafting, a další sporty obdobné rizikovosti, bez ohledu na to, zda je sport
provozován organizovaně či nikoliv. Seznam adrenalinových sportů pojistitel zveřejňuje na svých internetových
stránkách v návaznosti na vývoj adrenalinových sportů,
úraz pojištěného v důsledku nebo v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl v době
pojistné události řidičské oprávnění; tato výluka se nepoužije, pokud se pojištěný učil vozidlo řídit nebo
skládal zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pojištění pro případ nemoci – pojištění pracovní neschopnosti
ČPZ nevyplatí pojistné plnění při pracovní neschopnosti:
a) v důsledku nemoci, která vznikla, nebo podle posudku lékaře určeného pojistitelem musela vzniknout před
počátkem pojištění, včetně jejích příčin, následků a komplikací,
b) v důsledku úrazu, který nastal před počátkem pojištění, včetně jeho následků a komplikací,
c) v důsledku duševní choroby, psychiatrického nebo psychologického nálezu, pokud nenastaly následkem
úrazu,
d) v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v souvislosti s požitím, požíváním nebo aplikací návykových
látek (např. alkoholu), s hráčskou závislostí, včetně následků a komplikací vyplývajících z takovéto nemoci
nebo úrazu,
e) za dobu pracovní neschopnosti do oznámení pojistné události.
Další výluky z pojištění jsou blíže popsány v příslušných pojistných podmínkách.

9.

Jaké jsou důsledky porušení povinností vyplývajících z pojistné smlouvy

Pokud pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která má v případě pojistné události právo na pojistné plnění, poruší
své povinnosti, může pojistitel podle konkrétních okolností snížit či odmítnout pojistné plnění. Porušení povinností
může vést k odstoupení od pojištění.
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10.

Jak řešit stížnosti

Stížnosti týkající se životního a úrazového pojištění předejte:
a. osobně pojišťovacímu zprostředkovateli nebo na obchodních místech ČP
b. prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz/vas-nazor-nas-zajima nebo
prostřednictvím e-mailu stiznosti@ceskapojistovna.cz
c. telefonicky na Klientském servisu ČP 241 114 114
d. písemně doručením na adresu ČP:
Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno
Stížnosti týkající se pojištění pro případ nemoci předejte:
a. prostřednictvím e-mailu info@zdravi.cz
b. telefonicky na infolince ČPZ 267 222 515
c. písemně doručením na adresu ČPZ:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4

11.

Daně a poplatky související s pojištěním

Na pojištění se vztahuje právní úprava zákona o daních z příjmů, v platném znění. Plnění z pojištění jsou od
daně osvobozená, nicméně při změně právní úpravy v budoucnu není vyloučeno zavedení takovéto povinnosti.
Pojistitel neúčtuje pojištěnému žádné poplatky.

12.

Kdo hradí pojistné

Pojistné za všechny pojištěné osoby platí pojistník.
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