UNIQA pojišťovna, a.s.

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Typ pojištění:		
Předmět pojištění:		
Pojistná doba:		
				
Územní platnost:		
Doba trvání:		
Účastníci pojištění:
Způsob placení:		
Frekvence placení:
Cena pojištění:		

úrazové pojištění
pojistná ochrana pro případ úrazu, v jehož důsledku dojde k poškození
zdraví nebo smrti poškozeného
dlouhodobé pojištění – 1 rok s automatickou prolongací
krátkodobé pojištění – 1 – 30 dní
celý svět, nemocniční dávky pouze v Evropě
krátkodobé pojištění; roční s automatickým prodloužením,
roční bez automatického prodloužení
občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
trvalý příkaz, příkaz k úhradě, SIPO, inkaso z účtu
krátkodobé pojistné smlouvy = jednorázové pojistné; roční pojistné
smlouvy = roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční
sazby se stanovují dle rizikové skupiny, počtu pojištěných osob
a příslušného tarifu

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘEHLED TARIFŮ – DLOUHODOBÉ POJIŠTĚNÍ
Pojištění zaměstnanců
TARIF 21  - úrazové pojištění zaměstnanců jedné společnosti na 24 hodin.
TARIF 22  - úrazové pojištění zaměstnanců jedné společnosti na pracovní úrazy se zahrnutím úrazů na přímé
cestě do práce a z práce.
TARIF 23  - úrazové pojištění zaměstnanců jedné společnosti na pracovní úrazy bez zahrnutí úrazů na cestě
do práce a z práce.
Pojištění pro školní instituce
TARIF 24 - úrazové pojištění pro děti v předškolních zařízení.
TARIF 25 - úrazové pojištění na základních školách.
TARIF 26 - úrazové pojištění na středních a vysokých školách.
Pojištění pro členy SDH
TARIF 27 - úrazové pojištění pro členy dobrovolný hasičských organizací.
Pojištění zájmových organizací
TARIF 28 - úrazové pojištění pro členy zájmových organizací do 15 let věku (včetně).
TARIF 29 - úrazové pojištění pro členy zájmových organizací od 15 let věku.
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PŘEHLED TARIFŮ – KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ
TARIF 30 - úrazové pojištění pro krátkodobé akce pro osoby do 15 let věku (včetně).
TARIF 31 - úrazové pojištění pro krátkodobé akce pro osoby od 15 let věku.
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KOLEKTIVNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
PŘEHLED RIZIK
• Pojištění pro případ smrti úrazem - dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem při dopravní nehodě.
• Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním - výplata až šestinásobku sjednané pojistné částky.
Lze sjednat ve variantě s plněním od 0,5 % a od 10 %.
• Denní odškodné za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu. Karenční lhůta od 10. dne se zpětným plněním.
• Nemocniční odškodné - nárok na pojistné plnění vzniká pouze při hospitalizaci v důsledku úrazu a to za každý
kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin).
• Připojištění invalidity III. stupně v důsledku úrazu ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání tohoto připojištění.
• Pojištění horních končetin - pojištění trvalých následků úrazu horních končetin bez progresivního plnění.
• Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti - pomáhá při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek
úrazu. Právo na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků). Karenční lhůta od
15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti.
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Z pojištění jsou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyloučeny úrazy, které vznikly:
a) při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu;
b) při horolezeckém sportu;
c) při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích a s tím souvisejících tréninkových jízdách;
d) při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na snowboardech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti na trénincích pro tyto závody.
Pojištění se nevztahuje na úrazy, které vznikly:
a) v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištěný uznán vinným ze spáchání úmyslného trestného činu, nebo při
kterém si úmyslně poškodil zdraví;
b) pojištěnému při řízení motorového vozidla, aniž by vlastnil příslušné platné řidičské oprávnění;
c) válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami nebo jinými ozbrojenými konflikty; Tato výluka se uplatní
jen v případě, že k uvedené události dojde na území státu nebo oblasti, kam není dle vyhlášení Ministerstva
zahraničních věcí ČR doporučeno cestovat. Aktuální seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR na adrese http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/
d) při vnitrostátních nepokojích, pokud se jich pojištěný zúčastnil na straně organizátora;
e) jakýmkoliv působením nukleárních, chemických nebo biologických zbraní;
f) přímo či nepřímo působením jaderné energie nebo vlivem ionizovaného záření;
g) tělesným poškozením při léčebných opatřeních a zákrocích, které pojištěný provede nebo nechá provést na
svém těle, pokud důvodem těchto zákroků nebyla pojistná událost.
KOHO NELZE POJISTIT?
Profesionální sportovci nemohou být pojištěni.
Pouze za zvláštních podmínek a po dotaze na centrále UNIQA pojišťovny mohou být pojištěny osoby
se zvlášť nebezpečným povoláním, např. artisté, pracovníci v lomech nebo dolech, při výstavbě tunelů nebo štol,
tělesná stráž, příslušníci skupin zvláštního nasazení a vojsk OSN.
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?
• telefonicky kontaktujte infolinku na čísle 488 125 125;
• vytiskněte si formulář „Oznámení o škodě“ k úrazovému pojištění, vyplněný, podepsaný a s podklady jej zašlete
faxem na číslo +420 488 125 125 nebo na e-mail: hlaseni.PU@uniqa.cz popř. poštou: UNIQA pojišťovna, a.s.,
Evropská 136, 160 12 Praha 6.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
Platnost od 1. 9. 2017.

