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Pojištění úrazu a nemoci 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: Chubb European Group SE, organizační složka 

Chubb European Group SE, se sídlem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, France, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické 
osoby Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 278 93 723, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233 

Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896.476.662 EUR. 

Produkt: Pojištění úrazu a nemoci  

Tento dokument poskytuje přehled klíčových informací o pojistném krytí a výlukách z pojištění. Kompletní informace 
před uzavřením pojistné smlouvy a smluvní informace k pojištění (např. o ochraně údajů) jsou uvedeny v rámcové 
smlouvě a v Pojistných podmínkách pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci (dále jen „PP”). Dokumenty 
jsou k dispozici online na stránce:  https://www.chubb.com/cz-cz/. 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Pojištěním je kryto riziko úrazu a/nebo nemoci, a to v závislosti na sjednané variantě pojištění. 

Co je předmětem 
pojištění?  

✓ Smrt v důsledku úrazu 

Pojistným plněním je sjednaná pojistná 
částka.  

✓ Trvalé následky úrazu 
Pojistným plněním je částka odpovídající 
procentu rozsahu trvalých následků podle 
oceňovací tabulky, která je přílohou 
smlouvy. 

✓ Zlomeniny 

✓ Popáleniny 

✓ Chirurgický zákrok 
Pojistným plněním je částka odpovídající 
procentu uvedenému v oceňovací tabulce, 
která je přílohou smlouvy. 

✓ Hospitalizace pojištěného 
Pojistná částka odpovídá ukončenému dni 
(24 hodin) strávenému v nemocnici.  

✓ Dočasná pracovní neschopnost v 
důsledku úrazu a/nebo nemoci 
Pojistná částka odpovídá kalendářnímu dni 
dočasné pracovní neschopnosti.  

✓ Náklady na pohřeb 

Pojistným plněním jsou doložené náklady 
na pohřeb. 

✓ Náklady na uzpůsobení domácnosti/ 
přestěhování  
Pojistným plněním jsou náklady na 
praktické změny v souvislosti s úrazem, 
který způsobí kvadruplegii nebo paraplegii.  

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti se 
skutečností, že pojištěný spáchá nebo se pokusí spáchat 
sebevraždu nebo si sám způsobí poranění nebo jedná 
způsobem, kterým se úmyslně vystavuje nebezpečí 
(kromě pokusu o záchranu lidského života) 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti s požitím 
alkoholu nebo aplikací drog (pokud nebyly předepsány 
lékařem) nebo následkem rozšíření biologických, 
chemických a radioaktivních látek 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti s duševními, 
psychickými nebo neurologickými nemocemi 

 pokud újma na zdraví vznikla přímou účastí pojištěného 
na násilných výtržnostech, nepokojích a rušení 
veřejného pořádku 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti s válkou 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti s trestným 
činem, kterého se dopustil pojištěný 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti s působením 
pojištěného v letectví jako pilota nebo člena posádky 
letadla nebo při cestě letadlem, které není registrováno 
u oficiální letecké společnosti 

 pokud újma na zdraví vznikla při výkonu profesionální 
sportovní činnosti, při organizované sportovní soutěži, 
při rizikových sportech nebo při účasti na motorových 
závodech 

 pokud újma na zdraví vznikla v souvislosti se 
specifickými zákroky (kosmetické úpravy, očkování, 
obezita, impotence, umělé oplodnění, kontrola početí, 
umělé přerušení těhotenství a porod). 

 

 

https://www.chubb.com/cz-cz/
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

 

!      Pojištění se nevztahuje na újmy na zdraví, ke kterým došlo v souvislosti s okolnostmi, které existovaly před 

uzavřením smlouvy a před počátkem pojištění. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

✓ Územní platnost pojištění je neomezená. 

✓ Pojištění je platné 24 hodin denně, pokud pojistná smlouva neomezí dobu pojistné ochrany jen na určité 
pojištěné činnosti jako může být např. výkon práce či účast pojištěného na pojištěné akci a další. 

 Jaké mám povinnosti? 

• při sjednání a v průběhu pojištění pravdivě a úplně odpovídat na všechny otázky pojistitele týkající se pojištění a 
poskytovat součinnost 

• bez zbytečného odkladu oznámit každou změnu týkající se údajů v pojistné smlouvě, stejně tak týkající se změny 
pojistného rizika 

• vyvinout maximální úsilí, aby nedošlo k pojistné události nebo zvýšení pojistného rizika 

• platit pojistné ve stanovených lhůtách jeho splatnosti 

• bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o vzniku pojistné události 

• v případě pojistné události oznámit pojistiteli škodnou událost a odpovědět pravdivě a úplně na otázky pojistitele 
týkající se jejího vzniku, příčiny, průběhu a rozsahu 

Kdy a jak provádět platby? 

Pojistné je hrazeno bankovním převodem dle  splatnosti uvedené v pojistné smlouvě. Pojistné je sjednáváno jako 
jednorázové nebo jako zálohové. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění se sjednává na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku ode dne vzniku pojištění s možností 
automatického prodlužování. Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum a čas vzniku 
pojištění a končí v 24:00 hod dne, kterým uplyne pojistná doba, na níž bylo pojištění sjednáno, ledaže dochází k 
jejímu prodloužení. 

Jak mohu smlouvu vypovědět?   

Pojistnou smlouvu lze vypovědět písemnou formou: 

• do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výpovědní lhůta je 8 dní  

• do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je 2 měsíce  

• ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň 6 týdnů před jeho uplynutím  

Pojištění zanikne: 

• uplynutím pojistné doby, pokud nedojde k prodloužení 

• marným uplynutím lhůty v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části 

• dohodou 

• odstoupením pojistitele v případě neuvedených pravdivých sdělení při sjednání nebo změně pojistné smlouvy 

• odstoupením pojistníka do 14 dnů od sjednání pojištění v případě jeho uzavření telefonicky anebo online. 

 


