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Pojištění řidiče
s doživotní rentou
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Přednosti pojištění
•
•
•
•

doživotní renta v případě pojistné události
klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné události
na trhu unikátní produkt
pojištění pro případ smrti jako benefit

Pojistné podmínky
Úrazové pojištění řidičů se sjednává dle:
• Pojistných podmínek úrazového pojištění řidičů PP UPR 2014

Účinnost od 1. prosince 2013.
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1. Základní informace
Pojištění se vztahuje na osoby při řízení motorových vozidel (řidiče).
Motorové vozidlo – dvoustopé motorové vozidlo s platnou registrační značkou vydanou v České
republice a platným technickým průkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
(technický průkaz), které je v nepoškozeném stavu a způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
dle obecně závazných právních předpisů. Za motorové vozidlo se pro účely tohoto pojištění považuje
pouze osobní automobil, nákladní automobil, autobus, pracovní stroj samojízdný, zemědělský nebo
lesnický traktor, dále také tahač návěsů nebo trolejbus.
Pojištěná osoba – pojištění pro danou osobu (řidiče) vzniká, jestliže jde o zletilou fyzickou
osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům.
V individuálním prodeji lze pojistit pouze osoby řidičů, nikoliv vozidlo.

2. Rozsah pojištění
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu se vztahuje na úraz
pojištěného řidiče nastalý v době trvání pojištění při řízení motorového vozidla pojištěným:
• a to při dopravní nehodě definované v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, a nebo
• je-li tento úraz přímým následkem střetu, pádu, nárazu, požáru nebo výbuchu motorového
vozidla (dále jen „dopravní nehoda“), a současně za podmínky, že tato dopravní nehoda byla
v zákonem stanovených případech prokazatelně ohlášena Policii České republiky (dále jen „policie“)
nebo zahraniční policii v případě nehody nastalé v zahraničí.
Pojistit lze i osoby s cizí státní příslušností, ale pouze, pokud mají na území České
republiky trvalé bydliště.

3. Varianty pojištění
Při sjednaných variantách Basic, Standard a VIP se pojištění vztahuje pouze na řízení vozidel
určených k přepravě max. 9 osob včetně řidiče do celkové hmotnosti 3,5 t.
Mezi variantami Basic, Standard a VIP je rozdíl ve výši pojistného plnění (viz bod 4. Pojistné plnění).
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Při sjednané variantě TRUCKS se pojištění vztahuje na řízení motorových vozidel, včetně vozidel
určených k přepravě více než 9 osob a s celkovou hmotností nad 3,5 t.
Motocykly, tříkolky a čtyřkolky nelze pojistit žádnou variantou pojištění.

4. Pojistné plnění
4. 1. SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU
Byla-li úrazem, vzniklým v době trvání pojištění, způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději
do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění
ve výši 50 000 Kč k datu úrazu.
4. 2. TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
Zanechá-li úraz, vzniklý v době trvání pojištění, pojištěnému trvalé následky, jejichž rozsah dosáhl
po jejich ustálení, nejdéle však ke 3 letům ode dne úrazu, alespoň hodnoty 50 % podle Oceňovací
tabulky B, má pojištěný právo na opakované pojistné plnění ve výši uvedené v Tabulce 1
a stanovené pro pojištěného dle sjednané varianty pojištění a dle jeho věku k datu úrazu. Toto pojistné
plnění pak zůstává neměnné a trvá až do smrti pojištěného.
Na první výplatu důchodu vzniká pojištěnému nárok za kalendářní měsíc následující po měsíci,
ve kterém došlo k úrazu.
Podmínkou trvání nároku pojištěného na důchod je skutečnost, že procentní ohodnocení rozsahu
trvalých následků úrazu dle Oceňovací tabulky B nepokleslo pod 50 %.
Tabulka 1 – Výše pojistného plnění podle sjednané varianty pojištění

VARIANTA POJIŠTĚNÍ
Věk pojištěného

Basic

Standard

VIP

TRUCKS

Měsíční důchod
18 až 25 let

7 000 Kč

14 000 Kč

21 000 Kč

14 000 Kč

26 až 39 let

11 000 Kč

22 000 Kč

33 000 Kč

22 000 Kč

40 až 49 let

12 500 Kč

25 000 Kč

37 500 Kč

25 000 Kč

50 až 59 let

15 000 Kč

30 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

60 a více

17 500 Kč

35 000 Kč

52 500 Kč

35 000 Kč
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5. Výluky z pojištění
Pojistitel neposkytne pojistné plnění v těchto případech:
a) došlo-li k úrazu pojištěného pří řízení motorového vozidla, které svou konstrukcí nebo technickým
stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jehož
technická způsobilost k provozu nebyla schválena, nebo které bylo použito proti úřednímu
předpisu, bez vědomí či proti vůli jeho vlastníka nebo držitele, a nebo k jehož řízení neměl pojištěný
příslušné řidičské oprávnění nebo v době zákazu řídit vozidlo,
b) došlo-li k úrazu pojištěného při jeho účasti na soutěžích a závodech motorových vozidel nebo
při přípravných jízdám k nim (trénink) nebo při provozování dalších činností obdobného charakteru,
c) došlo-li k úrazu pojištěného při dopravní nehodě, která nebyla ohlášena policii nebo zahraniční
policii, ačkoliv měla být v zákonem stanovených případech,
d) nebyl-li pojištěný připoután bezpečnostním pásem v době, kdy měl být dle obecně závazných
právních předpisů,
e) byl-li úraz pojištěného způsoben výbuchem dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných
látek, jadernou energií, zářením všeho druhu nebo radioaktivní kontaminací,
f) došlo-li k úrazu pojištěného pod vlivem alkoholu, omamných, toxických, psychotropních
či ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo
rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování, včetně léku označeného zákazem řídit motorové
vozidlo, totéž platí, odmítl-li se pojištěný na výzvu podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu nebo
jiné výše uvedené látky.
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6. Omezení pojistného plnění
Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění z pojištění pro případ smrti
následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu v případech, kdy pojištěný zavinil vznik
dopravní nehody, o níž bylo zjištěno, že:
a) pojištěný držel při řízení vozidla v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové
nebo záznamové zařízení,
b) pojištěný překročil při řízení vozidla nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zákonem o silničním
provozu nebo dopravní značkou v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více,
c) pojištěný předjížděl vozidlo v případech, ve kterých je to podle zákona o silničním provozu
zakázáno,
d) pojištěný se při řízení vozidla na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla otáčel, jel v protisměru
nebo couval v místě, kde to není dovoleno podle zákona o silničním provozu,
e) pojištěný vjel na železniční přejezd v době, kdy je to zákonem o silničním provozu zakázáno.

7. Stanovení pojistného
7. 1.
POSTUP VÝPOČTU
Výše pojistného je dána zvolenou variantou pojištění (viz Tabulka 2).
Tabulka 2 – Výše pojistného podle sjednané varianty pojištění

VARIANTA POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ

Basic

1 074 Kč

Standard

2 108 Kč

VIP

3 126 Kč

TRUCKS

3 784 Kč

Na toto pojištění nelze aplikovat jakékoliv slevy.
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