Úrazové pojištění řidičů
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Produkt: RENTO

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu naleznete v jiných dokumentech, a to v „Infolistu produktu“, ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro Úrazové pojištění řidičů (dále jen „PP UPR 2014“) a pojistné smlouvě.

O jaký druh pojištění se jedná?
Úrazové pojištění řidičů.

Co je předmětem pojištění?
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ŘIDIČŮ

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na škodné události:

Pojištění se sjednává pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků
úrazu při řízení motorového vozidla pojištěným při dopravní nehodě prokazatelně
oznámené policii.

v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě
zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné
údaje týkající se této pojistné události zamlčí;

Bližší informace týkající se předmětu pojištění a pojistných nebezpečí, na které se
pojištění vztahuje, naleznete v PP UPR 2014.

způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo
z jejího podnětu osobou třetí, není-li pojistnou smlouvou výslovně sjednáno jinak
nebo nestanoví-li tak zákon.

Pojistné plnění
Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění z pojištění pro případ pojistné události
– smrti následkem úrazu je, že smrt způsobená úrazem nastala nejpozději do 3 let
ode dne úrazu.
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění pro případ pojistné události – trvalých
následků úrazu je, že rozsah trvalých následků úrazu dosáhl alespoň hodnoty
50 % a více. Rozsah trvalých následků se posuzuje podle Oceňovacích tabulek,
které jsou nedílnou součástí PP UPR 2014.
Bližší informace týkající se pojistného plnění naleznete v PP UPR 2014 v článcích
upravujících pojistná plnění.

Výluky z pojištění jsou obsaženy v PP UPR 2014 v článcích upravujících výluky
z pojištění a omezení pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo. Tyto situace
jsou uvedeny v PP UPR 2014 v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení
pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou pro řízení vozidel registrovaných v České republice má územní rozsah na území celého světa.

Jaké mám povinnosti?
Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy a povinností uvedených v pojistné smlouvě, jsou účastníci pojištění dále povinni dodržovat povinnosti uvedené
v PP UPR 2014 v článcích upravujících povinnosti účastníků pojištění.
Účastník pojištění je zejména povinen:
– Při sjednávání pojištění jsou pojistník a pojištěný povinni uvést všechny informace pravdivě a úplně. Během trvání pojištění jsou povinni písemně oznámit pojistiteli bez
zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byli tázáni při sjednávání pojištění nebo které jsou obsahem pojistné smlouvy.
– Počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí a také nesmí trpět
porušování těchto povinností ze strany třetích osob.
– Za podmínek stanovených zákonem o silničním provozu je pojištěný povinen ohlásit dopravní nehodu neprodleně Policii ČR. Taktéž je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného
odkladu vznik škodné události pojistiteli a informovat jej o výsledcích šetření Policie ČR. Účastník pojištění je povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této
události a předložit k tomu potřebné doklady.
– Pojistník je povinen platit sjednané pojistné řádně a včas.
Dále je v Úrazovém pojištění řidičů pojištěný zejména povinen:
– Dodržovat veškeré pokyny lékaře vztahující se k léčení úrazu, k léčebnému režimu a vyloučit veškerá jednání, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho zdravotní stav nebo vývoj léčení.
– Předložit pojistiteli všechny doklady, lékařské zprávy a posudky, které si pojistitel při pojistné události i kdykoliv v době trvání pojištění vyžádá, a to bez zbytečného odkladu.

– Podrobit se zdravotní prohlídce u lékaře určeného pojistitelem z důvodu zjištění nebo přezkoumání trvalých následků úrazu a udělit pojistiteli souhlas ke zjišťování
a přezkoumávání zdravotního stavu a zpracování osobních údajů.
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– Umožnit pojistiteli získávat a zpracovávat veškerou zdravotnickou dokumentaci o své osobě, popř. tuto zdravotnickou dokumentaci pro pojistitele na jeho vyžádání zajistit a zprostit
mlčenlivosti všechny lékaře, kteří pojištěného léčili nebo vyšetřovali, a to i z jiných důvodů, než je pojistná událost, a zplnomocnit je k podání všech nutných informací pojistiteli.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné a je splatné prvním dnem pojistného období. Délka pojistného období je 1 rok.
Je-li ujednáno placení pojistného ve splátkách, je splatnost pojistného uvedená v PP UPR 2014 nebo pojistné smlouvě.
Výše pojistného je sjednána v pojistné smlouvě.
Platbu lze provést: a) bankovním převodem, b) hotovostní platbou na pobočce, c) poštovní poukázkou, d) inkasem z účtu pojistníka.
Bližší informace týkající se pojistného naleznete ve PP UPR 2014 v článcích upravujících pojistné.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete v PP UPR 2014 v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět:
– ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou;
– ve lhůtě do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku škodné/pojistné události s měsíční výpovědní dobou;
– ke konci pojistného období doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
Pojištění může dále zaniknout zejména:
– uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno;
– odstoupením od pojistné smlouvy;
– dohodou;
– zánikem pojistného zájmu;
– dnem smrti pojištěné osoby;
– z důvodu neplacení pojistného odchylně od § 2804 občanského zákoníku, a to až dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v písemné upomínce
k zaplacení pojistného;
– jiným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě nebo občanském zákoníku.
Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete v PP UPR 2014 v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.

