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Pojistné podmínky k úrazovému pojištění PATRON
ze dne 1. 5. 2004
Článek 1
Obecná vymezení
1. Toto úrazové pojištění se řídí zákonem č. 40/1964 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, těmito Pojistnými
podmínkami k úrazovému pojištění Patron ze dne 1. 7. 2003
(dále jen „PPUPP“), smlouvou o kolektivním pojištění Patron
(dále
jen
„Smlouva“)
uzavřenou
mezi
Komerční
pojišťovnou, a. s., (dále jen „pojistitel“) a Komerční bankou, a. s.
(dále jen „pojistník“) a Ujednáním o přistoupení uzavřeným mezi
pojištěným, pojistitelem a Komerční bankou, a.s. (dále jen
„Ujednání“).
2. Toto úrazové pojištění je možné sjednat s fyzickou osobou občanem, která má veden v Komerční bance, a. s. (dále jen
„KB“) běžný účet v Kč, nebo se zmocněnou osobou
k disponování s peněžními prostředky na účtu klienta KB dle
podpisového vzoru. Pojistné plnění je vyplaceno v měně České
republiky a na jejím území. K jednomu běžnému účtu mohou být
sjednána dvě pojištění Patron, a to pro jeho majitele a pro jednu
zmocněnou osobou k disponování s peněžními prostředky na
účtu klienta KB dle podpisového vzoru.
3. Územní platnost pojištění není teritoriálně omezena.
4. Úrazové pojištění Patron lze sjednat zejména na pobočce KB
nebo telefonicky prostřednictvím Telefonního centra KB.
Článek 2
Definice
 pojistník - KB, která hradí pojistiteli pojistné
 pojištěný - fyzická osoba dle bodu 2. čl. 1 těchto PPUPP, která
je stranou účinného Ujednání a jejíž věk v okamžiku podpisu
Ujednání činí nejméně 18 let a nejvýše 65 let
 cena za přijetí do pojištění - úplata pojištěného pojistníkovi za
poskytování pojistné ochrany pojistitelem, rovná se výši
pojistného
 běžný účet - účet vedený v KB, který je specifikován v Ujednání.
V případě převodu účtu na jinou pobočku KB zůstává pojištění
v platnosti.
 zmocněná osoba - osoba zmocněná majitelem účtu
k disponování s peněžními prostředky na jeho běžném účtu dle
podpisového vzoru platného k příslušnému běžnému účtu
 oprávněná osoba - jedna nebo více osob, která má nárok
na výplatu pojistného plnění. Je určena pojištěným na počátku
pojištění, může být pojištěným (opakovaně) měněna písemně
v průběhu trvání Ujednání.
 počátek pojistné ochrany - pojistná ochrana počíná běžet
okamžikem počátku účinnosti Ujednání
 pojistná událost - pojistnou událostí je smrt pojištěného
následkem úrazu do jednoho roku od úrazu
 úraz - rozumí se neočekávané a náhlé působení vnějších sil
anebo neočekávané a nepřerušované a na vůli pojištěného
nezávislé působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot,
plynů, par, záření (s výjimkou jaderného), elektrického proudu
a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických),
jimiž byla pojištěnému během trvání pojištění způsobena smrt.
Za úraz jsou považovány i následující události nezávislé na vůli
pojištěného – smrt utonutím a úder blesku. Za úraz není
považována srdeční nebo mozková příhoda. K úrazu může dojít
kdekoli ve světě (tj. platnost není omezena na území ČR).
 kreditní příjem (kreditní platby) - jedná se o pravidelné platby
přicházející na běžný účet po počátku pojistné ochrany.
Do kreditních plateb jsou zahrnuty pouze následující položky:
a) plat (výplata nebo mzda, tj. pravidelný příjem od
zaměstnavatele)
b) pravidelné platby v případě osob samostatně výdělečně
činných (dále jen „OSVČ“)
c) starobní či jiná státní penze nebo penze vyplácená
penzijním fondem
d) důchod vyplácený ze životního pojištění
e) renty (např. z pronájmu bytu či jiné nemovitosti)
f)
příspěvky státní sociální podpory (v nezaměstnanosti, atd.)
 rychlé plnění - pevně stanovená částka, která je pojistitelem
jednorázově vyplacena oprávněné osobě do 48 hodin po
obdržení všech požadovaných dokumentů (článek 9 PPUPP)
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hlavní plnění - částka ve výši dvanáctinásobku průměrného
měsíčního kreditního příjmu připsaného na běžný účet během
posledních dvanácti měsíců před smrtí pojištěného. Zemře-li
pojištěný dříve než 12 měsíců po uzavření pojištění Patron, pak
se počítá průměrný měsíční kreditní příjem z této kratší doby.
Tato částka je vyplácena oprávněné osobě ve 12 měsíčních
splátkách po dobu 12 měsíců následujících po kladném vyřízení
pojistné události pojistitelem. Lze sjednat dvě varianty (1 nebo 2)
dané minimální a maximální výší pojistného plnění.

Článek 3
Výpověď
Smluvní strany mohou vypovědět Ujednání minimálně 2 týdny před
výročním dnem pojištění – Ujednání (roční výročí) s účinností dle
článku 8 těchto PPUPP.
Článek 4
Pojistné plnění
Pojistné plnění je rovno součtu rychlého plnění a hlavního plnění.
Výše rychlého plnění činí 20 000 Kč pro obě varianty. Minimální výše
výplaty hlavního plnění činí pro variantu 1 částku 0 Kč a pro variantu
2 částku 120 001 Kč, maximální výše výplaty hlavního plnění činí
pro variantu 1 částku 120 000 Kč a pro variantu 2 částku
240 000 Kč.
Článek 5
Maximální pojistné plnění
Přesáhne-li součet pojistného plnění ze sjednaných pojištění Patron
k více běžným účtům pro stejného pojištěného částku 720 000 Kč,
pojistitel poskytne plnění maximálně do výše limitu 720 000 Kč, a to
v poměru pojistných plnění dle jednotlivých Ujednání.
Článek 6
Cena za přijetí do pojištění
1. Cenu za přijetí do pojištění na první pojistný rok je pojištěný
povinen pojistníkovi zaplatit v den uzavření Ujednání, jinak
Ujednání- nenabude účinnost a zanikne. Cena za přijetí
do pojištění je dále splatná k výročnímu dni počátku účinnosti
Ujednání.
2. Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu výše pojistného. Změnou
výše pojistného se automaticky mění ve stejném rozsahu i výše
ceny za přijetí do pojištění. Případnou změnu výše ceny za přijetí
do pojištění je pojistitel povinen písemně oznámit pojištěnému
nejméně 4 týdny před výročním dnem počátku účinnosti
Ujednání. Změněná výše pojistného, resp. ceny za přijetí do
pojištění, je účinná pro následující pojistné roky od následujícího
výročního dne Ujednání.
3. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o nedoplatky ceny
za přijetí do pojištění.
Článek 7
Kratší doby trvání
V případě, že pojištěný zemře do 30 dnů ode dne počátku pojištění,
pojistitel vyplatí vždy rychlé plnění a poté hlavní plnění v následující
výši (vždy se pojistné plnění vyplácí maximálně v částce dle výše
uvedených limitů):
a) pokud na běžném účtu není připsán žádný kreditní příjem, ale
oprávněná osoba doloží potvrzení o příjmu od zaměstnavatele
pojištěného, splatné vystavené faktury OSVČ či potvrzení
o částkách pobíraných na jiných institucích - pracovní úřad nebo
jiný doklad potvrzující očekávaný pravidelný měsíční příjem,
který měl být připsán na běžný účet, pak bude za hlavní plnění
považován tento očekávaný příjem a bude dvanáctkrát vyplacen
ve 12 splátkách,
b) není-li na běžný účet připsán žádný kreditní příjem a ani
oprávněná osoba nedoloží žádné potvrzení o příjmu, pojistitel
vyplácí hlavní plnění v minimální výši dle sjednané varianty.
Článek 8
Konec pojistné ochrany
Není-li dohodnuto jinak, platnost pojistné ochrany končí, nastane-li
jedna z následujících situací:
a) úmrtí pojištěného,
b) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění
(roční výročí Ujednání) v kalendářním roce, v němž se pojištěný
má dožít 74 let,
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uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění
v pojistném roce, v němž zanikl běžný účet, na který je pojištění
navázáno,
d) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění
v pojistném roce, v němž bylo zmocněné osobě (jako
pojištěnému) zrušeno oprávnění k běžnému účtu,
e) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění
v pojistném roce, v němž pojištěný, pojistník či pojistitel
vypověděl Ujednání,
f)
uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění
v pojistném roce, v němž byla ukončena Smlouva, o čemž bude
pojištěný pojistitelem informován,
g) uplynutím 3 měsíců od výročního dne počátku Ujednání, kdy
cena za přijetí do pojištění měla být uhrazena v plné výši
pojistníkovi, ale k úhradě v této době nedošlo.
Účinnost Ujednání zaniká zároveň s platností pojistné ochrany.
Článek 9
Oznámení pojistné události
O výplatu pojistného plnění požádá oprávněná osoba. K této žádosti
je nutno přiložit tyto uvedené dokumenty:
a) pro výplatu „rychlého plnění“: originál Ujednání, úmrtní list,
policejní protokol popisující pojistnou událost nebo lékařské
potvrzení, že ke smrti došlo následkem úrazu, příp. jiné
dokumenty.
b) pro výplatu „hlavního plnění“: originál Ujednání, úmrtní list,
policejní protokol popisující pojistnou událost nebo lékařské
potvrzení, že ke smrti došlo následkem úrazu, příp. jiné
dokumenty. Navíc musí pojistník dodat pojistiteli výpis
z běžného účtu klienta za posledních 12 měsíců.
K výplatě pojistného plnění je třeba předložit originály nebo notářsky
ověřené kopie dokumentů.
Článek 10
Výluky z pojistného plnění
1. Pojistitel neplní za smrt úrazem, k níž dojde
a) při účasti pojištěného na závodech a soutěžích nebo při
přípravě na ně jako řidiče nebo spolujezdce motorových
prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu nebo jako jezdce
na zvířeti,
b) při výkonu činnosti pyrotechnika, profesionálního potápěče,
kaskadéra a krotitele šelem,
c) při nebezpečných rizikových aktivitách, jako např. létání
s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem,
ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu,
parasailingu, létání v balónech, při seskocích a letech
s padákem z letadel i výšin, bungee jumpingu, při skocích,
letech a akrobacii na lyžích, jízdě na závodních bobech,
závodních skibobech a závodních saních, skialpinismu,
lyžování a jízdě na snowboardu a skibobech mimo
vyznačené tratě, případně na vyznačených tratích mimo
určenou dobu provozu, při jízdě na sněžných a vodních
skútrech, snowraftingu, raftingu a canyoningu,
d) při výkonu horolezeckého sportu včetně vysokohorské
turistiky,
e) při výpravách a expedicích do míst s extrémními
klimatickými nebo přírodními podmínkami, do zeměpisně
odlehlých míst nebo do rozsáhlých neosídlených oblastí
(pouště, polární oblasti, apod.),
f) při profesionální sportovní činnosti,
g) při účasti v celostátních nebo mezinárodních sportovních
soutěžích s výjimkou šachistů.
2. Pojistitel dále neplní
a) za smrt vzniklou infekční nemocí, byla-li přenesena
zraněním,
b) za sebevraždu, pokus o ni a za úmyslné sebepoškození,
c) za smrt úrazem v důsledku nebo v souvislosti s válečným
konfliktem, občanskou válkou či teroristickou akcí nebo při
aktivní účasti pojištěného na občanských nepokojích
a veřejných násilnostech,
d) za smrt úrazem nastane-li při řízení motorových vozidel,
pokud pojištěný nevlastní předepsané řidičské oprávnění.
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Článek 11
Zdravotní stav
1. Podpisem Ujednání vzniká pojistiteli právo vyžadovat od
zdravotnických zařízení, ve kterých se pojištěný léčil, zprávy
o jeho zdravotním stavu.
2. Skutečnosti, které se pojistitel při zjišťování zdravotního stavu
dozví, smí použít pouze v souvislosti s vyřizováním pojistné
události.
Článek 12
Omezení plnění pojistitele
1. Pojistitel je oprávněn snížit plnění až o jednu polovinu, zemře-li
pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou
újmu na zdraví či smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý
zájem společnosti.
2. Pojistitel může snížit plnění až o jednu polovinu, došlo-li
následkem požití alkoholu nebo návykových látek k smrti
pojištěného úrazem.
3. Bylo-li jednání pojištěného (odst. 1) úmyslné nebo pro
společnost zvlášť nebezpečné a okolnosti takového případu to
odůvodňují, může pojistitel snížit své plnění o více než polovinu.
4. Osobě, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění,
toto právo nevznikne, způsobila-li pojištěnému smrt úmyslným
trestným činem nebo se na spáchání takového trestného činu
podílela a byla pro něj soudem pravomocně odsouzena. Až do
nabytí právní moci rozsudku není pojistitel povinen plnit.
Článek 13
Změna PPUPP
Tyto PPUPP je pojistitel oprávněn měnit jednostranně po
předchozím písemném odsouhlasení pojistníka. Pokud pojištěný do
30 dnů od obdržení změněných pojistných podmínek nevysloví
nesouhlas se změnami, platí pro něj změněné pojistné podmínky.
Pokud pojištěný vysloví nesouhlas se změnami, Ujednání (pojistná
ochrana) zanikne uplynutím dne předcházejícího výročnímu dni
počátku pojištění v pojistném roce, v němž došlo ke změně
pojistných podmínek.
Článek 14
Informační povinnost pojistitele
(§ 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě)
Informace o pojištění, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou
podtrženy v předchozích článcích těchto PPUPP.
1. Toto pojištění je neživotní pojištění - obnosové.
2. Pojištění je sjednáváno na jeden pojistný rok s automatickým
prodloužením, jak je uvedeno v Ujednání.
3. Výše pojistného je uvedena v Ujednání. Pojistné je zcela
spotřebováno na krytí sjednaného rizika a není z něj tvořena
žádná rezerva.
4. Při výplatě pojistného plnění nejsou odečítány žádné poplatky.
5. Pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu (§ 4, odst. 1, písm. l
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).
6. Pro toto pojištění platí právní řád České republiky.
7. Adresa pro zasílání korespondence je příslušná pobočka
Komerční banky, a. s., která je hlavním kontaktním místem pro
vyřizování záležitostí spojených s pojištěním. Adresa pro zasílání
stížností je Komerční pojišťovna, a. s., Klientský servis,
Karolinská 1/650, 186 01 Praha 8, případně je možné obrátit se
na Ministerstvo financí ČR.
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