Skupinové úrazové pojištění TEAM
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojištovna

Produkt: Skupinové úrazové pojištění TEAM

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice: 63998017)

Tento dokument slouží pro Vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení v rámci produktu
Skupinové úrazové pojištění TEAM. Dokument nezohledňuje vaše specifické potřeby a požadavky. Úplné
informace o produktu naleznete v předsmluvních a smluvních dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové úrazové pojištění TEAM je obnosové pojištění, v rámci kterého si lze individuálně nebo v libovolné kombinaci sjednat úrazové pojištění. Toto
pojištění zajistí v případě pojistné události finanční prostředky pro pokrytí finačních závazků a nákladů vzniklých z důvodu úrazu sjednaného v rámci
tohoto pojištění. Klient přistupuje k pojistné smlouvě uzavřené mezi Komerční pojišťovnou, a.s. a zaměstnavatelem klienta.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Úrazové pojištění



Na pojistné události v souvislosti s úrazem, který vznikl před počátkem
pojištění nebo v důsledku vrozené vady.





Na pojistné události vzniklé při aktivní účasti pojištěného na
organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně, pokud není ve
smlouvě ujednáno jinak.



Na pojistné události k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s válečnou
událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji nebo převraty.



Na pojistné události k nimž dojde při řízení motorového vozidla pojištěným,
pokud pojištěný není držitelem předepsaného řidičského oprávnění, nebo
vozidlo použil neoprávněně.



Na pojistné události z důvodu pracovn vzniklé v souvislosti s provozováním
rizikových sportů: canyoning, sky-surfing, bungee-jumping, shark-diving,
rafting, blask-water-rafting, heli-skiing (biking), potápění do hloubky větší
než 30 metrů, horolezectví, paragliding, bezmotorové létání, seskoky
s padákem z letadel a z výšin.



Na pojistné události invalidity vzniklé v příčinné souvislosti s požitím či
požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek nebo přípravků takovou
látku obsahující nebo zneužitím či zneužíváním léků a otrav v důsledku
požití či požívání pevných, kapalných či plynných látke i následkem
nedbalosti nebo v souvislosti s manipulací s těmito látkami.



Rozsah pojištění
- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
- Pojištění pro případ invalidity 2. nebo 3. Stupně
následkem úrazu
- Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
- Pojištění hospitalizace následkem úrazu
Pojistné plnění
- V případě smrti Pojištěného následkem Úrazu
poskytneme Oprávněnému pojistné plnění ve výši
pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě.
- V případě Invalidity následkem úrazu poskytneme
Pojištěnému jednorázově pojistné plnění ve výši pojistné
částky (podle dosaženého stupně Invalidity) uvedené
v pojistné smlouvě.
- V případě Trvalých následků Úrazu poskytneme
Oprávněnému pojistné plnění ve výši součinu:

pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě,

procentního podílu odpovídajícímu rozsahu trvalých
následků určeného podle Klasifikace plnění za trvalé
následky úrazu uvedené v pojistných podmínkách a

v případě
varianty
s progresivním
plněním,
koeficientu navýšení podle tabulky uvedené
v pojistných podmínkách.
- V případě Hospitalizace následkem Úrazu poskytneme
Oprávněnému pojistné plnění ve výši součinu:

denní dávky pro případ hospitalizace následkem
úrazu uvedené v pojistné smlouvě a

počtu dnů trvání hospitalizace (max. však za 365 dní
pro jednu pojistnou událost), pokud hospitalizace
následkem úrazu trvala alespoň 1 den (den přijetí se
nezapočítává).

Kompletní výčet výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojištění invalidity se nevztahuje na osoby, kterým byla přiznána
invalidita pro 2. nebo 3. stupeň invalidity nebo na osoby, které pobírají
starobní důchod.

!

Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, které vznikly v době trvání
pojištění.

!

Pojistnou událostí u pojištění trvalých následků je jejich ustálení. Za den
vzniku pojistné události považujeme den, ke kterému došlo k ustálení
Trvalých následků Úrazu, avšak nejpozději den, kterým uplynou 3 roky
od vzniku Úrazu (pokud k ustálení do této doby nedojde, bere se za
okamžik ustálení Trvalých následků Úrazu stav ke dni, jímž uplynou 3
roky od vzniku Úrazu).

!

V případě pojištění smrti úrazem musí smrt nastat nejpozději do 1 roku
od vzniku Úrazu.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Účinnost pojištění se vztahuje i na pojistné události, jež nastaly mimo území ČR.

Jaké mám povinnosti?
-

V případě pojistné události bez zbytečného odkladu pojišťovně oznámit, že nastala pojistná událost.
Poskytnout součinnost při likvidaci pojistné události a poskytnout pojišťovně všechny potřebné údaje, informace a relevantní dokumenty.
V souvislosti se sjednáním či změnou pojistné smlouvy se na naši výzvu podrobit prohlídce či vyšetření u námi určeného lékaře či zdravotnického
zařízení.
Pravdivě a úplně odpovědět na všechny naše písemné dotazy.

Kompletní výčet povinnosti najdete v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
-

Pojistné je v pojistné smlouvě sjednáno za jednotlivá Pojistná období (běžné pojistné) a pojistné hradí pojistník.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
-

Pojištění každého jednotlivého pojištěného vzniká na základě návrhu pojistníka od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po doručení nám.

-

Pojištění končí (Hlavní důvody zániku pojištění):

Úmrtím pojištěného;

Uplynutím pojistného období, ve kterém se pojištěný dožije věku 65 let;

Ukončením pracovního poměru;

Neuhrazením pojistného ze strany pojistníka;

Dohodou smluvních stran;

Odmítnutím pojistného plnění.

Kompletní výčet ukončení pojištění naleznete v pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
-

Kdykoliv v průběhu roku můžete bez udání důvodu vypovědět pojištění (s účinností ke konci pojistného období, za které je poplatek za pojištění
již uhrazen).
Písemnou výpověď můžete zaslat na adresu Pojistníka nebo Komerční pojišťovny: Komerční pojišťovna, a. s., Palackého 53, 586 01 Jihlava.
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