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Nejd#le$it"j!í informace o poji!t"ní 

V%hody poji!t"ní: 
 
– Nep(etr$itá asisten&ní linka v &e!tin%.  
– V cen% rodiny a$ 3 d!ti nebo vnou"ata 

do 18 let.  
– Mo$nost sjednání i ze zahrani"í.  
– Vztahuje se na rekrea&ní sportování,  

jako je ly#ování, cyklistika, turistika  
do 3 000 m n. m., golf nebo tenis.  

– Kryje i !kody z lé&ebn"ch v"loh 
zp#sobené p(i terorismu a zásah horské 
záchranné slu#by.  

– Kryje t!hotenské komplikace a$  
do 10. t$dne p(ed porodem.  

– Travel Asistent Vám zajistí pomoc 
s kompenzací vypl"vajících z na(ízení EU 
p(i zru!ení nebo zpo$d%ní letu.  

 
Poji!t%ní lze sjednat na dobu od 1 do 90 dní. 
 
Poji!t%ní STORNO lze sjednat do 7 dní  
od zakoupení zájezdu. 
 
P%i onemocn!ní COVID poji&t!ní kryje 
také: 
– lé"bu COVIDu v rámci lé&ebn"ch v"loh, 
– poji&t!ní Karanténa – náklady na stravu, 

ubytování a dopravu do 'R vzniklé 
v souvislosti s karanténou na(ízenou 
v d#sledku COVIDu, a to do 30 000 K&/os.  

 
Na karti"ku zdravotní poji&'ovny 
nespoléhejte, nekryje lé&bu v soukrom"ch 
zdravotnick"ch za(ízeních, nehradí p(evoz 
do 'R, poplatky za spoluú&ast, léky atd. 

Navíc cestovní poji!t%ní nabízí i krytí  
!kod p(i úrazech (trvalé následky &i smrt 
následkem úrazu) nebo odpov%dnostních 
!kodách. 
 
 

Kdo si m#$e poji!t"ní 
sjednat a na koho se 
vztahuje? 
 
– Sjednat poji&t!ní m(#e majitel/dispo -

nent ú"tu.   
– Ve variant% Rodina jsou navíc  

poji!t%né osoby #ijící s poji&t!n$m  
majite lem/dis po nentem ú"tu  
ve spole"né domácnosti;  
jedná se o: 

   • man$ela/man$elku, 
   • nebo druha/dru$ku 
    • nebo registrovaného partnera/partnerku 
    • t(i d%ti/vnou&ata do 18 let v%ku, které 

nemusí $ít s rodi&em/prarodi&em  
ve spole&né domácnosti. 

 
)lenové rodiny musí cestovat  
do i ze zahrani"í spole"n!. 
 
Poji!t%ní je mo$né bezplatn% zru!it nej -
pozd%ji den p(ed jeho po&átkem. Poji!t%ní 
STORNO je mo$né bezplatn% zru!it pouze 
v den sjednání, v dal!ích dnech ji$ b%$í 
pojistná ochrana a pojistné za STORNO se 
nevrací.



Hlá!ení !kody ze zahrani&í
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Vyu$ijte nonstop linku 
Global Assistance 
+420 266 799 779  
 
Pokud náklady na léka(ské o!et(ení  
nebo lé&ení p(esahují 3 000 K&, spojte se  
s call-centrem asisten&ní slu$by: 
 
– telefonicky na &ísle +420 266 799 779 

(telefonní &íslo do 'eské republiky) nebo  
– e-mailem na ga@1220.cz. 
 
Callcentru je t%eba oznámit 
– jméno a p(íjmení, rodné &íslo poji!t%né 

osoby se zdravotními komplikacemi, 
– jméno a p(íjmení, rodné &íslo 

majitele/disponenta ú&tu, kter" poji!t%ní 
sjednal. 

 
S callcentrem se spojte v#dy p%i 
plánování p%evozu poji&t!ného do )R. 
Repatriaci zaji!*uje Global Assistance, 
pop(ípad% ji musí alespo) odsouhlasit. 
 
 

Asisten&ní slu$ba Vám 
zajistí: 
 
– dopravu poji!t%ného do zdravotnického 

za(ízení a pomoc p(i p(ijetí do 
zdravotnického za(ízení, 

– uhrazení finan&ních náklad# 
zdravotnickému za(ízení, 

– odbornou pomoc p(i získání náhradních 
cestovních doklad# v p(ípad% jejich ztráty 
nebo odcizení, 

– repatriaci poji!t%ného do 'eské republiky,  
– monitoring zdravotního stavu 

poji!t%ného a p(edávání vzkaz# rodin%. 
 
 

Pe&ující telefonát  
 
Abyste v%d%li, $e v tom nejste sami,  
z callcentra asisten&ní slu$by Vás budeme 
po zaji!t%ní nezbytné pé&e kontaktovat. 
Zeptáme se Vás, zda máte v!e dle sv"ch 
pot(eb. 
 
 

Zdravotní konzultace  
po telefonu  
 
Na lince asisten&ní slu$by Vám pom#$eme 
s konzultací zdravotního stavu, pokud 
– nepochopíte léka(e a provád%né zákroky, 
– pot(ebujete znát názor dal!ího léka(e na 

provád%nou lé&bu.



5

Hlá!ení !kody po návratu do 'R

Po návratu do 'R  
nahlaste !kodu n"kter%m  
z uveden%ch zp#sob#: 
 
– telefonicky na lince 957 105 105, 
 
– e-mailem – vypl)te formulá( oznámení 

pojistné události a za!lete jej na adresu 
skody-mo@koop.cz, 

 
– po&tou – vypl)te formulá( oznámení 

pojistné události a za!lete jej 
doporu&en"m dopisem spolu s ostatními 
doklady na adresu 

   Kooperativa poji&'ovna, a. s., Vienna 
Insurance Group Centrum zákaznické 
podpory, Brn!nská 634, 664 42 
Mod%ice. 

 

Tip 
 
Formulá(e pro oznámení pojistné 
události najdete na www.csas.cz 
u cestovního poji!t%ní nebo na webu 
Kooperativy na adrese 
https://www.koop.cz/dokumenty-
ke-stazeni/hlaseni-pojistne-
udalosti-cestovni-pojisteni.

http://www.csas.cz
https://www.koop.cz/dokumenty-ke-stazeni/hlaseni-pojistne-udalosti-cestovni-pojisteni
https://www.koop.cz/dokumenty-ke-stazeni/hlaseni-pojistne-udalosti-cestovni-pojisteni
https://www.koop.cz/dokumenty-ke-stazeni/hlaseni-pojistne-udalosti-cestovni-pojisteni


Jak postupovat p(i !kod"
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V#dy vypl*te formulá%e hlá&ení pojistné 
události. Následn% postupujte podle 
následujících instrukcí. 
 

Lé&ebné v%lohy:  
 
– dolo$te léka(ské zprávy,  
– p(edlo$te originály nebo ov%(ené kopie 

doklad# o skute&n% vynalo$en"ch 
nákladech v zahrani&í. 

 

Úrazové poji!t"ní:  
 
– dolo$te sv%decké doklady o tom, kdy  

a za jak"ch okolností do!lo k úrazu 
poji!t%ného, 

– p(edlo$te léka(ské zprávy, pokud je máte 
k dispozici, 

– v p(ípad% smrti poji!t%ného následkem 
úrazu v zahrani&í za!lete úmrtní list 
a potvrzení ú(edního léka(e o p(í&in% 
smrti. 

 
 

Poji!t"ní odpov"dnosti  
za újmu: 
 
– dolo$te doklady, které jednozna&n% 

sv%d&í o vzniku a rozsahu zp#sobené 
pojistné události, 

– d#kazy je nutné zajistit v míst% pojistné 
události (nap(. prohlá!ení a adresy 
sv%dk#, policejní protokol atd.). 

 

 

Tip 
 
Nepla*te $ádné ú&ty zaslané na Va!i 
adresu a ihned nám je p(edejte.

Tip 
 
Svou odpov%dnost za !kodu  
bez na!eho souhlasu neuznávejte 
a okam$it% informujte asisten&ní 
slu$bu. 
– Vzniklou !kodu po!kozenému 

nepla*te ani &áste&n%. 
– Nepodepisujte $ádn" dokument, 

jeho$ obsahu nerozumíte. 
– Po!kozeného informujte o svém 

poji!t%ní a p(edejte mu kontakt  
na poji!*ovnu.



7

Poji!t"ní zavazadel: 
 
– dolo$te seznam po!kozen"ch nebo 

odcizen"ch v%cí, 
– p(i kráde$i a  loupe$i p(edlo$te policejní 

protokol o zp#sobu p(ekonání p(eká$ek 
chránících v%ci p(ed odcizením. 

 
 

Zpo$d"ní zavazadel: 
 
– dolo$te originály ú&t# za zakoupené 

náhradní v%ci, 
– potvrzení, $e zavazadla byla p(edána 

leteckému p(epravci, a letenku, 
– potvrzení dopravce o délce zpo$d%ní 

a p(ípadné kompenzaci a její v"!i. 
  
  

Zpo$d"ní letu:  
 
– dolo$te letenku,  
– p(edlo$te potvrzení dopravce o délce 

a p(í&in% zpo$d%ní, informaci, zda bylo 
kompenzováno, a pokud ano, v jaké v"!i, 

– za!lete doklady prokazující úhradu 
náklad# za stravu, úschovu zavazadel 
nebo ubytování. 

 
 

Poji!t"ní STORNO: 
 
– neprodlen% u cestovní kancelá(e / jiného 

poskytova te le zru!te objednanou 
cestovní slu$bu a nechte si vystavit 
stornofakturu,  

– nahlaste !kodnou událost pokud mo$no 
je!t% p(ed plánovan"m za&átkem cesty, 

– dolo$te kopii objednávky cestovní slu$by, 
– p(edlo$te doklad o zaplacení cestovní 

slu$by, 
– doklad o &ástce, která byla vrácena –  

tj. stornopoplatku, 
– stornovací podmínky. 
 
 

P(i obtí$ích v letecké 
doprav" TRAVEL ASISTENT: 
 
– kontaktujte spole&nost Click2claim, 

+420 266 799 779, 
koop@click2claim.eu, 

– p(i uplatn%ní nároku na finan&ní 
kompenzaci pou$ijte adresu 
www.click2claim.eu/ap/kooperativa. 

 
Jakékoliv bli$!í informace Vám poskytnou 
na infolince Kooperativy 957 105 105. 
P(ehledné informace naleznete také na 
internetov"ch stránkách www.koop.cz.

http://www.click2claim.eu/ap/kooperativa
http://www.koop.cz


Co máte poji!t"no?
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Limity pojistného pln!ní / varianta poji&t!ní Evropa Sv!t 

Lé"ebné v$lohy (LV) 5 000 000 K& 15 000 000 K&

– náklady na zásah horské slu$by 500 000 K& 1 000 000 K&

– zubní o!et(ení 10 000 K& 30 000 K&

– náklady na p(epravu p(i zme!kání odjezdu do 
'R

5 000 K& 10 000 K&

– náklady na nov" doklad a p(epravu  
p(i ztrát% cestovních doklad# 

25 000 K& 50 000 K&

Asisten"ní slu#by

– repatriace v&. t%lesn"ch ostatk# do limitu LV do limitu LV

– doprovázející osoba – doprava do limitu LV do limitu LV

– doprovázející osoba – ubytování 10 000 K& (max. 2 000/den) 15 000 K& (max. 3 000/den)

– zprost(edkování finan&ní pomoci bez limitu bez limitu

Poji&t!ní odpov!dnosti za újmu  
na zdraví a majetku

2 000 000 K& 5 000 000 K&

– spoluú&ast na zap#j&eném vozidle 10 000 K& 10 000 K&

Trvalé následky úrazu 200 000 K& 200 000 K&

Smrt následkem úrazu 100 000 K& 100 000 K&

Poji&t!ní zavazadel 20 000 K& 20 000 K&

– z toho v%ci umíst%né ve stanu, v p(ív%su  
&i v nosi&i na vozidle

3 000 K& 3 000 K& 

TRAVEL ASISTENT – kompenzace p(i potí$ích  
v letecké doprav% (zpo$d%ní o více ne$ 3 hod., 
zru!ení, odep(ení nástupu, zme!kání 
navazujícího letu)

ano ano

Poji&t!ní Karanténa – 80 % vícenáklad( na 
stravu, ubytování a dopravu do )R

30 000 K& 30 000 K&

Základní balí&ek pro ka$dého poji!t"ného obsahuje:
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Limity pojistného pln!ní / varianta poji&t!ní Evropa Sv!t 

Poji&t!ní STORNO – 80 % stornopoplatku 20 000 K& 20 000 K&

Poji&t!ní zpo#d!ní zavazadel – kompenzace 
dolo$en"ch náklad# za nakoupené náhradní 
v%ci p(i zpo$d%ní min. o 6 hodin

1 500 K&/hod., 
max. 8 000 K&

1 500 K&/hod., 
max. 8 000 K&

Poji&t!ní zpo#d!ní letu – kompenzace 
dolo$en"ch v"daj# na stravu, ubytování  
a úschovu zavazadel p(i zpo$d%ní  
min. o 6 hodin

1 500 K&/hod., 
max. 8 000 K&

1 500 K&/hod., 
max. 8 000 K&

Volitelné poji!t"ní:

Limity pojistného pln%ní stanovené ve v"!e uvedené tabulce platí pro jednu pojistnou 
událost a ka$dou poji!t%nou osobu. 
 
Detaily podmínek jednotliv"ch poji!t%ní jsou uvedené v rámcové smlouv% a pojistn"ch 
podmínkách. 



 
Jak poji!t"ní pomohlo? 
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Klientka, 36 let, kv#li onemocn%ní covid-19 musela zru&it rodinnou  
dovolenou pro 4 osoby. Poji!*ovna uhradila 80 % stornopoplatk#  
ve v"!i 
 
Klientka, 23 let, vrazila do fronty ly$a(#. Po!kodila ly$e a jednomu  
ly$a(i zlomila klí&ní kost. Poji!*ovna uhradila náklady na o&et%ení, 
lé"bu, nové ly#e a u&l$ zisk v hodnot% 
 
Klienta, 59 let, postihl zán!t slepého st%eva. Po operaci byl  
hospitalizován na JIP a následn% letecky p(evezen do 'R. Poji!*ovna  
uhradila celkové náklady ve v"!i 

360 000 K"

63 000 K"

632 000 K"



Nej&ast"j!í v%luky

– Úrazy nebo onemocn!ní, které nastaly 
nebo jejich$ p(íznaky se projevily p%ed 
odjezdem. 

 
– Následky rizikové sportovní "innosti, 

zejména ly$ování nebo snowboardingu 
mimo vyzna&ené trasy, létání bezmoto -
rov"mi letadly, balony, rogaly a jin"mi 
sportovními létajícími za(ízeními, 
seskok# padákem, vysokohorské 
turistiky ve v"!ce nad 3 000 m n. m., 
horolezectví apod. 

 
– Újma na zdraví zp#sobená po#itím 

alkoholu nebo aplikací omamn"ch látek. 
 
– Zavazadla odcizená z neuzam"en$ch 

prostor( nebo bez p(ekonání p(eká$ky. 
 
– +kody zp#sobené na v!cech zap(j"e -

n$ch a pronajat$ch.  
 
– +kody na zavazadlech zp(soben$ch 

dopravcem bez dozoru poji!t%ného 
(hradí dopravce). 

 

– Storno cestovní slu$by z d#vodu jejího 
zme!kání nebo pro nemo$nost &erpat 
dovolenou nebo z d#vodu nemoci 
a úrazu, které Vám byly známy ji$ p(i 
zakoupení cestovní slu$by. 

 
 
Kompletní a p%esné zn!ní v&ech v$luk 
naleznete v rámcové pojistné smlouv! 
a pojistn$ch podmínkách. 
 
 
 

D#sledky poru!ení 
povinnosti poji!t"n%m 
 
Poru!ení povinností uveden"ch v pojistné 
smlouv%, pojistn"ch podmínkách nebo 
v zákon% m#$e vést ke sní$ení nebo 
neposkytnutí pojistného pln%ní, k odmít -
nutí pojistného pln%ní a v p(ípad% poji!t%ní 
odpov%dnosti i ke vzniku povinnosti uhradit 
to, co pojistitel za poji!t%ného plnil 
po!kozenému.
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Co byste je!t" m"li v"d"t?

Upozorn"ní pro zájemce  
o poji!t"ní 
 
Poji!t%ní si nesjednáváte individuáln% 
p(ímo s poji!*ovnou, ale v roli poji!t%ného 
formou p(istoupení k rámcové pojistné 
smlouv% uzav(ené mezi námi, 'eskou 
spo(itelnou, a.s., jako pojistníkem 
a poji!*ovnou Kooperativa poji!*ovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, jako pojistitelem 
se sídlem Pob(e$ní 665/21, Praha 8.  
 
Díky této form% poji!t%ní, ozna&ované té$ 
jako skupinové poji!t%ní, Vám m#$eme 
nabídnout zajímavé podmínky poji!t%ní 
v r#zn"ch variantách dle rámcové pojistné 
smlouvy.  
 
Naproti tomu nemáte práva a povinnosti 
pojistníka, zejména si nem#$ete individuál -
n% nastavit nebo zm%nit podmínky 
poji!t%ní (podmínky jsou pevn% dány 
rámcovou pojistnou smlouvou) nebo 
ukon&it rámcovou pojistnou smlouvu.  
 
S poji!*ovnou jsme se v!ak dohodli,  
$e Vám obdobná práva, jako má pojistník, 
v co nej!ir!í mí(e p(iznáme. I kdy$ tedy 
nem#$ete zasahovat p(ímo do rámcové 
pojistné smlouvy, m#$ete v p(ípad% zájmu 
sv#j soubor poji!t%ní dle rámcové pojistné 
smlouvy zm%nit na jin" nabízen" soubor 
poji!t%ní &i Vá! soubor poji!t%ní zcela 
ukon&it.  
 

I kdy$ neuzavíráte individuální pojistnou 
smlouvu s poji!*ovnou, ale jako poji!t%n" 
p(istupujete k na!í rámcové pojistné 
smlouv%, na Va!em postavení poji!t%ného 
to nic nem%ní. Jako poji!t%n" tedy máte 
právo na pojistné pln%ní, s v"jimkou 
pojistné události úmrtí, kdy má právo na 
pojistné pln%ní Vámi uvedená obmy!lená 
osoba. Va!eho práva na pojistné pln%ní se 
m#$ete v#&i poji!*ovn% domáhat nap(ímo 
i soudní cestou, ani$ byste pot(ebovali 
sou&innost nás, jako pojistníka. 
 
V neposlední (ad% jsme povinni Vás infor -
movat, $e p(ípadné v&asné neuhrazení 
pojistného z na!í strany ve prosp%ch 
poji!*ovny nemá na Va!e poji!t%ní $ádn" 
vliv. Tato situace není d#vodem pro 
ukon&ení rámcové pojistné smlouvy 
a pojistník na poji!t%ného nep(ená!í ani 
$ádné p(ípadné sankce se sv"m prodlením 
spojené. Jako poji!t%n" máte mo$nost 
uplat)ovat práva, která Vám jako spot(ebi -
teli nále$í, u orgán# mimosoudního (e!ení 
spor#. 
 
Aktuální rámcová pojistná smlouva 
a platné v!eobecné pojistné podmínky jsou 
k dispozici na internetov"ch stránkách 
www.csas.cz a jsou zárove) i sou&ástí této 
bro$ury. V nich najdete úplné informace 
o Va!ich právech a povinnostech souvise -
jících s tímto poji!t%ním. 
 
 

12



Vy(izování stí$ností 
zákazník#, poji!t"n%ch nebo 
jin%ch oprávn"n%ch osob  
a (e!ení spor# 
 
S p(ípadnou stí$ností se prosím p(ednostn% 
obracejte na poji!*ovnu, a to: 
– po&tou na adresu Kooperativa 

poji!*ovna, a.s., VIG, Brn%nská 634,  
664 42  Mod(ice, 

– elektronicky na e-mailovou adresu 
info@koop.cz nebo 

– telefonicky na &íslo 957 105 105. 
 
Poji!*ovna Va!i stí$nost pro!et(í a po 
skon&ení !et(ení Vás písemn% informuje 
o jeho v"sledku. 
 
Pokud nebudete s vy(ízením stí$nosti 
spokojeni, m#$ete se rovn%$ obrátit na 
)eskou národní banku se sídlem 
Na P(íkop% 28, 115 03  Praha 1. 
 
V p(ípad% sporu se m#$ete obrátit na 
p(íslu!n" soud; pro mimosoudní (e!ení 
sporu se m#$ete obrátit na )eskou 
obchodní inspekci, kterou lze kontaktovat 
na adrese Úst(ední inspektorát – odd%lení 
ADR, +t%pánská 15, 120 00  Praha 2 nebo 
prost(ednictvím webu www.adr.coi.cz. 
 

Dal!í mo$ností pro mimosoudní (e!ení 
sporu je Kancelá% ombudsmana 
)eské asociace poji&'oven z.ú., 
Eli!ky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, 
www.ombudsmancap.cz. 
 
Platforma pro (e!ení spor# on-line 
www.ec.europa.eu/consumers/odr. 
 
 
 

Dal!í informace 
k poji!t"ní 
 
Poji!t%ní nelze sjednat samostatn%  
a (ídí se právním (ádem 'eské republiky. 
 
 
Poji!t%ní se (ídí Rámcovou pojistnou 
smlouvou &. 5091067251, uzav(enou  
mezi 'eskou spo(itelnou a Kooperativa 
poji!*ovnou, Vienna Insurance Group, 
v platném zn%ní a dále Pojistn"mi 
podmínkami pro Cestovní poji!t%ní  
M-751/21, je$ jsou nedílnou sou&ástí 
rámcové pojistné smlouvy.  
Oba dokumenty jsou k dispozici na 
následujících stránkách. 
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Rámcová pojistná smlouva  
&íslo 5091067251 v&etn" 
dodatku &. 1 
 
 
Kooperativa poji&'ovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Pob(e$ní 665/21, 186 00 Praha 8  
I'O: 47116617 
DI': CZ47116617 
zapsaná v obchodním rejst(íku vedeném M%stsk"m 
soudem v Praze, oddíl B, vlo$ka 1897 
 
dále jen „pojistitel“ 
 
a 
 
)eská spo%itelna, a.s. 
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PS' 140 00 
I'O: 45244782 
DI': CZ45244782 
zapsaná v obchodním rejst(íku vedeném M%stsk"m 
soudem v Praze, oddíl B, vlo$ka &. 117 
 
dále jen „pojistník“  
 
uzav(ely ní$e uvedeného dne v souladu se zákonem 
&.89/2012 Sb., Ob&ansk" zákoník v platném zn%ní (dále 
jen „zákon“) tuto rámcovou pojistnou smlouvu (dále 
jen „rámcová smlouva“). 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
Cestovní poji!t%ní sjednané touto rámcovou smlouvou 
se (ídí zákonem a ostatními obecn% závazn"mi 
právními p(edpisy, Pojistn"mi podmínkami pro 
cestovní poji!t%ní M–751/21 (dále jen „pojistné 
podmínky“) a ustanoveními této rámcové smlouvy. 
 
 

II. Poji&t!n$ – cílov$ trh 
 
1. P(edm%tem této rámcové smlouvy je úprava 

a rozsah krátkodobého cestovního poji!t%ní pro 
poji!t%né osoby, které jsou definovány následovn% 
a zárove) které jsou uvedeny v seznamu 
poji!t%n"ch ve smyslu odst. 2 tohoto &lánku: 
– Poji!t%nou osobou v rozsahu varianty poji!t%ní 

Jednotlivec je Majitel ú&tu / Disponující osoba. 
– Poji!t%nou osobou v rozsahu varianty poji!t%ní 

Rodina je: 
a) Majitel ú&tu / Disponující osoba (dále jen 

„Klient “) a s ním rovn%$  
b) man$el (man$elka) Klienta,  
c) partner, kter" s Klientem uzav(el partnerství 

dle zákona &. 115/2006 Sb., v platném zn%ní   
d) není-li osoby uvedené pod písm. b) nebo c) 

druh (dru$ka) Klienta, 
e) max. 3 potomci (d%ti a/nebo vnou&ata) 

Klienta nebo osob uveden"ch pod písm. b) 
nebo c) nebo d) do dovr!ení 18 let v%ku. 

 
Na osoby uvedené pod písm. b) a$ d) se poji!t%ní 
vztahuje pouze, pokud v dob% pojistné události $ijí 
s Klientem ve spole&né domácnosti, a zárove) bylo 
sjednáno poji!t%ní v rozsahu varianty Rodina. Na 
d%ti a vnou&ata se poji!t%ní vztahuje pouze, pokud 
v dob% pojistné události cestují spole&n% s Kilentem. 
Za spole&nou cestu s Klientem se pova$uje pobyt 
v zahrani&í, kter" spolupoji!t%ná osoba zahájila 
i ukon&ila ve stejn" den a stejn"m dopravním 
prost(edkem jako Klient. 

 
Majitel ú&tu – fyzická osoba, která má uzav(enu 
s pojistníkem smlouvu o ú&tu (smlouvu, na jejím$ 
základ% pojistník z(ídil Majiteli ú&tu platební ú&et 
nebo jak"koliv produkt, kter" charakterem 
odpovídá platebnímu ú&tu) nebo fyzická osoba, 
které pojistník z(ídil kartov" ú&et v okam$iku 
schválení $ádosti o vydání kreditní karty a limitu 
úv%ru, a která splnila podmínky vstupu do poji!t%ní 
v souladu s touto rámcovou smlouvou.   
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Disponující osoba – fyzická osoba zmocn%ná 
Majitelem ú&tu k nakládání s pen%$ními prost(edky 
na ú&tu, a která splnila podmínky vstupu do 
poji!t%ní v souladu s touto rámcovou smlouvou. 
(spole&n% v textu ozna&eni jako „Klient “) 

2. Seznam poji!t%n"ch Klient# (dále jen „seznam“), 
v&etn% rodného &ísla (nebo data narození, nebylo-
li rodné &. p(id%leno), místa bydli!t% a s uvedením 
územní platnosti, po&átku a konce poji!t%ní, 
zvoleného rozsahu (varianty) poji!t%ní a p(edává 
pojistník pojistiteli v souladu s provád%cí smlouvou 
uzav(enou mezi pojistníkem a pojistitelem. 

 
 

III. P%edm!t a rozsah poji&t!ní 
 
1. V rámci cestovního poji!t%ní dle této rámcové 

smlouvy lze sjednat poji&t!ní lé"ebn$ch v$loh 
v zahrani"í v". asisten"ních slu#eb (dále také jen 
„LVZ“) úrazové poji&t!ní, poji&t!ní zavazadel, 
poji&t!ní odpov!dnosti (dále také jen „ÚZO“) 
a dále Poji&t!ní zpo#d!ní zavazadel, poji&t!ní 
zpo#d!ní letu, poji&t!ní STORNO, poji&t!ní 
Karanténa a poji&t!ní asisten"ních slu#eb HOLIDAY. 

 
2. Limity pojistného pln%ní z jedné pojistné události 

jsou stanoveny ve v"!i uvedené v následující 
tabulce – pro ka#dého poji&t!ného: 

Horní hranice pojistného pln!ní Evropa Sv!t 

Lé"ebné v$lohy (LV) 5 000 000 K& 15 000 000 K&

– náklady na zásah horské slu$by 500 000 K& 1 000 000 K&

– zubní o!et(ení 10 000 K& 30 000 K&

– náklady na p(epravu p(i zme!kání odjezdu do 'R 5 000 K& 10 000 K&

– náklady na nov" doklad a p(epravu  
p(i ztrát% cestovních doklad# 

25 000 K& 50 000 K&

Asisten"ní slu#by

– repatriace do limitu lé&ebn"ch v"loh do limitu lé&ebn"ch v"loh

– doprovázející osoba – doprava do limitu lé&ebn"ch v"loh do limitu lé&ebn"ch v"loh

– doprovázející osoba – ubytování 10 000 K& (max. 2 000/den) 15 000 K& (max. 3 000/den)

– náhradní pracovník – doprava do limitu lé&ebn"ch v"loh do limitu lé&ebn"ch v"loh

– náhradní pracovník – ubytování 10 000 K& (max. 2 000/den) 15 000 K& (max. 3 000/den)

– osoba ú&astnící se poh(bu poji!t%ného  
v zahrani&í – doprava

do limitu lé&ebn"ch v"loh do limitu lé&ebn"ch v"loh

– osoba ú&astnící se poh(bu poji!t%ného  
v zahrani&í – ubytování

10 000 K& (max. 2 000/den) 15 000 K& (max. 3 000/den)

– zprost(edkování finan&ní pomoci bez limitu bez limitu

Poji&t!ní odpov!dnost za újmu 2 000 000 K& 5 000 000 K&

– spoluú&ast na zap#j&eném vozidle 10 000 K& 10 000 K&

Slu#ba TRAVEL ASISTENT ano ano

Poji&t!ní KARANTÉNA 80 % vícenáklad# max. 30 000 K& 80 % vícenáklad# max. 30 000 K&
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3. Odchyln% od &l. 10 odst. 1) písm. f) pojistn"ch 
podmínek se poji!t%ní lé&ebn"ch v"loh vztahuje i 
na události, které vznikly v d#sledku onemocn%ní 
COVID.  

 
4. Poji!t%ní Karanténa 

a) Nad rámec pojistn"ch podmínek se poji!t%ní 
vztahuje také na p(ípad, $e byl poji!t%n" 
v zahrani&í nebo p(i zpáte&ní cest% ze zahrani&í 
nucen vynalo$it nezbytné a p(im%(ené náklady 
na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do 
'R v souvislosti s karanténou na(ízenou poji!t% -
nému, a to v d#sledku v"skytu onemoc n%ní 
COVID (dále jen „vícenáklady“).  

b) Pojistné pln%ní nebude poskytnuto v p(ípad%, $e 
ji$ p(ed odjezdem poji!t%ného na cestu do 
zahrani&í bylo mo$né vznik !kodné události 
p(edvídat (zejm. pokud je v cílové destinaci 
na(ízena povinnost podrobit se preventivní 
karantén%).  

c) V p(ípad% pojistné události poskytne pojistitel 
pojistné pln%ní ve v"!i uvedené v pojistné 
smlouv%. Pojistitel není povinen uhradit náklady 
na náhradní dopravu do 'R ve v"!i p(esahující 
v"!i náklad# odpovídající p#vodn% zvolenému 
zp#sobu dopravy. 

d) Pro ú&ely tohoto poji!t%ní se p(im%(en% pou$ijí 
ustanovení &ásti 9 pojistn"ch podmínek, v&. 
povinností z t%chto ustanovení vypl"vající, zejm. 
povinnost dolo$it doklad o na(ízené karantén%, 
doklad o v"!i vynalo$en"ch vícenáklad#. 

 
IV. Územní platnost, vznik a doba trvání poji&t!ní 

 
1. Jednotlivé poji!t%ní vzniká, za p(edpokladu, $e 

poplatek za poji!t%ní byl zinkasován z ú&tu, dnem, 
kter" Klient ozna&í jako po&átek poji!t%ní p(i 
p(istoupení k této rámcové smlouv%. Poji!t%ní 
STORNO po&íná b%$et dnem sjednání jednotlivého 
poji!t%ní, nejd(íve v!ak dnem následu jícím po 
zaplacení zájezdu nebo jiné cestovní slu$by (zcela 
nebo ve form% zálohy) a kon&í okam$ikem, kdy se 
poji!t%n" dostaví na místo spole&ného odjezdu 
v 'eské republice ur&ené po(adatelem cestovní 
slu$by (je-li doprava sou&ástí zájezdu) nebo 
p(ekro&ením státní hranice 'eské republiky na cest% 
do zahrani&í (v p(ípad% individuální dopravy), 
nejpozd%ji v!ak uplynutím dne ozna&eného v sez -
na mu jako po&átek poji!t%ní, tj. po&átek zahrani&ní 
cesty. 

 

Horní hranice pojistného pln!ní Evropa Sv!t 

Úrazové poji&t!ní

– trvalé následky úrazu 200 000 K& 200 000 K&

– smrt následkem úrazu 100 000 K& 100 000 K&

Poji&t!ní zavazadel 20 000 K& 20 000 K&

– v%ci umíst%né ve stanu, v p(ív%su &i v nosi&i vozidla
3 000 K& v rámci limitu  

poji!t%ní zavazadel
3 000 K& v rámci limitu  

poji!t%ní zavazadel

Poji&t!ní STORNO
80 % ze stornopolatku 

max. 20 000 K&
80 % ze stornopolatku 

max. 20 000 K&

Poji&t!ní zpo#d!ní zavazadel 1 500 K&/hod., max. 8 000 K& 1 500 K&/hod., max. 8 000 K&

Poji&t!ní zpo#d!ní letu 1 500 K&/hod., max. 8 000 K& 1 500 K&/hod., max. 8 000 K&

Asisten"ní slu#by HOLIDAY ano ano 
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2. Jednotlivé poji!t%ní (tj. p(istoupení k rámcové 
pojistné smlouv%), vyjma poji!t%ní STORNO, m#$e 
Klient zru!it nejpozd%ji den p(ed po&átkem poji!t%ní. 

 
3. Poji!t%ní se sjednává pro pojistné události vzniklé 

na území Evropy, tj. geografická oblast Evropy, 
v&etn% Azorsk"ch ostrov# a Madeiry, Baleársk"ch 
ostrov# a Kanársk"ch ostrov# a státy: Egypt, Izrael, 
Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, 
Tunisko a Turecko nebo na území celého sv!ta. 

 
 

V. Pojistné 
 

1. V"!e pojistného za jednotlivé poji!t%ní v rozsahu 
zvolené varianty poji!t%ní je ur&ena provád%cí 
smlouvou uzav(enou mezi pojistníkem a pojistite -
lem. 

 
2. Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za 

jednotlivé poji!t%ní na ú&et a ve lh#t% specifikované 
v provád%cí smlouv%. Pojistné za jednotlivá poji!t%ní 
dle této rámcové smlouvy se pova$uje za jedno -
rázové pojistné. 

 
 

VI. Práva a povinnosti pojistníka a pojistitele 
 
1. Pojistník se zavazuje seznámit ka$dého poji!t%ného 

s pojistn"mi podmínkami, Informacemi o zpraco -
vání osobních údaj# v ne$ivotním poji!t%ní, které 
p(evzal p(ed uzav(ením této rámcové smlouvy, 
s ujednáními této rámcové smlouvy a dal!ími 
informacemi obsa$en"mi v bro$u(e k tomuto 
poji!t%ní. 

2. Pojistitel se zavazuje poskytovat pojistníkovi 
ve!keré materiály vztahující se k uvedenému 
poji!t%ní (pojistné podmínky, asisten&ní karty pro 
poji!t%né, bro$uru s informacemi k poji!t%ní apod.). 

 
3. Pojistitel si vyhrazuje právo jednostrann% m%nit 

oce)ovací tabulky pojistitele, které jsou v elektro -
nické podob% voln% k dispozici na internetov"ch 
stránkách pojistitele a pojistníka. V p(ípad%, $e 

pojistitel vyu$ije svého práva na zm%nu oce)ova -
cích tabulek v souladu s &l. 30 odst. 2) pojistn"ch 
podmínek a pojistník s touto zm%nou nesouhlasí, 
m#$e pojistník poji!t%ní dot&ené zm%nou oce)ova -
cích tabulek vypov%d%t. 

 
 

VII. Hlá&ení pojistn$ch událostí 
 
1. Vznik pojistné události je povinen poji!t%n" nebo 

oprávn%ná osoba písemn% oznámit bez zbyte&ného 
odkladu. K písemnému oznámení pojistné události 
vyplní poji!t%n", pop(. oprávn%ná osoba, p(íslu!n" 
tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a za!le jej 
na adresu pojistitele: 

 
Kooperativa poji&'ovna, a.s., Vienna Insurance 
Group 
Centrum zákaznické podpory 
Brn!nská 634 
664 42  Mod%ice  

 
Pojistná událost m#$e b"t oznámena prost(ednic -
tvím e-mailu na adresu: skody-mo@koop.cz  
nebo telefonicky na infolince Kooperativy, tel. 
957 105 105. 

 
Oznámení u&in%ná telefonicky nebo e-mailem je 
v"!e uvedená osoba povinna v$dy dodate&n% 
písemn% potvrdit vypln%ním p(íslu!ného tiskopisu, 
a to bez zbyte&ného odkladu. 

 
2. K oznámení vzniku pojistné události z poji!t%ní 

STORNO (na p(ísl. tiskopise) je poji!t%n" povinen 
p(edlo$it pojistiteli také kopii objednávky cestovní 
slu$by, doklad o zaplacené &ástce po(adateli 
cestovní slu$by, doklad o &ástce vrácené poji!t% -
nému po(adatelem cestovní slu$by, stornovací 
podmínky po(adatele cestovní slu$by, kopii 
potvrzení pracovní neschopnosti v  p(ípad% jejího 
vystavení nebo propou!t%cí zprávy z nemocnice, 
jiné potvrzení dle d#vod# storna (doklad o rodinné 
p(íslu!nosti, úmrtní list, policejní zprávu apod.), 
potvrzení po(adatele cestovní slu$by, $e 
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v  uvedeném p(ípad% ji$ nebylo mo$né zajistit 
náhradníka, p(ípadn% jiné doklady, které si pojistitel 
vy$ádá. 

 
3. Postup poji!t%ného v p(ípad% vzniku pojistné 

události z poji!t%ní lé&ebn"ch v"loh v zahrani&í je 
uveden v bro$u(e s informacemi k poji!t%ní, které 
jsou nedílnou sou&ástí rámcové smlouvy. 

 
4. Pojistitel je oprávn%n prov%(it si správnost údaj# 

v hlá!ení pojistné události a vy$ádat si dal!í 
doklady nezbytné k jejímu vy(ízení. 

 
 

VIII. Záv!re"ná ustanovení 
 
1. Pojistník a pojistitel se zavazují uzav(ít Provád%cí 

smlouvu, tedy smlouvu upravující podmínky 
t"kající se v"kaznictví a procesu sjednávaní jedno -
tliv"ch poji!t%ní dle rámcové smlouvy. 

 
2. Pojistník potvrzuje, $e p(ed uzav(ením rámcové 

smlouvy p(evzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, 
v jiné textové podob% (nap(. na trvalém nosi&i dat) 
bro$uru s informacemi k poji!t%ní a Informace 
o zpracování osobních údaj# v ne$ivotním poji!t%ní 
a seznámil se s nimi. Pojistník si je v%dom, $e se 
jedná o d#le$ité informace, které mu napomohou 
porozum%t podmínkám sjednávaného poji!t%ní, 
obsahují upozorn%ní na d#le$ité aspekty poji!t%ní 
i v"znamná ustanovení pojistn"ch podmínek. 

 
3. Pojistník dále potvrzuje, $e v dostate&ném p(ed -

stihu p(ed uzav(ením rámcové smlouvy p(evzal 
v listinné nebo jiné textové podob% (nap(. na 
trvalém nosi&i dat) pojistné podmínky a seznámil 
se s nimi. Pojistník si je v%dom, $e pojistné 
podmínky tvo(í nedílnou sou&ást rámcové smlouvy 
a upravují rozsah poji!t%ní, jeho omezení (v&etn% 
v"luk), práva a povinnosti ú&astník# poji!t%ní 
a následky jejich poru!ení a dal!í podmínky 
poji!t%ní a pojistník je jimi vázán stejn% jako 
rámcovou smlouvou. 

 

4. Pojistník prohla!uje, $e má pojistn" zájem na 
poji!t%ní poji!t%ného, pokud je osobou od n%j 
odli!nou. 

 
5.  Pojistník prohla!uje, $e úpln% a pravdiv% odpov%d%l 

na písemné dotazy pojistitele t"kající se sjednáva -
ného poji!t%ní a je si v%dom povinnosti v pr#b%hu 
trvání poji!t%ní bez zbyte&ného odkladu pojistiteli 
oznámit v!echny p(ípadné zm%ny v t%chto údajích. 

 
6.  Tato rámcová smlouva nab"vá platnosti dnem 

podpisu smluvními stranami. Rámcová smlouva se 
uzavírá na dobu neur&itou s po&átkem od 1. 1. 2021. 
Ka$dá ze smluvních stran m#$e i bez udání d#vodu 
tuto rámcovou smlouvu písemn% vypov%d%t. 
V"pov%dní lh#ta &iní 6 t"dn# a za&íná b%$et od 
prvního dne kalendá(ního m%síce následujícího po 
m%síci, ve kterém byla v"pov%, doru&ena druhé 
smluvní stran%.  

 
7.  Jakékoliv zm%ny nebo dopl)ky t"kající se obsahu 

této rámcové smlouvy musí b"t u&in%ny písemn%, 
a to uzav(ením dodatku. 

 
8. Tato rámcová smlouva je sepsána ve dvou 

vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro 
ka$dou smluvní stranu. 

 
 

IX. Zpracování osobních údaj( 
 
1. V tomto &lánku jsou uvedeny základní informace 

o zpracování osobních údaj# pojistníka. Tyto 
informace se na pojistníka uplatní, pokud je fyzic -
kou osobou, a to s v"jimkou povinnosti informovat 
t(etí osoby, která se na pojistníka uplatní, i pokud je 
právnickou osobou. Více informací, v&etn% zp#sobu 
odvolání souhlasu, mo$nosti podání námitky 
v p(ípad% zpracování na základ% oprávn%ného 
zájmu, práva na p(ístup a dal!ích práv, lze nalézt 
v dokumentu Informace o zpracování osobních 
údaj# v ne$ivotním poji!t%ní, kter" je trvale 
dostupn" na webové stránce www.koop.cz v sekci 
„O poji!*ovn% Kooperativa“. 
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2. Povinnost pojistníka informovat t%etí osoby 
Pojistník se zavazuje informovat ka$dého 
poji!t%ného, jen$ je osobou odli!nou od pojistníka, 
a p(ípadné dal!í osoby, které uvedl v pojistné 
smlouv%, o zpracování jejich osobních údaj#. 

 
3.  Informace o zpracování osobních údaj( zástupce 

pojistníka 
Zástupce právnické osoby, zákonn" zástupce nebo 
jiná osoba oprávn%ná zastupovat pojistníka bere na 
v%domí, $e její identifika&ní a kontaktní údaje 
pojistitel zpracovává na základ% oprávn%ného 
zájmu pro ú&ely kalkulace, návrhu a uzav(ení 
pojistné smlouvy, správy a ukon&ení pojistné 
smlouvy, likvidace pojistn"ch událostí, zaji!t%ní 
a soupoji!t%ní, ochrany právních nárok# pojistitele 
a prevence a odhalování pojistn"ch podvod# 
a jin"ch protiprávních jednání. Proti takovému 
zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která m#$e b"t uplatn%na zp#sobem 
uveden"m v Informacích o zpracování osobních 
údaj# v ne$ivotním poji!t%ní. 

 
Zpracování pro ú"ely pln!ní zákonné povinnosti 
Zástupce právnické osoby, zákonn" zástupce nebo 
jiná osoba oprávn%ná zastupovat pojistníka bere na 
v%domí, $e identifika&ní a kontaktní údaje pojistitel 
dále zpracovává ke spln%ní své zákonné povinnosti 
vypl"vající zejména ze zákona upravujícího 
distribuci poji!t%ní a zákona &. 69/2006 Sb., 
o provád%ní mezinárodních sankcí. 

 

4.  Podpisem rámcové smlouvy pojistník potvrzuje, $e 
se d#kladn% seznámil se smyslem a obsahem 
souhlasu se zpracováním osobních údaj# a $e se 
p(ed jejich ud%lením seznámil s dokumentem 
Informace o zpracování osobních údaj# v ne$ivot -
ním poji!t%ní, zejména s bli$!í identifikací dal!ích 
správc#, rozsahem zpracovávan"ch údaj#, 
právními základy (d#vody), ú&ely a dobou zpra -
cování osobních údaj#, zp#sobem odvolání 
souhlasu a právy, která mu v této souvislosti nále$í. 

 
 
Dodatek ". 1 nab$vá platnosti dnem podpisu smluv -
ních stran a ú"innosti dnem 23. 6. 2022. 
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)ÁST 1 SPOLE)NÁ USTANOVENÍ 
 

)lánek 1 Úvodní ustanovení 
 
1. Cestovní poji!t%ní se (ídí pojistnou smlouvou, 

pojistn"mi podmínkami uveden"mi v pojistné 
smlouv%, zákonem &. 89/2012 Sb., ob&ansk"m 
zákoníkem (dále jen „ob"ansk$ zákoník“), a dal -
!ími p(íslu!n"mi právními p(edpisy. 

 
2. Pokud je ustanovení t%chto pojistn"ch podmínek 

v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má 
p(ednost ustanovení pojistné smlouvy. 

 
3. Tam, kde se v pojistn"ch podmínkách obracíme 

k „Vám“, hovo(íme k Vám podle toho, &eho se 
konkrétní ustanovení t"ká, jako k: 
a) zájemc(m o poji&t!ní, 
b) pojistník(m, tedy t%m, kte(í s námi uzav(eli 

pojistnou smlouvu a mají, mimo jiné, právo 
uzavírat s námi dodatky m%nící pojistnou 
smlouvu nebo povinnost platit pojistné,  

c) poji&t!n$m, tedy t%m, na jejich$ $ivot a zdraví, 
majetek, odpov%dnost za újmu, p(ípadn% jiné 
poji!t%ním chrán%né hodnoty se poji!t%ní 
vztahuje, nebo 

d) oprávn!n$m osobám, tedy t%m, kte(í v#&i nám 
 mají právo na vyplacení pln%ní z pojistné 
události. 

 
4. „My“ ozna&uje v pojistn"ch podmínkách nás, tedy 

Kooperativu poji!*ovnu, a.s., Vienna Insurance 
Group, jako pojistitele (poji!*ovnu), kter" uzavírá 
s pojistníkem pojistnou smlouvu a v p(ípad% 
pojistné události je povinen vyplatit oprávn%né 
osob% pojistné pln%ní. 

 
5. Cestovní poji&t!ní se sjednává na dobu ur&itou 

uvedenou v pojistné smlouv%, maximáln% v!ak na 
90 dní. 

 
 

)lánek 2 Rozsah poji&t!ní 
 
1. V rámci cestovního poji!t%ní (dále také jen „cestov -

ní poji&t!ní“ nebo jen „poji&t!ní“) lze sjednat 
násle dující poji!t%ní a slu$by: 
a) poji!t%ní lé&ebn"ch v"loh v zahrani&í v&. asis -

ten&ních slu$eb (dále jen „poji&t!ní LVZ“), 
b) úrazové poji!t%ní, poji!t%ní zavazadel, poji!t%ní 

zpo$d%ní zavazadel, poji!t%ní zpo$d%ní letu, 
poji! t%ní odpov%dnosti za újmu, (dále jen 
„poji&t!ní ÚZO“), 

c) poji!t%ní STORNO, 
d) TRAVEL ASISTENT, 
e) poji!t%ní asisten&ních slu$eb HOLIDAY (asistence 

pro vozidlo a posádku), 
 
2. Rozsah poji!t%ní je dále dán sjednanou variantou 

poji!t%ní uvedenou v pojistné smlouv%, a to 
variantou JEDNOTLIVEC nebo RODINA. 
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)lánek 3 )asová a územní platnost poji&t!ní 
 
1. Poji!t%ní se vztahuje na pojistné události, které 

nastaly v dob% trvání poji!t%ní. V p(ípad% poji!t%ní 
odpov%dnosti za újmu se poji!t%ní vztahuje na 
pojistné události vzniklé v d#sledku p(í&iny 
(poru!ení povinnosti nebo jiné právní skute&nosti, 
v jejím$ d#sledku újma vznikla) nastalé v dob% 
trvání poji!t%ní.  

 
2. Územní platnost poji!t%ní je uvedena v pojistné 

smlouv%. Poji!t%ní se vztahuje pouze na pojistné 
události, které nastaly na území stát#, pro n%$ byla 
sjednána územní platnost poji!t%ní. Podmínkou 
vzniku práva na pojistné pln%ní z poji!t%ní 
odpov%dnosti za újmu je, $e újma i její p(í&ina 
nastaly na území stát#, pro které byla sjednána 
územní platnost poji!t%ní. 

 
3. Poji!t%ní lze sjednat s územní platností: 

a) Evropa, vyjma území 'R, 
b) sv%t, tj. v!echny státy sv%ta, vyjma území 'R. 

 
4. Evropou se pro ú&ely t%chto pojistn"ch podmínek 

rozumí geografická oblast Evropy vyjma území )R, 
ale v&etn% Azorsk"ch ostrov#, Madeiry, Baleársk"ch 
ostrov#, Kanársk"ch ostrov# a dále následující 
státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská repub -
lika, Kypr, Maroko, Tunisko, Turecko. 

 
5.  Poji!t%ní LVZ se dále nevztahuje na území státu, ve 

kterém poji!t%n" v rozporu s p(íslu!n"mi právními 
p(edpisy daného státu pob"vá neoprávn%n%. 

 
6. Tento &lánek neplatí pro poji!t%ní asisten&ních 

slu$eb HOLIDAY, jeho$ územní a &asová platnost je 
upravena v &ásti 10. 

 
 

)lánek 4 Vznik, trvání a zánik poji&t!ní 
 
1. Cestovní poji!t%ní (s v"jimkou poji!t%ní STORNO) 

vzniká v okam$iku ur&eném datem a &asem, kter" 
je uveden" v pojistné smlouv% jako po&átek 

poji!t%ní. Není-li uveden p(esn" &as po&átku 
poji!t%ní, vzniká poji!t%ní v 00:00 hodin dne 
uvedeného ve smlouv% jako po&átek poji!t%ní, 
nejd(íve v!ak okam$ikem uzav(ení pojistné 
smlouvy.  

 
2. Poji!t%ní STORNO vzniká dnem sjednání poji!t%ní, 

nejd(íve v!ak dnem následujícím po zaplacení 
zájezdu nebo jiné cestovní slu$by. 

 
3. Cestovní poji!t%ní zaniká v p(ípadech stanoven"ch 

v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmínkách &i 
v ob&anském zákoníku. Cestovní poji!t%ní zaniká 
dnem uplynutí pojistné doby, tj. uplynutím dne, 
kter" je v pojistné smlouv% uveden jako konec 
poji!t%ní; to neplatí pro poji!t%ní STORNO podle  
&l. 48, které zaniká okam$ikem, v n%m$ má dojít 
k po&átku &erpání cestovní slu$by. 

 
 

)lánek 5 Pojistn$ zájem 
 
Pojistn" zájem je oprávn%ná pot(eba ochrany p(ed 
následky pojistné události. Vá! pojistn" zájem jako 
pojistníka, kter" nabízí sv"m klient#m mo$nost stát se 
poji!t%n"m, na poji!t%ní jiné osoby vypl"vá 
z poskytování slu$by v rámci Va!eho podnikání.   
 
 

)lánek 6 Pojistné 
 
1. Jako pojistník jste povinni (ádn% a v&as platit 

pojistné ve v"!i dohodnuté v pojistné smlouv%. 
 
2. Pojistné se sjednává jako jednorázové za celou 

pojistnou dobu. Jednorázové pojistné je splatné 
v den uzav%ení pojistné smlouvy.  

 
3. Pojistné zaplacené pod námi ur&en"m variabilním 

symbolem se pova$uje za uhrazené pojistníkem &i 
jinou osobou s jeho souhlasem. 

4. Byla-li pojistná smlouva ukon&ena p(ed po&átkem 
poji!t%ní, vrátíme Vám zaplacené pojistné sní$ené 
o náklady, které nám vznikly v souvislosti 
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s uzav(ením a správou pojistné smlouvy. Pojistné 
se nevrací za poji!t%ní STORNO. Vrátí-li se poji!t%n" 
ze zahrani&í p(ed uplynutím sjednané pojistné 
doby, zaplacené pojistné nevracíme. 

 
5. Máme právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat 

své pohledávky za pojistn"m v po(adí, v jakém po 
sob% vznikly. Jiné své pohledávky související 
s poji!t%ním máme právo uhradit p(ednostn%. 

 
6. P(i prodlou$ení ú&innosti poji!t%ní podle &l. 14 odst. 

2) a &l. 38 odst. 2) nejste povinni platit pojistné za 
dobu prodlou$ení ú&innosti poji!t%ní. 

 
7. Pokud pojistné nebylo zaplaceno v&as a ve sjed -

nané v"!i, jsme oprávn%ni po$adovat úrok 
z prodlení a náklady spojené s vymáháním tohoto 
pojistného. 

 
 

)lánek 7 Pojistné pln!ní 
 
1. Pojistné pln%ní je omezeno horní hranicí, která je 

ur&ena pojistnou &ástkou nebo limitem pojistného 
pln%ní. Pro specifick" rozsah poji!t%ní je v pojistné 
smlouv% stanoven sublimit pojistného pln%ní (dále 
jen „sublimit“). Z jedné pojistné události nastalé ze 
specifického rozsahu poji!t%ní poskytneme pojistné 
pln%ní maximáln% do v"!e sjednaného sublimitu. 

 
2. V!echny pojistné události vypl"vající z jedné p(í&iny 

nebo z více p(í&in, které spolu p(ímo souvisejí, se 
pova$ují za jednu pojistnou událost. 

 
3. Pojistné pln%ní poskytneme, pokud osoba, která 

uplat)uje právo na pojistné pln%ní, proká$e a na!e 
!et(ení potvrdí, $e se jedná o nahodilou událost 
krytou poji!t%ním, tj. existuje na!e povinnost plnit 
a je zji!t%n rozsah této povinnosti. 

 
4. Oprávn%nou osobou (tj. osobou, která má právo na 

pojistné pln%ní z poji!t%ní) je poji!t%n", není-li 
v pojistné smlouv% nebo v ostatních ustanoveních 

pojistn"ch podmínek vztahujících se ke sjedna -
nému poji!t%ní uvedeno jinak. 

 
5. Bylo-li poji!t%ní sjednáno po odjezdu poji!t%ného 

na cestu do zahrani&í a zárove) toto nov% sjednané 
poji!t%ní bezprost(edn% &asov% nenavazuje na 
cestovní poji!t%ní sjednané u nás, nejsme povinni 
poskytnout pln%ní ze !kodn"ch událostí, které 
nastanou v den sjednání tohoto poji!t%ní. 

 
6. Oprávn%ná osoba se podílí na pojistném pln%ní 

dohodnutou spoluú&astí. Spoluú&ast m#$e b"t 
vyjád(ena pevnou &ástkou, procentem, &asov"m 
úsekem nebo jejich kombinací. Spoluú&ast 
ode&teme od celkové v"!e pojistného pln%ní. 
Celkovou v"!í pojistného pln%ní se rozumí &ástka, 
v ní$ by bylo stanoveno pojistné pln%ní p(ed 
ode&tením dohodnuté spoluú&asti. Pokud celková 
v"!e pojistného pln%ní nep(esahuje dohodnutou 
spoluú&ast, pojistné pln%ní neposkytneme. 
V poji!t%ní odpov%dnosti za újmu se náhrada újmy 
vyplácí po!kozenému po ode&tení spoluú&asti od 
celkové v"!e pojistného pln%ní. 

 
7. Pojistné pln%ní poskytujeme v pen%zích. To platí 

i v p(ípad%, kdy vyplácíme pojistné pln%ní z poji!t%ní 
odpov%dnosti za újmu, a jste povinni zp#sobenou 
újmu nahradit uvedením do p(ede!lého stavu. 
Pojistné pln%ní i jakákoliv jiná pln%ní z poji!t%ní 
uhradíme v tuzemské m%n%, pokud z právních 
p(edpis#, v&etn% mezinárodních dohod, kter"mi je 
'R vázána, nebo z na!í vzájemné dohody 
nevypl"vá povinnost plnit v jiné m%n%. 

 
Pro ú&ely stanovení v"!e pln%ní pro p(epo&et m%n 
pou$ijeme: 
a) v p(ípad% poji!t%ní odpov%dnosti za újmu, kdy je 

proti Vám uplatn%n nárok na náhradu újmy v cizí 
m%n%, kurz vyhlá!en" 'eskou národní bankou 
(dále jen „)NB“) ke dni, kdy nastala p(í&ina 
vzniku újmy, resp. první ze souvisejících újem 
(den události, v jejím$ d#sledku vznikla 
po!kozenému újma), 
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b) v p(ípad% poji!t%ní neuveden"ch v písm. a) kurz 
vyhlá!en" 'NB ke dni, kdy nastala p(í&ina vzniku 
pojistné události z p(íslu!ného poji!t%ní (nap(. 
den vzniku akutního onemocn%ní nebo úrazu 
nebo den, v n%m$ dojde ke zpo$d%ní letu &i 
zpo$d%ní zavazadel). 

Pro ú&ely v"platy v cizí m%n% pou$ijeme kurz 
banky, u které je veden ná! ú&et, platn" ke dni 
v"platy pln%ní. Pro vylou&ení pochybností se uvádí, 
$e neneseme jakékoliv kurzové riziko související 
s p(epo&tem m%n. 

 
 

)lánek 8 +et%ení &kodné události 
 
1. +et(ení zahájíme bez zbyte&ného odkladu po 

obdr$ení oznámení o !kodné události a pokra -
&ujeme v n%m tak, aby bylo skon&eno nejpozd%ji do 
t(í m%síc# po obdr$ení takového oznámení. 
Nebudeme-li moci !et(ení v této lh#t% ukon&it, 
sd%líme osob%, která uplatnila právo na pojistné 
pln%ní, d#vody této skute&nosti. 

 
2. Do doby !et(ení se nezapo&ítává doba, po kterou 

probíhá (ízení p(ed orgánem ve(ejné moci (zejména 
ob&anskoprávní nebo trestní soudní (ízení, 
p(estupkové nebo jiné správní (ízení) nebo rozhod&í 
(ízení, jeho$ v"sledek je rozhodn" pro stanovení 
na!í povinnosti poskytnout pojistné pln%ní, nebo 
(ízení ve v%ci trestního oznámení pro podez(ení 
z pojistného podvodu, které bylo podáno z d#vodu 
nepravdiv"ch nebo zaml&en"ch údaj# v souvislosti 
s oznámenou událostí. Po tuto dobu nejsme v prod -
lení s pln%ním své povinnosti vyplatit pojistné 
pln%ní ani zálohu na pojistné pln%ní. 

 
3. Pojistné pln!ní je splatné do 15 dn( ode dne 

skon&ení !et(ení nutného ke zji!t%ní existence 
a rozsahu na!í povinnosti plnit. +et(ení ukon&íme 
sd%lením jeho v"sledk# osob%, která uplatnila 
právo na pojistné pln%ní. 

 
4. V p(ípad%, $e nem#$eme ukon&it !et(ení do t(í 

m%síc# ode dne oznámení, poskytneme na 

písemnou $ádost osoby, která uplatnila právo na 
pojistné pln%ní, p%im!%enou zálohu na pojistné 
pln!ní. P(i stanovení p(im%(ené v"!e zálohy 
zohledníme zejména dosavadní v"sledky !et(ení 
a v"!i prokázané a dolo$ené újmy. Zálohu v!ak 
neposkytneme, je-li rozumn" d#vod její poskytnutí 
odep(ít, zejména: 
a) není-li z v"sledk# dosavadního !et(ení jisté, zda 

se na !kodnou událost bude poji!t%ní vztahovat 
nebo kdo je oprávn%nou osobou, 

b) poru!íte-li Vy jako pojistník, poji!t%n" nebo jiná 
osoba, která uplat)uje právo na pojistné pln%ní, 
povinnost související s uplatn%ním práva na 
pojistné pln%ní a s na!ím !et(ením, zejména 
obsahuje-li oznámení !kodné události nebo 
jakékoliv jiné podání &i doklad ke !kodné události 
nepravdivé nebo hrub% zkreslené údaje t"kající 
se !kodné události, nebo jsou-li takové údaje 
zaml&eny, nebo neposkytuje-li (ádn% sou&in -
nost, 

c) je-li proti osob% uplat)ující právo na pojistné 
pln%ní nebo oprávn%né osob% vedeno trestní 
(ízení ve v%ci související s oznámenou !kodnou 
událostí, nebo 

d) existuje-li d#vodné podez(ení, $e p(i uplatn%ní 
práva na pojistné pln%ní do!lo ke spáchání 
trestného &inu, p(i&em$ o d#vodné podez(ení ze 
spáchání trestného &inu jde v$dy, kdy$ je 
v souvislosti s takov"m uplatn%ním práva na 
pojistné pln%ní podáno trestní oznámení na 
pojistníka, poji!t%ného, oprávn%nou osobu, 
osobu, která uplatnila právo na pojistné pln%ní 
nebo jinou osobu jednající z jejich podn%tu. 

 
5. Od pojistného pln%ní jsme oprávn%ni ode&íst splat -

né pohledávky pojistného nebo jiné své pohledávky 
z poji!t%ní. 

 
6. Proti pln%ní z poji!t%ní jsme oprávn%ni zapo&íst svoji 

pohledávku v#&i osob%, která má právo na pln%ní 
z poji!t%ní, i pokud pohledávka za touto osobou 
vznikla z jiného poji!t%ní. 
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)lánek 9 Zachra*ovací náklady 
 
1. Zachra)ovacími náklady se rozumí ú&eln% vynalo -

$ené náklady na odvrácení bezprost(edn% hrozící 
pojistné události, zmírn%ní následk# ji$ nastalé 
pojistné události, odklizení poji!t%ného majetku 
po!kozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytk#, 
pokud je povinnost toto u&init z hygienic k"ch, 
ekologick"ch &i bezpe&nostních d#vod#. 

 
2. Zachra)ovací náklady a !kodu utrp%nou v souvis -

losti s &inností uvedenou v odst. 1) nahradíme 
maximáln% do v"!e: 
a) jde-li o záchranu $ivota nebo zdraví osob, 30 % 

z horní hranice pojistného pln%ní pro jednu 
pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah 
poji!t%ní, ze kterého hrozil vznik pojistné události 
nebo ze kterého nastala pojistná událost, se 
kterou souvisí vynalo$ení zachra)ovacích 
náklad# nebo vznik !kody, 

b) v p(ípadech neuveden"ch v písm. a) 10 % z hor -
ní hranice pojistného pln%ní pro jednu pojistnou 
událost sjednané pro konkrétní rozsah poji!t%ní, 
ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze 
kterého nastala pojistná událost, se kterou 
souvisí vynalo$ení zachra)ovacích náklad# 
nebo vznik !kody.  

 
 

)lánek 10 V$luky z poji&t!ní 
 
1. Poji!t%ní se nevztahuje na jakékoliv události, které 

vznikly v d#sledku: 
a) vále&n"ch událostí, vzpoury, stávky, povstání 

nebo jin"ch hromadn"ch násiln"ch nepokoj#, 
b) teroristick"ch akt# (tj. násiln"ch jednání motivo -

van"ch politicky, sociáln%, ideologicky nebo 
nábo$ensky); tato v$luka se neuplatní pro 
poji&t!ní LVZ a pro úrazové poji&t!ní, 

c) zásahu státní moci nebo ve(ejné správy,  
d) p#sobení jaderné energie, 
e) chemické nebo biologické kontaminace, 
f) epidemie, pandemie. 

 

V"luky uvedené v tomto odstavci se neuplatní pro 
poji&t!ní STORNO. 

 
2. Neuhradíme újmu (!kodu) zp#sobenou úmysln% 

poji!t%n"m, pojistníkem, oprávn%nou osobou nebo 
jinou osobou z podn%tu n%kterého z nich.  

 
3. Nastane-li !kodná událost v dob%, kdy jste 

v prodlení s placením pojistného, nejsme z d#vodu 
vzniku této !kodné události povinni poskytnout 
pojistné pln%ní. 

 
4. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 

uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmín -
kách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 

 
 

)lánek 11 Na&e povinnosti  
 
1. Jsme povinni dodr$ovat povinnosti stanovené 

v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmínkách a ob -
&an ském zákoníku &i jin"ch právních p(edpisech. 

 
2. Zejména jsme povinni: 

a) zodpov%d%t pravdiv% a úpln% písemné dotazy, 
které jste polo$ili p(i jednání o uzav(ení smlouvy, 

b) zachovávat ml&enlivost o skute&nostech t"kají -
cích se poji!t%ní, 

c) vrátit doklady, které si vy$ádá osoba, která je 
p(edlo$ila, není-li nezbytné, aby v originále 
z#staly sou&ástí na!í spisové dokumentace. 

 
 

)lánek 12 Va&e povinnosti  
 
1. Pojistník, poji!t%n" a jiná osoba, která uplat)uje 

právo na pojistné pln%ní, jsou povinni dodr$ovat 
povinnosti stanovené v pojistné smlouv%, 
pojistn"ch podmínkách a v ob&anském zákoníku &i 
jin"ch právních p(edpisech. 

 
2. Jako pojistník a poji&t!n$ jste zejména povinni: 

a) zodpov%d%t pravdiv% a úpln% na!e písemné 
dotazy t"kající se sjednávaného poji!t%ní, 
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b) oznámit nám bez zbyte&ného odkladu zm%ny 
t"kající se skute&ností, na které jste byli tázáni, 
nebo které jsou uvedeny ve smlouv%, zm%nu 
osobních a dal!ích údaj# uveden"ch ve smlou -
v%, v&etn% zm%ny p(íjmení, adresy, v!ech 
dal!ích kontaktních údaj# poskytnut"ch za 
ú&elem vzájemné komunikace, bankovního 
spojení aj., 

c) neu&init bez na!eho souhlasu nic, co zvy!uje &i 
by mohlo zv"!it pojistné riziko, a neumo$nit 
takové jednání t(etí osob%; zv"!ení pojistného 
rizika jste nám povinni oznámit bez zbyte&ného 
odkladu, 

d) vynalo$it ve!keré úsilí, které lze rozumn% 
po$adovat, abyste p(ede!li vzniku pojistné 
události, zejména nesmíte poru!ovat povinnosti 
sm%(ující k odvrácení nebo zmen!ení nebezpe&í, 
které jsou Vám ulo$eny právními p(edpisy nebo 
na jejich základ% nebo které jste na sebe vzali 
pojistnou smlouvou, a nesmíte strp%t poru!o -
vání t%chto povinností ze strany t(etích osob, 

e) oznámit nám bezodkladn% ostatní pojistitele, 
u kter"ch jste poji!t%ni proti tému$ pojistnému 
nebezpe&í, a hranice pojistn"ch pln%ní (pojistné 
&ástky, limity pojistného pln%ní apod.) uvedené 
v ostatních smlouvách, 

f) oznámit nám bez zbyte&ného odkladu, $e 
zanikla mo$nost vzniku pojistné události (nap(. 
$e do!lo k zániku pojistného nebezpe&í nebo 
pojistného rizika), 

g) p(edlo$it nám dokumenty, které si vy$ádáme 
v souvislosti s uzavíráním, zm%nou &i zánikem 
pojistné smlouvy a poskytnout nám v této 
souvislosti ve!kerou dal!í po$adovanou sou&in -
nost. 

 
3. Nastane-li &kodná událost, jsou pojistník, poji!t%n" 

a jiná osoba, která uplat)uje právo na pojistné 
pln%ní, zejména povinni: 
a) u&init ve!kerá opat(ení k tomu, aby se nezv%t -

!oval rozsah následk# události; v p(ípad% !kodné 
události vyvolané akutním onemocn%ním nebo 
úrazem je poji!t%n" povinen neprodlen% 
vyhledat léka(ské o!et(ení, lé&it se podle pokyn# 

léka(e, dodr$ovat lé&ebn" re$im stanoven" 
léka(em, tj. zejména respektovat pokyny léka(e 
p(i lé&b%, ne&init nic, co by mohlo bránit &i 
zpomalit uzdravení, a poskytovat nám sou&in -
nost p(i kontrole pr#b%hu lé&ebného procesu, 

b) oznámit nám bez zbyte&ného odkladu, $e 
nastala !kodná událost, podat vysv%tlení 
o vzniku (za jak"ch okolností ke !kodné události 
do!lo) a rozsahu následk# této události a tyto 
skute&nosti prokázat, podat vysv%tlení o právech 
t(etích osob, p(edlo$it doklady, které si 
vy$ádáme, umo$nit po(ízení jejich kopie 
a postupovat námi stanoven"m zp#sobem. 

c) na na!i $ádost dolo$it termín a délku pobytu 
v zahrani&í (nap(. letenkou, jízdním dokladem, 
ú&tem v hotelu apod.). V!echny údaje musí b"t 
pravdivé a nezkreslené a $ádné údaje t"kající se 
!kodné události nesmí b"t zaml&eny, 

d) zabezpe&it dostate&né d#kazy o rozsahu vzniklé 
!kody, nap(. !et(ením proveden"m policií nebo 
jin"mi vy!et(ovacími orgány, fotografick"m &i 
filmov"m záznamem, 

e) p(edlo$it námi po$adované doklady v &eském 
jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném cizím 
jazyce, ne$ je jazyk anglick", francouzsk", 
n%meck", !pan%lsk", rusk" a slovensk", dolo$it 
na na!i $ádost jeho originál a jemu odpovídající 
autorizovan" p(eklad do &eského jazyka, kter" 
pojistník nebo jiná osoba uplat)ující právo na 
pojistné pln%ní zajistí na své náklady, a umo$nit 
po(ízení jeho kopie,  

f) umo$nit nám nebo námi pov%(en"m osobám 
ve!kerá !et(ení nezbytná pro posouzení nároku 
na pojistné pln%ní a jeho v"!i,  

g) postupovat v souladu s na!imi pokyny. 
 
4. Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, poji!t% -

n" a oprávn%ná osoba také povinni: 
a) p(edat nám doklady pot(ebné k uplatn%ní práva 

na náhradu újmy zp#sobené pojistnou událostí 
nebo jiného práva, které na nás p(e!lo v"platou 
pln%ní z poji!t%ní, a postupovat tak, abychom 
mohli v#&i jinému tato práva uplatnit, 
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b) bez zbyte&ného odkladu nám oznámit nalezení 
v%ci, za kterou jsme poskytli pojistné pln%ní. 
Pokud se nedohodneme jinak, je oprávn%ná 
osoba povinna vrátit pojistné pln%ní po ode&tení 
p(im%(en"ch náklad# na opravu této v%ci, jsou-
li ú&elné a nutné k odstran%ní závad, které 
vznikly v dob%, kdy byla zbavena mo$nosti 
s v%cí nakládat. 

 
 

)lánek 13 D(sledky poru&ení povinností 
 
1. Máme právo odstoupit od smlouvy, pokud jste 

jako pojistník nebo poji!t%n" poru!ili úmysln% nebo 
z nedbalosti povinnost odpov%d%t pravdiv% a úpln% 
na na!e písemné dotazy t"kající se sjednávaného 
poji!t%ní, jestli$e bychom pojistnou smlouvu 
neuzav(eli, kdybychom o této skute&nosti v%d%li. 

 
2. Máme právo sní#it pojistné pln!ní úm%rn% tomu, 

jak" je pom%r pojistného, které jsme obdr$eli, 
k pojistnému, které jsme m%li obdr$et: 
a) pokud bylo v d#sledku poru!ení Va!í povinnosti 

jako pojistníka nebo poji!t%ného p(i jednání 
o uzav(ení smlouvy nebo o její zm%n% ujednáno 
ni$!í pojistné, 

b) pokud jste jako pojistník nebo poji!t%n" poru!il 
povinnost oznámit nám bez zbyte&ného 
odkladu zm%ny t"kající se skute&ností, na které 
jsme se písemn% dotazovali nebo které jsou 
uvedeny ve smlouv%, a v d#sledku toho jsme 
nemohli stanovit novou v"!i pojistného, 

c) pokud jste jako pojistník nebo poji!t%n" poru!ili 
povinnost bez zbyte&ného odkladu nám 
oznámit zv"!ení pojistného rizika a nastala-li po 
této zm%n% pojistná událost. 

 
3. Máme právo sní#it pojistné pln!ní, pokud Va!e 

poru!ení povinnosti jako pojistníka, poji!t%ného 
nebo jiné oprávn%né osoby m%lo podstatn" vliv na 
vznik pojistné události, její pr#b%h, na zv%t!ení 
rozsahu jejích následk# nebo na zji!t%ní &i ur&ení 
v"!e pojistného pln%ní. Pojistné pln%ní sní$íme 
úm%rn% tomu, jak" vliv m%lo poru!ení povinnosti 

na rozsah na!í povinnosti plnit. V takovém p(ípad% 
máme právo neposkytnout pojistné pln%ní &i 
v p(ípad% opakovaného pln%ní pozastavit jeho 
v"platu a$ do spln%ní povinností. 

 
4. Máme právo odmítnout poskytnutí pojistného 

pln!ní, pokud je p(í&inou pojistné události 
skute&nost, o které jsme se dozv%d%li a$ po vzniku 
pojistné události a kterou jsme nemohli d(íve zjistit 
vzhledem k tomu, $e jste jako pojistník &i poji!t%n" 
úmysln% &i z nedbalosti odpov%d%li nepravdiv% &i 
neúpln% na na!e písemné dotazy p(i uzavírání 
pojistné smlouvy &i dohody o její zm%n%, pokud 
bychom pojistnou smlouvu &i dohodu o její zm%n% 
neuzav(eli, pop(ípad% ji uzav(eli za jin"ch 
podmínek, kdybychom o této skute&nosti v%d%li. 
Poji!t%ní dnem doru&ení oznámení o odmítnutí 
pojistného pln%ní zanikne. 

 
5. Neposkytneme pojistné pln!ní, pokud oprávn%ná 

osoba uvedla p(i uplat)ování práva na pln%ní 
z poji!t%ní v%dom% nepravdivé nebo hrub% zkresle -
né údaje t"kající se rozsahu pojistné události nebo 
podstatné údaje t"kající se této události zaml&ela. 

 
6. Nejsme povinni poskytnout pojistné pln!ní, 

pokud jste jako poji!t%n" poru!ili povinnost 
v p(ípad% !kodné události neprodlen% vyhledat 
léka(ské o!et(ení. 

 
7. Máme právo na náhradu náklad# uveden"ch ní$e 

v tomto odstavci. Tyto náklady m#$eme zapo&íst 
proti pln%ní z poji!t%ní nebo je ode&íst od pojistného 
pln%ní. Máme právo na náhradu: 
a) náklad# vynalo$en"ch na !et(ení skute&ností 

t"kajících se !kodné události, o nich$ nám byly 
oznámeny v%dom% nepravdivé nebo hrub% 
zkreslené údaje nebo o nich$ nám byly tyto 
údaje zaml&eny, 

b) náklad# vynalo$en"ch na !et(ení !kodné 
události, pokud je vyvolali poru!ením své 
povinnosti pojistník, poji!t%n" nebo jiná osoba, 
která uplat)uje právo na pojistné pln%ní, 
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c) újmy vzniklé v d#sledku poru!ení povinnosti 
pojistníka, poji!t%ného nebo jiné osoby, která 
uplat)uje právo na pojistné pln%ní, a náhradu 
zbyte&n% vynalo$en"ch náklad#, v&etn% nákla -
d# na vedení soudního sporu, vznikl"ch z tého$ 
d#vodu. 

 
 
)ÁST 2 POJI+T,NÍ LÉ)EBN-CH V-LOH V ZAHRANI)Í 

 
Poji!t%ní lé&ebn"ch v"loh v zahrani&í se sjednává jako 
poji!t%ní !kodové. 
 
)lánek 14 Pojistná událost a pojistné nebezpe"í 

 
1. Pojistnou událostí je vznik náklad(: 

a) na Va&e o&et%ení v zahrani&í v d#sledku 
akutního onemocn!ní nebo úrazu, k nim$ do!lo 
v zahrani&í v dob% trvání poji!t%ní, pokud se 
jedná o o!et(ení z léka(ského hlediska nutné 
a neodkladné ke stabilizaci Va!eho stavu tak, 
abyste byli schopni pokra&ovat v cest%, nebo 
mohli b"t p(evezeni zp%t do 'R. 
Za nutné a neodkladné o!et(ení se nepova$uje 
neakutní plánovaná operace, by* ji nelze 
z léka(ského hlediska odlo$it do konce ú&innosti 
poji!t%ní (zejm. u zahrani&ních cest del!ích ne$ 
90 dní); 

b) v souvislosti se smrtí poji!t%ného v zahrani&í, 
která nastala v dob% trvání poji!t%ní v d#sledku 
akutního onemocn%ní nebo úrazu poji!t%ného 
v zahrani&í, pokud je se vznikem takov"ch 
náklad# spojena na!e povinnost poskytnout 
pojistné pln%ní. 

 
2. Jestli$e v d#sledku pojistné události je Vá! zdravotní 

stav takov", $e ani v poslední den sjednané pojistné 
doby neumo$)uje podle rozhodnutí o!et(ujícího 
léka(e Vá! návrat do 'R, lze s na&ím souhlasem, 
resp. se souhlasem asisten"ní spole"nosti 
prodlou#it ú"innost Va&eho poji&t!ní LVZ, a dále 
i poji!t%ní LVZ dal!ího poji!t%ného, kter" je ve 
smyslu &l. 20 odst. 1) písm. c) doprovázející osobou. 
Tato poji!t%ní lze prodlou$it a$ do dne, kdy jste 

tohoto návratu schopni, maximáln! v&ak o dobu 
6 t$dn(. 

 
 

)lánek 15 Poji&t!ní sportovní "innosti 
 
1. Poji!t%ní LVZ se v$dy vztahuje na rekrea&ní pro -

vozování b%$n"ch individuálních nebo kolektivních 
sport# zejm. aerobic, fotbal, florbal, volejbal, 
cyklistika, cykloturistika, turistika v b%$ném 
nenáro& ném terénu max. do v"!ky 3 000 m n. m., 
jízda na sn%$ném &i vodním skútru, stolní tenis, 
badminton, bowling, tenis, squash, golf, bruslení, 
skateboarding, plavání, jízda na segwayi, sportovní 
st(elba, !norchlování, vodní ly$ování, vodní atrakce, 
ryba(ení, rybolov na otev(eném mo(i &i na vodní 
plo!e, ly$ování a snowboarding na vyzna&en"ch 
a pro ve(ejnost otev(en"ch sjezdovkách, trasách 
a p(ístupov"ch cestách k nim, jízda na koni, sjí$d%ní 
klidn"ch vod do 1. stupn% obtí$nosti a dal!í sporty 
srovnatelné rizikovosti, s v"jimkou t%ch, které jsou 
uvedeny v odst. 2) a 4). Poji!t%ní se nevztahuje na 
závody a sout%$e po(ádané na amatérské 
i profesionální úrovni (v&etn% soust(ed%ní, trénink#, 
sout%$ních i p(átelsk"ch utkání). 

 
2. Míru rizikovosti jednotliv"ch sport# pro ú&ely 

poji!t%ní LVZ posuzujeme my. 
 
3. P(i provozování sportovní &innosti jste povinni 

dodr$ovat p(íslu!ná bezpe&nostní opat(ení v&etn% 
pou$ívání v dané zemi p(edepsan"ch nebo p(im% -
(en"ch ochrann"ch pom#cek a v"bavy pot(ebné 
pro bezpe&n" v"kon sportovní &innosti. V p(ípad% 
poru!ení této povinnosti nebo provo zování sportov -
ní &innosti bez pat(i&ného oprávn%ní m#$eme 
pojistné pln%ní p(im%(en% sní$it. 

 
 

)lánek 16 Poji&t!ní náklad( za zásah  
horské záchranné slu#by 

 
1. Poji!t%ní LVZ se vztahuje rovn%$ na náhradu 

náklad# za zásah horské záchranné slu$by (dále jen 
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„HZS“), pokud byly nutn% vynalo$eny v p(ímé 
p(í&inné souvislosti s Va!í záchranou v situaci 
ohro$ení Va!eho $ivota nebo zdraví a pokud jste 
povinni je podle právních p(edpis# uhradit. 

 
2. Sublimit za jednu pojistnou událost je stanoven" 

v rámci limitu pojistného pln%ní pro poji!t%ní LVZ. 
 
3. Nejsme povinni poskytnout pojistné pln%ní, jestli$e: 

a) HZS byla úmysln% zneu$ita jak"mkoli 
zp#sobem, 

b) k ohro$ení Va!eho $ivota nebo zdraví do!lo 
následkem Va!í hrubé nedbalosti nebo v%do -
mého jednání v rozporu s pokyny HZS. 

 
4. Poji!t%ní se za stejn"ch podmínek vztahuje na 

náhradu náklad# jin"ch institucí ne$ HZS, které 
vykonávají záchrannou &innost v horsk"ch oblas -
tech nebo v jiném t%$ko dostupném p(írodním 
prost(edí (námo(ní záchranná slu$ba apod.). 

 
 

)lánek 17 Poji&t!ní pro p%ípad terorismu 
 
1. Poji!t%ní LVZ se vztahuje i na újmu na $ivot% nebo 

zdraví, která Vám byla zp#sobena v souvislosti 
s teroristick"m &inem. 

 
2. Pokud jakékoli státní orgány 'R (zejm. Ministerstvo 

zahrani&ních v%cí 'R, Ú(ad vlády 'R apod.) &i 
v"znamné mezinárodní instituce ohlásí, $e se 
v dané zemi (oblasti) o&ekává teroristick" útok 
nebo $e do dané zem% (oblasti) nedoporu&ují 
cestovat (dále jen „riziková zem%“), a Vy p(esto do 
rizikové zem% vycestujete nebo z rizikové zem%, ve 
které se v dob% tohoto ohlá!ení nacházíte, 
neprodlen% neodcestujete, by* Vám to okolnosti 
umo$)ují, a bude Vám zp#sobena újma na $ivot% 
nebo zdraví v souvislosti s teroristick"m &inem, 
nejsme povinni plnit.  

 
3. V p(ípad%, $e následkem teroristického útoku je 

znemo$n%no poskytovat v dané oblasti asisten&ní 
slu$by, náklady vynalo$ené na lé&ebné v"lohy, na 

jejich$ náhradu Vám z poji!t%ní vznikne právo, Vám 
uhradíme po p(edání originál# ú&t# po návratu do 
'R. 

 
 

)lánek 18 Pojistné pln!ní 
 
1. Limit pojistného pln%ní pro jednu pojistnou událost 

je stanoven v pojistné smlouv%. 
 
2. Pojistné pln%ní poskytneme sami nebo pro -

st(ednictvím asisten&ní spole&nosti oprávn%né 
osob% nebo jiné osob%, která p(íslu!né náklady 
prokazateln% vynalo$ila, nap(. i léka(i nebo zdravot -
nickému za(ízení, které v zahrani&í poji!t%nému 
poskytlo o!et(ení. 

 
3. Získáte-li od t(etí osoby náhradu újmy nebo 

náklad# souvisejících s pojistnou událostí, jsme 
oprávn%ni o &ástku této náhrady sní$it pojistné 
pln%ní. 

4. Nejsme povinni poskytnout pojistné pln%ní, pokud 
jste nesplnili povinnosti ulo$ené Vám v &l. 12. odst. 
2) anebo pokud nám nebudou p(edlo$eny doklady 
uvedené v &l. 23 odst. 1) písm. f). 

 
5. Poskytneme pojistné pln%ní pouze do v"!e 

skute&n% vynalo$en"ch náklad#, maximáln% v!ak 
do v"!e sjednaného limitu pojistného pln%ní, 
p(ípadn% sjednaného sublimitu, a to po odpo&tu 
&ástky hrazené podle p(íslu!ného obecn% 
závazného právního p(edpisu zdravotní poji!*ov -
nou. Jste povinni o tuto &ástku zdravotní poji!*ovnu 
po$ádat a její v"!i nám prokázat p(íslu!n"mi 
doklady, a to i dodate&n%. Na nás p(echázejí Va!e 
pohledávky v#&i zdravotní poji!*ovn%, které Vám 
vznikly podle p(íslu!ného obecn% závazného 
právního p(edpisu. Souhlas s jejich p(evodem na 
nás jste nám povinni vyjád(it ud%lením plné moci 
nebo smlouvou o postoupení této pohledávky. 
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)lánek 19 Náklady na o&et%ení 
 
1. Jestli$e v zahrani&í akutn% onemocníte nebo utrpíte 

úraz, uhradíme Vám &i za Vás v zahrani&í ú&eln% 
vynalo$ené p(im%(ené náklady na: 
a) léka(ské o!et(ení, v&. pou$it"ch materiál#, 

diagnostick"ch prost(edk#, lék# a lé&ebn"ch 
prost(edk# p(edepsan"ch léka(em a pou$ití 
zdravotnick"ch p(ístroj#; za léky se nepova$ují 
v"$ivové, posilující nebo vitamínové preparáty, 
i kdy$ jsou p(edepsány léka(em a obsahují lé&ivé 
látky, ani prost(edky pou$ívané preventivn%, 
návykov% a kosmetické p(ípravky,  

b) o!et(ení zubním léka(em v rozsahu jednoduché 
v"pln%, p(ípadn% extrakce z d#vodu akutní 
bolesti a na jednoduché opravy zubních protéz 
v d#sledku jejich po!kození p(i pobytu 
v zahrani&í, v&etn% náklad# na léky p(edepsané 
v souvislosti s v"!e uveden"mi zákroky, a to a$ 
do v"!e sublimitu stanoveného v rámci limitu 
pojistného pln%ní pro poji!t%ní LVZ. Sublimit platí 
pro jednu a v!echny pojistné události po dobu 
trvání poji!t%ní; uveden$ sublimit se neuplatní 
v p%ípad! o&et%ení zub( v souvislosti s úrazem 
hlavy, 

c) léka(ské o!et(ení p(i neo&ekávan"ch akutních 
komplikacích v t%hotenství nastal"ch do 10 t$d -
n( p%ed p%edpokládan$m datem porodu, 
pokud bylo nutné k odvrácení bezprost(edního 
nebezpe&í ohro$ení $ivota matky nebo plodu, &i 
p(ed&asn% narozeného dít%te; pojistitel nepo -
skyt ne pln%ní podle tohoto písmene v p(ípad% 
komplikací nastal"ch v rámci rizikového 
t%hotenství. 

 
2. P(esáhne-li rozsah léka(ského o!et(ení nebo lé&ení 

míru nezbytnou pro akutní zdravotní pé&i z hlediska 
Va!eho zdravotního stavu nebo je-li po$adována 
úhrada nep(im%(en"ch náklad#, jsme oprávn%ni 
pojistné pln%ní p(im%(en% sní$it. 

 
 

)lánek 20 Repatriace, doprovod  
a dal&í související slu#by 

 
1. Jestli$e v zahrani&í akutn! onemocníte nebo 

utrpíte úraz, uhradíme Vám &i za Vás v zahrani&í 
ú&eln% vynalo$ené p(im%(ené náklady na: 
a) Va!i dopravu do zdravotnického za(ízení nejbli$ -

!ího Va!emu místu pobytu v zahrani&í, které je 
schopné zajistit pot(ebnou zdravotní pé&i, a na 
dopravu z takového zdravotnického za(ízení zp%t 
do Va!eho místa pobytu v zahra ni&í, nem#$ete-
li z objektivních d#vod# pou$ít ve(ejn" dopravní 
prost(edek, 

b) Vá! pobyt v nemocnici po nezbytn% nutnou 
dobu, a to ve standardním pokoji, v&etn% 
stravování, p(ípadn% umíst%ní v nemocni&ním 
pokoji s intenzivní pé&í, je-li z léka(ského 
hlediska nezbytná,  

c) ubytování jedné osoby, která Vás doprovází po 
dobu hospitalizace, je-li z léka(ského hlediska 
doprovod nutn" a je-li p(edem schválen 
asisten&ní spole&ností nebo námi, a to a$ do 
v"!e sublimitu stanoveného v rámci limitu 
pojistného pln%ní pro poji!t%ní LVZ, 

d) Va!i p%epravu (repatriaci) ze zahrani"í zp!t do 
)R, jakmile to dovolí Vá! zdravotní stav, a to za 
p(edpokladu, $e: 
i. z d#vodu pojistné události nem#$ete pou$ít 

p#vodn% plánovan" dopravní prost(edek 
(zárove) uhradíme p(ípadné náklady na 
nezbytné ubytování a stravu a$ do doby 
zaji!t%ní p(epravy ze zahrani&í do 'R), 

ii. z d#vodu zdravotního stavu nem#$ete 
setrvat v zahrani&í nebo se nem#$ete 
ú&astnit nápln% pobytu &i zahrani&ní cesty 
do doby, kdy by bylo mo$né pou$ít 
p#vodn% plánovan" dopravní prost(edek, 
nebo  

iii. Vá! zdravotní stav vy$aduje neakutní 
plánovanou operaci, kterou v!ak nelze 
z léka(ského hlediska odlo$it a$ do doby 
návratu z plánované zahrani&ní cesty, 

Va!i repatriaci a její zp#sob musí p(edem 
schválit asisten&ní spole&nost nebo my; 
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e) dopravu jedné doprovázející osoby p(i Va!í 
repatriaci podle písm. d), je-li z léka(ského 
hlediska doprovod nutn"; doprovod a zp#sob 
dopravy musí p(edem schválit asisten&ní 
spole&nost nebo my, 

f) dopravu jedné osoby z 'R do zahrani&í a zp%t za 
ú&elem zabezpe&ení Va!eho návratu do 'R, je-li 
v d#sledku pojistné události z poji!t%ní LVZ 
doprovod nezbytn"; doprovod a zp#sob 
dopravy musí p(edem schválit asisten&ní 
spole& nost nebo my, 

g) dopravu, ubytování a cestovní poji!t%ní spojené 
s vysláním náhradního pracovníka za podmínky, 
$e doba Va!í hospitalizace &i Va!e zdravotní 
nezp#sobilost vykonávat &innosti spojené 
s ú&elem Va!í cesty p(ekro&í podle vyjád(ení 
o!et(ujícího léka(e dobu t(í po sob% jdoucích 
pracovních dní; zp#sob dopravy náhradního 
pracovníka musí p(edem schválit asisten&ní 
spole&nost nebo my; náklady na ubytování 
hradíme a$ do v"!e sublimitu stanoveného 
v rámci limitu pln%ní pro poji!t%ní LVZ. 

 
2. V p(ípad% pojistné události spo&ívající ve smrti 

poji!t%ného, uhradíme ú&eln% vynalo$ené 
p(im%(ené náklady na: 
a) p%epravu (repatriaci) t!lesn$ch ostatk( poji! -

t%ného z místa úmrtí a$ do místa ulo$ení ostatk# 
v 'R, v&etn% nutn"ch vedlej!ích náklad# s tím 
spojen"ch, pokud byly p(edem schváleny 
asisten&ní spole&ností nebo námi, 

b) poh%eb poji!t%ného ve stát%, kde poji!t%n" 
zem(el (pokud tamní zákony repatriaci 
nedovolují), 

c) dopravu a ubytování jedné osoby poji!t%nému 
blízké, která se zú&astní poh(bu poji!t%ného 
v zahrani&í, pokud byly p(edem schváleny 
asisten&ní spole&ností nebo námi; náklady na 
ubytování uhradíme a$ do v"!e sublimitu 
stanoveného v rámci limitu pojistného pln%ní 
pro poji!t%ní LVZ. 

 
3. Pokud se nezletil" poji!t%n" ocitne v zahrani&í bez 

pot(ebného dohledu následkem úrazu, hospita -

lizace nebo úmrtí doprovázející osoby, uhradíme 
ú&eln% vynalo$ené p(im%(ené náklady na dopravu 
jedné osoby za ú&elem zabezpe&ení návratu 
nezletilého do místa pobytu v 'R. Zp#sob dopravy 
musí p(edem schválit asisten&ní spole&nost nebo 
my. 

 
4. Úhrada náklad# za Vá! p(evoz do jiné zem%, ne$ je 

'R, je mo$ná s p(edchozím souhlasem poskyt -
nut"m námi nebo asisten&ní spole&ností, a to 
maximáln% do v"!e pr#m%rn"ch náklad# p(evozu 
do 'R. V"!i pr#m%rn"ch náklad# stanovíme my 
nebo asisten&ní spole&nost. 

 
 

)lánek 21 Asisten"ní slu#by 
 
1. Je-li sjednáno poji!t%ní LVZ, poskytneme v p%ípad! 

pojistné události prost(ednictvím asisten&ní spo -
le& nosti také tyto slu$by: 
a) zprost%edkování slu#eb léka%e a p(ijetí do 

zdravotnického za(ízení doporu&eného asis ten -
&ní spole&ností, 

b) organizaci poh%bu poji!t%ného ve stát%, kde 
poji!t%n" zem(el (pokud tamní zákony 
nedovolují repatriaci), 

c) úhradu náklad# na nezbytn% nutné telefonické 
hovory Va!e, p(íp. jin"ch osob s asisten&ní 
spole&ností, související s pojistnou událostí nebo 
dal!ími na!imi slu$bami. 

 
2. Je-li sjednáno poji&t!ní LVZ, poskytneme prost(ed -

nictvím asisten&ní spole&nost také tyto slu$by: 
a) odbornou pomoc p(i získání Va!ich náhradních 

cestovních doklad( v p(ípad% jejich ztráty nebo 
odcizení, 

b) proplacení p(im%(en"ch náklad# na Va!i 
dopravu z místa pobytu v zahrani&í do místa 
nejbli$!ího zastupitelského ú(adu a zp%t za 
ú&elem opat(ení náhradních cestovních doklad# 
a dále náklady na vystavení nov"ch cestovních 
doklad# v p(ípad%, $e byly ztraceny, odcizeny 
nebo zni&eny, a to a$ do v"!e sublimitu 
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stanoveného v rámci limitu pojistného pln%ní 
pro poji!t%ní LVZ, 

c) zprost(edkujeme Vám finan"ní pomoc, a to 
v p(ípad%: 
i. odcizení, zni&ení nebo ztráty Va!ich zava -

zadel, 
ii. pot(eby slo$ení kauce v souvislosti 

s neúmysln"m poru!ením zákon# hostitel -
ské zem%. Finan&ní hotovost bude 
poskytnuta v m%n% státu, ve kterém se 
nacházíte, za p(edpokladu, $e t(etí osoba 
v 'R tuto &ástku v&etn% náklad# na p(evod 
p(edem uhradí v K& nám nebo asisten&ní 
spole&nosti, 

d) proplacení mimo%ádn$ch náklad( na p%epravu 
v ekonomické t%íd! v p%ípad!, #e Vám hrozí 
zme&kání odjezdu plánovaného dopravního 
prost(edku ze zahrani&í zp%t do 'R z d#vodu: 
i. dopravní nehody motorového vozidla nebo 

vlaku, kter"m cestujete na místo ur&ené 
k odjezdu plánovaného dopravního pro -
st(ed ku,  

ii. mimo(ádného zru!ení nebo zkrácení linek 
ve(ejné dopravy,  

iii. p(edem neohlá!ené stávky,  
iv. z d#vodu $ivelné události,  
do v"!e sublimitu stanoveného v rámci limitu 
pojistného pln%ní pro poji!t%ní LVZ; 

e) telefonické tlumo"ení – prost(ednictvím asis -
ten &ní spole&nosti Vám poskytneme telefonické 
tlumo&ení v t%chto situacích: styk s policií 
(dopravní nehoda, silni&ní kontrola atp.), jednání 
se státními orgány, se zdravotnick"mi 
za(ízeními, p(i jednání na celním ú(ad%, p(i 
vypl)ování nezbytn"ch formulá(#. Telefonické 
tlumo&ení zaji!*uje asisten&ní spole&nost pro 
vzájemn" p(eklad z &eského do anglického, 
n%meckého a francouzského jazyka; po Va!í 
vzájemné dohod% s asisten&ní spole&ností i do 
jin"ch jazyk#. Telefonické tlumo&ení se 
nevztahuje na situace, kdy proti Vám bude 
vedeno trestní (ízení. 

)lánek 22 V$luky z poji&t!ní 
 
1. Nehradíme náklady vynalo$ené: 

a) v souvislosti s úrazem nebo onemocn%ním, 
které nastaly nebo jejich$ p(íznaky se projevily 
p(ed Va!ím odjezdem na cestu do zahrani&í; 
poji!t%ní se v!ak vztahuje na léka(skou &i jinou 
pé&i související s akutním zhor!ením stabilizo -
vaného chronického onemocn%ní, které bezpro -
st(ed n% ohro$uje Va!e zdraví nebo $ivot, 
s v"jimkou zhor!ení onemocn%ní v d#sledku 
zanedbání p(edepsané (zejm. medikamentózní) 
lé&by, 

b) za lé&ení, které nebylo z léka(ského hlediska 
nezbytn% nutné a neodkladné (nap(. následná 
neakutní pé&e), zejména proto, $e jste se po 
stanovení diagnózy nebo po nezbytném 
o!et(ení mohli neprodlen% vrátit do 'R, 

c) v d#sledku Va!eho odmítnutí lé&ení (revers 
lé&by),  

d) za psychoanalytickou a psychoterapeutickou 
pé&i, 

e) za odstra)ování t%lesn"ch vad a anomálií, za 
kosmetické úkony, za o&kování a dezinfekci, 
pokud nejsou provedeny v souvislosti s náhl"m 
onemocn%ním &i úrazem, 

f) za zhotovení &i opravy zubních náhrad (implan -
tát#), korunek nebo úpravu &elistí, 

g) v souvislosti s t%hotenstvím, um%l"m p(eru -
!ením t%hotenství, potratem nebo porodem 
a jejich komplikacemi s v"jimkou p(ípad# 
uveden"ch v &l. 19. odst. 1) písm. c), 

h) v souvislosti s lé&ením infertility nebo sterility 
(nap(. um%l"m oplodn%ním), 

i) v souvislosti s du!evní poruchou nebo poruchou 
chování poji!t%ného (diagnózy F00 a$ F99 
podle mezinárodní statistické klasifikace nemo -
cí), onemocn%ním AIDS, infekcí HIV a pohlavními 
nemocemi, 

j) za nákup nebo pronájem zdravotních pom#cek 
nebo p(ístroj#, které nebyly p(edepsány 
léka(em, 

k) za preventivní léka(ské vy!et(ení spojené 
s v"konem zam%stnání v zahrani&í,  
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l) za léky na choroby, které jsou Vám známé ji$ 
p(ed po&átkem poji!t%ní, 

m) v souvislosti s opakovan"m projevem slune&ní 
alergie, 

n) v souvislosti s újmou na zdraví zp#sobenou 
v d#sledku po$ití alkoholu nebo aplikace 
omamn"ch nebo psychotropních látek, 

o) v souvislosti se závislostí na alkoholu nebo na 
omamn"ch a psychotropních látkách, 

p) v souvislosti s újmou na zdraví zp#sobenou 
v d#sledku úmyslného sebepo!kození 
poji!t%né ho, sebevra$dou nebo pokusem 
o sebevra$du, 

q) za poh(eb t%lesn"ch ostatk# poji!t%ného v 'R po 
jejich p(evozu ze zahrani&í,  

r) za pobyt v rehabilita&ních za(ízeních a ústavech, 
v láze)sk"ch lé&ebnách, ozdravovnách a sana -
toriích, v lé&ebnách tuberkulózy a respira&ních 
nemocí, v za(ízeních pro lé&bu alkoholismu, 
toxikomanie, hrá&ské nebo jiné závislosti, 
v psychiatrick"ch lé&ebnách a za(ízeních, 

s) na rehabilitaci a fyzikální lé&bu. 
 
2. Rovn%$ nehradíme náklady vynalo$ené v souvis -

losti se !kodnou událostí, která nastala p(i: 
a) provozování dále uveden"ch sport#: vysoko -

horská turistika a treking po vyzna&en"ch a pro 
ve(ejnost otev(en"ch cestách a stezkách ve 
v"!ce nad 3 000 m n. m. a/nebo  via ferrata, 
cyklokros, bikros, biketrial, sjí$d%ní (ek od 
2. stupn% obtí$nosti, rafting, canyoning, ragby, 
podvodní ragby, jachting (plachetnice, jachta), 
potáp%ní s p(ístrojem, jízda na „U“ ramp% a ve 
skateparku, lední hokej, crashed ice, 
krasobruslení, rychlobruslení, jezdecké sporty, 
jízda na &ty(kolkách, motokárách, parasailing, 
surfing, windsurfing, kiting, pozemní hokej, 
hokejbal, americk" fotbal,  akrobatick" rock and 
roll, capoeira, skoky do vody, skoky na 
gumovém lan%, silov" trojboj, vzpírání, bezkon -
taktní bojové sporty a dále také judo a karate, 
!erm, historick" !erm, historická bitva, let 
balonem, timbersport, extrémní sporty. Poji!t%ní 
se nevztahuje na závody a sout!#e po%ádané 

na amatérské i profesionální úrovni (v&etn% 
soust(ed%ní, trénink#, sout%$ních i p(átelsk"ch 
utkání).  

b) provozování rizikové sportovní &innosti, tj. 
takové &innosti, která nespadá do $ádné ze 
sportovních &inností uveden"ch v &l. 15; tj. 
zejména ly$ování a snowboarding mimo 
vyzna&ené trasy, akrobatické ly$ování, skoky na 
ly$ích, speedriding, skialpinismus, horolezectví 
(v&etn% skalního lezení, lezení v ledu, lezení po 
um%lé st%n% apod.), vysokohorská turistika 
provozovaná mimo vyzna&ené a pro ve(ejnost 
otev(ené trasy a stezky, sjezd na horském kole, 
motorsporty vyjma sport# zahrnut"ch v &l. 15, 
létání s letadly, v&etn% bezmotorov"ch, a se 
sportovními létajícími za(ízeními, para!u tismus, 
paragliding, cli- diving, heliskiing, longboarding 
a kontaktní bojové sporty krom% karate a juda, 
pokud není v pojistné smlouv% dohodnuto jinak, 

c) speleologii nebo p(i práci kaskadéra, artisty, dále 
p(i v"zkumn"ch &i v%deck"ch v"pravách do míst 
s extrémními klimatick"mi nebo p(írodními 
podmínkami. 

 
3. Nejsme povinni hradit náklady, na jejich$ úhradu 

vznikl nárok z ve(ejného zdravotního poji!t%ní. 
 
4. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 

uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmín -
kách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 

 
 

)lánek 23 Na&e a Va&e povinnosti 
 
1. Jako pojistník a poji!t%n" jste povinni dodr$ovat ní$e 

uvedené povinnosti: 
a) po návratu do 'R oznámit bez zbyte&ného 

odkladu vznik pojistné události pojistiteli, 
b) v p(ípad% úrazu nebo akutního onemocn%ní bez 

zbyte&ného odkladu vyhledat léka(ské o!et(ení. 
P(i kontaktu se zdravotnick"m za(ízením se 
prokázat asisten&ní kartou, 

c) ka$d" úraz nebo akutní onemocn%ní, které 
vy$adují léka(ské o!et(ení &i lé&ení ve 
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zdravotnickém za(ízení, neprodlen% oznámit 
asisten&ní spole&nosti, jakmile je to objektivn% 
mo$né, nejpozd%ji v!ak do t(í dn# po jejich 
vzniku; v p(ípad% hospitalizace nepla*te 
zdravotnickému za(ízení $ádné finan&ní 
prost(edky bez p(edchozího souhlasu asisten&ní 
spole&nosti. 

d) na na!i $ádost nebo na $ádost asisten&ní 
spole&nosti zprostit t(etí osoby (zdravotnické 
za(ízení apod.) povinnosti ml&enlivosti o skute& -
nostech, které pot(ebujeme pro ú&inné 
poskytnutí asisten&ních slu$eb, p(ípadn% nás 
zplnomocnit k vy$ádání v!ech nutn"ch zpráv od 
t(etích osob. Jako poji!t%n" jste také povinen 
podrobit se na na!e vyzvání vy!et(ení léka(em, 
kterého ur&íme, 

e) náklady vynalo$ené v souvislosti s léka(sk"m 
o!et(ením &i lé&ením úrazu nebo akutního 
onemocn%ní, které nep(ev"!í &ástku 3 000 K&, 
m#$ete uhradit sami bez kontaktování 
asisten&ní spole&nosti. Nejsme povinni poskyt -
nout pojistné pln!ní, pokud bez na&eho 
p%edchozího souhlasu nebo p%edchozího sou -
hlasu asisten"ní spole"nosti p%ímo uhradíte 
náklady p%evy&ující "ástku 3 000 K"; 

f) v!echny náklady, které máme ze sjednaného 
poji!t%ní uhradit, jste povinni nám po návratu do 
'R prokázat a p(edat nám originály p(íslu!n"ch 
doklad#. V p(ípad%, $e si originály doklad# 
vy$ádala zdravotní poji!*ovna &i jin" pojistitel, 
plníme i na základ% jejich kopie dolo$ené 
potvrzením zdravotní poji!*ovny &i jiného 
pojistitele o p(evzetí originálních doklad# 
a o v"!i náklad# jimi hrazen"ch, 

g) jako pojistník &i poji!t%n" nejste oprávn%ni uznat 
bez na!eho p(edchozího souhlasu nebo 
p(edchozího souhlasu asisten&ní spole&nosti 
zcela ani z&ásti jak"koli nárok t(etí osoby. 

 
2. Dal!í povinnosti a d#sledky poru!ení povinností 

mohou vypl"vat z ustanovení pojistné smlouvy, 
dal!ích ustanovení pojistn"ch podmínek 
vztahujících se ke sjednanému poji!t%ní a dal!ích 
právních p(edpis#.   

)ÁST 3 ÚRAZOVÉ POJI+T,NÍ 
 
Úrazové poji!t%ní se sjednává jako poji!t%ní obnosové. 
 
)lánek 24 Pojistná událost a pojistné nebezpe"í 

 
1. Utrpíte-li v zahrani&í úraz, poskytneme Vám 

pojistné pln%ní za:  
a) trvalé následky úrazu, 
b) smrt následkem úrazu. 

 
2. Úrazem rozumíme neo&ekávané a náhlé p#sobení 

zevních sil nebo vlastní t%lesné síly nezávisle na 
Va!í v#li, ke kterému do!lo b%hem trvání poji!t%ní 
a kter"m Vám bylo zp#sobeno t%lesné po!kození 
nebo smrt. 

 
 

)lánek 25 Trvalé následky úrazu 
 
1. Pojistnou událostí je úraz, kter" nastane b%hem 

trvání poji!t%ní a kter" Vám nejpozd!ji do 3 let od 
tohoto úrazu zanechá trvalé následky. 

 
2. Pojistné pln%ní za trvalé následky úrazu vypo&teme 

tak, $e pojistnou &ástku uvedenou v pojistné 
smlouv% vynásobíme koeficientem pojistného 
pln%ní v procentech. 

 
3. Koeficient pojistného pln%ní odpovídá celkovému 

ohodnocení trval"ch následk# úrazu v procentech 
uveden"ch v Oce)ovací tabulce trval"ch následk# 
úrazu (dále jen „oce)ovací tabulka“). 

 
4. Pokud dojde následkem jednoho úrazu k více 

trval"m následk#m na r#zn"ch &ástech t%la, 
stanovíme celkové ohodnocení trval"ch následk# 
jako sou&et jejich procentního ohodnocení podle 
oce)ovací tabulky, maximáln% v!ak 100 %. 

 
5. Pokud dojde následkem jednoho &i více úraz# k více 

trval"m následk#m na jedné &ásti t%la (jedné 
kon&etin%, orgánu nebo jejich &ásti), stanovíme 
celkové ohodnocení trval"ch následk# p(i 
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zohledn%ní v!ech takov"chto následk#, maximáln% 
v!ak do v"!e procentního hodnocení stanoveného 
v oce)ovací tabulce pro anatomickou nebo funk&ní 
ztrátu p(íslu!né kon&etiny &i její &ásti nebo orgánu. 

 
6. Pokud celkové ohodnocení trval$ch následk( 

nedosáhne alespo* 5 %, nevznikne Vám nárok na 
pojistné pln!ní. 

 
7. Pokud dojde následkem úrazu, na kter" se vztahuje 

toto poji!t%ní, k trval"m následk#m na &ásti t%la, 
která byla po!kozena ji$ p(ed tímto úrazem, bude 
od celkového ohodnocení trval"ch následk# 
ode&teno procentní ohodnocení tohoto ji$ d(íve 
existujícího po!kození podle oce)ovací tabulky. 

 
8. Rozsah trval"ch následk# úrazu stanovíme ve 

spolupráci s na!ím posudkov"m léka(em po jejich 
ustálení, a to na základ% prohlídky Vás jako 
poji!t%ného smluvním léka(em z p(íslu!ného oboru 
medicíny. Pokud nám posudkov" léka( sd%lí, $e 
prohlídka není nutná, ohodnotíme trvalé následky 
po konzultaci s tímto léka(em podle dolo$ené 
zdravotnické dokumentace od odborn"ch léka(#. 
U funk&ních trval"ch následk# m#$eme na jejich 
ustálení do stavu, kter" je dal!í lé&bou ji$ 
neovlivniteln", &ekat maximáln% do doby 3 let od 
úrazu a poté je zhodnotíme podle jejich aktuálního 
stavu.  

 
9. P%ed ustálením trval$ch následk( nás m(#ete 

písemn! po#ádat o zálohu na pojistné pln!ní, 
bude-li z léka(ské zprávy z(ejm" alespo) minimální 
rozsah trval"ch následk#. 

 
10. Nejsme povinni poskytnout pojistné pln%ní za trvalé 

následky úrazu, zem(e-li poji!t%n" na následky 
tohoto úrazu p(ed v"platou pojistného pln%ní za 
trvalé následky. 

 
 

)lánek 26 Úraz p%i dopravní nehod! 
 
1. Pojistnou událostí je úraz b%hem trvání poji!t%ní, ke 

kterému do!lo p(i dopravní nehod% a kter" Vám 
zp#sobil trvalé následky, za p(edpokladu spln%ní 
v!ech t%chto podmínek: 
a) jste o!et(en zdravotnickou záchrannou slu$bou 

na míst% takové dopravní nehody nebo 
nejpozd!ji do 24 hodin po nehod! ve zdravot -
nickém za(ízení, 

b) dopravní nehoda musí b"t neprodlen% !et(ena 
na míst% nehody (nikoli dodate&n% sepsan" 
záznam na slu$ebn% policie) policií nebo jin"m 
p(íslu!n"m státním orgánem, kter" je pov%(en 
!et(ením t%chto nehod a o v"sledku takového 
!et(ení musí b"t vyhotoven záznam.  

 
2. Pojistné pln%ní se stanoví ve v"!i dvojnásobku 

pojistného pln%ní za trvalé následky. 
 
 

)lánek 27 Smrt poji&t!ného následkem úrazu 
 
1. Pojistnou událostí je úraz poji!t%ného, kter" nastal 

b%hem trvání tohoto poji!t%ní a nejpozd%ji do 3 let 
od tohoto úrazu zap(í&iní smrt poji!t%ného. 

 
2. Za smrt následkem úrazu poskytneme pojistné 

pln%ní oprávn%né osob% (obmy!lenému) ve v"!i 
sjednané pojistné &ástky uvedené v pojistné 
smlouv%. 

 
3. Pokud poji!t%n" zem(e následkem úrazu, v souvis -

losti, se kter"m jsme ji$ vyplatili pojistné pln%ní za 
trvalé následky úrazu, poskytneme pojistné pln%ní 
pouze ve v"!i rozdílu mezi pojistnou &ástkou pro 
p(ípad smrti úrazem a ji$ zaplacen"m pojistn"m 
pln%ním za trvalé následky tohoto úrazu. Pokud je 
zaplacené pojistné pln%ní za trvalé následky úrazu 
vy!!í ne$ pojistné pln%ní za smrt následkem úrazu, 
neposkytneme $ádné dal!í pojistné pln%ní. 
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)lánek 28 Pojistné pln!ní 
 
1. Horní hranice pojistného pln%ní (pojistná &ástka) je 

stanovena v pojistné smlouv% a pojistné pln%ní se 
dále stanoví podle t%chto pojistn"ch podmínek, 
a i podle p(íslu!n"ch oce)ovacích tabulek 
aktuálních ke dni, kdy nám bylo doru&eno 
oznámení o p(íslu!né pojistné události. 

 
2. Oce)ovací tabulky m#$eme b%hem trvání poji!t%ní 

jednostrann% m%nit v závislosti na v"voji poznatk# 
medicíny a na!ich zji!t%ní p(i vy(izování pojistn"ch 
událostí. Aktuální verze oce)ovacích tabulek je 
dostupná v na!ich obchodních prostorách nebo na 
na!ich internetov"ch stránkách. 

 
3. Pojistné pln%ní Vám bude poskytnuto s v"jimkou 

pojistného pln%ní za smrt poji!t%ného následkem 
úrazu, které bude poskytnuto oprávn%né osob% 
(obmy!lenému) uvedené v zákonu. 

 
4- Pojistné pln%ní Vám m(#eme sní#it a# na polovinu, 

pokud k pojistné události do!lo v d#sledku Va!eho 
jednání pod vlivem alkoholu "i jiné návykové 
(omamné "i toxické) látky s v"jimkou p(ípad#, 
kdy tyto látky byly obsa$eny v lécích, které jste u$ili 
zp#sobem p(edepsan"m léka(em, a zárove) jste 
nebyli léka(em upozorn%ni, nebo v p(íbalovém 
letáku nebylo uvedeno, $e v dob% p#sobení 
takového léku nesmíte vykonávat &innost, v jejím$ 
d#sledku do!lo k pojistné události. Pokud v!ak 
v d#sledku svého jednání podle tohoto odstavce 
poji!t%n" zem(el, sní$íme pojistné pln%ní jen tehdy, 
jestli$e sv"m jednáním zp#sobil poji!t%n" jiné 
osob% sou&asn% t%$kou újmu na zdraví nebo smrt 
jiné osoby. 

 
 

)lánek 29 Dal&í v$luky z poji&t!ní 
 
1. Pojistné pln%ní neposkytneme za hospitalizaci 

v d#sledku následujících nemocí, úraz# &i t%lesn"ch 
po!kození &i jin"ch újem na zdraví nebo léka(sk"ch 

vy!et(ení &i zákrok# a jak"chkoli jejich p(í&in, 
komplikací nebo následk#: 
a) úrazu, ke kterému do!lo p(ede dnem po&átku 

tohoto poji!t%ní, 
b) nemoci, která vznikla &i byla diagnostikována 

p(ed po&átkem tohoto poji!t%ní a pro kterou jste 
byli p(ed po&átkem poji!t%ní lé&eni &i léka(sky 
sledováni nebo její$ p(íznaky se projevily p(ed 
tímto dnem (to se t"ká té$ zhor!ení nebo 
projevení se nemoci, k n%mu$ dojde v d#sledku 
úrazu),  

c) hospitalizace, operace nebo zákroku, které byly 
provedeny na Va!i $ádost a nejsou z léka(ského 
hlediska nezbytné nebo byly naplánovány nebo 
jejich$ pot(eba byla stanovena p(íslu!n"m 
léka(em p(ed po&átkem tohoto poji!t%ní, 

d) t%hotenství nebo um%lého p(eru!ení t%hotenství, 
pokud není z léka(ského hlediska nezbytné, 
porodu nebo potratu, 

e) du!evní poruchy nebo poruchy chování (je-li 
hlavní diagnózou hospitalizace n%která 
z diagnóz F00 a$ F99 podle mezinárodní 
statistické klasifikace nemocí). 

 
2. Poji!t%ní se dále nevztahuje na Vá! pobyt v: 

a) lé&ebnách pro dlouhodob% nemocné, hospicích, 
odd%leních následné pé&e, láze)sk"ch lé&eb -
nách, ozdravovnách a sanatoriích, 

b) ústavech sociální pé&e nebo ve zvlá!tních 
d%tsk"ch odborn"ch lé&ebn"ch za(ízeních, 

c) za(ízeních pro lé&bu alkoholismu, toxikomanie, 
hrá&ské nebo jiné závislosti, 

d) rehabilita&ních za(ízeních nebo ústavech,  
e) nemocnici nebo jakémkoli jiném za(ízení, pokud 

poji!t%n" pouze doprovází hospitalizovanou 
osobu. 

 
3. Pojistné pln%ní neposkytneme za trvalé následky 

nebo smrt poji!t%ného v d#sledku následujících 
t%lesn"ch po!kození &i jin"ch újem na zdraví nebo 
léka(sk"ch vy!et(ení &i zákrok#:  
a) diagnostick"ch, $ivot zachra)ujících, lé&ebn"ch 

nebo preventivních zákrok#,  
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b) patologick"ch zlomenin, tj. takov"ch zlomenin, 
které vzniknou v d#sledku prvotního sní$ení 
pevnosti kosti (nap(. vrozené kostní choroby, 
nádory kosti nebo osteoporóza) a k jejich$ 
vzniku posta&uje ni$!í intenzita p#sobení 
vn%j!ích sil &i vlastní t%lesné síly ne$ u zlomeniny 
traumatické (zlomeniny zdravé kosti), 

c) zlomeniny patologick"ch v"r#stk# na kosti 
(nap(. osteofyty, ostruhy), 

d) únavov"ch neboli stresov"ch (námahov"ch) 
zlomenin, tj. zlomenin vznikl"ch z p(etí$ení, 
a nikoli v d#sledku jednorázového p#sobení 
zevních sil nebo Va!í vlastní t%lesné síly (nap(. 
pochodová, b%$ecká zlomenina), 

e) opakujícího se vykloubení kloubu zp#sobeného 
nap(íklad voln"m kloubním pouzdrem nebo 
insuficiencí (nedostate&ností) kloubních vaz#, 
atrofií kloubní hlavice nebo p(íli! plochou kloubní 
jamkou, 

f) po!kození sval#, !lach, obratl# a meziobrat -
lov"ch plotének, vaz# &i kloub# p(i zvedání nebo 
p(esouvání b(emen, vzniklo-li takové po!kození 
následkem p(etí$ení; tato v"luka neplatí, pokud 
po!kození vzniklo v d#sledku neo&ekávaného 
náhlého p#sobení zevních sil nebo Va!í vlastní 
t%lesné síly, 

g) p(eru!ení nebo po!kození &ástí t%la nebo 
orgán#, u nich$ ji$ do!lo k degenerativním 
zm%nám (nap(íklad Achillova !lacha &i 
meniskus), 

h) vzniku &i zhor!ení k"l (hernií), nádor# v!eho 
druhu a p#vodu, bércov"ch v(ed#, diabetick"ch 
gangrén, aseptick"ch zán%t# pochev !lacho -
v"ch, svalov"ch úpon#, tíhov"ch vá&k# nebo 
epikondylitid, 

i) v"h(ezu meziobratlové ploténky, ploténkov"ch 
páte(ních syndrom# a jin"ch onemocn%ní zad - 
dorzopatií (diagnózy M40 a$ M54 podle 
mezinárodní statistické klasifikace nemocí), 

j) zákrok#, které jsou provedeny na $ádost 
poji!t%ného a které nejsou z léka(ského hlediska 
nezbytné, 

k) jakékoli nemoci, v&etn% infek&ní nemoci, a to 
i v p(ípad%, $e k ní dojde v d#sledku úrazu, 

v&etn% prvotního projevu obtí$í majících p#vod 
v degenerativních zm%nách orgán# a anatomic -
k"ch &ástí t%la nebo jejího zhor!ení, 

l) p#sobení imunotoxick"ch látek v&etn% alergic -
k"ch reakcí, 

m) t%hotenství v&etn% rizikového, um%lého p(eru!e -
ní t%hotenství, potratu nebo porodu. 

 
4. Toto poji!t%ní se dále nevztahuje na úrazy p%i 

dopravní nehod! dle &l. 26, dojde-li k úrazu 
v t%chto p(ípadech: 
a) p(i Va!í v%domé trestné &innosti, 
b) pokud jste (ídili vozidlo: 

i) bez p(íslu!ného (idi&ského oprávn%ní; 
ii) zdravotn% nebo odborn% nezp#sobilí k (ízení 

vozidla podle obecn% platn"ch právních 
p(edpis#, 

iii) v dob%, kdy byl ú&inn" Vám ulo$en" trest 
zákazu (ízení vozidla, p(ípadn% bylo 
rozhodnuto o odn%tí &i pozastavení Va!eho 
(idi&ského oprávn%ní, 

c) pokud jste byli (jako (idi&i vozidla nebo chodci) 
pod vlivem alkoholu, omamné nebo psycho -
tropní látky nebo pod vlivem lék# zakázan"ch 
p(i (ízení vozidla, nebo se odmítnete podrobit 
zkou!ce nebo vy!et(ení na p(ítomnost v"!e 
uveden"ch látek, nebo znemo$níte sv"m 
jednáním pr#kaznost této zkou!ky nebo 
vy!et(ení, 

d) ve vozidle, které nespl)uje podmínky provozu 
na pozemních komunikacích; tato v"luka neplatí 
v p(ípad%, kdy je poji!t%n" cestujícím v jakémkoli 
prost(edku ve(ejné hromadné dopravy nebo 
v p(ípad%, kdy si poji!t%n" nemohl b"t v%dom 
mo$n"ch d#sledk# plynoucích z jednání (idi&e 
takového dopravního prost(edku, 

e) na míst% nebo v &ásti vozidla, které nejsou 
ur&eny k doprav% osob, 

f) p(i doprav% vozidlem, které je provozováno jako 
pracovní stroj, nap(íklad p(i vykláp%ní, nakládání 
nebo manipulaci vozidla s nákladem, 

g) p(i jízd% na jízdním kole, s v"jimkou p(ípad#, kdy 
dojde ke srá$ce s jin"m ú&astníkem nebo 
p(eká$kou provozu na pozemních komunikacích 
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anebo k nárazu do za(ízení pro ve(ejnou dopravu 
(v&etn% dopravních zna&ek) instalovaného podél 
pozemní komunikace, 

h) na jiné ne$ pozemní komunikaci, nap(íklad p(i 
doprav% na $elezni&ní dráze, lanové dráze, 
vodních tocích a letecké doprav%. 

 
5. Dále neposkytneme pojistné pln!ní za &kodné 

události vzniklé: 
a) z d#vodu úmyslného sebepo!kození, sebe -

vra$dy nebo pokusu o sebevra$du,  
b) p(i v"konu profesionální sportovní &innosti, 
c) p(i ú&asti Vás jako (idi&e nebo spolujezdce 

motorového vozidla na závodech v!eho druhu &i 
sout%$ích nebo p(i p(íprav% na n%, 

d) p(i provád%ní typov"ch zkou!ek nebo testování 
motorov"ch vozidel, plavidel, letadel 
a sportovních létajících za(ízení, 

e) p(i létání se sportovním létajícím za(ízením, 
bezmotorov"mi letadly, létání v balonech, 
seskocích a letech s padákem,  

f) p(i horolezectví, 
g) v souvislosti s teroristick"m aktem, na kterém 

jste se aktivn% podílel 
 
6. Nejsme povinni poskytnout pojistné pln%ní z tohoto 

poji!t%ní v p(ípad%, $e jste poru!ili lé&ebn" re$im. 
 
7. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 

uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch 
podmínkách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 

 
 

)lánek 30 Va&e povinnosti  
 
1. V p(ípad% úrazu vyhledejte k o!et(ení t%lesného 

po!kození co nejd(íve léka(skou pomoc, a to v dob%, 
kdy jsou p(ítomny objektivn% zjistitelné p(íznaky 
tohoto po!kození. Skute&nost, $e jste utrp%l úraz, 
oznamte neprodlen% na asisten&ní linku, a to 
i tehdy, kdy$ léka(ské o!et(ení vyhledáte a$ po 
návratu do 'R.  

 

2. Respektujte pokyny léka(e a jím stanoven" lé&ebn" 
re$im, v p(ípad% hospitalizace neopou!t%jte bez 
svolení o!et(ujících léka(# nemocnici &i jin"m 
zp#sobem neporu!ujte lé&ebn" re$im, poskytn%te 
nám sou&innost p(i kontrole pr#b%hu lé&by. Pokud 
tyto povinnosti nesplníte, nemusíme Vám poskytnout 
pojistné pln%ní, nebo po Vás m#$eme po$adovat 
vrácení ji$ vyplaceného pojistného pln%ní. 

 
3.  Skute&nost, $e Vám úraz zanechal trvalé následky, 

nám oznamte co nejd(íve poté, co Vám odborn" 
léka( potvrdí, $e se trvalé následky ustálily a jejich 
stav ji$ nem#$e b"t dal!í lé&bou zm%n%n. Vznik 
nebo následné zhor&ení trval$ch následk( nám 
musíte prokázat nejpozd!ji do 3 let od úrazu. 

 
4. K oznámení pojistné události pou$ijte p(íslu!n" 

formulá( pro trvalé následky úrazu nebo pobyt 
v nemocnici, kter" je zve(ejn%n" na na!ich 
internetov"ch stránkách nebo k dispozici na na!ich 
obchodních místech. K formulá(i p(ilo$te v n%m 
uvedené doklady a ve!kerou související zdravotní 
dokumentaci. V p(ípad% úrazu p(i dopravní nehod% 
dále dolo$te záznam policie nebo jiného p(íslu!ného 
státního orgánu o v"sledku !et(ení dopravní 
nehody (záznam, kter" byl bez !et(ení na míst% 
nehody dodate&n% sepsán na slu$ebn% p(íslu!ného 
orgánu, není dostate&n"). 

 
5. Obmy!len", pop(ípad% osoba, která se domnívá, $e 

má právo na pojistné pln%ní, by nám m%li úmrtí 
poji!t%ného oznámit co mo$ná nejd(íve. K ozná -
mení se pou$ije formulá( „Oznámení smrti“ 
zve(ejn%n" na na!ich internetov"ch stránkách nebo 
je k dispozici na na!ich obchodních místech. 
K formulá(i je t(eba p(ilo$it ve!keré dokumenty 
v n%m uvedené a dále ve!kerou zdravotnickou 
dokumentaci poji!t%ného související s jeho úmrtím.  

 
6. Dal!í povinnosti a d#sledky poru!ení povinností 

mohou vypl"vat z ustanovení pojistné smlouvy, 
dal!ích ustanovení pojistn"ch podmínek vztahu -
jících se ke sjednanému poji!t%ní a právních 
p(edpis#. 
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)ÁST 4 POJI+T,NÍ ZAVAZADEL 
 
Poji!t%ní zavazadel se sjednává jako poji!t%ní !kodové. 
 

)lánek 31 Pojistná událost 
 
1. Pojistnou událostí je po!kození, zni&ení nebo ztráta 

poji!t%né v%ci zap(í&in%ná n%kter"m z pojistn"ch 
nebezpe&í uveden"ch v této &ásti, které p#sobilo na 
poji!t%nou v%c v dob% trvání poji!t%ní. 

 
2. Pojistnou událostí je i po!kození, zni&ení nebo ztráta 

poji!t%né v%ci, k ní$ do!lo v p(ímé souvislosti 
s p#sobením n%kterého z pojistn"ch nebezpe&í 
uveden"ch v této &ásti, které na poji!t%nou v%c 
p#sobilo v dob% trvání poji!t%ní. 

 
 

)lánek 32 Které v!ci jsou poji&t!ny 
 
1. Poji!t%ní se vztahuje na zavazadla a v!ci osobní 

pot%eby, které jste si vzali na cestu nebo jste si je 
prokazateln% po(ídili b%hem cesty, a které jsou ve 
Va!em vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo se 
jedná o cizí v%ci, které oprávn%n% u$íváte, 
s v"jimkou v%cí, které jste si pronajali &i vyp#j&ili na 
cest%, (dále jen „poji&t!né v!ci“). 

 
2. Na poji!t%né v!ci ulo#ené v motorovém vozidle se 

poji!t%ní pro p(ípad kráde$e, p(i které pachatel 
prokazateln% p(ekonal p(eká$ky chránící poji!t%nou 
v%c p(ed odcizením, vztahuje pouze za podmínky, 
$e byly ulo$eny v uzam"eném zavazadlovém 
prostoru a nebyly zvn!j&ku viditelné. 

 
3. Poji!t%ní se rovn%$ vztahuje na poji!t%né v%ci 

umíst%né ve stanu, v p%ív!su, "i v nosi"i vozidla, 
krom% elektronick"ch a optick"ch p(ístroj# (v&etn% 
jejich p(íslu!enství). V p(ípad% jejich kráde$e, p(i 
které pachatel prokazateln% p(ekonal p(eká$ky 
chránící poji!t%nou v%c p(ed odcizením, v!ak 
poskytneme pojistné pln%ní pouze do v$&e 
sublimitu stanoveného v rámci limitu pojistného 
pln%ní pro poji!t%ní zavazadel. 

)lánek 33 Dal&í v$luky z poji&t!ní 
 
1. Poji!t%ní se nevztahuje na: 

a) cenné v%ci, tj. drahé kovy, perly a drahokamy 
a p(edm%ty z nich vyrobené (s v"jimkou 
snubních prsten#), peníze (platné tuzemské 
i cizozemské bankovky a mince), ceniny 
(po!tovní známky, kolky, losy, jízdenky 
a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních 
telefon#, dálni&ní známky, stravenky apod.), 
vkladní a !ekové kní$ky, platební a kreditní 
karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, 
v%ci um%lecké, historické nebo sb%ratelské 
hodnoty (nap(. obrazy, sochy, sbírky v!eho 
druhu), 

b) drobné luxusní p(edm%ty, jejich$ hodnota 
p(esahuje 10 000 K& za jeden kus (luxusní 
hodinky, luxusní plnicí pera, luxusní br"le 
apod.),  

c) letenky a obdobné p(epravní doklady, 
d) písemnosti, plány a jinou dokumentaci, jakékoli 

individuáln% zhotovené záznamy, 
e) motorová a p(ípojná vozidla (v&etn% jejich 

p(íslu!enství),  
f) motorová plavidla (v&etn% jejich p(íslu!enství), 
g) letadla a sportovní létající za(ízení (v&etn% jejich 

p(íslu!enství), 
h) v%ci ur&ené k prodeji, p(edm%ty ur&ené na 

v"stavy, názorné modely, vzorky,  
i) v%ci ulo$ené v úschovnách, s v"jimkou v%cí 

p(evzat"ch do úschovy provozovatelem 
ubytovacího za(ízení, nebo v%ci odlo$ené 
v automatick"ch úlo$ních schránkách, 

j) elektronické a optické p(ístroje ulo$ené v moto -
rovém vozidle v&etn% jeho st(e!ního nosi&e nebo 
p(ív%su, pokud nebyla pojistná událost 
zap(í&in%ná dopravní nehodou, 

k) zavazadla a v%ci p(edané dopravci k p(eprav%, 
l) práva a jiné p(edm%ty právních vztah#, která 

nemají hmotnou podstatu. 
 
2. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 

uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmín -
kách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 
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)lánek 34 Pojistná nebezpe"í 
 
1. Poji!t%ní se sjednává pro p(ípad po&kození, zni"ení 

nebo ztráty poji&t!né v!ci: 
a) dopravní nehodou, p(i ní$ byly poji!t%né v%ci 

po!kozeny nebo zni&eny, nebo jejím$ 
následkem jste byli zbaveni mo$nosti tyto v%ci 
opatrovat, 

b) prokazatelnou zdravotní indispozicí, p(i které jste 
byli prokazateln% zbaveni mo$nosti tyto v%ci 
opatrovat, 

c) kráde$í, p(i které pachatel prokazateln% p(ekonal 
p(eká$ky chránící poji!t%nou v%c p(ed odcizením 
(dále jen „kráde# s p%ekonáním p%eká#ky“). 
Kráde$í s p(ekonáním p(eká$ky se rozumí 
kráde$, u které jsou p(íslu!n"m orgánem 
ve(ejné moci daného státu zji!t%ny stopy 
prokazující, $e se pachatel zmocnil poji!t%né v%ci 
n%kter"m dále uveden"m zp#sobem: 
i) do místa, kde jsou ulo$eny poji!t%né v%ci, se 

dostal tak, $e vstupní otvor zp(ístupnil 
nástroji, které nejsou ur&eny k jeho (ádné -
mu otevírání, 

ii) do místa, kde jsou ulo$eny poji!t%né v%ci, se 
dostal jinak ne$ vstupním otvorem, 

iii) p(eká$ky p(ekonal jin"m násiln"m jed -
náním, 

d) loupe$í, p(i které se pachatel zmocnil poji!t%né 
v%ci tak, $e proti Vám pou$il násilí nebo 
pohr#$ky bezprost(edního násilí; pou$ití násilí 
nebo pohr#$ky bezprost(edního násilí musí b"t 
z(ejmé z !et(ení p(íslu!ného orgánu ve(ejné 
moci daného státu (nap(. z protokolu o ozná -
mení !kodné události, ze záznamu policie &i 
jiného rozhodnutí), 

e) po$árem a jeho pr#vodními jevy,  
f) v"buchem, 
g) p(ím"m úderem blesku, 
h) nárazem nebo z(ícením letadla, jeho &ásti nebo 

jeho nákladu, 
i) pádem strom#, sto$ár# nebo jin"ch p(edm%t#, 

nejsou-li sou&ástí po!kozené v%ci, 
j) aerodynamick"m t(eskem p(i p(eletu nadzvu -

kového letadla,  

k) povodní nebo záplavou, 
l) vich(icí, 
m) krupobitím, 
n) sesouváním p#dy, z(ícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z(ícením lavin,  
o) zem%t(esením, 
p) tíhou sn%hu nebo námrazy, 
q) vodovodním nebezpe&ím, tzn. kapalinou 

unikající z vodovodních za(ízení nebo médiem 
vytékajícím v d#sledku náhlého a nahodilého 
po!kození nebo poruchy hasicích za(ízení. 

 
2. Poji!t%ní se vztahuje i na po!kození nebo zni&ení 

poji!t%né v%ci a zábrann"ch prost(edk# ur&en"ch 
k ochran% poji!t%né v%ci p(ed odcizením, pokud 
bylo zp#sobeno jednáním pachatele sm%(ujícím 
k odcizení poji!t%né v%ci. 

 
 

)lánek 35 Pojistné pln!ní 
 
1. Limit pojistného pln!ní z jedné pojistné události 

z poji!t%ní zavazadel je stanoven v pojistné 
smlouv!. 

 
2. Poskytneme pojistné pln%ní v p(ípad%: 

a) zni&ení, odcizení nebo ztráty poji!t%né v%ci ve 
v"!i &ástky odpovídající p(im%(en"m náklad#m 
na znovupo(ízení stejné nebo srovnatelné nové 
v%ci sní$ené o cenu vyu$iteln"ch zbytk#, 

b) po!kození poji!t%né v%ci ve v"!i &ástky odpoví -
dající p(im%(en"m náklad#m na její opravu 
sní$ené o cenu vyu$iteln"ch zbytk# nahrazova -
n"ch &ástí; na!e pln%ní za opravu po!kozené v%ci 
nep(ev"!í &ástku pojistného pln%ní stanovenou 
pro p(ípad jejího zni&ení, odcizení nebo ztráty. 

 
3. Poskytneme pojistné pln%ní dle p(edchozího 

odstavce v nové cen! poji&t!né v!ci, nejv"!e v!ak 
do limitu pojistného pln%ní sjednaného v pojistné 
smlouv%. 

 
4. V od#vodn%n"ch p(ípadech m#$eme rozhodnout 

o zp#sobu opravy nebo o v"m%n% v%ci. Pokud takto 
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rozhodneme a oprávn%ná osoba p(esto opravila 
nebo vym%nila v%ci jin"m zp#sobem, budeme plnit 
jen ve v"!i, kterou bychom plnili, kdyby oprávn%ná 
osoba postupovala podle na!ich pokyn#. 

 
 

)ÁST 5 POJI+T,NÍ ZPO.D,NÍ ZAVAZADEL 
 
Poji!t%ní zpo$d%ní zavazadel se sjednává jako poji!t%ní 
!kodové. 
 
 
)lánek 36 Pojistná událost a pojistné nebezpe"í 

 
Pojistnou událostí je vznik p(im%(en"ch náklad#, které 
prokazateln% vynalo$íte na po(ízení nezbytn"ch 
náhradních v%cí z d#vodu zpo#d!ní %ádn! registro -
van$ch zavazadel nejmén! o 6 hodin za sou&asného 
spln%ní t%chto podmínek: 
a) zavazadla jste odevzdali k p(eprav% leteckému 

p(epravci, 
b) k pojistné události do!lo v souvislosti s oficiáln% 

registrovan"m letem,  
c) k pojistné události do!lo po Va!em p(íletu 

plánovan"m letem do p(estupní stanice nebo cílové 
destinace (nikoliv v!ak po návratu do zem% Va!eho 
bydli!t%). 

 
 

)lánek 37 Pojistné pln!ní 
 
1. Limit pojistného pln%ní z jedné pojistné události 

z poji!t%ní zpo$d%ní zavazadel je stanoven 
v pojistné smlouv%. 

 
2. Poskytneme pojistné pln%ní do v"!e dolo$en"ch 

náklad# na nezbytné náhradní v!ci, které jste si 
museli po(ídit v d#sledku zpo$d%ní zavazadel, 
maximáln% v!ak do v"!e limitu pojistného pln%ní 
z poji!t%ní zpo$d%ní zavazadel. Náklady se pova$ují 
za dolo$ené, pouze pokud nám p(edáte doklady 
o nákupu t%chto v%cí. Za náhradní v%ci se 
nepova#ují náklady za ubytování, stravování 
a dopravu. Dále jste nám povinni prokázat 

písemn"m potvrzením leteckého p(epravce, $e jste 
mu zavazadla odevzdal za ú&elem p(epravy, $e byla 
zavazadla zpo$d%na, jaká byla doba zpo$d%ní 
zavazadel, jestli Vám poskytl kompenzaci a v jaké 
v"!i. 

 
3. Neposkytneme Vám pojistné pln%ní v rozsahu, ve 

kterém leteck" p(epravce poskytl kompenzaci. 
 
 

)ÁST 6 POJI+T,NÍ ZPO.D,NÍ LETU 
 
Poji!t%ní zpo$d%ní letu se sjednává jako poji!t%ní 
!kodové. 
 
 
)lánek 38 Pojistná událost a pojistné nebezpe"í 

 
1. Pojistnou událostí je vznik p(im%(en"ch náklad#, 

které prokazateln% vynalo$íte na Va!i stravu, 
úschovu zavazadel nebo ubytování v d(sledku 
zpo#d!ní letu, kter" se m%l uskute&nit v dob% trvání 
poji!t%ní, a to za podmínky zpo$d%ní odletu 
nejmén! o 6 hodin. 

 
2. Jestli$e ani v poslední den sjednané pojistné doby 

se v d#sledku pojistné události nem#$ete vrátit do 
'R, lze s na!ím souhlasem, resp. se souhlasem 
asisten&ní spole&nosti prodlou$it ú&innost Va!eho 
poji!t%ní. Toto poji!t%ní lze prodlou$it a$ do dne, kdy 
je návrat mo$n", maximáln% v!ak o dobu 2 dn(. 

 
 

)lánek 39 Pojistné pln!ní 
 
1. Limit pojistného pln%ní z jedné pojistné události 

u poji!t%ní zpo$d%ní letu je stanoven v pojistné 
smlouv%. 

 
2. Poskytneme Vám pojistné pln%ní z poji!t%ní 

zpo$d%ní letu pouze v p(ípad%, $e nám p(edáte 
doklady prokazující délku zpo$d%ní letu a vynalo -
$ení náklad# za stravu, úschovu zavazadel nebo 
ubytování a dále potvrzení, zda Vám byla 
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poskytnuta kompenzace v souvislosti se zpo$d% -
ním letu a v jaké v"!i. 

 
3. Neposkytneme Vám pojistné pln%ní v rozsahu 

náklad# za stravu, úschovu zavazadel nebo 
ubytování, ve kterém Vám náhradu t%chto náklad# 
v souvislosti se zpo$d%ním letu poskytl leteck" 
p(epravce. 

 
 

)ást 7 ASISTENCE V P/ÍPAD, PROVOZNÍCH 
NEPRAVIDELNOSTÍ V LETECKÉ P/EPRAV,  

(TRAVEL ASISTENT) 
 

)lánek 40 Rozsah a podmínky asistence 
 
1. Nepravidelností v letecké p(eprav% rozumíme 

následující p(ípady: 
a) Vá! let m%l zpo#d!ní o více ne# 3 hodiny, 
b) Vá! let byl zru&en,  
c) byl Vám odep%en nástup na palubu, 
d) v d#sledku zpo$d%ní letu jste zme&kali 

navazující let, 
e) byla Vám sní$ena dopravní t%ída,  
(dále jen „letecká nepravidelnost“). 

 
2. V p(ípad% letecké nepravidelnosti Vám pom#$eme 

prost(ednictvím na!eho smluvního partnera (dále 
jen „poskytovatel asistence“) p(i zaji!*ování 
Va!ich nárok# v#&i letecké spole&nosti, a to 
v následujícím rozsahu:  
a) telefonická konzultace k základním mo$nostem 

(e!ení v souvislosti s leteckou nepravidelností, 
zejm. poskytnutí nezbytn"ch informací o Va!ich 
právech jako cestujícího v aktuální situaci, na 
daném leti!ti, 

b) uplatn!ní Va&eho nároku vypl"vajícího 
z p(íslu! ného na(ízení EU v souvislosti s leteckou 
nepravidelností v#&i leteckému p(epravci; 
p(edpokladem je uzav(ení p%íkazní smlouvy 
mezi Vámi a poskytovatelem asistence; posky -
to vateli asistence nále$í odm%na ve v"!i 19 % 
z &ástky kompenzace, kterou pro Vás za leteckou 
nepravidelnost po leteckém p(epravci vymohl.  

)lánek 41 Va&e povinnosti 
 
1. P(i uplatn%ní práva na asisten&ní pomoc jste povinni 

sd%lit následující informace: jméno, p(íjmení 
a rodné &íslo, &íslo pojistné smlouvy, popis situace, 
kontaktní telefonní &íslo a dal!í up(es)ující 
informace pot(ebné k poskytnutí asisten&ní pomoci. 

 
2. V p(ípad% uplat)ování/vymáhání nárok# po 

leteckém dopravci jste povinen uzav%ít p%íkazní 
smlouvu s poskytovatelem asistence a poskyt -
nout nezbytnou sou&innost p(i uplat)ování tohoto 
nároku.  

 
 

)ÁST 8 POJI+T,NÍ ODPOV,DNOSTI 
 
Poji!t%ní odpov%dnosti za újmu se sjednává jako 
poji!t%ní !kodové. 
 
 
)lánek 42 Pojistné nebezpe"í a rozsah poji&t!ní 

 
1. Poji!t%ní se vztahuje na Va!i právním p(edpisem 

stanovenou povinnost nahradit nemajetkovou 
újmu nebo &kodu (újmu na jm%ní) uvedenou 
v dal!ích odstavcích tohoto &lánku, za p(edpokladu, 
$e jste ji zp#sobili jiné osob% b%hem Va!í cesty 
v souvislosti s &inností nebo vztahem v b!#ném 
ob"anském #ivot!. 

 
Poji!t%ní se vztahuje i na povinnost nahradit újmu 
zp#sobenou: 
a) zví(etem, které máte b%hem cesty v souladu 

s právními p(edpisy u sebe, s v"jimkou p(ípad# 
v"slovn% vylou&en"ch z poji!t%ní,  

b) p(i praktickém vyu&ování nebo stá$i, pokud je 
neabsolvujete v rámci pracovn%právního nebo 
obdobného vztahu nebo v"konu jiné v"d%le&né 
&innosti, v&etn% povinnosti nahradit újmu 
zp#sobenou po!kozením nebo zni&ením movité 
v%ci (p(ípadn% poran%ním nebo usmrcením 
zví(ete), kterou v rámci této &innosti oprávn%n% 
u$íváte nebo jste p(evzali, 
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c) na movité v%ci, kterou oprávn%n% u$íváte, 
jedná-li se o v%c tvo(ící vybavení ubytovacího 
za(ízení, které jste si pronajali; ubytovacím 
za(ízením se rozumí za(ízení ur&ené pro 
p(echodné ubytování za úplatu provozované 
podnikatelem oprávn%n"m k poskytování 
ubyto vacích slu$eb (nap(. hotel, penzion), 
v&etn% ubytoven, kolejí, internát# apod. Za 
ubytovací za(ízení pro ú&ely tohoto poji!t%ní 
pova$ujeme také obytn" automobil a obytné 
plavidlo (nap(. hausbót, jachta), na kter"ch 
dojde ke !kod% v souvislosti s jejich u$itím jako 
ubytovacího za(ízení. 

 
2. Jen je-li to ujednáno ve smlouv%, vztahuje se 

poji!t%ní také na úhradu spoluú"asti na &kod! 
zp(sobené na motorovém vozidle pronajatém na 
základ% písemné smlouvy mezi Vámi a osobou 
provozující podnikatelskou &innost spo&ívající 
v pronájmu motorov"ch vozidel. V tomto p(ípad% 
se neuplatní v"luky uvedené v &l. 46 odst. 1) písm. 
c) a k). Z jedné pojistné události poskytneme 
pojistné pln%ní maximáln% do v"!e sjednaného 
sublimitu.  

 
3. V p(ípad% újmy na $ivot% nebo zdraví &lov%ka za Vás 

nahradíme: 
a) nemajetkovou újmu zp#sobenou zásahem do 

práva po!kozeného na ochranu jeho zdraví 
(nap(. bolestné, ztí$ení spole&enského 
uplatn%ní),  

b) du&evní útrapy man$ela, rodi&e, dít%te nebo jiné 
osoby blízké po!kozenému v p(ípad% usmrcení 
nebo zvlá!* záva$ného ublí$ení na zdraví 
po!kozeného, 

c) následnou finan"ní &kodu, která vznikla jako 
p(ím" d#sledek újmy na $ivot% nebo zdraví 
&lov%ka, pokud se na takovou újmu vztahuje 
poji!t%ní sjednané na základ% t%chto pojistn"ch 
podmínek (nap(. ztráta na v"d%lku, u!l" zisk, 
náklady lé&ení, náklady poh(bu). 

 
4. V p(ípad% újmy na hmotné v!ci (dále jen „v!c“) za 

Vás nahradíme: 

a) !kodu zp#sobenou na v%ci jejím po!kozením, 
zni&ením nebo ztrátou, 

b) následnou finan&ní !kodu, která vznikla 
vlastníkovi v%ci nebo osob% oprávn%n% u$ívající 
v%c na základ% smlouvy jako p(ím" d#sledek 
!kody uvedené v písm. a), pokud se na !kodu 
na takové v%ci vztahuje poji!t%ní sjednané na 
základ% t%chto pojistn"ch podmínek (nap(. u!l" 
zisk, náklady na likvidaci zni&ené v%ci). 

 
5. V p(ípad% újmy na #ivém zví%eti (dále jen „zví%e“) 

za Vás nahradíme: 
a) !kodu zp#sobenou usmrcením, ztrátou nebo 

zran%ním zví(ete, 
b) následnou finan&ní !kodu, která vznikla vlast -

níkovi zví(ete nebo osob% oprávn%n% u$ívající 
zví(e na základ% smlouvy jako p(ím" d#sledek 
!kody uvedené v písm. a) pokud se na !kodu na 
zví(eti vztahuje poji!t%ní sjednané na základ% 
t%chto pojistn"ch podmínek (nap(. u!l" zisk); 
ú&eln% vynalo$ené náklady spojené s pé&í 
o zdraví zran%ného zví(ete se hradí tomu, kdo je 
vynalo$il. 

 
6. Poskytneme za Vás také: 

a) náhradu náklad# na hrazené slu$by vynalo$e -
n"ch zdravotní poji&'ovnou, 

b) regresní náhradu, kterou jste povinni zaplatit 
orgánu nemocenského poji!t%ní v souvislosti se 
vznikem nároku na dávku nemocenského 
poji!t%ní, pokud taková povinnost vznikla 
v d#sledku újmy na zdraví nebo $ivot% &lov%ka, 
na kterou se vztahuje poji!t%ní sjednané na 
základ% t%chto pojistn"ch podmínek. 

 
Tyto náhrady se pro ú&ely poji!t%ní posuzují 
obdobn% jako náhrada újmy a platí pro n% 
p(im%(en% podmínky poji!t%ní odpov%dnosti za 
újmu. 

 
Pro ú&ely náhrady náklad# uveden"ch v tomto 
odstavci se neuplatní v"luka újmy, kterou je 
poji!t%n" povinen nahradit svému man$elovi, 
registrovanému partnerovi, sourozenci nebo 
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p(íbuzn"m v (ad% p(ímé nebo osobám, které s ním 
$ijí ve spole&né domácnosti. 

 
7. Poji!t%ní se vztahuje také na náhradu náklad# 

nutn"ch k Va!í právní ochran! proti uplatn%nému 
nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje 
poji!t%ní sjednané na základ% t%chto pojistn"ch 
podmínek, a to v rozsahu vypl"vajícím z &l. 44. 

 
 

)lánek 43 Pojistná událost 
 
1. Pojistnou událostí je uplatn%ní oprávn%ného nároku 

na náhradu újmy v#&i Vám, pokud je s ním spojena 
na!e povinnost poskytnout pojistné pln%ní. 

 
2. Podmínkou vzniku práva na pojistné pln%ní je 

spln%ní p(edpokladu, $e p(í&ina vzniku újmy, tj. 
poru!ení právní povinnosti nebo jiná právní 
skute&nost, v jejím$ d#sledku újma vznikla, nastala 
v dob% trvání poji!t%ní. 

 
3. Více nárok# na náhradu újmy vypl"vajících z jedné 

p(í&iny nebo z více p(í&in, které spolu p(ímo 
souvisejí, se pova$uje za jednu pojistnou událost, 
a to nezávisle na po&tu po!kozen"ch osob. 

 
 

)lánek 44 Náklady právní ochrany 
 
1. Pokud jste splnili v!echny povinnosti, které jsou 

Vám ulo$eny v souvislosti se vznikem !kodné 
události, uhradíme ú&eln% vynalo$ené náklady: 
a) (ízení o náhrad% újmy p(ed p(íslu!n"m 

orgánem, pokud bylo nutné ke zji!t%ní Va!í 
povinnosti k náhrad% újmy nebo její v"!e 
v souvislosti se !kodnou událostí, a náklady 
Va!eho právního zastoupení v tomto (ízení, a to 
ve v!ech stupních, 

b) na obhajobu v trestním (ízení (tj. v p(ípravném 
(ízení i v (ízení p(ed soudem ve v!ech stupních) 
vedeném proti Vám v souvislosti se !kodnou 
událostí, pokud jsme se k tomu písemn% 
zavázali, 

c) mimosoudního projednávání nároku po!koze -
ného na náhradu újmy, pokud jsme se k tomu 
písemn% zavázali. 

 
2. Náklady právního zastoupení a obhajoby podle 

odst. 1) tohoto &lánku, které p(esahují mimo -
smluvní odm%nu advokáta v 'R stanovenou 
p(íslu!n"mi právními p(edpisy, uhradíme pouze 
v p(ípad%, $e jsme se k tomu písemn% zavázali. 

 
3. Náklady podle odst. 1) tohoto &lánku neuhradíme, 

pokud jste v souvislosti se !kodnou událostí uznáni 
vinn"mi ze spáchání úmyslného trestného &inu.  
Pokud jsme ji$ tyto náklady uhradili, máme proti 
Vám právo na vrácení vyplacené &ástky. 

 
 

)lánek 45 Pojistné pln!ní 
 
1. Z jedné pojistné události poskytneme pojistné 

pln%ní maximáln% do v"!e limitu pojistného pln%ní 
sjednaného v pojistné smlouv%. Limit pojistného 
pln%ní zvolíte na svou odpov%dnost. 

 
2. V"!e úhrady náklad# právní ochrany podle &l. 44 

spolu s poskytnut"m pojistn"m pln%ním z jedné 
pojistné události m#$e dosáhnout maximáln% v"!e 
limitu pojistného pln%ní stanoveného v pojistné 
smlouv%. 

 
3. V poji!t%ní odpov%dnosti za újmu m#$ete právo na 

pojistné pln%ní uplatnit pouze Vy jako poji!t%n". 
Pojistné pln%ní vyplácíme po!kozenému, po!koze -
n" v!ak právo na pojistné pln%ní proti nám nemá. 

 
4. Pokud je !et(ení !kodné události závislé na 

v"sledku (ízení p(ed orgánem ve(ejné moci 
(zejména ob&anskoprávního nebo trestního soud -
ního (ízení, p(estupkového nebo jiného správního 
(ízení) nebo rozhod&ího (ízení, nem#$e b"t bez n%j 
ukon&eno. V takovém p(ípad% nejsme do doby, kdy 
nám bude doru&eno pravomocné rozhodnutí tohoto 
orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného pln%ní 
ani zálohy na pojistné pln%ní. 
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)lánek 46 Dal&í v$luky z poji&t!ní 
 
1. Z poji!t%ní odpov%dnosti za Vás nenahradíme újmu 

zp#sobenou: 
a) úmysln% (v&. svévole nebo !kodolibosti), 
b) na v%ci nebo zví(eti, které u$íváte neoprávn%n%, 
c) na movit"ch v%cech nebo zví(atech, které 

oprávn%n% u$íváte (nap(. nájem, v"p#j&ka) 
nebo je máte u sebe; tato v"luka neplatí pro 
újmu na v%cech u$ívan"ch p(i praktickém 
vyu&ování nebo stá$i nebo na vybavení 
ubytovacího za(ízení ve smyslu &l. 42 odst. 1), 
a pokud je tak ujednáno v pojistné smlouv%, 
také na náhradu spoluú&asti na !kod% 
zp#sobené na pronajatém motorovém vozidle 
ve smyslu &l. 42 odst. 2), 

d) na movit"ch v%cech nebo zví(atech, které jste 
p(evzali za ú&elem spln%ní svého závazku; tato 
v"luka neplatí pro újmu zp#sobenou na v%cech 
p(evzat"ch p(i praktickém vyu&ování nebo stá$i 
ve smyslu &l. 42 odst. 1), písm. b),  

e) zne&i!t%ním $ivotního prost(edí, 
f) v d#sledku poru!ení právní povinnosti nebo jiné 

právní skute&nosti, o které jste v dob% uzav(ení 
smlouvy v%d%li nebo s p(ihlédnutím ke v!em 
okolnostem mohli v%d%t, 

g) p(i profesionální sportovní &innosti, 
h) p(i v"d%le&né &innosti, 
i) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

v&etn% náhrady náklad# na hrazené slu$by 
vynalo$en"ch zdravotní poji!*ovnou a regresní 
náhrady, kterou jste povinen zaplatit orgánu 
nemocenského poji!t%ní v souvislosti se vzni -
kem nároku na dávku nemocenského poji!t%ní,  

j) v souvislosti s po$itím alkoholu nebo aplikací 
omamn"ch nebo psychotropních látek, 

k) provozem motorového vozidla a provozem 
plavidla, k jeho$ vedení je podle právních 
p(edpis# platn"ch na území 'R vy$adován 
pr#kaz zp#sobilosti, 

l) v souvislosti s létáním v&. létání se sportovním 
létajícím za(ízením, bezmotorov"mi letadly, 
létáním v balonech, seskoky a lety s padákem, 

m) v souvislosti s &inností nebo vztahem, p(i 
kter"ch právní p(edpis ukládá povinnost uzav(ít 
poji!t%ní odpov%dnosti za !kodu (újmu), bez 
ohledu na to, jestli vznikl nárok na pln%ní 
z takového povinného poji!t%ní, 

n) zavle&ením nebo roz!í(ením naka$livé choroby 
lidí, zví(at nebo rostlin,  

o) v souvislosti s vlastnictvím a pou$íváním zbraní, 
st(eliva, pyrotechniky nebo v"bu!nin, 

p) v souvislosti s vlastnictvím nebo dr$bou nemo -
vitosti, 

q) zví(etem vyvezen"m nebo získan"m za ú&elem 
podnikání &i chovan"m k v"d%le&n"m ú&el#m, 

r) divok"m a exotick"m zví(etem, 
s) psem p(i v"konu práva myslivosti nebo 

slu$ebním psem p(i slu$ebním v"konu. 
 
2. Dále z poji!t%ní odpov%dnosti nehradíme: 

a) újmu, jestli$e jste p(evzali povinnost k její 
náhrad% v rozsahu !ir!ím, ne$ kter" vypl"vá 
z právního p(edpisu, v&etn% p(ípad#, kdy 
nem#$ete uplatnit námitku proml&ení z toho 
d#vodu, $e jste sjednali del!í proml&ecí lh#tu, 
ne$ která vypl"vá z právního p(edpisu, nebo se 
námitky proml&ení vzdali, 

b) pokuty, penále &i jiné smluvní, správní nebo 
trestní sankce nebo jiné platby, které mají 
represivní, exemplární nebo preventivní 
charakter, bez ohledu na to, komu byly ulo$eny. 

 
3. Nenahradíme ani újmu, kterou jste povinni uhradit: 

a) svému man$elovi, registrovanému partnerovi, 
sourozenci nebo p(íbuzn"m v (ad% p(ímé nebo 
osobám, které s Vámi $ijí ve spole&né domá -
cnosti, 

b) právnické osob%, se kterou jste majetkov% 
propojeni. 

4. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 
uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch 
podmínkách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 
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)lánek 47 Va&e povinnosti a d(sledky  
jejich poru&ení  

 
1. Nastane-li !kodná událost, máte zejména násle -

dující povinnosti: 
a) bez zbyte&ného odkladu nám oznámit, $e 

po!kozen" proti Vám uplatnil právo na náhradu 
újmy, a vyjád(it se ke své povinnosti nahradit 
vzniklou újmu, k po$adované náhrad% újmy 
a její v"!i, 

b) bez zbyte&ného odkladu nám oznámit, $e 
v souvislosti se !kodnou událostí bylo proti Vám 
zahájeno (ízení p(ed orgánem ve(ejné moci 
(zejména ob&anskoprávní nebo trestní soudní 
(ízení, p(estupkové nebo jiné správní (ízení) 
nebo rozhod&í (ízení, a informovat nás 
o pr#b%hu a v"sledcích (ízení, 

c) nesmíte bez na!eho souhlasu uhradit ani se 
zavázat k úhrad% proml&ené pohledávky nebo 
její &ásti, 

d) nesmíte bez na!eho souhlasu zcela nebo z&ásti 
uspokojit (v pen%zích nebo uvedením do 
p(ede!lého stavu) ani uznat &i jinak smírn% 
vy(e!it nárok na náhradu újmy, kter" byl proti 
Vám uplatn%n. 

 
2.  V (ízení o náhrad% újmy, které je proti Vám vedeno, 

máte zejména následující povinnosti: 
a) postupovat v souladu s na!imi pokyny, 
b) nesmíte bez na!eho souhlasu uzav(ít soudní 

smír nebo se jinak smírn% vyrovnat, 
c) vznést námitku proml&ení, 
d) podat opravn" prost(edek, v&etn% odporu, 

pokud se nedohodneme jinak, 
e) postupovat tak, abyste nezavdali p(í&inu k vydá -

ní rozsudku pro zme!kání nebo pro uznání. 
 
3. Pokud poru!íte n%kterou z povinností uveden"ch 

v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) písm. b) a$ e) tohoto 
&lánku, nejsme povinni plnit. 

 
4. Dal!í povinnosti a d#sledky poru!ení povinností 

mohou vypl"vat z ustanovení pojistné smlouvy, 

dal!ích ustanovení pojistn"ch podmínek vztahu -
jících se ke sjednanému poji!t%ní a právních 
p(edpis#. 

 
 

)ÁST 9 POJI+T,NÍ STORNO 
 
Poji!t%ní STORNO se sjednává jako poji!t%ní !kodové. 
 
 

)lánek 48 Rozsah poji&t!ní 
 
Poji!t%ní STORNO se sjednává pro p(ípad vzniku nároku 
poskytovatele &i zprost(edkovatele cestovní slu$by na 
poplatek za Vámi provedené zru!ení cestovní slu$by 
(dále jen „stornopoplatek“), kter" jste povinni proka -
zateln% uhradit v souvislosti s pojistnou událostí. 
 
 

)lánek 49 Pojistná událost  
a pojistné nebezpe"í 

 
1. Pojistnou událostí je zru&ení cestovní slu#by 

z následujícího prokazatelného d(vodu, s ním$ je 
spojena na!e povinnost poskytnout pojistné pln%ní: 
a) akutní onemocn%ní nebo úraz, které utrp%l 

poji!t%n", osoba jemu blízká nebo spolucestující 
a které podle rozhodnutí o!et(ujícího léka(e 
vy$adují hospitalizaci nebo upoutání na l#$ko,  

b) zdravotní komplikace vy$adující hospitalizaci 
v d#sledku t%hotenství do 10 t"dn# p(ed 
o&ekávan"m porodem, které nastaly poji!t%né, 
osob% blízké poji!t%nému nebo spolucestující, 

c) úmrtí poji!t%ného nebo spolucestujícího, 
d) úmrtí osoby blízké poji!t%nému, která se nem%la 

ú&astnit té$e cesty, jestli$e k tomuto úmrtí do!lo 
mén% ne$ 30 dn# p(ed odjezdem, 

e) znásiln%ní poji!t%ného, osoby jemu blízké nebo 
spolucestujícího oznámené orgánu &innému 
v trestním (ízení, 

f) rozsáhlé !kody na majetku poji!t%ného, k nim$ 
do!lo mén% ne$ 30 dní p(ed odjezdem na 
zahrani&ní cestu, následkem $ivelní události 
(nap(. po$áru, v"buchu, povodn%) &i trestného 
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&inu t(etí osoby, pokud lze dolo$it, $e p(ítomnost 
poji!t%ného je nezbytná ke stanovení v"!e 
!kody nebo ke sní$ení rozsahu !kody, 

g) $ivelní pohromy nastalé v cílové oblasti 
zahrani&ní cesty a$ po sjednání poji!t%ní, jejich$ 
vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními 
orgány &i ú(ady, 

h) p(edvolání poji!t%ného k soudu, proká$e-li 
poji!t%n", $e p(edvolání obdr$el a$ po sjednání 
poji!t%ní, 

i) nezavin%nou ztrátu zam%stnání v d#sledku 
organiza&ních zm%n &i zru!ení zam%stnavatele, 
k ní$ dojde po zakoupení zájezdu, je$ nastala 
poji!t%nému, spolucestujícímu,  

j) rozvodové (ízení, které bylo zahájeno po 
sjednání poji!t%ní a jeho$ ú&astníky jsou osoby, 
které se m%ly ú&astnit té$e cesty,  

k) konání opravné zkou!ky, pokud k neúsp%!nému 
vykonání zkou!ky do!lo po sjednání poji!t%ní 
a pokud termín opravné zkou!ky je pevn% 
stanoven, 

 
2. Za jednu pojistnou událost se pova$ují v!echna 

zru!ení &i zpo$d%ní cestovních slu$eb, která spolu 
&asov%, místn% &i jinak p(ímo souvisí. 

 
 

)lánek 50 Pojistné pln!ní 
 
1. V p(ípad% pojistné události poskytneme pojistné 

pln%ní ve v"!i 80 % celkové v$&e stornopoplatk(, 
maximáln% v!ak do v"!e 80 % celkové ceny 
cestovních slu$eb uvedené v pojistné smlouv% 
a dolo$ené doklady o uhrazení cestovních slu$eb. 

 
2. P(edpokladem poskytnutí pojistného pln%ní je 

sou&asné spln%ní následujících podmínek: 
a) pojistná událost nastala v dob% trvání poji!t%ní, 
b) d#vod ke zru!ení &erpání cestovní slu$by nastal 

v dob%, kdy &erpání cestovní slu$by nebylo 
mo$né odvolat bez stornopoplatku, 

c) pojistná smlouva byla uzav(ena nejpozd!ji do 
7 pracovních dn( po úhrad% ceny cestovní 
slu$by.  

)lánek 51 Omezení pojistného pln!ní 
 
Je-li poji!t%ní STORNO sjednáno v dob% krat!í ne$ 14 dní 
p(ed plánovan"m &erpáním slu$by, jsme oprávn%ni 
sní$it pojistné pln%ní o 50 %. To neplatí, je-li poji!t%ní 
STORNO sjednáno nejpozd%ji následující den po dni, kdy 
byla cestovní slu$ba objednána a zaplacena její cena, 
pop(. záloha. 
 
 

)lánek 52 Dal&í v$luky z poji&t!ní 
 
1. Pojistné pln%ní neposkytneme v p(ípad%, $e: 

a) cestovní slu$ba byla zru!ena pro nemoc nebo 
úraz, které Vám byly známy v dob% uzav(ení 
pojistné smlouvy nebo z d#vodu zm%ny 
zdravot ního stavu, kter" nastal vlivem psychické 
poruchy nebo choroby nebo v d#sledku po$ití 
alkoholu &i návykov"ch látek, 

b) jste mohli ji$ p(i zakoupení cestovní slu$by vznik 
!kodné události p(edvídat, 

c) jste zp#sobili vznik !kodné události úmysln% 
nebo hrubou nedbalostí,  

d) cestovní slu$ba byla Vámi zru!ena z d#vodu 
zm%ny cestovního plánu &i zm%ny rezervace 
cestovní slu$by, nemo$nosti &erpat cestovní 
slu$bu z pracovních d#vod#, 

e) jste se nedostavili k odjezdu, zme!kali jste jej 
nebo jste byli z &erpání cestovní slu$by 
vylou&eni, 

f) cestovní slu$ba nebyla &erpána z d#vodu 
úpadku cestovní kancelá(e, resp. poskytovatele 
cestovní slu$by. 

2. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 
uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmín -
kách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 

 
 

)lánek 53 Va&e povinnosti  
 
1. Je-li z(ejmé, $e budete nuceni zru!it &erpání 

cestovní slu$by, jste povinni: 
a) neprodlen% nám oznámit, $e nastala skute&nost, 
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pro kterou bude nutné &erpání cestovní slu$by 
zru!it, 

b) bez zbyte&ného odkladu, nejpozd%ji následující 
pracovní den po zji!t%ní d#vodu, zru!it 
objednanou cestovní slu$bu, 

c) p(edat nám vypln%n" a podepsan" tiskopis 
„Oznámení o zru!ení &erpání cestovní slu$by“, 
dolo$it skute&nost, pro kterou je nutné &erpání 
cestovní slu$by zru!it, nap(. léka(skou zprávou, 
kopií potvrzení pracovní neschopnosti nebo 
propou!t%cí zprávy z nemocnice, pop(. jin"m 
potvrzením podle d#vodu zru!ení cestovní 
slu$by, kopií objednávky cestovní slu$by, 
dokladem o zaplacení cestovní slu$by a o &ástce, 
která byla poskytovatelem cestovní slu$by 
vrácena (pokud nebyla poskytovatelem vrácena 
ani &ást ceny cestovní slu$by &i jím nebyly ani 
&áste&n% uhrazeny vícenáklady, potvrzení o této 
skute&nosti), stornovacími podmínkami 
poskytovatele, potvrzením poskytovatele, $e 
v uvedeném p(ípad% ji$ nebylo mo$né zajistit 
náhradníka, p(ípadn% jin"mi doklady, které si 
vy$ádáme. 

 
2. Nastane-li pojistná událost, jste povinni postupovat 

tak, abychom mohli v#&i poskytovateli cestovní 
slu$by, p(ípadn% jin"m osobám uplatnit právo na 
vrácení ceny cestovní slu$by, úhradu vícenáklad#, 
náhradu újmy &i jiné obdobné právo, které na nás 
p(e!lo v souvislosti s pojistnou událostí, a poskyt -
nout nám k tomu ve!kerou pot(ebnou sou&innost. 

 
3. V p(ípad% poru!ení Va!ich povinností jsme opráv -

n%ni pojistné pln%ní p(im%(en% sní$it nebo 
odmítnout. Odpovídáte nám za újmu, která nám 
poru!ením Va!ich povinností vznikla. 

 
4. Dal!í povinnosti a d#sledky poru!ení povinností 

mohou vypl"vat z ustanovení pojistné smlouvy, 
dal!ích ustanovení pojistn"ch podmínek 
vztahujících se ke sjednanému poji!t%ní a dal!ích 
právních p(edpis#.   

 
 

)ÁST 10 POJI+T,NÍ 
ASISTEN)NÍCH SLU.EB HOLIDAY 

 
Poji!t%ní asisten&ních slu$eb HOLIDAY (dále jen 
„asistence HOLIDAY“) se sjednává jako poji!t%ní 
!kodové. 
 
 

)lánek 54 P%edm!t asistence HOLIDAY  
a poji&t!né vozidlo 

 
1. P(edm%tem asistence HOLIDAY je poskytování 

asisten&ních slu$eb osobám, které se dostanou do 
nesnází v d#sledku pojistné události. Jedná se 
zejména o zaji!t%ní, zorganizování a úhradu slu$eb 
spojen"ch s odstran%ním následk# pojistné události, 
která postihla poji!t%né vozidlo &i jeho posádku. 

 
2. Poji!t%n"m vozidlem je osobní nebo u$itkov" 

automobil do 3 500 kg, s nejv"!e 9 místy pro 
p(epravu osob v&etn% (idi&e, uveden" v pojistné 
smlouv%, kterou bylo sjednáno cestovní poji!t%ní 
v&etn% asistence HOLIDAY. 

 
 

)lánek 55 Územní  
a "asová platnost asistence HOLIDAY 

 
1. Právo na poskytnutí asistence HOLIDAY lze uplatnit 

na území t%chto stát#: Albánie, Andorra, Belgie, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 'erná Hora, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chor -
vatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichten!tejnsko, 
Litva, Loty!sko, Lucembursko, Ma,arsko, 
Makedonie, Moldavsko, Monako, N%mecko, Nizo -
zem sko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, .ecko, San Marino, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko, +pan%lsko, +védsko, +v"carsko, 
Vatikán, Velká Británie.  

 
2. Asisten&ní slu$by jsou poskytovány po dobu 

ú&innosti smlouvy cestovního poji!t%ní, nejdéle 
v&ak po dobu 30 dní od nabytí ú&innosti smlouvy 
cestovního poji!t%ní. 
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)lánek 56 Pojistné nebezpe"í 
 
1.  Asistence HOLIDAY se sjednává pro p(ípad: 

a) nepojízdnosti nebo nezp#sobilosti poji!t%ného 
vozidla k provozu na pozemních komunikacích 
podle p(íslu!n"ch p(edpis# (dále jen „nepojízd -
nost vozidla“) zp#sobené poruchou,  

b) nepojízdnosti vozidla zp#sobené havárií, 
c) Va!eho úrazu nebo vá$ného onemocn%ní, jeho$ 

d#sledkem je nezp#sobilost k (ízení motorov"ch 
vozidel. 

 
2. Nepojízdnost zp(sobená poruchou je stav, kdy 

vozidlo je nepojízdné v d#sledku: 
a) po!kození jeho sou&ástí, zp#sobeného jejich 

opot(ebením, vlastní funkcí, chybnou montá$í 
nebo únavou materiálu, nikoli v!ak v souvislosti 
s n%kterou v"lukou z poji!t%ní, 

b) ztráty tlaku pneumatiky po jejím propíchnutí, 
svle&ení nebo po!kození ventilku. 

 
3., Nepojízdnost zp(sobená havárií je stav, kdy je 

vozidlo nepojízdné v d#sledku po!kození vozidla 
zp#sobeného: 
a) nárazem vozidla, po kterém z#stalo vozidlo 

nepojízdné nebo nezp#sobilé provozu na 
pozemních komunikacích podle p(íslu!n"ch 
p(edpis#. Nárazem se rozumí p#sobení vn%j!ích 
mechanick"ch sil na poji!t%né vozidlo, nap(. p(i 
jeho st(etu s jin"m vozidlem, s p(eká$kou, p(i 
nárazu, pádu apod., nikoli v!ak sil vyvolan"ch 
$ivelními událostmi nebo vandalismem, 

b) prora$ením pneumatiky p(i nárazu vozidla podle 
písm. a), nikoli v!ak ztráta tlaku v pneumatice 
z p(í&in uveden"ch v odst. 2) písm. b). 

 
 

)lánek 57 Pojistná událost 
 
Pojistnou událostí je pot(eba &erpání asisten&ních 
slu$eb v rozsahu asistence HOLIDAY vyvolaná n%kter"m 
z pojistn"ch nebezpe&í. 
 
 

)lánek 58 Dal&í v$luky z poji&t!ní 
 
1. Asistence HOLIDAY nevztahuje na p(ípady, kdy 

k nepojízdnosti vozidla do!lo v d#sledku: 
a) $ivelních událostí,  
b) vandalismu, 
c) nedostatk# v povinné v"bav% a v p(íslu!enství, 
d) &inností souvisejících s údr$bou, s periodick"mi 

prohlídkami a s pravidelnou v"m%nou díl#, 
hmot a dopl)k#, 

e) (ízení vozidla osobou, která nemá p(edepsané 
oprávn%ní k (ízení vozidla, 

f) závod# v!eho druhu, sout%$í s rychlostní 
vlo$kou a oficiálních p(ípravn"ch jízd k takov"m 
závod#m a sout%$ím, 

g) v"buchu t(askav"ch látek p(epravovan"ch 
poji!t%n"m vozidlem,  

h) poru!ení oficiálních místn% platn"ch p(edpis#, 
pirátství. 

 
2. Nepojízdnost vozidla zp#sobená havárií není 

nepojízdnost vozidla nastalá v d#sledku: 
a) p(irozeného opot(ebení (trvalého vlivu provozu, 

korozí, erozí, únavou materiálu apod.), 
b) funk&ního namáhání, 
c) vlivu chybné konstrukce, v"robní nebo mate -

riálové vady, 
d) po!kození pneumatik, elektrického za(ízení 

vozidla zkratem, autorádia a jiné audiovizuální 
techniky; pokud k nim nedo!lo ze stejn"ch p(í&in 
a ve stejnou dobu jako k po!kození vozidla p(i 
nárazu vozidla podle &l. 56 odst. 3) písm. a). 

 
3. K poji!t%ní se mohou vztahovat je!t% dal!í v"luky 

uvedené v pojistné smlouv%, pojistn"ch podmín -
kách nebo vypl"vající z právních p(edpis#. 

 
 

)lánek 59 Poskytovatel slu#eb 
asistence HOLIDAY 

 
Právo na poskytnutí asisten&ních slu$eb je oprávn%ná 
osoba povinna uplatnit v$lu"n! u asisten"ní 
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spole"nosti uvedené v pojistné smlouv%, a to 24 hodin 
denn%, 365 dní v roce, telefonicky na telefonních &íslech 
dispe&inku poskytovatele asisten&ních slu$eb. 
 
Nárok na "erpání asisten"ních slu#eb prokazujete 
asisten&ní kartou k poji!t%nému vozidlu, která byla 
vydána p(i uzav(ení pojistné smlouvy pro cestovní 
poji!t%ní sjednané v&etn% asistence HOLIDAY. 
 
 

)lánek 60 Va&e povinnosti  
 
1. V p(ípad% vzniku pojistné události z asistence 

HOLIDAY jste povinni: 
a) oznámit pojistnou událost neprodlen% telefo -

nicky asisten&ní spole&nosti, 
b) prokázat se na vy$ádání asisten&ní spole&nosti 

nebo jí pov%(ené osoby asisten&ní kartou 
k poji!t%nému vozidlu, která byla vydána p(i 
uzav(ení pojistné smlouvy pro cestovní poji!t%ní, 

c) kontaktovat asisten&ní spole&nost a informovat 
ji o situaci, kdy z objektivních d#vod# bude 
nutné nechat provést odtah vozidla jinak ne$ 
prost(ednictvím asisten&ní spole&nosti (nap(. 
kdy$ policie na(ídí odta$ení vozidla odtahovou 
slu$bou, kterou sama povolá). 

 
2. Dal!í povinnosti a d#sledky poru!ení povinností 

mohou vypl"vat z ustanovení pojistné smlouvy, 
dal!ích ustanovení pojistn"ch podmínek vztahu -
jících se ke sjednanému poji!t%ní a právních 
p(edpis#. 

 
 

)lánek 61 Pojistné pln!ní 
 
1. Pojistné pln%ní z asistence HOLIDAY poskytujeme 

v naturální podob! – formou slu#by poskytnuté 
oprávn%né osob%. 

 
2. Ve v"jime&n"ch p(ípadech poskytneme pojistné 

pln%ní v pen%zích; a to v"lu&n% v p(ípad%, kdy 
oprávn%ná osoba uhradila poskytnutou slu$bu 

jejímu dodavateli sama, bu, po odsouhlasení 
dispe&inkem asisten&ní spole&nosti, p(ípadn% poté, 
co policie na(ídila odta$ení vozidla odtahovou 
slu$bou, kterou sama povolala. V t%chto p(ípadech 
poskytneme pojistné pln%ní v tuzemské m%n%, 
není-li ujednáno jinak. 

 
3. 'erpání slu$eb jiného poskytovatele asisten&ních 

slu$eb není tímto poji!t%ním kryto, s v"jimkou 
p(ípadu, kdy je odtahová slu$ba p(ivolána policií 
a na(ízen odtah vozidla. 

 
4. Pokud bude z objektivních d#vod# nutné nechat 

provést odtah vozidla jinak ne$ prost(ednictvím 
asisten&ní spole&nosti (nap(. policie na(ídí odta$ení 
vozidla odtahovou slu$bou, kterou sama povolá), 
je poji!t%n" povinen bezodkladn%, je!t% p(ed 
zapo&etím takového odtahu, kontaktovat asisten&ní 
spole&nost a informovat ji o této skute&nosti. 

 
5. P(ípadné slu$by, které nebyly zorganizovány 

asisten&ní spole&ností, nejsou sou&ástí pojistného 
pln%ní z asistence HOLIDAY. 

 
 

)lánek 62 Rozsah slu#eb asistence HOLIDAY 
 
1. P(íjezd a odjezd mechanika se zásahov"m 

vozidlem k poji!t%nému vozidlu. 
 
2. Zásah mechanika – práce mechanika po dobu 

60 minut zdarma je sou&ástí pojistného pln%ní. 
Zásahem mechanika se rozumí p(íjezd mechanika 
se zásahov"m vozidlem k nepojízdnému 
poji!t%nému vozidlu (bez omezení vzdálenosti) 
a práce mechanika do stanoveného &asového 
limitu. Mechanik s nále$itou odbornou pé&í a podle 
mo$ností opraví vozidlo, aby mohlo pokra&ovat 
v cest%, p(i&em$ provede drobné práce, které lze 
v terénu p(i standardní v"bav% zásahového vozidla 
realizovat (nap(. dolití paliva (benzín, nafta), 
startování vozidla p(es kabely, v"m%na $árovky). 
Náklady na práci po stanoveném &asovém limitu 
a na náhradní díly nejsou sou&ástí pojistného 



pln%ní; jsou ú&továny mechanikem k tí$i 
poji!t%ného. 

 
3. Úhrada náklad( na ubytování – nocleh v hotelu a$ 

pro 9 osob p(epravovan"ch vozidlem v p(ípadech, 
kdy nepojízdné vozidlo nem#$e b"t opraveno 
v den, kdy asisten&ní spole&nosti bylo oznámeno, 
$e do!lo k havárii nebo poru!e vozidla, ale je reáln" 
p(edpoklad jeho zprovozn%ní do 48 hodin od 
oznámení havárie nebo poruchy asisten&ní 
spole&nosti, nebo v p(ípad%, kdy náhradní vozidlo 
nebude p(istaveno v den, kdy asisten&ní spole& -
nosti bylo oznámeno, $e do!lo k havárii nebo 
poru!e vozidla. Náklady budou uhrazeny v rámci 
pojistného pln%ní pouze za ubytování po dobu 
opravy vozidla, maximáln% na dv% noci do limitu 
40 EUR/noc na osobu, p(ípadn% do limitu 
60 EUR/noc, jestli$e této slu$by vyu$ije pouze 
jediná osoba (samotn" (idi&). 

 
4. Odtah poji&t!ného vozidla do vzdálenosti 50 km. 

Odtahem vozidla se rozumí p(íjezd odtahového 
vozidla zaji!t%ného asisten&ní spole&ností, nalo$ení, 
odta$ení a slo$ení nepojízdného poji!t%ného vozidla 
do vhodného opravárenského za(ízení. P(íjezd 
a odjezd zásahového vozidla je sou&ástí slu$by; do 
limitu vzdálenosti 50 km se nezapo&ítává. Pouze za 
p(edpokladu, $e se mechanikovi nebo autoservisu 
nepoda(í vozidlo zprovoznit do 48 hod. od ozná -
mení nepojízdnosti vozidla asisten&ní spole&nosti, 
nebo kdy je po!kození vozidla zjevn% do 48 h 
neopravitelné, je sou&ástí pojistného pln%ní také 
odtah poji!t%ného vozidla do místa bydli!t% 
poji!t%ného v 'R nebo do vhodného opraváren -
ského za(ízení v 'R do celkové vzdálenosti 
3 000 km. Nemo$nost opravy vozidla do 48 h od 
jeho p(edání do autoservisu je poji!t%n" povinen 
dolo$it potvrzením z takového autoservisu (p(íp. 
náklady na zaji!t%ní potvrzení hradí poji!t%n"). 
Pokud je objektivn% zjevné, $e vozidlo nelze do 48 
h p(ijmout do autoservisu a opravit ho (nap(. 
o víkendech &i státních svátcích), m#$e 
o neopravitelnosti vozidla rozhodnout mechanik na 
míst% poruchy. Do celkové vzdálenosti odtahu 

vozidla do 'R se zapo&ítává také vzdálenost, kterou 
musí ujet odtahové vozidlo ze svého stanovi!t% 
v 'R do místa v"skytu nepojízdného vozidla, 
a vzdálenost, kterou musí odtahové vozidlo ujet p(i 
návratu na své stanovi!t% (dále jen p(íjezd a odjezd 
odtahového vozidla). Konkrétní volba cílového 
místa odtahu je p(edm%tem dohody mezi 
poji!t%n"m a asisten&ní spole&ností. Sou&ástí 
poskytované asisten&ní slu$by není vypro!t%ní 
poji!t%ného vozidla, které se nachází mimo 
pozemní komunikaci nebo je p(evrácené. 

 
5. Zap(j"ení náhradního vozidla – na 5 dní bezplatn% 

(poji!t%n" hradí provozní hmoty, dálni&ní poplatky 
apod.). Podmínkou zap#j&ení náhradního vozidla, 
které bude p(istaveno z 'R, je realizace odtahu 
nepojízdného vozidla poji!t%ného ze zahrani&í do 'R 
ve smyslu odst. 4). A$ do doby p(istavení 
náhradního vozidla je hrazeno ubytování, a to 
v rozsahu a za podmínek vypl"vajících z odst. 3). 

6. P%eprava v zahrani"í – osobám, které jsou p(epra -
vo vány poji!t%n"m vozidlem, bude v rámci 
pojistného pln%ní uhrazena nutná p(eprava z místa 
v"skytu nepojízdného vozidla do opravny nebo do 
místa jejich ubytování, p(ípadn% na nádra$í nebo 
leti!t%, a to do celkového limitu 25 EUR v rámci 
jedné pojistné události. 

 
7. Náhradní %idi" – pokud budete mít úraz nebo vá$n% 

onemocníte, v d#sledku &eho$ budete nezp#sobilí 
k (ízení motorov"ch vozidel, asisten&ní slu$ba 
poskytne v rámci pojistného pln%ní náhradního 
(idi&e k cest% z místa události do místa Va!eho 
bydli!t% v 'R. Podmínkou je léka(ské potvrzení Va!í 
zdravotní nezp#sobilosti k (ízení vozidla. 

 
8. Telefonické tlumo"ení – na Va!i $ádost asisten&ní 

spole&nost zajistí tlumo&ení po telefonu p(i Va!em 
jednání s policií nebo orgány ve(ejné správy, 
p(ípadn% v autoservisu, jestli$e toto jednání je 
nezbytné v d#sledku pojistn"ch nebezpe&í 
uveden"ch v &l. 72 odst. 1); asisten&ní spole&nost 
zaji!*uje telefonické tlumo&ení z &e!tiny do 
angli&tiny a naopak. 
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9. Zprost%edkování finan"ní hotovosti – asisten&ní 
spole&nost zajistí v p(ípad% nouze (nap(. ztráta 
finan&ních prost(edk# k dal!í cest%, jiná krizová 
situace) slo$ení finan&ní &ástky do v"!e 1 000 EUR 
(p(ípadn% ekvivalentu uvedené &ástky, a to 
v národní m%n% státu, kde se nacházíte, pop(. v jiné 
vhodné m%n% podle Va!í $ádosti). Podmínkou je 
skute&nost, $e t(etí osoba na území 'R p(edem 
uhradí asisten&ní spole&nosti finan&ní &ástku v K& 
ve v"!i odpovídající &ástce Vámi po$adované 
v zahrani&ní m%n%. Zp#sob, doba a místo slo$ení 
finan&ní &ástky a vzájemn" kurz obou m%n jsou 
p(edm%tem dohody mezi asisten&ní spole&ností, 
Vámi a tím, kdo &ástku slo$il. Pro vylou&ení 
pochybností se uvádí, $e pojistitel ani asisten&ní 
spole&nost nenesou kurzové riziko vypl"vající 
z p(epo&tu m%n. 

 
10. Úhrada náklad( na úschovu vozidla na dobu max. 

7 kalendá%ních dní s denním limitem 13 EUR – 
p(echodná úschovna (skladování a ostraha) 
nepojízdného vozidla na st(e$eném parkovi!ti nebo 
obdobném za(ízení do doby jeho p(evozu na místo 
ur&ené poji!t%n"m.  

 
 

)ÁST 11 ZÁV,RE)NÁ USTANOVENÍ 
 

)lánek 63 Rozhodné právo  
a rozhodování spor( 

 
1. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vypl"vající &i 

s ní související se (ídí &esk"m právem. 
 
2. Spory vypl"vající z pojistné smlouvy &i s ní 

související budou p(edlo$eny k rozhodnutí 
p(íslu!nému soudu v 'R. 

 
3. Subjektem v%cn% p(íslu!n"m k mimosoudnímu 

(e!ení spot(ebitelsk"ch spor# z tohoto poji!t%ní je 
'eská obchodní inspekce, +t%pánská 567/15, 120 00 
Praha 2, www.coi.cz. 

 
 

)lánek 64 Na&e náklady  
 
Za slu$by uvedené v P(ehledu náklad# nám nále$í 
úhrada podle P(ehledu náklad# ú&inného v den 
vy$ádání slu$by. Aktuální zn%ní P(ehledu náklad# je 
zve(ejn%no na v!ech obchodních místech pojistitele 
a na jeho internetov"ch stránkách. 
 
 

)lánek 65 Forma jednání 
 
1. Smlouva musí b"t uzav(ena v písemné form%, 

nestanoví-li ob&ansk" zákoník jinak. 
 
2. V p(ípad%, $e bude p(ijetí nabídky shledáno 

neplatn"m z d#vodu nedodr$ení písemné formy 
nebo jiného d#vodu a první pojistné bude uhrazeno 
ve v"!i a lh#t% uvedené v nabídce (není-li lh#ta 
v nabídce uvedena, do jednoho m%síce od doru&ení 
nabídky), pova$uje se nabídka za p(ijatou 
zaplacením tohoto prvního pojistného. 

 
3, Právní jednání, oznámení a $ádosti vy$adují 

písemnou formu, mají-li vliv na: 
a) trvání a zánik poji!t%ní, 
b) zm%ny pojistného, 
c) zm%ny rozsahu poji!t%ní. 

 
4. Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, 

je platné, zejména je-li vlastnoru&n% podepsáno 
jednající osobou, je-li u&in%no prost(ednictvím 
datové schránky, je-li opat(eno elektronick"m 
podpisem podle zvlá!tního zákona &i je-li u&in%no 
prost(ednictvím internetové aplikace se zabezpe -
&en"m p(ístupem. 

 
5. Právní jednání, oznámení a $ádosti neuvedené 

v odst. 3) tohoto &lánku, mohou b"t u&in%ny 
písemn%, telefonicky, e-mailem, prost(ednictvím 
na!í internetové aplikace nebo prost(ednictvím 
datové schránky. To platí zejména pro hlá!ení 
pojistné události, pro oznámení ohledn% zm%ny 
p(íjmení, adresy bydli!t%, koresponden&ní adresy 
a dal!ích kontaktních údaj#, uveden"ch ve 
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smlouv%, a $ádost o zm%nu zp#sobu placení 
b%$ného pojistného (vyjma placení pojistného na 
základ% souhlasu s inkasem z ú&tu). Právní jednání, 
oznámení a $ádosti dle tohoto odstavce u&in%né 
jinak ne$ v písemné form% musí b"t dodate&n% 
dopln%ny písemnou formou, pokud si to vy$ádáme. 

 
6. V zále$itostech pojistného vztahu, zejména 

v souvislosti se správou poji!t%ní a (e!ením 
pojistn"ch událostí, jsme oprávn%ní kontaktovat 
ostatní ú&astníky poji!t%ní elektronick"mi nebo 
jin"mi technick"mi prost(edky (nap(. telefon, SMS, 
e-mail, datová schránka), pokud není dohodnuto 
jinak. Pojistitel p(i volb% formy komunikace p(ihlí$í 
k povinnostem stanoven"m p(íslu!n"mi právními 
p(edpisy a k charakteru sd%lovan"ch informací. 

 
7. Právní jednání, oznámení a $ádosti jsou ú&inné v#&i 

druhé smluvní stran%, jakmile jí byly doru&eny. 
 
 

)lánek 66 Doru"ování 
 
1. Písemnosti doru&ované prost(ednictvím dr$itele 

po!tovní licence budou zasílány: 
a) nám na adresu Kooperativa poji!*ovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, Brn%nská 634, 664 42 
Mod(ice, pop(ípad% na jinou adresu, kterou Vám 
oznámíme, 

b) námi na koresponden&ní adresu uvedenou 
v pojistné smlouv% &i jinak nám oznámenou. 
Není-li koresponden&ní adresa v pojistné 
smlouv% uvedena nebo nebyla-li nám 
oznámena, budou písemnosti zasílány na 
adresu uvedenou ve smlouv% nebo nám 
oznámenou jako bydli!t% nebo trval" pobyt, 
pop(. sídlo adresáta. 

 
2. Jste povinni oznámit nám bez zbyte&ného odkladu 

jakoukoliv zm%nu koresponden&ní adresy a adresy 
svého trvalého pobytu, bydli!t% nebo sídla. Pokud 
zma(íte doru&ení písemnosti tím, $e jste nám tyto 
zm%ny neoznámili, platí, $e zásilka (ádn% do!la t(etí 
pracovní den po odeslání a jde-li o doru&ování na 

adresu v jiném státu ne$ 'R, pak patnáct" pracovní 
den po odeslání. 

 
3. Nejde-li o doru&ení podle odst. 4) a$ 6), je 

písemnost námi odeslaná doporu&enou zásilkou 
s dodejkou pova$ována za doru&enou dnem 
uveden"m jako den p(ijetí písemnosti na dodejce 
(doru&ence) a písemnost odeslaná doporu&enou 
zásilkou bez dodejky, pop(. odeslaná oby&ejnou 
zásilkou, t(etí pracovní den po odeslání a jde-li 
o doru&ování na adresu v jiném státu ne$ 'R, pak 
patnáct" pracovní den po odeslání. 

 
4. Zma(íte-li dojití písemnosti tím, $e odep(ete její 

p(evzetí, platí, $e (ádn% do!la dnem, kdy jste ji 
odmítli p(evzít. 

 
5. Zma(íte-li dojití písemnosti tím, $e si nep(evezmete 

písemnost odeslanou doporu&enou zásilkou nebo 
doporu&enou zásilkou s dodejkou ulo$enou na 
po!t% v úlo$ní lh#t%, platí, $e (ádn% do!la dnem 
uplynutí úlo$ní lh#ty. 

 
6. Zma(íte-li dojití písemnosti jinak, ne$ je uvedeno 

v p(edchozích odstavcích (nap(. tím, $e neozna&íte 
po!tovní schránku sv"m jménem a p(íjmením nebo 
názvem), platí, $e (ádn% do!la dnem, kdy nám byla 
vrácena. 

 
7. Písemnost námi odeslaná doporu&enou zásilkou 

nebo doporu&enou zásilkou s dodejkou se pova$uje 
za doru&enou i v p(ípad%, $e ji namísto adresáta 
p(evezme jiná osoba (nap(íklad rodinn" p(íslu!ník), 
jemu$ po!ta doru&ila zásilku v souladu s právními 
p(edpisy o po!tovních slu$bách. 

 
8. Písemnosti lze doru&ovat i elektronicky (nap(. 

prost(ednictvím datové schránky, na!í internetové 
aplikace, elektronickou zprávou, pop(ípad% 
elektronickou zprávou opat(enou elektronick"m 
podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za 
ú&elem elektronické komunikace. Písemnost námi 
odeslaná elektronicky na poslední adresátem 
poskytnut" kontaktní údaj se pova$uje za 
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doru&enou desát" den po jejím odeslání, nelze-li 
datum jejího doru&ení zjistit nebo není-li 
v p(íslu!n"ch právních p(edpisech stanoveno jinak, 
i kdy$ se adresát o jejím obsahu nedozv%d%l, pokud 
to právní p(edpis nevylu&uje. 

 
9. Písemnosti m#$e doru&ovat rovn%$ ná! 

zam%stnanec nebo jiná námi pov%(ená osoba, a to 
zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na 
jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten 
písemnost p(evzít. Takto doru&ovaná písemnost se 
pova$uje za doru&enou dnem jejího p(evzetí. 

 
 

)lánek 67 Právo zji&'ovat zdravotní stav 
 
Jsme oprávn%ni na základ% Va!eho písemného 
souhlasu zpracovávat citlivé údaje vypovídající o Va!em 
zdravotním stavu ve smyslu zvlá!tního právního 
p(edpisu a zji!*ovat Vá! zdravotní stav nebo p(í&inu 
smrti poji!t%ného. 
 
 

)lánek 68 V$klad pojm( 
 
Pro ú&ely poji!t%ní podle t%chto pojistn"ch podmínek 
platí následující v"klad pojm#: 
 
1. Akutním onemocn!ním se rozumí nemoc, která 

p(ímo ohro$uje Vá! $ivot nebo zdraví a vy$aduje 
neodkladné léka(ské o!et(ení. 

 
2. Asisten"ní spole"ností se rozumí subjekt, kter" na 

základ% smluvního vztahu s námi zabezpe&uje 
a organizuje poskytování asisten&ních slu$eb. 

 
3. B!#n$m pojistn$m je pojistné stanovené za pojist -

né období. 
 
4. Cestovní slu#bou je slu$ba poskytovaná kone& -

nému spot(ebiteli za ú&elem uspokojování jeho 
pot(eb v oblasti rekreace, turistiky, kultury a sportu 
mimo jeho stálé bydli!t%, a to jako kombinace 
jednotliv"ch slu$eb nebo jako samostatná slu$ba. 

Za cestovní slu$by se pova$uje zejm. zájezd, 
ubytování, doprava (v&. letenky, p(epravy na 
lanovce &i vleku), pronájem obytného vozu, 
pronájem automobilu, plavidla nebo sportovního 
vybavení, v"uka sport# a cizích jazyk#, a to za 
p(edpokladu, $e jsou tyto slu$by poskytovány 
mimo stálé bydli!t% poji!t%ného zejm. v rámci 
rekreace.  

 
5. )ást t!la znamená oblast lidského t%la, která byla 

posti$ena úrazem, nap(íklad hlava, hrudník, b(icho, 
páte(, horní kon&etina nebo dolní kon&etina. 

 
6. Dopravní nehoda znamená událost v provozu na 

pozemních komunikacích, nap(íklad havárii nebo 
srá$ku vozidla, která se stala nebo byla zapo&ata na 
pozemní komunikaci. 

 
7. Jednorázov$m pojistn$m je pojistné stanovené na 

celou pojistnou dobu. 
 
8. Krátkodob$m poji&t!ním je poji!t%ní sjednané na 

dobu krat!í ne$ jeden rok. 
 
9. Léka%em se rozumí p(íslu!n" praktick" nebo 

odborn" léka(, kter" disponuje pot(ebn"mi 
licencemi a kter" není pojistníkem, poji!t%n"m, 
oprávn%nou osobou nebo jejich osobou blízkou. 

 
10. Nemocí se rozumí podle obecn% uznávaného stavu 

léka(ské v%dy t%lesná nebo du!evní porucha 
Va!eho zdravotního stavu. 

 
11. Nemocnicí se rozumí l#$kové zdravotnické za(ízení 

poskytující základní a specializovanou diagno -
stickou a lé&ebnou pé&i na l#$kách akutní nebo 
neodkladné pé&e za ú&elem Va!eho vy!et(ení, 
diagnostiky, o!et(ení nebo lé&ení. 

 
12. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze 

v daném míst% a v daném &ase v%c stejnou nebo 
srovnatelnou znovu po(ídit jako v%c novou, 
stejného druhu a ú&elu. 
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13. Oce*ovací tabulky jsou na!e oce)ovací tabulky pro 
likvidaci pojistn"ch událostí z úrazového poji!t%ní. 

 
14. Odpov!dností za újmu se rozumí z právních 

p(edpis# vypl"vající povinnost nahradit újmu. 
 
15. Oprávn!nou osobou je osoba, které v d#sledku 

pojistné události vznikne právo na pojistné pln%ní. 
Oprávn%nou osobou jste Vy; v p(ípad% pln%ní za 
smrt poji!t%ného následkem úrazu osoba 
vypl"vající z ob&anského zákoníku. 

 
16. Osobami #ijícími ve spole"né domácnosti se 

rozumí fyzické osoby, které spolu trvale $ijí 
a spole&n% uhrazují náklady na své pot(eby. 

 
17. Pojistníkem je osoba, která s námi uzav(ela 

pojistnou smlouvu. 
18. Pojistnou dobou je doba, na kterou je poji!t%ní 

sjednáno. 
 
19. Pojistnou událostí je nahodilá událost, se kterou je 

spojen vznik na!í povinnosti poskytnout pojistné 
pln%ní. 

 
20. Pojistn$m nebezpe"ím je mo$ná p(í&ina vzniku 

pojistné události. 
 
21. Pojistn$m obdobím je &asové období dohodnuté 

v pojistné smlouv%, za které se platí pojistné. První 
pojistné období za&íná po&átkem poji!t%ní. Jsou-li 
pojistná období ur&ena v m%sících nebo letech, 
za&íná dal!í pojistné období dnem, kter" se sv"m 
&íseln"m ozna&ením shoduje se dnem po&átku 
prvního poji!t%ní sjednaného smlouvou. Není-li 
takov" den v p(íslu!ném m%síci, p(ipadne po&átek 
pojistného období na poslední den takového 
m%síce. Pojistné období kon&í uplynutím dne, kter" 
p(edchází dni po&átku následujícího pojistného 
období. 

 
22. Pojistn$m pln!ním je finan&ní pln%ní poskytnuté 

na základ% pojistné smlouvy v p(ípad% vzniku 
pojistné události. 

23. Pojistn$m rizikem je míra pravd%podobnosti 
vzniku pojistné události vyvolané pojistn"m 
nebezpe&ím. 

 
24. Poji&t!ním obnosov$m je poji!t%ní, jeho$ ú&elem 

je získání obnosu, tj. dohodnuté finan&ní &ástky 
v d#sledku pojistné události ve v"!i, která je 
nezávislá na vzniku nebo rozsahu !kody. 

 
25. Poji&t!ním &kodov$m je poji!t%ní, jeho$ ú&elem je 

náhrada !kody vzniklé v d#sledku pojistné události. 
26. Poji&t!n$m je osoba, na její$ $ivot, zdraví, majetek, 

povinnost nahradit újmu nebo jiné hodnoty 
pojistného zájmu se poji!t%ní vztahuje. 

 
27. Po&kozením v!ci se rozumí takové po!kození v%ci, 

které lze odstranit opravou, p(i&em$ náklady na tuto 
opravu nep(ev"!í &ástku odpovídající náklad#m na 
znovupo(ízení stejné nebo srovnatelné v%ci. 

 
28. Právnickou osobou, se kterou je poji!t%n" majet -

kov% propojen se rozumí právnická osoba, ve které 
má poji!t%n" v%t!í ne$ 50% majetkovou ú&ast. 

 
29. Procentní podíl znamená procento z pojistné 

&ástky stanovené pro jednotlivá t%lesná po!kození 
v p(íslu!né oce)ovací tabulce. 

 
30. Profesionální sportovní "inností je jakákoli 

sportovní &innost, kterou sportovci vykonávají za 
úplatu, jako$ i jakákoli p(íprava k této &innosti. Nejde 
o sportovní &innosti provád%né z d#vod# 
zdravotních &i rekrea&ních. 

 
31. P%eká#kou provozu na pozemních komunikacích 

se rozumí v!e, co by mohlo ohrozit bezpe&nost 
nebo plynulost provozu na pozemních komuni -
kacích, nap(íklad náklad, materiál nebo jiné 
p(edm%ty, vozidlo ponechané na pozemní komuni -
kaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní 
komunikace. 
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32. P%im!%en$mi náklady se rozumí nejni$!í náklady, 
za n%$ bylo mo$no v daném míst% a &ase po(ídit 
dané zbo$í &i slu$bu. 

 
33. Spolucestujícím se rozumí osoba, která si zakoupila 

cestovní slu$bu spole&n% s Vámi. 
 
34. Stabilizovan$m chronick$m onemocn!ním se 

rozumí takové onemocn%ní, které sice existovalo ke 
dni po&átku poji!t%ní, av!ak Vá! stav b%hem 12 
m%síc# p(ed Va!ím odjezdem na cestu do zahrani&í 
nenasv%d&oval tomu, $e by v pr#b%hu cesty nastala 
pot(eba vyhledat léka(e. 

35. +kodnou událostí je událost, která by mohla b"t 
d#vodem vzniku práva na pojistné pln%ní. 

 
36. T!lesné po&kození znamená po!kození &ásti t%la, 

orgánu nebo údu v d#sledku úrazu. 
 
37. Trval$mi následky úrazu se rozumí anatomické 

nebo funk&ní t%lesné po!kození, které odborn" léka( 
na základ% objektivního nálezu ozna&í za trvalé 
a jeho$ stav ji$ nelze ovlivnit dal!í lé&bou. 

 
38. Ú"astníkem provozu na pozemních komuni ka cích 

je osoba, která se p(ím"m zp#sobem ú&astní 
provozu na pozemních komunikacích, nap(íklad 
(idi& vozidla, chodec nebo cyklista. 

 
39. Událostmi, které vznikly v d(sledku p(sobení 

jaderné energie, se rozumí události vzniklé: 
a) kontaminacemi radioaktivitou z jaderného 

paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalo -
vání jaderného paliva, 

b) z radioaktivních, toxick"ch nebo jinak 
riskantních anebo kontaminujících vlastností 
nukleárního za(ízení, reaktoru nebo nukleární 
montá$e nebo nukleárního komponentu, 

c) z p#sobení zbran% vyu$ívající atomové nebo 
nukleární !t%pení, syntézu nebo jinou podobnou 
reakci, radioaktivní síly nebo materiály. 

 

40. UIAA (z fr. Union Internationale des Associations 
d´Alpinisme) je mezinárodní organizace sdru$ující 
horolezecké svazy jednotliv"ch zemí. Organizace 
UIAA vydává bezpe&nostní normy, definuje 
stupnice obtí$ností. 

 
41. Úrazem se rozumí neo&ekávané a náhlé p#sobení 

zevních sil nebo vlastní t%lesné síly poji!t%ného 
nezávisle na v#li, ke kterému do!lo b%hem trvání 
poji!t%ní a kter"m bylo poji!t%nému zp#sobeno 
t%lesné po!kození nebo smrt. 

 
42. U#íváním v!ci se rozumí stav, kdy poji!t%n" má 

v%c ve své dispozici a m#$e fakticky vyu$ívat její 
u$itné vlastnosti. 

43. V!cí se rozumí v%c hmotná. 
 
44. Vozidlo znamená motorové vozidlo, nemotorové 

vozidlo nebo tramvaj. Motorové vozidlo znamená 
nekolejové vozidlo pohán%né vlastní pohonnou 
jednotkou, v&etn% motorov"ch vozidel slou$ících 
jako pracovní stroje (nap(. zahradní trakt#rek), 
elektrovozidel, vozítek segway apod., a trolejbus. 
Nemotorové vozidlo znamená vozidlo pohybující se 
pomocí lidské nebo zví(ecí síly, nap(íklad jízdní kolo, 
ru&ní vozík nebo potahové vozidlo. 

 
45, Zájemcem o poji&t!ní je osoba, která má zájem 

o uzav(ení pojistné smlouvy s námi. 
 
46. Zni"ením v!ci se rozumí takové po!kození, které 

není mo$né odstranit ekonomicky ú&elnou opravou, 
p(i&em$ v%c u$ není mo$né dále pou$ívat 
k p#vodnímu nebo podobnému ú&elu. 

 
47. Ztrátou v!ci se rozumí stav, kdy jste, resp. 

po!kozen" ztratil nezávisle na své v#li mo$nost 
s v%cí disponovat, v&etn% odcizení v%ci. 
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Informace o zpracování 
osobních údaj# 
v ne$ivotním poji!t"ní 

(dále jen „Informace o zpracování osobních údaj(“) 
 
 
Kooperativa poji&'ovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
I'O: 47116617, se sídlem Pob(e$ní 665/21, 186 00 Praha 
8, zapsaná v obchodním rejst(íku vedeném M%stsk"m 
soudem v Praze, pod sp. zn. B 1897 (dále jen „my“) 
pova$uje ochranu osobních údaj# za nedílnou sou&ást 
sv"ch závazk# v#&i klient#m. Ochran% osobních údaj# 
proto v%nujeme nále$itou pozornost a p(i zaji!t%ní 
ochrany osobních údaj# jednáme v souladu s právními 
p(edpisy. 
 
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké 
osobní údaje ve vztahu k fyzick"m osobám zpraco -
váváme v p(ípad% uzav(en"ch pojistn"ch smluv nebo 
v souvislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda 
osobní údaje zpracováváme na základ% Va!eho 
souhlasu nebo na základ% jiného právního základu 
(d#vodu), k jak"m ú&el#m údaje zpracováváme, komu 
je m#$eme p(edávat a jaká máte v souvislosti se 
zpracováním Va!ich osobních údaj# práva. Pova$ujte 
tedy prosím tento dokument za d#le$it" zdroj informací 
o tom, jak zpracováváme Va!e osobní údaje. 
  
Tyto Informace o zpracování osobních údaj# upravují 
zpracování osobních údaj# pojistníka, poji!t%ného 
a t(etích osob a pou$ijí se také p(im%(en% na zpracování 
osobních údaj# zájemce o poji!t%ní, budoucího 
pojistníka nebo budoucího poji!t%ného. Tyto Informace 
o zpracování osobních údaj# se vztahují na: 
– Poji!t%ní p(eru!ení provozu 
– Poji!t%ní p(epravy 
– Poji!t%ní odpov%dnosti} 
– Poji!t%ní majetku 
– Cestovní poji!t%ní 
– Poji!t%ní právní ochrany 
 

A. Jaké osobní údaje zpracováváme? 
 
Zpracováváme následující osobní údaje: 
a) Identifika"ní údaje, kter"mi se rozumí zejména 

jméno, p(íjmení, titul, rodné &íslo, bylo-li p(id%leno, 
jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, 
státní p(íslu!nost, &íslo a platnost pr#kazu 
toto$nosti, obchodní firma, místo podnikání 
a identifika&ní &íslo podnikající fyzické osoby, 
bankovní spojení 

b) Kontaktní údaje, kter"mi se rozumí osobní údaje, 
které nám umo$)ují kontakt s Vámi, zejména 
koresponden&ní adresa, telefonní &íslo, e-mailová 
adresa apod. 

c) Údaje pro ocen!ní rizika p%i vstupu do poji&t!ní, 
kter"mi se rozumí zejména informace o p(edm%tu 
poji!t%ní, jeho ocen%ní a umíst%ní (v poji!t%ní 
majetku), o charakteru vykonávané &innosti (v p(í -
pad% poji!t%ní p(eru!ení provozu nebo poji!t%ní 
odpov%dnosti), o délce pobytu a cílové destinaci 
(v p(ípad% cestovního poji!t%ní), v&etn% originál# 
nebo kopií dokument# poskytnut"ch za tímto 
ú&elem  

d) Údaje o vyu#ívání slu#eb, kter"mi se rozumí 
zejména údaje o sjednání a vyu$ívání na!ich slu$eb, 
o nastavení smluv a parametrech poji!t%ní, údaje 
získané b%hem likvidace, údaje získané v rámci 
slu$by KOOPortál, záznamy e-mailové komunikace 
a záznamy telefonních hovor# 

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, 
kter"mi se rozumí údaje o Va!em t%lesném a du -
!ev ním zdraví, v&etn% údaj# o poskyt nutí zdravot -
ních slu$eb vypovídajících o Va!em zdravotním 
stavu a genetické údaje zahrnující zejména Va!e 
predispozice k r#zn"m chorobám a onemocn%ním. 
Tyto údaje v!ak zpracováváme pouze u t%ch 
poji!t%ní, kde je uzav(ení pojistné smlouvy nebo 
pojistné pln%ní vázáno na zji!*ování zdravotního 
stavu. 

 
V p(ípad%, $e podepisujete pojistnou smlouvu nebo jin" 
dokument prost(ednictvím podepisovacího za(ízení, 
zpracováváme také biometrické údaje v tomto podpisu 
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obsa$ené. Jde nap(íklad o rychlost, zrychlení a sklon 
pera v jednotliv"ch &ástech podpisu. 
 
 

B. Pro" osobní údaje zpracováváme 
a co nás k tomu oprav*uje? 

 
V rámci poji!*ovací &innosti zpracováváme osobní údaje 
pro r#zné ú&ely a v r#zném rozsahu bu,: 
a) na základ% Va!eho souhlasu, nebo 
b) bez Va!eho souhlasu na základ% pln%ní smlouvy, 

na!eho oprávn% ného zájmu, z d#vodu pln%ní právní 
povinnosti nebo na základ% nezbytnosti pro ur&ení, 
obhajobu a v"kon právních nárok#. 

 
Zda Vá! souhlas vy$adujeme, je závislé na tom, o jaké 
konkrétní zpracování jde a v jaké pozici ve vztahu k nám 
vystupujete. M#$ete b"t zejména v postavení 
pojistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlou -
vu, poji&t!ného, tedy osoby, na její$ pojistné nebezpe&í 
je pojistná smlouva uzav(ena, nebo t%etí osoby, jakou 
je oprávn%ná osoba, které bude v p(ípad% likvidace 
pojistné události vyplaceno pojistné pln%ní.  
 
 

B.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIV-CH OSOBNÍCH ÚDAJ0 
 
Zpracování citliv$ch osobních údaj( poji&t!ného 
a po&kozeného 
 
Jste-li poji&t!n$ nebo po&kozen$ a vy$aduje-li to 
povaha poji!t%ní nebo pojistné události, zpracováváme 
v nezbytném rozsahu údaje o Va!em zdravotním stavu 
a genetické údaje bez Va!eho souhlasu na základ% 
nezbytnosti pro ur"ení, v$kon nebo obhajobu 
právních nárok(, a to pro ú&ely: 
– likvidace pojistné události (jinak (e&eno pro to, 

abychom mohli poskytnout pojistné pln%ní v p(ípad% 
pojistné události), 

– správy a ukon&ení pojistné smlouvy (jinak (e&eno pro 
to, abychom i po uzav(ení smlouvy mohli údaje 
o Va!em zdravotním stavu a genetické údaje pou$ít 
pro vy(izování Va!ich $ádostí) 

– ochrany na!ich právních nárok# (jinak (e&eno pro to, 
abychom mohli hájit na!e právní nároky v soudním, 
mimosoudním nebo vykonávacím (ízení), 

– prevence a odhalování pojistn"ch podvod# a jin"ch 
protiprávních jednání (jinak (e&eno pro to, abychom 
zamezili !kodám, které nám mohou vzniknout 
v d#sledku páchání pojistn"ch podvod#). 

 
Pro tyto ú&ely uchováváme údaje o Va!em zdravotním 
stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to 
nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích 
z poji!t%ní, tedy po dobu provedení likvidace pojistné 
události a po dobu trvání proml&ecí doby (v délce 
maximáln% 15 let od skon&ení poji!t%ní) nárok# vypl" -
vajících nebo souvisejících s poji!t%ním prodlou $enou 
o dal!í jeden rok s ohledem na ochranu na!ich právních 
nárok#. V p(ípad% zahájení soudního, správní ho nebo 
jiného (ízení zpracováváme Va!e osobní údaje v nez -
byt ném rozsahu po celou dobu trvání takov"ch (ízení.  
 
Zpracování citliv$ch osobních údaj( pojistníka, 
poji&t!ného a dal&ích osob 
 
A* jste pojistník, poji&t!n$ nebo jakákoliv jiná osoba 
podepisující smlouvu nebo jin" dokument prost(ed -
nictvím podepisovacího za(ízení, zpracová váme 
biometrické údaje obsa$ené ve Va!em podpisu také na 
základ% nezbytnosti pro ur"ení, v$kon nebo obhajobu 
právních nárok(, a to pro ú&el: 
– ochrany na!ich právních nárok# (jinak (e&eno pro to, 

abychom mohli hájit na!e právní nároky v soudním, 
mimosoudním nebo vykonávacím (ízení). 

 
Pro tento ú&el osobní údaje uchováváme po dobu, po 
kterou je to nezbyt né k realizaci práv a povinností 
plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání poji!t%ní) a po dobu trvání proml&ecí doby 
(v délce maximáln% 15 let od skon&ení poji!t%ní) nárok# 
vypl"vajících nebo souvisejících s poji!t%ním prodlou -
$enou o dal!í jeden rok s ohledem na ochranu na!ich 
právních nárok#. V p(ípad% zahájení soudního, správ -
ního nebo jiného (ízení zpracováváme Va!e osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takov"ch (ízení.   
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ZPRACOVÁNÍ CITLIV-CH OSOBNÍCH ÚDAJ0  
V RÁMCI POJI+T,NÍ P/ERU+ENÍ PROVOZU  

PRO NEZÁVISLÉ )INNOSTI 
 
Tato &ást se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke 
zpracování osobních údaj# v rámci poji!t%ní p(eru!ení 
provozu pro nezávislé &innosti nebo v souvislosti s ním. 
 
Zpracování citliv$ch osobních údaj( na základ! 
Va&eho souhlasu 
 
Jste-li poji&t!n$ v rámci tohoto poji!t%ní, p(ípadn% 
dot"ená osoba dle pojistné smlouvy, zpracováváme 
v nezbytném rozsahu na základ% Va&eho v$slovného 
souhlasu údaje o Va!em zdravotním stavu a genetic ké 
údaje, a to pro ú&ely: 
– kalkulace, návrhu a uzav(ení pojistné smlouvy (jinak 
(e&eno pro to, abychom pro Vás mohli p(ipravit 
poji!t%ní dle Va!ich po$adavk# a pot(eb), 

– posouzení p(ijatelnosti do poji!t%ní (jinak (e&eno pro 
to, abychom zhodnotili Vá! zdravotní stav ve vazb% 
na riziko pojistné události), 

– zaji!t%ní a soupoji!t%ní (jinak (e&eno pro to, abychom 
mohli údaje o Va!em zdravotním stavu a genetické 
údaje p(edat zajistiteli, tedy spole&nosti, se kterou 
jsme si rozd%lili pojistné riziko a která v p(ípad% 
pojistné události ponese &ást v"daj# na pojistné 
pln%ní, nebo jiné poji!*ovn%, abychom si rovn%$ s ní 
rozd%lili pojistné riziko). 

 
Na základ% Va!eho souhlasu zpracováváme tyto údaje 
po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy a po dobu 
trvání smluvního vztahu. 
 
Tento souhlas je dobrovoln", av!ak je podmínkou pro 
uzav(ení pojistné smlouvy, resp. p(istoupení k pojistné 
smlouv%. Tento souhlas m#$ete kdykoliv odvolat. 
Odvoláním souhlasu není dot&ena zákonnost zpraco -
vání údaj# o zdravotním stavu a genetick"ch údaj# do 
okam$iku odvolání. 
 
Ud%len" souhlas m#$ete kdykoliv odvolat písemn% na 
adrese Koopera tiva poji!*ovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, Brn%nská 634, 664 42 Mod(ice, nebo zasláním 

kopie dokumentu s Va!ím podpisem na e-mail 
info@koop.cz. K odvolání souhlasu m#$ete vyu$ít 
formulá( „Odvolání souhlasu se zpracováním údaj# 
o zdravotním stavu a genetick"ch údaj#“, kter" je 
dostupn" na na!ich webov"ch stránkách 
www.koop.cz v sekci „O poji!*ovn% Kooperativa”. 
 
Informace o odvolání souhlasu m#$ete také získat 
prost(ednictvím klientské linky na &ísle +420 957 105 105 
nebo na e-mailu info@koop.cz. 
 
Zpracování citliv$ch osobních údaj( bez Va&eho 
souhlasu 
 
Jste-li poji&t!n$ v rámci tohoto poji!t%ní, p(ípadn% 
dot"ená osoba dle pojistné smlouvy, zpracováváme 
v nezbytném rozsahu bez Va!eho souhlasu údaje 
o Va!em zdravotním stavu a genetické údaje na základ% 
nezbytnosti pro ur"ení, v$kon nebo obhajobu 
právních nárok(, a to pro ú&ely: 
– likvidace pojistné události (jinak (e&eno pro to, 

abychom mohli poskytnout pojistné pln%ní v p(ípad% 
pojistné události), 

– správy a ukon&ení pojistné smlouvy (jinak (e&eno pro 
to, abychom i po uzav(ení smlouvy mohli údaje 
o Va!em zdravotním stavu a genetické údaje pou$ít 
pro vy(izování Va!ich $ádostí), s v"jimkou zm%ny 
pojistné smlouvy zahrnující posouzení p(ijatelnosti do 
poji!t%ní, kterou prová díme na základ% Va!eho 
souhlasu, 

– prevence a odhalování pojistn"ch podvod# a jin"ch 
protiprávních jednání (jinak (e&eno pro to, abychom 
zamezili !kodám, které nám mohou vzniknout 
v d#sledku páchání pojistn"ch podvod#), 

– ochrany na!ich právních nárok# (jinak (e&eno pro to, 
abychom mohli hájit na!e právní nároky v soudním, 
mimosoudním nebo vykonávacím (ízení).  

 
Pro tyto ú&ely uchováváme údaje o Va!em zdravotním 
stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to 
nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze 
vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání 
poji!t%ní) a po dobu trvání proml&ecí doby (v délce 
maximáln% 15 let od skon&ení poji!t%ní) nárok# 
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vypl"vajících nebo souvisejících s poji!t%ním prodlou -
$enou o dal!í jeden rok s ohledem na ochranu na!ich 
právních nárok#. V p(ípad% zahájení soudního, 
správního nebo jiného (ízení zpracováváme Va!e osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takov"ch (ízení. 
 
 

B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJ0 
(TJ. VYJMA CITLIV-CH OSOBNÍCH ÚDAJ0) 

 
Zpracování osobních údaj( pojistníka a poji&t!ného 
 
Zpracování bez Va&eho souhlasu – na základ! 
pln!ní smlouvy a na&ich oprávn!n$ch zájm( 
 
Va!e osobní údaje zpracováváme na základ% pln!ní 
smlouvy, pokud jste pojistník, nebo na základ% na!ich 
oprávn!n$ch zájm(, pokud jste poji&t!n$, kdy$ 
v t%chto p(ípadech oprávn%né zájmy spo&ívají v zaji! -
t%ní (ádného chodu na!í poji!*ovací &innosti a pln%ní 
na!ich závazk# v#&i pojistníkovi. Na t%chto právních 
základech zpracováváme Va&e identi fi ka" ní a kontakt -
ní údaje, údaje pro ocen!ní rizika p%i vstupu do 
poji&t!ní a údaje o vyu#ívání slu#eb, a to pro ú&ely:  
– kalkulace (modelace), návrhu a uzav(ení pojistné 

smlouvy (jinak (e&eno pro to, abychom pro Vás mohli 
p(ipravit poji!t%ní dle Va!ich po$adavk# a pot(eb), 

– posouzení p(ijatelnosti do poji!t%ní (jinak (e&eno pro 
to, abychom zhodnotili v!echny okolnosti ve vazb% 
na riziko pojistné události), 

– správy a ukon&ení pojistné smlouvy (jinak (e&eno pro 
to, abychom mohli vy(izovat Va!e po$adavky 
související s poji!t%ním), 

– likvidace pojistné události (jinak (e&eno pro to, 
abychom mohli poskytnout pojistné pln%ní v p(ípad% 
pojistné události). 

 
V p(ípad%, $e jste poji&t!n$ a Va!e osobní údaje jsou 
zpracovávány na základ% na!ich oprávn%n"ch zájm#, 
máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku 
podrobn%ji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku 
proti zpracování“. Pokud vyu$ijete svého práva vznést 
námitku proti zpracování Va!ich osobních údaj#, jsme 

povinni Va!e osobní údaje pro dan" ú&el dále 
nezpracovávat, leda$e v rámci !et(ení Va!í námitky 
zjistíme, $e máme k tomuto zpracování záva$né 
oprávn%né d#vody.  
 
Zpracování bez Va&eho souhlasu – na základ! 
na&ich dal&ích oprávn!n$ch zájm(  
 
A* jste pojistník nebo poji&t!n$, zpracováváme Va!e 
identifika"ní a kon takt ní údaje, údaje pro ocen!ní 
rizika p%i vstupu do poji&t!ní a údaje o vyu#ívání 
slu#eb na základ% na!eho oprávn%ného zájmu (tedy 
bez Va!eho souhlasu) té$ pro ú&ely: 
– zaji!t%ní (ádného nastavení a pln%ní smluvních 

vztah# s pojistníkem a souvisejících vztah# s poji!t% -
n"m, kde je na!ím oprávn%n"m zájmem zaji!t%ní 
(ádného chodu na!í poji!*ovací &innosti (nap(. pro 
vedení na!ich interních evidencí, provád%ní pr#zkum# 
spokojenosti), 

– zaji!t%ní a soupoji!t%ní (jinak (e&eno pro to, abychom 
mohli Va!e údaje p(edat zajistiteli, tedy spole&nosti, 
se kterou jsme si rozd%lili pojistné riziko a která 
v p(ípad% pojistné události ponese &ást v"daj# na 
pojistné pln%ní, nebo jiné poji!*ovn%, abychom si 
rovn%$ s ní rozd%lili pojistné riziko), kde je na!ím 
oprávn%n"m zájmem rozlo$ení rizik a ochrana 
solventnosti, 

– statistiky a cenotvorby (jinak (e&eno pro to, abychom 
mohli na základ% Va!ich údaj# p(esn%ji odhadovat 
pojistné riziko), kde je na!ím oprávn%n"m zájmem 
vyhodnocování a (ízení rizik, 

– ochrany na!ich právních nárok# (jinak (e&eno pro to, 
abychom mohli hájit na!e právní nároky v soudním, 
mimosoudním nebo vykonávacím (ízení), kde je 
na!ím oprávn%n"m zájmem p(edcházení vzniku !kod 
na stran% pojistitele, 

– prevence a odhalování pojistn"ch podvod# a jin"ch 
protiprávních jednání (jinak (e&eno pro to, abychom 
zamezili !kodám, které nám mohou vzniknout 
v d#sledku páchání pojistn"ch podvod#), kde je 
na!ím oprávn%n"m zájmem p(edcházení vzniku 
pojistného podvodu a zabrán%ní vzniku !kod. 
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V p(ípad% skupinového poji&t!ní zpracováváme na 
základ% na!ich oprávn%n"ch zájm# ke shora uveden"m 
ú&el#m identifika"ní a kon taktní údaje poji&t!n$ch 
osob, které nám poskytl pojistník.  
 
Pro tyto ú&ely osobní údaje uchováváme po dobu, po 
kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností 
plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání poji!t%ní) a po dobu trvání proml&ecí doby 
(v délce maximáln% 15 let od skon&ení poji!t%ní) nárok# 
vypl"vajících nebo souvisejících s poji!t%ním prodlou -
$enou o dal!í jeden rok s ohledem na ochranu na!ich 
právních nárok#. V p(ípad% zahájení soudního, 
správního nebo jiného (ízení zpracováváme Va!e osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takov"ch (ízení. 
 
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku 
podrobn%ji popsa nou v kapitole „Právo vznést námitku 
proti zpracování“. Pokud vyu$ijete svého práva vznést 
námitku proti zpracování Va!ich osobních údaj#, jsme 
povinni Va!e osobní údaje pro dan" ú&el dále nezpra -
covávat, leda$e v rámci !et(ení Va!í námitky zjistíme, 
$e máme k tomuto zpracování záva$né oprávn%né 
d#vody.  
 
Zpracování bez Va&eho souhlasu – na základ! 
pln!ní právních povinností 
 
I my jako poji!*ovna musíme plnit ur&ité zákonem 
stanovené povinnosti. Pokud Va!e osobní údaje zpraco -
váváme práv% z tohoto d#vodu, nemusíme získat pro 
takové zpracování Vá! souhlas.  
 
A* jste pojistník nebo poji&t!n$, zpracováváme na 
tomto právním základ% Va!e identifika"ní a kontaktní 
údaje, údaje pro ocen!ní rizika p%i vstupu do poji&t!ní, 
a to z d#vodu dodr$ování zejména následujících zákon#: 
– zákona &. 277/2009 Sb., o poji!*ovnictví (tento zákon 

stanoví podmínky v"konu poji!*ovací &innosti 
a ukládá povinnost poji!*ovnám vzájemn% se 
informovat o skute&nostech t"kajících se poji!t%ní 
a osobách na poji!t%ní se podílejících, a to za ú&elem 

prevence a odhalování pojist ného podvodu a jiného 
protiprávního jednání), 

– zákona upravujícího distribuci poji!t%ní (tento zákon 
nám ukládá zejména kontrolovat dodr$ování 
povinností poji!*ovacích zprost(edko vatel#, a za tímto 
ú&elem Vás m#$eme kontaktovat pro zji!t%ní Va!í 
zp%tné vazby t"kající se pr#b%hu sjednávání 
poji!t%ní), 

– zákona &. 69/2006 Sb., o provád%ní mezinárodních 
sankcí (tento zákon ukládá povinnost prov%(ovat, $e 
klient není subjektem mezinárodních sankcí). 

 
Pro tyto ú&ely osobní údaje uchováváme po dobu, po 
kterou nám jejich zpracování ukládají právní p(edpisy, 
tj. maximáln% po dobu 10 let ode dne ukon&ení 
smluvního vztahu. Proto$e nám toto zpracování ukládá 
zákon, nem#$ete proti tomuto zpracování vznést 
námitku ani odvolat souhlas, nebo* jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat. 
 
Zpracování osobních údaj( t%etích osob 
 
Zpracování osobních údaj( t%etích osob  
na základ! na&ich dal&ích oprávn!n$ch zájm( 
 
Na základ% oprávn%ného zájmu dále zpracováváme bez 
jejich souhlasu identifika"ní a kontaktní údaje  
– po&kozen$ch a oprávn!n$ch osob pro ú&ely 

likvidace pojistn"ch událostí, ochrany na!ich právních 
nárok# a prevence a odhalování pojistn"ch podvod# 
a jin"ch protiprávních jednání a zaji!t%ní (ádného 
nastavení a pln%ní smluvních vztah# s pojistníkem 
a souvisejících vztah# s poji!t%n"m, p(ípadn% 
po!kozen"m nebo oprávn%nou osobou (jinak (e&eno 
pro to, abychom v p(ípad% pojistné události vyplatili 
pojistné pln%ní správné osob%), kde je na!ím 
oprávn%n"m zájmem p(edcházení vzniku !kod na 
stran% pojistitele, 

– zástupc( právnick$ch osob, zákonn$ch zástupc( 
a jin$ch osob oprávn!n$ch zastupovat pojistníka 
nebo poji&t!ného pro ú&ely kalku lace, návrhu 
a uzav(ení pojistné smlouvy, správy a ukon&ení 
pojistné smlouvy, likvidace pojistn"ch událostí, 
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ochrany na!ich práv ních nárok#, prevence a odha -
lování pojistn"ch podvod# a jin"ch protiprávních 
jednání, kde je na!ím oprávn%n"m zájmem zaji!t%ní 
(ádného chodu na!í poji!*ovací &innosti a p(edcházení 
vzniku !kod na stran% pojistitele, 

– léka%( a pov!%en$ch poskytovatel( zdravotních 
slu#eb, kte(í vedou &i zaji!*ují zdravotní dokumentaci 
poji!t%ného nebo po!kozeného, pro ú&ely kalkulace, 
návrhu a uzav(ení pojistné smlouvy, posouzení 
p(ijatelnosti do poji!t%ní a likvidace pojistn"ch 
událostí, kde je na!ím oprávn%n"m zájmem zaji!t%ní 
(ádného chodu na!í poji!*ovací &innosti. 

 
Pro tyto ú&ely osobní údaje uchováváme po dobu, po 
kterou je to nezbyt né k realizaci práv a povinností 
plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání poji!t%ní) a po dobu trvání proml&ecí doby 
(v délce maximáln% 15 let od skon&ení poji!t%ní) nárok# 
vypl"vajících nebo souvisejících s poji!t%ním prodlou -
$enou o dal!í jeden rok s ohledem na ochranu na!ich 
právních nárok#. V p(ípad% zahájení soudního, 
správního nebo jiného (ízení zpracováváme osobní 
údaje t(etích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu 
trvání takov"ch (ízení. 
 
Jste-li n%kterou z v"!e uveden"ch osob, máte právo 
uplatnit námitku proti tomuto zpracování podrobn%ji 
popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti 
zpracování“. Pokud vyu$ijete svého práva vznést 
námitku proti zpracování Va!ich osobních údaj#, jsme 
povinni Va!e osobní údaje pro dan" ú&el dále 
nezpracovávat, leda$e v rámci !et(ení Va!í námitky 
zjistíme, $e máme k tomuto zpracování záva$né 
oprávn%né d#vody.  
 
Zpracování osobních údaj( t%etích osob  
na základ! pln!ní právních povinností 
 
Osobní údaje t(etích osob zpracováváme také proto, 
abychom splnili zákonné povinnosti, které nám 
ukládají zejména následující zákony:  
– zákon &. 277/2009 Sb., o poji!*ovnictví (tento zákon 

stanoví podmínky v"konu poji!*ovací &innosti 
a ukládá povinnost poji!*ovnám vzájemn% se 

informovat o skute&nostech t"kajících se poji!t%ní 
a osobách na poji!t%ní se podílejících, a to za ú&elem 
prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného 
protiprávního jednání), 

– zákon upravující distribuci poji!t%ní (tento zákon nám 
ukládá zejména kontrolovat dodr$ování povinností 
poji!*ovacích zprost(edkovatel#, a za tímto ú&elem 
Vás m#$eme kontaktovat pro zji!t%ní Va!í zp%tné 
vazby t"kající se pr#b%hu sjednávání poji!t%ní), 

– zákon &. 69/2006 Sb., o provád%ní mezinárodních 
sankcí (tento zákon ukládá povinnost prov%(ovat, $e 
klient není subjektem mezinárodních sankcí). 

 
Pro tyto ú&ely osobní údaje uchováváme po dobu, po 
kterou nám jejich zpracování ukládají právní p(edpisy, 
tj. maximáln% po dobu 10 let ode dne ukon&ení 
smluvního vztahu. Proto$e nám toto zpracování ukládá 
zákon, nem#$ete proti tomuto zpracování vznést 
námitku ani odvolat souhlas, nebo* jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.  
 
 

C. Pro" zpracováváme osobní údaje  
pro ú"ely marketingu? 

 
V rámci poji!*ovací &innosti se Vám sna$íme nabízet 
na!e produkty a slu$by, p(ípadn% Vás odm%)ovat 
formou odm%n a slev u n%kter"ch na!ich partner#. Tyto 
marketingové aktivity vykonáváme 
a) v ur&it"ch p(ípadech bez Va!eho souhlasu na 

základ% na!eho oprávn%ného zájmu; 
b) v ur&it"ch p(ípadech pouze na základ% Va!eho 

souhlasu. 
 
Marketingové aktivity provád!né na základ!  
na&eho oprávn!ného zájmu 
 
Na základ% na!eho oprávn%ného zájmu budeme 
zpracovávat Va!e identifika&ní a kontaktní údaje a údaje 
o vyu$ívání slu$eb a informovat Vás o na!ich nov"ch 
produktech a slu$bách. Nabídku od nás m#$ete dostat 
elektronicky, zejména SMSkou, e-mailem, p(es sociální 
sít% nebo telefonicky, nebo klasick"m dopisem &i 
osobn% od na!ich zástupc#. 
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Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku 
podrobn%ji popsa nou v kapitole „Právo vznést námitku 
proti zpracování“. Pokud vyu$ijete svého práva vznést 
námitku proti zpracování Va!ich osobních údaj# pro 
marketingové ú&ely, jsme povinni Va!e osobní údaje 
pro tento ú&el dále nezpracovávat. 
 
Nep(ejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali 
s elektronick"mi obchodními sd%leními, máte právo 
jejich zasílání od po&átku odmítnout postupem 
uveden"m v pojistné smlouv%, p(ípadn% v ka$dém 
elektronic kém sd%lení, které Vám za!leme.  
 
Marketingové aktivity provád!né pouze s Va&ím 
souhlasem 
 
Jste-li pojistník, budeme na základ% Va!eho souhlasu 
zpracovávat Va!e identifika"ní a kontaktní údaje, 
údaje pro vyhodnocení pot%eb a posouzení vhodnosti 
poji&t!ní, údaje pro ocen!ní rizika p%i vstupu do 
poji&t!ní a údaje o vyu#ívání slu#eb, a to pro ú&ely: 
– zasílání slev &i jin"ch nabídek t(etích stran, a to 

i elektronick"mi prost(edky, a  
– provád%ní na!ich vlastních marketingov"ch aktivit, 

které p(esahují ná! oprávn%n" zájem, kdy se jedná 
o zpracování za ú&elem vyhodnocení Va!ich pot(eb 
a zasílání relevantn%j!ích nabídek, v rámci kterého 
m#$eme sledovat Va!e chování, spojovat osobní 
údaje shromá$d%né pro odli!né ú&ely a pou$ívat 
pokro&ilé analytické techniky. 

 
Tento souhlas je dobrovoln", platí po dobu neur&itou, 
m#$ete jej v!ak kdykoliv odvolat. V p(ípad%, $e souhlas 
odvoláte, nebude mo$né n%které na!e nabídky pln% 
p(izp#sobit Va!im pot(ebám a nebudeme Vám zasílat 
slevy &i nabídky t(etích stran. 
 
Ud%len" souhlas m#$ete kdykoliv odvolat písemn% na 
adrese Kooperativa poji!*ovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, Brn%nská 634, 664 42 Mod(ice, nebo zasláním 
kopie dokumentu s Va!ím podpisem na e-mail 
info@koop.cz. K odvolání souhlasu m#$ete vyu$ít 
formulá( „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údaj# pro ú&ely marketingu“, kter" je dostupn" na 

na!ich webov"ch stránkách www.koop.cz v sekci 
„O poji!*ovn% Kooperativa”. 
 
Informace o odvolání souhlasu m#$ete také získat 
prost(ednictvím klientské linky na &ísle +420 957 105 105 
nebo na e-mailu info@koop.cz. 
 
 

D. Kdo Va&e osobní údaje zpracovává  
a komu je p%edáváme? 

 
V!echny zmín%né osobní údaje zpracováváme my jako 
správce. To znamená, $e my stanovujeme shora 
vymezené ú&ely, pro které Va!e osobní údaje shro -
ma$,ujeme, ur&ujeme prost(edky zpracování a odpo -
vídá me za jeho (ádné provedení. 
 
Pro zpracování osobních údaj# rovn%$ vyu$íváme 
slu$eb dal!ích zpracovatel#, kte(í osobní údaje zpraco -
vávají na ná! pokyn. Takov"mi zpracovateli jsou 
zejména: 
a) externí tiskárny v p(ípad%, kdy zpracovávají osobní 

údaje pro ú&ely tisku a rozesílání korespondence 
t"kající se poji!t%ní, tedy pro ú&ely na!í vnit(ní 
administrativní pot(eby, 

b) advokáti a spole&nosti zaji!*ující vymáhání pohle -
dávek, v p(ípad%, kdy zpracovávají osobní údaje za 
ú&elem ochrany na!ich právních nárok#, 

c) marketingové agentury v p(ípad%, kdy zpracovávají 
osobní údaje, aby nám pomohly s p(ípravou 
a koordinací na!ich obchodních a reklam ních 
aktivit, tedy pro ú&ely nabízení na!ich vlastních 
produkt# a slu$eb, 

d) externí likvidáto(i v p(ípad%, kdy zpracovávají 
osobní údaje pro ú&ely likvidace pojistn"ch událostí, 

e) smluvní léka(i v p(ípad%, kdy zpracovávají osobní 
údaje o zdravotním stavu pro ú&ely posouzení 
p(ijatelnosti do poji!t%ní nebo likvidace pojistn"ch 
událostí, 

f) poji!*ovací zprost(edkovatelé v p(ípad%, kdy zpraco -
vávají osobní údaje pro ú&ely kalkulace, návrhu 
a uzav(ení pojistné smlouvy, správy a ukon&ení 
pojistné smlouvy nebo pro ú&ely zasílání na!ich 
reklamních sd%lení, 
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g) poskytovatelé informa&ních systém# a technické 
infrastruktury v p(ípad%, kdy spravují interní sy -
stémy pro správu osobních údaj# pro ú&ely vnit(ní 
administrativní pot(eby, 

h) dal!í poji!*ovny, které pro nás v rámci outsourcingu 
provád%jí zpracování na základ% p(íslu!né smlouvy 
o sdílení náklad#. 

 
Va!e osobní údaje m#$eme p(edávat také dal!ím 
subjekt#m, které se nachází v roli správce. Jedná se 
zejména o zaji!*ovny, tedy spole&nosti, se kter"mi jsme 
si rozd%lili pojistné riziko a které v p(ípad% pojistné 
události ponesou &ást v"daj# na pojistné pln%ní, nebo 
jiné poji!*ovny, abychom si rovn%$ s nimi rozd%lili 
pojistné riziko.  
 
Vzhledem k tomu, $e zpracovatele a zajistitele, které 
zapojujeme do zpracování, m#$eme zm%nit, jejich 
aktuální seznam naleznete na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O poji!*ovn% Kooperativa“. 
 
Sou&asn% m#$eme p(edávat osobní údaje také 'eské 
asociaci poji!*oven (I'O: 49624024) a ostatním 
poji!*ovnám, a to v rámci pln%ní povinností p(i prevenci 
a odhalování pojistného podvodu dle zákona 
&. 277/2009 Sb., o poji!*ovnictví, a dále v nezbytném 
rozsahu spole&nostem provád% jícím audit na!í &innosti. 
Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje p(edávat 
orgán#m státní správy, soud#m, orgán#m &inn"m 
v trestním (ízení, orgán#m dohledu v p(ípad%, $e nás 
o to po$ádají. Rovn%$ m#$eme osobní údaje p(edávat 
t%mto subjekt#m a exekutor#m na základ% na!ich 
oprávn%n"ch zájm#. 
 
 

P/EDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ0  
V RÁMCI CESTOVNÍHO POJI+T,NÍ 

 
V n%kter"ch p(ípadech cestovního poji!t%ní (zejména 
v p(ípad% repatriace) p(edáváme Va!e osobní údaje 
a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 
zdravotnick"m za(ízením v zahrani&í a dle sjednaného 
poji!t%ní i v zemích mimo Evropskou unii. To v$dy pouze 

v p(ípad%, kdy je takové p(edání nezbytné k poskytnutí 
zdravotních slu$eb v t%chto zemích.  
 
 

E. Z jak$ch zdroj( osobní údaje získáváme? 
 
Ve v%t!in% p(ípad# zpracováváme osobní údaje, které 
nám byly poskyt nuty p(ímo Vámi v rámci jednání 
o uzav(ení pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv 
jiného kontaktu s Vámi (zm%na smlouvy, uplatn%ní 
práva na opravu apod.), a to p(ípadn% i v souvislosti 
s jin"m poji!t%ním. 
 
Nejvíce osobních údaj# získáváme p(ímo od Vás, tím $e 
nám je vyplníte na p(íslu!n"ch formulá(ích a ve 
smluvní dokumentaci a v rámci telefo nick"ch hovor#, 
a to jak p(i kalkulaci, návrhu a uzav(ení pojistné 
smlouvy, tak p(i následné správ% poji!t%ní a (e!ení 
pojistn"ch událostí.  
 
Údaje o Va!em zdravotním stavu získáváme p(edev!ím 
prost(ednictvím zdravotního dotazníku, hlá!ení pojistné 
události a zdravotní dokumentace (léka(ské zprávy).  
 
V p(ípad%, $e jste poji!t%n", a* ji$ v rámci individuálního 
nebo skupino vého poji!t%ní, získáváme prost(ednictvím 
t%chto formulá(# Va!e osobní údaje v n%kter"ch 
p(ípadech p(ímo od pojistníka (nap(. pokud rodi& 
poskytuje informace o sv"ch d%tech).  
 
Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále 
zpracováváme osobní údaje z ve(ejn% dostupn"ch 
zdroj#, kter"mi jsou jak ve(ejné evidence (zejména 
ve(ejn" rejst(ík, insolven&ní rejst(ík), tak Vámi 
zve(ejn%né údaje na internetu, a to v$dy v souladu se 
zákonn"mi po$adavky.  
 
Dal!ím zdrojem osobních údaj# mohou b"t jiné 
subjekty, pokud tak stanoví zvlá!tní p(edpis (nap(. 
§ 129b zákona &. 277/2009 Sb., o poji!*ov nictví) nebo 
pokud jinému subjektu dáte souhlas s p(edáváním 
Va!ich osobních údaj# (nap(. ud%lením souhlasu 
k nabízení v"robk# a slu$eb t(etích stran).  
 

64



F. Kdy dochází k automatizovanému  
rozhodování? 

 
P(i zpracování osobních údaj# vyu$íváme v n%kter"ch 
p(ípadech prvky automatizovaného rozhodování. To se 
uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné 
smlouvy (v&etn% jejího obnovení) a dále v rámci její 
správy, jedná se tak o zpracování, které je nezbytné 
k uzav(ení nebo pln%ní pojistné smlouvy. 
 
Automatizované rozhodování spo&ívá v tom, $e ná! 
kalkula&ní program na základ% Va!ich osobních údaj# 
a dal!ích dostupn"ch informací vypo&ítá pojistné, pop(. 
pojistnou &ástku.  
 
Stejn% tak tento program kontroluje a hlídá zejména 
v&asné zaplacení pojistného nebo v p(ípad% prodlení 
s úhradou Vás upozorní, p(ípadn% informuje o zániku 
pojistné smlouvy. Prost(ednictvím tohoto programu je 
také zaji!t%na automatická obnova smluv. Tyto procesy 
probíhají automatizovan% bez zapojení lidského prvku. 
Toto nám ve v"sledku umo$)uje soust(edit se na to, 
abychom Vám poskytovali i jiné slu$by a zlep!ovali 
na!e produkty. 
 
M#$ete po$adovat, aby takové rozhodnutí bylo 
p(ezkoumáno, zejména pokud se domníváte, $e auto -
matizované rozhodnutí je nesprávné, a to zp#sobem 
podrobn%ji popsan"m v kapitole „Právo na p(ezkum 
automa tizovaného rozhodnutí“.  
 
 

G. Jaká máte práva p%i zpracování 
osobních údaj(? 

 
Stejn% jako my máme svá práva a povinnosti p(i 
zpracování Va!ich osobních údaj#, máte také Vy p(i 
zpracování Va!ich osobních údaj# ur&itá práva. Mezi 
tato práva pat(í: 
 
Právo na p%ístup 
Zjednodu!en% (e&eno máte právo v%d%t, jaké údaje 
o Vás zpracováváme, za jak"m ú&elem, po jakou dobu, 
kde Va!e osobní údaje získáváme, komu je p(edáváme, 

kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte dal!í práva 
související se zpracováním Va!ich osobních údaj#. To 
v!e jste se dozv%d%l v t%chto Informacích o zpracování 
osobních údaj#. Pokud si v!ak nejste jist", které osobní 
údaje o Vás zpracováváme, m#$ete nás po$ádat 
o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás t"kají, jsou 
&i nejsou z na!í strany zpracovávány, a pokud tomu tak 
je, máte právo získat p(ístup k t%mto osobním údaj#m. 
V rámci práva na p(ístup nás m#$ete po$ádat o kopii 
zpracovávan"ch osobních údaj#, p(i&em$ první kopii 
Vám poskytneme bezplatn% a dal!í kopie s poplatkem.  
 
Právo na opravu 
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, $e osobní údaje, které 
o Vás zpracová váme, jsou nep(esné nebo neúplné, 
máte právo na to, abychom je bez zbyte&ného odkladu 
opravili, pop(ípad% doplnili.  
 
Právo na v$maz 
V n%kter"ch p(ípadech máte právo, abychom Va!e 
osobní údaje vymazali. Va!e osobní údaje bez zbyte& -
ného odkladu vyma$eme, pokud je spln%n n%kter" 
z následujících d#vod#:  
– Va!e osobní údaje ji$ nepot(ebujeme pro ú&ely, pro 

které jsme je zpracovávali,  
– odvoláte souhlas se zpracováním osobních údaj#, 

p(i&em$ se jedná o údaje, k jejich$ zpracování je Vá! 
souhlas nezbytn", a zárove) nemáme jin" d#vod, 
pro& tyto údaje pot(ebujeme nadále zpracovávat 
(nap(íklad pro obhajobu na!ich právních nárok#), 

– vyu$ijete svého práva vznést námitku proti 
zpracování (viz ní$e kapitola „Právo vznést námitku 
proti zpracování“) u osobních údaj#, které zpraco -
váváme na základ% na!ich oprávn%n"ch zájm#, a my 
shledáme, $e ji$ $ádné takové oprávn%né zájmy, které 
by toto zpracování oprav)ovaly, nemáme, nebo  

– uká$e se, $e námi provád%né zpracování osobních 
údaj#  p(estalo b"t v souladu s obecn% závazn"mi 
p(edpisy.  

 
Ale m%jte prosím na pam%ti, $e i kdy$ p#jde o jeden 
z t%chto d#vod#, neznamená to, $e ihned sma$eme 
v!echny Va!e osobní údaje. Toto právo se toti$ 
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neuplatní v p(ípad%, $e zpracování Va!ich osobních 
údaj# je i nadále nezbytné pro: 
– spln%ní na!í právní povinnosti (viz v"!e kapitola 

„Zpracování bez Va!eho souhlasu“),  
– ú&ely archivace, v%deckého &i historického v"zkumu 
&i pro statistické ú&ely, nebo 

– ur&ení, v"kon nebo obhajobu na!ich právních nárok# 
(viz v"!e kapitola „Zpracování bez Va!eho sou -
hlasu“). 

 
Právo na omezení zpracování 
V n%kter"ch p(ípadech m#$ete krom% práva na v"maz 
vyu$ít právo na omezení zpracování osobních údaj#. 
Toto právo Vám umo$)uje v ur&it"ch p(ípadech 
po$adovat, aby do!lo k ozna&ení Va!ich osobních údaj# 
a tyto údaje nebyly p(edm%tem $ádn"ch dal!ích 
operací zpracování – v tomto p(ípad% v!ak nikoliv 
nav$dy (jako v p(ípad% práva na v"maz), ale po 
omezenou dobu. Zpracování osobních údaj# musíme 
omezit kdy$: 
– popíráte p(esnost osobních údaj#, ne$ se dohod -

neme, jaké údaje jsou správné, 
– Va!e osobní údaje zpracováváme bez dostate&ného 

právního základu (nap(. nad rámec toho, co 
zpracovávat musíme), ale Vy budete p(ed v"mazem 
takov"ch údaj# up(ednost)ovat pouze jejich omezení 
(nap(. pokud o&ekáváte, $e byste nám v budoucnu 
takové údaje stejn% poskytl), 

– Va!e osobní údaje ji$ nepot(ebujeme pro shora 
uvedené ú&ely zpracování, ale Vy je po$adujete pro 
ur&ení, v"kon nebo obhajobu sv"ch právních nárok#, 
nebo  

– vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku 
je podrobn%ji popsáno ní$e v kapitole „Právo vznést 
námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou 
!et(íme, je-li Va!e námitka oprávn%ná, jsme povinni 
zpracování Va!ich osobních údaj# omezit. 

 
Právo na p%enositelnost 
Máte právo získat od nás v!echny Va!e osobní údaje, 
které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme 
na základ% Va!eho souhlasu a na základ% pln%ní 
smlouvy. Va!e osobní údaje Vám poskytneme ve 

strukturovaném, b%$n% pou$ívaném a strojov% &itelném 
formátu. Abychom mohli na Va!i $ádost údaje snadno 
p(evést, m#$e se jednat pouze o údaje, které zpraco -
váváme automatizovan% v na!ich elektronick"ch 
databázích. Touto formou Vám tedy nem#$eme p(enést 
v$dy a za v!ech okolností v!echny údaje, které jste 
vyplnil v na!ich formulá(ích (nap(íklad Vá! vlastnoru&ní 
podpis). 
 
Právo vznést námitku proti zpracování 
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních 
údaj#, k n%mu$ dochází na základ% na!eho opráv -
n%ného zájmu (viz v"!e kapitoly „Zpracování bez 
Va!eho souhlasu“ a „Marketingové aktivity provád%né 
na základ% na!eho oprávn%ného zájmu“). Jde-li 
o marketingové aktivity, p(estaneme Va!e osobní údaje 
zpracovávat bez dal!ího; v ostatních p(ípadech tak 
u&iníme, pokud nebudeme mít záva$né oprávn%né 
d#vody pro to, abychom v takovém zpracování 
pokra&ovali.  
 
Právo na p%ezkum automatizovaného rozhodnutí 
Máte právo $ádat p(ezkum automatizovaného roz -
hodnutí, a to zejména pokud se domníváte, $e takové 
rozhodnutí je nesprávné. Toto právo m#$ete uplatnit 
zp#sobem uveden"m ní$e v kapitole „Jak lze uplatnit 
jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva m#$ete 
po$adovat, aby rozhod nutí bylo p(ezkoumáno &lov% -
kem, a m#$ete vyjád(it sv#j názor ve vztahu 
k takovému rozhodnutí.  
 
Právo podat stí#nost 
Uplatn%ním práv v"!e uveden"m zp#sobem není nijak 
dot&eno Va!e právo podat stí$nost u Ú(adu pro ochranu 
osobních údaj#, a to zp#sobem uveden"m ní$e 
v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo 
m#$ete uplatnit zejména v p(ípad%, $e se domníváte, $e 
Va!e osobní údaje zpracováváme neoprávn%n% nebo 
v rozporu s obecn% závazn"mi právními p(edpisy. 
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H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 
 
Ve v!ech zále$itostech souvisejících se zpracováním 
Va!ich osobních údaj#, a* ji$ jde o dotaz, uplatn%ní 
práva, podání stí$nosti &i cokoliv jiného, se m#$ete 
obracet na na!eho pov%(ence pro ochranu osobních 
údaj#. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na 
na!ich webov"ch stránkách www.koop.cz v sekci 
„O poji!*ovn% Kooperativa“. 
 
Pov%(ence lze kontaktovat kter"mkoliv z následujících 
prost(edk#: 
E-mailem na: dpo@koop.cz 
Písemn% na adrese: Pob(e$ní 665/21, Karlín, Praha 8, 
186 00 
Informace o mo$nostech kontaktovat pov%(ence 
m#$ete také získat prost(ednictvím klientské linky na 
&ísle +420 957 105 105. 
 
Va!i $ádost vy(ídíme bez zbyte&ného odkladu, maxi -
máln% v!ak do jednoho m%síce. Ve v"jime&n"ch 
p(ípadech, zejména z d#vodu slo$itosti Va!eho po$a -
davku, jsme oprávn%ni tuto lh#tu prodlou$it o dal!í dva 
m%síce. O takovém p(ípadném prodlou$ení a jeho 
zd#vodn%ní Vás samoz(ejm% budeme informovat.  
 
Formulá%e k uplatn!ní práv 
Abychom Vám je!t% více usnadnili uplatn%ní Va!ich 
práv, m#$ete vyu$ít formulá(e, které jsou dostupné na 
na!ich webov"ch stránkách www.koop.cz v sekci 
„O poji!*ovn% Kooperativa“ nebo na vy$ádání na 
jakékoliv pobo&ce Kooperativy poji!*ovny, a.s., Vienna 
Insurance Group.  
 

Podání stí#nosti u Ú%adu pro ochranu osobních údaj( 
Stí$nost proti námi provád%nému zpracování osobních 
údaj# m#$ete podat u Ú(adu pro ochranu osobních 
údaj#, kter" sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7.  
 
Dal!í informace a novinky z oblasti ochrany osobních 
údaj# naleznete na na!ich webov"ch stránkách 
www.koop.cz v sekci „O poji!*ovn% Kooperativa“.  
Na tomto míst% také naleznete v$dy nejaktuáln%j!í verzi 
tohoto dokumentu.  
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Oce)ovací tabulky 
 
 
Tyto oce)ovací tabulky platí pro likvidaci pojistnych 
událostí oznámenych poji!*ovn% od 1. 1. 2019 
z následujících poji!t%ní: 
 
(TP) T!lesné Po&kození zp#sobené úrazem ve form% 

procentního podílu z pojistné &ástky 
 
(DO) T%lesné po!kození zp#sobené úrazem ve form% 

Denního Od&kodného 
 
(PN) Pracovní Neschopnost následkem úrazu nebo 

nemoci 
 
(TN) Trvalé Následky úrazu 
 
 

SPOLE)NÉ ZÁSADY PRO STANOVENÍ POJISTNÉHO 
PLN,NÍ ZA T,LESNÉ PO+KOZENÍ ZP0SOBENÉ 
ÚRAZEM VE FORM, PROCENTNÍHO PODÍLU 
Z POJISTNÉ )ÁSTKY I VE FORM, DENNÍHO 

OD+KODNÉHO A ZA PRACOVNÍ NESCHOPNOST 
 
1. V p(ípad% poji!t%ní, u kter"ch se pojistné pln%ní &i 

jeho maximální v"!e stanoví podle Oce*ovacích 
tabulek, se pou#ijí Oce*ovací tabulky platné ke 
dni, kdy bylo poji&'ovn! doru"eno oznámení 
o p%íslu&né pojistné události. Poji!*ovna m#$e 
oce)ovací tabulky b%hem trvání poji!t%ní 
jednostrann% m%nit v závislosti na v"voji poznatk# 
medicíny a zji!t%ní poji!*ovny získan"ch p(i 
vy(izování pojistn"ch událostí. Aktuální verze 
Oce)ovacích tabulek je k dispozici na internetov"ch 
stránkách poji!*ovny. 

 
2. Pojistné pln%ní poji!*ovna poskytne bu, ve form% 

procentního podílu z pojistné &ástky, nebo ve form% 
denního od!kodného jako sou&in po&tu dn# lé&ení, 
resp. pracovní neschopnosti a sjednané pojistné 
&ástky, a to podle toho, co je sjednáno v pojistné 
smlouv%. 

3. V"!e pojistného pln%ní se stanoví na základ! 
léka%em potvrzené diagnózy a podle oce)ovací 
tabulky pro TP, DO a PN, v ní$ je pro jednotlivá 
t%lesná po!kození uvedeno hodnocení v procentech 
(pro pojistné pln%ní za t%lesné po!kození ve form% 
procentního podílu z pojistné &ástky), nebo 
maximálním po&tem dn# (pro pojistné pln%ní za 
t%lesné po!kození ve form% denního od!kodného 
a za pracovní neschopnost). 

 
4. Procentní podíl nebo maximální po&et dn# uveden" 

v oce)ovací tabulce je stanoven podle pr(m!rné 
doby nezbytného lé"ení, co$ je doba, které je podle 
poznatk# medicíny obvykle t(eba ke zhojení nebo 
ustálení t%lesného po!kození zp#sobeného úrazem 
nebo vylé&ení akutního stavu daného onemocn%ní; 
vyjad(uje ur&it" pr#m%r individuálních dob lé&ení 
tého$ t%lesného po!kození nebo onemocn%ní 
u v%t!ího po&tu osob bez p(ihlédnutí k jejich stá(í 
a individuálním vliv#m na délku lé&ení. 

 
5. V p(ípad% úrazu poskytne poji!*ovna pojistné pln%ní 

jen tehdy, je-li první o!et(ení provedeno v dob%, 
kdy jsou p%ítomny objektivní p%íznaky t%lesného 
po!kození zji!t%né p(i tomto prvním léka(ském 
vy!et(ení (nikoli pouze subjektivní potí$e udávané 
poji!t%n"m, jako nap(. bolestivost) a je k dispozici 
zpráva z tohoto vy!et(ení jednozna&n% specifikující 
diagnózu, úrazov" d%j (mechanizmus vzniku 
úrazu) a objektivn% zji!t%né následky úrazu a dále 
(ádn% vedená zdravotnická dokumentace z celé 
doby lé&ení, v ní$ je popsán zp#sob lé&ení adekvátní 
danému t%lesnému po!kození. Na dodate"n! 
vyhotovené léka%ské zprávy, resp. prohlá!ení, 
které se neshodují s autentickou zdravotnickou 
dokumentací, nebude brát poji&'ovna z%etel. 

 
6. Poskytnutí pojistného pln%ní m#$e b"t v p(íslu!né 

oce)ovací tabulce vázáno na spln!ní ur"ité pod -
mínky (nap(íklad zp#sob lé&ení); není-li taková 
podmínka spln%na, poji!*ovna nemusí pojistné 
pln%ní poskytnout, pop(ípad% je poskytne v ni$!í 
v"!i, a to podle pravidel stanoven"ch v této 
oce)ovací tabulce. 
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7. Za t%lesná po!kození, u kter"ch je uvedeno 
hodnocení „0 %“ nebo „0 dn#“, nenále$í pojistné 
pln%ní a nep(ipou!tí se analogické hodnocení. 
Pojistné pln%ní rovn%$ nenále$í, dojde-li úrazem 
k po!kození protetick"ch pom#cek. 

 
 

PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ A VYSV,TLENÍ POJM0 
PRO Ú)ELY STANOVENÍ POJISTNÉHO PLN,NÍ 

 
1. Za pohmo#d!ní (kontuzi) t!#&ího stupn! 

a nata#ení (distenzi) svalu se pova$uje t%lesné 
po!kození, 
a) které se vyzna&uje otokem, hematomem nebo 

prosáknutím podko$í, 
b) u n%ho$ je provedeno chirurgické, ortopedické 

nebo traumatologické vy!et(ení, 
c) u n%ho$ je mechanizmus úrazu adekvátní 

takovému t%lesnému po!kození, 
d) jeho$ délka lé&ení je minimáln% 2 t"dny. 

 
Pojistné pln%ní za tato t%lesná po!kození m#$e b"t 
poskytnuto pouze p(i spln%ní v!ech uveden"ch 
podmínek, p(i&em$ nata$ení svalu se hodnotí 
analogicky jako pohmo$d%ní t%$!ího stupn%. 

 
2. Podvrtnutí (distorze) je poran%ní m%kk"ch &ástí 

kloubu vzniklé zpravidla nep(ím"m p#sobením 
násilí ve form% násilného pasivního pohybu, kter" 
p(esáhl fyziologick" rozsah pohyb# v kloubu. 
Nata#ení (distenze) vazu a &lachy v kloubu se 
hodnotí analogicky jako podvrtnutí. Jako podvrtnutí 
se analogicky hodnotí i p(ípady, kdy je léka(em 
diagnostikováno natr#ení nebo p%etr#ení (ruptura) 
kloubního pouzdra bez posti$ení dal!ích struktur. 
Za podvrtnutí, nata#ení vazu a &lachy v kloubu 
a za po&kození kloubního pouzdra se pova$uje 
t%lesné po!kození, 
a) které se vyzna&uje otokem, 
b) u n%ho$ je provedeno chirurgické, ortopedické 

nebo traumatologické vy!et(ení, 
c) u n%ho$ je provedeno RTG vy!et(ení (platí pouze 

pro podvrtnutí), 

d) u n%ho$ je mechanizmus úrazu adekvátní 
takovému t%lesnému po!kození, 

e) jeho$ délka lé&ení je minimáln% 2 t"dny. 
Pojistné pln%ní za tato t%lesná po!kození m#$e b"t 
poskytnuto pouze p(i spln%ní v!ech uveden"ch 
podmínek. Pokud nejsou spln%ny uvedené 
podmínky, hodnotí se jako pohmo$d%ní. 

 
3. Pokra&uje-li násilí je!t% dále, m#$e vést k "áste" -

nému vymknutí (subluxaci) nebo k úplnému 
vymknutí kloubu (luxaci). Subluxace se hodnotí 
jako podvrtnutí (p(i spln%ní podmínek uveden"ch 
v odstavci 2). Za vymknutí plní poji!*ovna za 
podmínky, $e je provedeno RTG vy!et(ení p(ed 
rozhodnutím o mo$né repozici kloubu léka(em. 
Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako 
podvrtnutí. Dojde-li k prvnímu vymknutí p(ed 
po&átkem poji!t%ní, hodnotí se vymknutí vzniklá 
v dob% trvání poji!t%ní jako podvrtnutí. 

 
4. T%lesná po!kození, která jsou ozna&ena slovy 

„podez(ení“, „mo$né“, „suspektní“, „susp.“, 
„verisimile“, „v.s.,“„verosimile“, „probabile“, 
„possibile“, „prob.“ apod., se pova$ují za s ur&itostí 
neprokázaná. 

 
5. Zlomeniny (fraktury) kostí a chrupavek musí b"t 

s ur&itostí prokázané diagnostickou zobrazovací 
metodou. Zlomeniny s ur&itostí neprokázané (viz 
p(edchozí odstavec) se v kloubu hodnotí jako 
podvrtnutí a na ostatních &ástech kosti jako 
pohmo$d%ní. 

 
6. Za otev(enou zlomeninu se pova$uje zlomenina 

kosti s poru!ením ko$ního krytu, které zasahuje a$ 
ke kosti a tím ji obna$í. Za infrakce (s v"jimkou 
$eber), fisury, odlomení hran kostí a mal"ch 
úlomk#, za subperiostální zlomeniny a odlou&ení 
epifys (epifyseolysy) plní poji!*ovna v rozsahu 
uvedeném v oce)ovací tabulce pro pro TP, DO a PN 
pro neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná 
zlomenina v oce)ovací tabulce uvedena, plní se za 
ni polovinou hodnocení stanoveného pro úplnou 
zlomeninu. Pokud neúplná zlomenina je v oce)o -
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vací tabulce uvedena, pak se podle tohoto kódu 
hodnotí neúplné zlomeniny bez posunutí 
i s posunutím. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se 
otev%ené zlomeniny jako operované. 

 
7. Diagnostickou zobrazovací metodou se rozumí 

rentgenové vy!et(ení (RTG), ultrazvukové vy!et(ení 
(sonografie), magnetická rezonance (MR, MRI), 
po&íta&ová tomografie (CT), elektromyografie 
(EMG), elektroencefalografie (EEG), elektrokardio -
grafie (EKG), artroskopie (ASK), p(ípadn% jiné. 

 
8. Pevnou fixací se rozumí sádrová nebo plastová 

fixace, ortéza, pevná dlaha. U prst# dolních kon&etin 
se za pevnou fixaci pova$uje rovn%$ náplas*ová 
fixace. Za pevnou fixaci se nepova#uje zinkoklih, 
!krobov" obvaz, obvaz, obinadlo, taping. 

 
9. Operací v p%ípad! po&kození m!kk$ch struktur 

kloubu kon"etiny se rozumí 
a) se!ití sval#, !lach a vaz# nebo jejich plastika, 
b) se!ití, &áste&né nebo úplné odstran%ní menisk# 

(menisektomie). 
 
10. Operací v p%ípad! zlomenin kostí se rozumí 

stabilizace zlomeniny spojením kostních fragment# 
kovov"mi implantáty (dlahy, !rouby, dráty, h(eby, 
zevní fixátory). 

 
 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ POJISTNÉHO PLN,NÍ  
ZA T,LESNÉ PO+KOZENÍ ZP0SOBENÉ ÚRAZEM  
VE FORM, PROCENTNÍHO PODÍLU Z POJISTNÉ 

)ÁSTKY 
 
1. Oce)ovací tabulka pro TP, DO a PN obsahuje kódy 

pro jednotlivá t%lesná po!kození zp#sobená 
úrazem, za která je pojistné pln%ní v%t!inou 
stanoveno pevn"m procentem (s v"jimkou n%kte -
r"ch t%lesn"ch po!kození, která jsou hodnocena 
procentním rozp%tím). Pojistné pln%ní ve sloupci TP 
(%) se stanoví ve v"!i procentního podílu ze 
sjednané pojistné &ástky. 

 

2. Ve sporn"ch p(ípadech nebo v p(ípadech, kdy 
t%lesné po!kození zp#sobené úrazem není 
v oce)ovací tabulce uvedeno nebo jeho hodnocení 
je v ní uvedeno procentním rozp%tím, ur&í 
poji!*ovna v"!i pojistného pln%ní podle t%lesného 
po!kození, které je v oce)ovací tabulce uvedeno a je 
s ním povahou a rozsahem nejvíce srovnatelné, 
nebo pou$ije ní$e uvedenou pomocnou tabulku, 
v ní$ dob% lé&ení v t"dnech odpovídají procenta 
pojistného pln%ní. Doba lé&ení se zaokrouhluje na 
celé t"dny, a to tak, $e poslední zapo&at" t"den se 
po&ítá jako cel" t"den. 
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Doba 
lé"ení v 
t$dnech

Pojistné 
pln!ní  

v %

Doba 
lé"ení v 
t$dnech

Pojistné 
pln!ní  

v %

1 1 16 22

2 2 17 24

3 3 18 26

4 4 19 28

5 5 20 30

6 6 21 32

7 7 22 34

8 8 23 36

9 9 24 38

10 10 25 40

11 12 26 42

12 14 27 44

13 16 28 46

14 18 29 48

15 20 30 50

31 52 42 74

32 54 43 76

33 56 44 78



3. Pokud následkem jednoho úrazu dojde na jedné 
"ásti t!la k více t!lesn$m po&kozením, procentní 
podíly za taková t%lesná po!kození se nes"ítají, ale 
poji!*ovna poskytne pojistné pln%ní pouze za 
t%lesné po!kození s nejvy!!ím procentním podílem. 

 
4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde na r(zn$ch 

"ástech t!la k více t!lesn$m po&kozením, 
poskytne poji!*ovna pojistné pln%ní ve v"!i sou&tu 
procent ních podíl# za taková t%lesná po!kození, 
maximáln% v!ak ve v"!i sta procent pojistné &ástky 
uvedené pro toto pojistné pln%ní v pojistné 
smlouv%; to neplatí pro chirurgicky o!et(ené rány, 
plo!né abraze, popáleniny, poleptání, omrzliny, cizí 
t%líska a pohmo$d%ní (v&etn% mnoho&etn"ch 
pohmo$d%nin na r#zn"ch &ástech t%la), u nich$ se 
vzhledem ke stejnému charakteru po!kození 
procentní podíly nes&ítají. 

 
5. Dojde-li v dob% lé&ení t%lesného po!kození 

k dal&ímu úrazu poji!t%ného, je takov" úraz novou 
pojistnou událostí a poji!*ovna poskytne za t%lesné 
po!kození zp#sobené nov"m úrazem pojistné 
pln%ní nezávisle na pojistném pln%ní za t%lesné 
po!kození zp#sobené p(edchozím úrazem. 

 
 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ POJISTNÉHO PLN,NÍ  
ZA T,LESNÉ PO+KOZENÍ ZP0SOBENÉ ÚRAZEM  

VE FORM, DENNÍHO OD+KODNÉHO 
 
1. Oce)ovací tabulka pro TP, DO a PN obsahuje kódy 

pro jednotlivá t%lesná po!kození zp#sobená 
úrazem, za která je pojistné pln%ní ve sloupci DO 
(dny) stanoveno maximálním po"tem dn( lé"ení. 

 
2. Dobou lé"ení nebo té$ po"tem dn( lé"ení se 

rozumí doba nezbytného lé&ení t%lesného po!ko -
zení zp#sobeného úrazem podle zpráv odborného 
léka(e, kter" s obvyklou pravidelnou frekvencí 
provádí adekvátní a nezbytné lé&ebné postupy 
a terapii, které jsou z odborného hlediska nutné ke 
zlep!ení zdravotního stavu poji!t%ného; do doby 
nezbytného lé&ení není poji!*ovna povinna 
zahrnout ob&asné následné kontrolní prohlídky ani 
dobu rehabilitace, která nebyla p(edepsána 
léka(em, provedena ve zdravotnickém za(ízení 
a hrazena zdravotní poji!*ovnou. Rehabilitaci lze 
zahrnout do doby nezbytného lé&ení jen tehdy, je-
li zdokumentována záznamy z doby jejího prová -
d%ní, které popisují terapii a p(im%(enou progresi 
lé&by, a jde-li o fyzikální terapii provád%nou 
s obvyklou frekvencí odborn"m pracovníkem 
(fyzioterapeutem) nebo o úkony sm%(ující k ob -
nov% objektivn% m%(iteln"ch veli&in (jako nap(. 
rozsahu pohybu a svalové síly). Za nezbytné lé&ení 
se nepova$uje doba lé&ení, která je vyvolána 
(prodlou$ena) d(ív%j!ím poran%ním &i onemoc -
n%ním &ásti t%la, která byla posti$ena dan"m 
úrazem. 

 
3. Pojistné pln%ní za t%lesné po!kození zp#sobené 

úrazem ve form% denního od!kodného se stanoví 
jako sou&in po&tu dn# lé&ení t%lesného po!kození, 
maximáln! v&ak po"tu dn( stanoven$ch pro 
p%íslu&né t!lesné po&kození v oce*ovací tabulce, 
a &ástky denního od!kodného uvedené v pojistné 
smlouv%; poji!*ovna v!ak poskytne pojistné pln%ní 
maximáln% za 365 dn#. 
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Doba 
lé"ení v 
t$dnech

Pojistné 
pln!ní  

v %

Doba 
lé"ení v 
t$dnech

Pojistné 
pln!ní  

v %

34 58 45 80

35 60 46 82

36 62 47 84

37 64 48 86

38 66 49 88

39 68 50 92

40 70 51 96

41 72 52 100



4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde k více 
t%lesn"m po!kozením, po&ty dn# za taková t!lesná 
po&kození se nes"ítají, ale poji!*ovna poskytne 
pojistné pln%ní pouze za to t%lesné po!kození, pro 
které je v oce)ovací tabulce stanoven nejvy!!í 
po&et dn#. 

 
5. Pojistné pln%ní bude poskytnuto pouze za pod -

mínky, $e doba lé"ení a sou"asn! maximální 
po"et dn# stanoven" pro p(íslu!né t%lesné 
po!kození v oce)ovací tabulce p%esáhnou karen"ní 
dobu uvedenou v pojistné smlouv%, která b%$í ode 
dne po&átku doby lé&ení; v takovém p(ípad% 
poji!*ovna poskytne pojistné pln%ní od prvního dne 
doby lé&ení. 

 
6. Dojde-li v dob% lé&ení t%lesného po!kození k dal -

!ímu úrazu poji!t%ného a doby lé&ení obou úraz# 
se p(ekr"vají, zapo"ítávají se do celkové doby 
lé&ení p%ekr$vající se dny soub!#ného lé"ení 
n!kolika t!lesn$ch po&kození jen jednou. 

 
7. Ve sporn"ch p(ípadech nebo v p(ípadech, kdy 

t%lesné po!kození zp#sobené úrazem není v oce)o -
vací tabulce uvedeno, ur&í poji!*ovna v"!i 
pojistného pln%ní podle t%lesného po!kození, které 
je v oce)ovací tabulce uvedeno a je s ním povahou 
a rozsahem nejvíce srovnatelné, nebo podle 
skute&né doby lé&ení. 

 
 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ POJISTNÉHO PLN,NÍ ZA 
PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU 

 
1. Pracovní neschopnost znamená stav poji!t%ného, 

kter" odpovídá do&asné pracovní neschopnosti 
podle zákona o nemocenském poji!t%ní, potvrzen" 
p(íslu!n"m léka(em na formulá(i vystaveném 
podle uvedeného zákona (u poji!t%n"ch, kte(í jsou 
ú&astníky nemocenského poji!t%ní) nebo na 
formulá(i poji!*ovny (u poji!t%n"ch, kte(í nejsou 
ú&astníky nemocenského poji!t%ní). 

2. Oce)ovací tabulka pro TP, DO a PN obsahuje kódy 
pro jednotlivá t%lesná po!kození zp#sobená 
úrazem, za která je pojistné pln%ní ve sloupci PN 
(dny) stanoveno maximálním po"tem dn( pra -
cov ní neschopnosti. 

 
3. Pojistné pln%ní za pracovní neschopnost následkem 

úrazu se stanoví jako sou"in po"tu dn( pracovní 
neschopnosti podle následujícího odstavce a pojist -
né "ástky uvedené pro toto poji!t%ní v pojistné 
smlouv%. 

 
4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou poji!*ovna 

poskytne pojistné pln%ní, po&íná dnem, kter" léka( 
stanovil jako její po&átek, a kon&í dnem, kdy je 
pracovní neschopnost poji!t%ného z rozhodnutí 
léka(e ukon&ena, nejpozd!ji v&ak posledním dnem 
maximální doby pracovní neschopnosti podle 
oce*ovací tabulky; poji!*ovna v!ak poskytne 
pojistné pln%ní za v!echny pracovní neschopnosti 
následkem jednoho úrazu maximáln% za 365 dn# 
(za 1 000 dn# ze skupinového poji!t%ní, je-li 
poji!t%n"m zam%stnanec). Uvedená &asová 
omezení platí i v p(ípad%, $e pracovní neschopnost 
byla uznána pro více následk# úrazu. 

 
5. Pokud následkem jednoho úrazu dojde k více 

t%lesn"m po!kozením, po"ty dn( pracovní nescho -
pnosti za taková t%lesná po!kození se nes"ítají, ale 
poji!*ovna poskytne pojistné pln%ní pouze za 
t%lesné po!kození s nejvy!!ím po&tem dn# podle 
oce)ovací tabulky. 

 
6. Pojistné pln%ní za pracovní neschopnost bude 

poskytnuto pouze za podmínky, $e doba pracovní 
neschopnosti a sou"asn! maximální po"et dn( 
stanoven" pro p(íslu!né t%lesné po!kození v oce)o -
vací tabulce p%esáhnou karen"ní dobu uvedenou 
v pojistné smlouv%, která b%$í ode dne po&átku 
pracovní neschopnosti; v takovém p(ípad% poji!*ov -
na poskytne pojistné pln%ní od prvního dne 
pracovní neschopnosti. Tato podmínka musí b"t 
spln%na ve vztahu ke ka$dé pracovní neschopnosti, 
a to i v p(ípad%, $e vzniknou následkem jednoho 
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úrazu. Pokud je v!ak poji!t%n" v den následující po 
ukon&ení jedné pracovní neschopnosti znovu uznán 
práce neschopn"m a tato pracovní neschopnost 
vznikla v d#sledku stejného úrazu, pova$uje se tato 
pracovní neschopnost za pokra&ování p(edcházející 
pracovní neschopnosti. 

 
7. Dojde-li po ur&ité dob% od prvotního lé&ení 

t%lesného po!kození zp#sobeného úrazem k pra -
cov ní neschopnosti z d#vodu vyn!tí kostních dlah 
nebo jin"ch vnit(ních fixa&ních pom#cek, hodnotí 
se tato následná pé&e podle kódu 551 – Následná 
pé&e zahrnující vyn%tí kostních dlah nebo jin"ch 
vnit(ních fixa&ních pom#cek (platí pouze v p(ípad% 
vystavení samostatné pracovní neschop nosti 
v"slovn% pouze pro tuto diagnózu). 

 
 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ POJISTNÉHO PLN,NÍ  
ZA PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU 

NEBO NEMOCI 
 
1. Pojistnou událostí je pracovní neschopnost 

poji!t%ného, co$ je stav poji!t%ného, kter" odpovídá 
do&asné pracovní neschopnosti podle zákona 
o nemocenském poji!t%ní, potvrzen" p(íslu!n"m 
léka(em na formulá(i vystaveném podle uvede -
ného zákona (u poji!t%n"ch, kte(í jsou ú&astníky 
nemocenského poji!t%ní) nebo na formulá(i 
poji!*ovny (u poji!t%n"ch, kte(í nejsou ú&astníky 
nemocenského poji!t%ní). 

 
2. Oce)ovací tabulka pro TP, DO a PN obsahuje kódy 

pro jednotlivá t%lesná po!kození zp#sobená úrazem 
a nemocí, za která je pojistné pln%ní ve sloupci PN 
(dny) stanoveno maximálním po"tem dn( 
pracovní neschopnosti. 

 
3. Pojistné pln%ní za pracovní neschopnost následkem 

úrazu nebo nemoci se stanoví jako sou"in po"tu 
dn( pracovní neschopnosti podle následujícího 
odstavce a pojistné "ástky uvedené pro toto 
poji!t%ní v pojistné smlouv%. 

 

4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou poji!*ovna 
poskytne pojistné pln%ní, po&íná dnem, kter" léka( 
stanovil jako její po&átek, a kon&í dnem, kdy je 
pracovní neschopnost poji!t%ného z rozhodnutí 
léka(e ukon&ena, nejpozd%ji v!ak posledním dnem 
maximální doby pracovní neschopnosti podle 
oce*ovací tabulky; poji!*ovna v!ak poskytne 
pojistné pln%ní za pracovní neschopnost maxi -
máln% za 365 dn# (za 1 000 dn# ze skupino vého 
poji!t%ní, je-li poji!t%n"m zam%stnanec). Uvedená 
&asová omezení platí i v p(ípad%, $e pracovní 
neschopnost byla uznána pro více následk# úrazu 
&i pro více nemocí. 

 
5. Pokud v pracovní neschopnosti probíhá lé&ení pro 

více diagnóz, plní poji!*ovna za sou"et dob lé"ení 
v&ech t!chto diagnóz s p(ihlédnutím k maximál -
ním dobám pracovní neschopnosti podle oce)ovací 
tabulky; pokud se dny lé&ení t%chto diagnóz 
p(ekr"vají, zapo&ítávají se do celkové doby pracovní 
neschopnosti p%ekr$vající se dny soub!#ného 
lé"ení n!kolika diagnóz jen jednou. 

 
6. Pojistné pln%ní za pracovní neschopnost bude 

poskytnuto pouze za podmínky, $e doba pracovní 
neschopnosti a sou"asn! maximální po"et dn( 
stanoven" pro p(íslu!né t%lesné po!kození nebo 
onemocn%ní v oce)ovací tabulce p%esáhnou 
karen"ní dobu uvedenou v pojistné smlouv%, která 
b%$í ode dne po&átku pracovní neschopnosti; 
v p(ípad%, $e jde o pracovní neschopnost násled -
kem úrazu, poji!*ovna poskytne pojistné pln%ní od 
prvního dne pracovní neschopnosti. 

 
7. Jednou pojistnou událostí je nep(etr$itá pracovní 

neschopnost, a to bez ohledu na p(ípadnou zm%nu 
diagnózy b%hem trvání pracovní neschopnosti. 
Pokud je poji!t%n" v den následující po ukon&ení 
jedné pracovní neschopnosti znovu uznán práce 
neschopn"m a tato pracovní neschopnost vznikla 
v d#sledku stejné nemoci &i úrazu, pova$uje se tato 
pracovní neschopnost za pokra&ování p(edcházející 
pracovní neschopnosti. 
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8. Dojde-li po ur&ité dob% od prvotního lé&ení t%les -
ného po!kození zp#sobeného úrazem k pracovní 
neschopnosti z d#vodu vyn!tí kostních dlah nebo 
jin"ch vnit(ních fixa&ních pom#cek, hodnotí se tato 
následná pé&e podle kódu 551 – Následná pé&e 
zahrnující vyn%tí kostních dlah nebo jin"ch vnit(ních 
fixa&ních pom#cek (platí pouze pro pojistné pln%ní 
za pracovní neschopnost následkem úrazu 
v p(ípad% vystavení samostatné pracovní 
neschopnosti v"slovn% pouze pro tuto diagnózu). 

 
9. U kód# oce)ovací tabulky, podle kter"ch se stanoví 

pojistné pln%ní za pracovní neschopnost násled -
kem nemoci (kód 559 a následující), jsou uvedeny 
diagnózy podle Mezinárodní statistické klasifikace 
nemocí (MKN-10). 

 
 
ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A STANOVENÍ POJISTNÉHO 

PLN,NÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 
 
1. Kooperativa poji!*ovna, a.s., Vienna Insurance 

Group (dále té$ „poji!*ovna“ nebo „my“), poskytuje 
pojistné pln%ní za trvalé následky, které zanechal 
úraz, podle ujednání pojistné smlouvy, k ní 
vztahujících se pojistn"ch podmínek a Oce*ovacích 
tabulek platn$ch ke dni, kdy bylo poji&t!ní pro 
p(ípad trval"ch následk# úrazu, z n%ho$ jste jako 
poji!t%n" uplatnil právo na pojistné pln%ní, 
sjednáno; to se net"ká stanovení pojistného pln%ní 
za trvalé následky úrazu ze $ivotního poji!t%ní 
PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a ze skupinového 
poji!t%ní, kdy se pou$ijí Oce)ovací tabulky platné ke 
dni sjednání poji!t%ní pro p(ípad trval"ch následk# 
úrazu, z n%ho$ bylo uplatn%no právo na pojistné 
pln%ní. Podle Oce)ovacích tabulek platn"ch ke dni 
doru&ení oznámení trval"ch následk# mohou b"t 
trvalé následky zhodnoceny pouze tehdy, není-li 
jejich hodnocení podle t%chto tabulek ni$!í ne$ 
podle Oce)ovacích tabulek platn"ch ke dni sjednání 
poji!t%ní pro p(ípad trval"ch následk# úrazu. 

 
2. Zanechá-li úraz poji!t%nému nejpozd!ji do t%í let 

n%kter" z trval"ch následk# uveden" v „Oce)ovací 

tabulce trval"ch následk# úrazu“ (dále jen 
„Oce)ovací tabulka pro TN“), ohodnotíme jednotlivé 
trvalé následky p(íslu!n"m procentem podle této 
oce)ovací tabulky a pojistné pln!ní vyplatíme jako 
procentní podíl z pojistné "ástky. Toto procento 
ohodnocení trval"ch následk# musí odpovídat 
rozsahu trval"ch následk# po jejich ustálení, 
k n%mu$ dochází zpravidla do dvou let od úrazu 
s v"jimkou p(ípad#, kdy je rozsah trvalého 
t%lesného po!kození jednozna&n% z(ejm" p(ed 
uplynutím této doby. Pokud se v!ak trvalé následky 
neustálí ani do t%í let od úrazu, pak je ohodnotíme 
podle jejich stavu bezprost%edn! po uplynutí této 
lh(ty. Je-li p(íslu!n" trval" následek v oce)ovací 
tabulce pro TN ohodnocen procentním rozp%tím, 
ur&íme p(íslu!né procento trvalého t%lesného 
po!kození tak, aby v rámci daného rozp%tí odpoví -
dalo povaze a rozsahu trvalého t%lesného po!kození 
zp#sobeného úrazem. 

 
3. Kone&né hodnocení trval"ch následk# úrazu 

obvykle stanovíme na základ! posudku (návrhu 
ohodnocení trval"ch následk#) smluvního léka%e 
z p%íslu&ného oboru medicíny, jeho$ podkladem je 
léka(ské vy!et(ení nebo prohlídka poji!t%ného. 
Trvalé následky úrazu, které sv"m charakterem 
nevy$adují postup podle p(edchozí v%ty (nap(. 
ztrátová poran%ní, jizvy, popáleniny), ohodnotíme 
na základ% Vámi dolo$en"ch léka(sk"ch zpráv od 
odborného léka(e, které odpovídají povaze t%les -
ného po!kození zp#sobeného úrazem, je$ zanechal 
trvalé následky, i zp#sobu jeho lé&ení. 

 
4. Po kone&ném ohodnocení trval"ch následk# úrazu 

podle p(edchozího odstavce jsme oprávn%ni 
po$adovat Va!i sou&innost jako poji!t%ného i za 
ú&elem podrobení se kontrolnímu vy&et%ení trva -
l"ch následk# úrazu a jejich ohodnocení jin"m 
posudkov"m léka(em, a to na na!e náklady. 

 
5. Po$ádáte-li jako poji!t%n" písemn% o opakované 

ohodnocení trval$ch následk( úrazu a bude-li tato 
Va!e $ádost od#vodn%ná (nap(. s ohledem na 
zhor!ení zdravotního stavu), zajistíme Vám na Va!e 
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náklady kontrolní vy!et(ení p(íslu!n"m odborn"m 
léka(em, nejd(íve v!ak ke t(em let#m od úrazu. 

 
6 Pokud Vám jeden úraz zanechá více trval$ch 

následk( na r(zn$ch "ástech t!la, stanovíme 
celkové ohodnocení trval"ch následk# úrazu jako 
sou&et jejich procentního ohodnocení podle 
oce)ovací tabulky pro TN, maximáln! v&ak 100 %. 

 
7. Pokud následkem jednoho úrazu &i více úraz( 

vznikne více trval$ch následk( na jedné "ásti t!la 
(jedné kon&etin%, orgánu nebo jejich &ásti), stano -
víme celkové ohodnocení trval"ch následk# úrazu 
p(i zohledn%ní v!ech takov"chto následk#, 
maximáln% v!ak do v"!e procentního hodnocení 
stanoveného v oce)ovací tabulce pro TN pro 
anatomickou nebo funk"ní ztrátu p%íslu&né 
kon"etiny "i její "ásti nebo orgánu. 

 
8. V p(ípad% omezení hybnosti, kdy se pou$ívá 

rozd%lení na lehk", st(ední a t%$k" stupe), se za 
lehk$ stupe* omezení hybnosti pova$uje omezení 
do 33 % odchylky od fyziologického rozsahu 
pohybu ve v!ech rovinách. Za st%ední stupe* 
omezení hybnosti se pova$uje omezení nad 33 % 
do 66 % odchylky od fyziologického rozsahu 
pohybu ve v!ech rovinách a za t!#k$ stupe* 
omezení hybnosti se pova$uje omezení nad 66 % 
odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve 
v!ech rovinách. U kon&etin se fyziologick" rozsah 
pohybu stanoví jako rozsah pohybu zdravé (horní 
nebo dolní) kon&etiny. 

 
9. Pojistné pln%ní nebude poskytnuto za trvalé 

po&kození "ásti t!la nebo orgánu, které existo -
valo ji# p%ed úrazem, tj. od celkového ohodnocení 
trval"ch následk# úrazu ode&teme procentní 
ohodnocení tohoto ji$ d(íve existujícího trvalého 
t%lesného po!kození stanovené podle oce)ovací 
tabulky pro TN. 

 

10. Nejsou-li trvalé následky úrazu v dob%, kdy nám je 
jako poji!t%n" písemn% oznámíte, je!t% ustáleny, 
ale bude alespo) z(ejm" jejich minimální rozsah, 
m#$eme Vám vyplatit p%im!%enou zálohu na 
pojistné pln!ní; zálohu lze rovn%$ poskytnout 
kdykoli do doby kone&ného ohodnocení trval"ch 
následk# na základ% p(edlo$eného oznámení 
pojistné události nebo Va!í písemné $ádosti. 
V p(ípad% vyplacení zálohy na pojistné pln%ní 
provedeme kone&né ohodnocení trval"ch následk# 
ke t(em let#m od úrazu. 

 
11. Je-li v pojistné smlouv% sjednáno progresivní 

pojistné pln!ní, zvy!uje se procento hodnocení 
trval"ch následk# úrazu podle „Tabulky progresiv -
ního pojistného pln%ní za trvalé následky úrazu“ 
uvedené na konci oce)ovací tabulky pro TN, a to 
v závislosti na tom, jaká varianta progresivního 
pojistného pln%ní byla v pojistné smlouv% sjednána. 
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Oce*ovací tabulka pro 
– t%lesné po!kození zp#sobené úrazem ve form% procentního podílu z pojistné &ástky (TP) 
– t%lesné po!kození zp#sobené úrazem ve form% denního od!kodného (DO) 
– pracovní neschopnost (PN)
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

HLAVA

Skalpace hlavy s ko$ním defektem

001 &áste&ná 5 % do 35 do 35

002 &áste&ná 16 % do 91 do 91

003 Pohmo$d%ní (kontuze) obli&eje nebo hlavy 0 % 0 0

004 Pohmo$d%ní (kontuze) obli&eje nebo hlavy t%$!ího stupn% 2 % do 14 do 14

005 Podvrtnutí (distorze) &elistního (temporomandibulárního) kloubu 2 % do 14 do 14

006 Vymknutí dolní &elisti (luxace mandibuly) jednostranné i oboustranné 4 % do 28 do 28

Podmínkou pro hodnocení podle kódu 006 je repozice !elisti léka"em, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.

007 neobsazeno

008 Zlomenina spodiny (baze) lební do 50 % do 210 do 210

Zlomenina klenby (kalvy) lební (dvou a více kostí)

009 bez vpá&ení úlomk# 9 % do 63 do 63

010 s vpá&ením úlomk# 10 % do 105 do 105

Fissury kostí lebních podle kód# 008 a$ 010 se pova$ují za úplné zlomeniny.

Zlomenina kosti &elní (os frontale)

011 bez vpá&ení úlomk# 8 % do 56 do 56

012 s vpá&ením úlomk# 16 % do 91 do 91

Zlomenina kosti temenní (os parietale)

013 bez vpá&ení úlomk# 8 % do 56 do 56

014 s vpá&ením úlomk# 16 % do 91 do 91

Zlomenina kosti t"lní (os occipitale)

015 bez vpá&ení úlomk# 8 % do 56 do 56

016 s vpá&ením úlomk# 16 % do 91 do 91
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina kosti spánkové (os temporale) a zlomenina pyramidy

017 bez vpá&ení úlomk# 8 % do 56 do 56

018 s vpá&ením úlomk# 16 % do 91 do 91

019 Zlomenina okraje o&nice (marga orbity) 8 % do 56 do 56

Zlomenina kostí nosních (os nasale)

020 úplná i neúplná bez posunutí 3 % do 21 do 21

021 úplná i neúplná s posunutím nebo vpá&ením úlomk# 4 % do 28 do 28

022 p(eru!ující slzné kanálky 6 % do 42 do 42

023 Zlomenina p(epá$ky (septa) nosní 3 % do 21 do 21

024 Zlomenina skeletu a p(epá$ky (septa) nosní 4 % do 28 do 28

025
Zlomenina st%ny vedlej!í dutiny nosní s vniknutím vzduchu do podko$í 
(podko$ním emfyzémem)

5 % do 35 do 35

026 Zlomenina kosti lícní – ja(mové (os zygomaticum) 8 % do 56 do 56

Zlomenina dolní &elisti (mandibuly)

027 bez posunutí 8 % do 56 do 56

028 s posunutím nebo operovaná 14 % do 84 do 84

Zlomenina horní &elisti (maxilly) nebo spodiny o&nice (baze orbity), 
jednostranná zlomenina komplexu kosti lícní a horní &elisti (ZM komplex)

029 bez posunutí 12 % do 77 do 77

030 s posunutím nebo operovaná 16 % do 91 do 91

031 Zlomenina dás)ového v"b%$ku horní nebo dolní &elisti 6 % do 42 do 42

032 neobsazeno

Sdru$ené zlomeniny obli&ejového skeletu – oboustranné

033
Le Fort I. – zlomenina komplexu kosti ja(mové a horní &elisti (pod úrovní 
processus zygomaticus)

16 % do 91 do 91

034 Le Fort II. – zlomenina linie v úrovni ko(ene nosu a o&nice (orbity) 22 % do 112 do 112

035 Le Fort III. – odtr$ení obli&ejového skeletu od spodiny (baze) lební do 50 % do 210 do 210

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 008 a$ 035 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

OKO

Cizí t%líska v o&ích

036 chirurgicky odstran%ná bez komplikací 1,5 % do 10 do 10

037 chirurgicky odstran%ná s komplikacemi (nap(. hnisání) 3 % do 21 do 21

038 chirurgicky neodstranitelná 4 % do 28 do 28

Podmínkou pro hodnocení podle kódu 038 je potvrzení tohoto t%lesného po&kození odborn'm léka"em.

Rány ví&ek

039 chirurgicky o!et(ené bez komplikací 1,5 % do 10 do 10

039A chirurgicky o!et(ené s komplikacemi 3 % do 21 do 21

040 p(eru!ující slzné kanálky 5 % do 35 do 35

041 neobsazeno

Poleptání (popálení) k#$e ví&ek

042 jednoho oka 2 % do 14 do 14

043 obou o&í 3 % do 21 do 21

044 Poleptání (popálení) spojivky 4 % do 28 do 28

045 Povrchní poran%ní spojivky (eroze) 2 % do 14 do 14

046 Rána spojivky !itá 4 % do 28 do 28

047 Povrchní poran%ní rohovky (eroze) 2 % do 14 do 14

048 Od%rka rohovky komplikovaná rohovkov"m v(edem 4 % do 28 do 28

Hluboká rána rohovky

049 bez komplikací 4 % do 28 do 28

050 s komplikacemi 8 % do 56 do 56

Rána rohovky nebo b%limy s prod%rav%ním

051 bez komplikací 5 % do 35 do 35

052 s komplikacemi 10 % do 70 do 70

053 neobsazeno

054 neobsazeno
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Rána rohovky a b%limy s prod%rav%ním lé&ená chirurgicky

055 bez komplikací 7 % do 49 do 49

056 s komplikacemi 14 % do 84 do 84

057 neobsazeno

Rána pronikající do o&nice

058 bez komplikací 4 % do 28 do 28

059 s komplikacemi 9 % do 63 do 63

060 Pohmo$d%ní o&ní koule (bulbu) t%$!ího stupn% 2 % do 14 do 14

Pohmo$d%ní oka s krvácením do p(ední komory

061 bez komplikací 5 % do 35 do 35

062 s komplikacemi 12 % do 77 do 77

Pohmo$d%ní oka s natr$ením nebo ochrnutím duhovky

063 bez komplikací 5 % do 35 do 35

064 komplikované zán%tem duhovky nebo poúrazov"m !ed"m zákalem 10 % do 70 do 70

065 s krvácením do sklivce a sítnice 20 % do 105 do 105

066
komplikované druhotn"m zv"!ením nitroo&ního tlaku vy$adující 
chirurgické o!et(ení

30 % do 140 do 140

'áste&né vykloubení &o&ky

067 bez komplikací 5 % do 35 do 35

068
komplikované druhotn"m zv"!ením nitroo&ního tlaku vy$adující 
chirurgické o!et(ení

10 % do 70 do 70

Úplné vykloubení &o&ky

069 bez komplikací 10 % do 70 do 70

070
komplikované druhotn"m zv"!ením nitroo&ního tlaku vy$adující 
chirurgické o!et(ení

20 % do 105 do 105

071 Ot(es sítnice (p(echodné po!kození nervového zakon&ení v sítnici) 0 % 0 0

072 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky 3 % do 21 do 21

073 Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu 40 % do 175 do 175

074 Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé p(ím"m mechanick"m zasa$ením oka 42 % do 182 do 182
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

075 Poran%ní oka vy$adující jeho bezprost(ední vyn%tí (enukleaci) 7 % do 49 do 49

076 Poran%ní okohybného aparátu s dvojit"m vid%ním (diplopií) 10 % do 70 do 70

077
Úrazové posti$ení zrakového nervu a zk(í$ení mediálních vláken  
zrakového nervu (chiazmatu)

20 % do 105 do 105

UCHO

078 Pohmo$d%ní boltce bez krevního v"ronu 0 % 0 0

079 Pohmo$d%ní boltce s krevním v"ronem (otohematomem) 1,5 % do 10 do 10

080 neobsazeno

081 Rozsáhlé krvavé poran%ní boltce a zvukovodu 6 % do 42 do 42

082 Úrazové po!kození sluchu 5 % do 35 do 35

Prod%rav%ní bubínku

083 bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce 3 % do 21 do 21

084 s druhotnou infekcí (nap(. hnisání) 5 % do 35 do 35

085 Ot(es labyrintu 7 % do 49 do 49

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 082 a 085 je prokázání t%lesného po&kození audiometrick'm 
vy&et"ením, jinak se nehodnotí.

ZUBY

Hodnocení se t'ká pouze stál'ch a vitálních zub# po&kozen'ch zevním násilím p"i úrazu (nikoli 
skousnutím), jinak se t%lesné po&kození nehodnotí. Hodnocení se net'ká zub# VIII. (zub# „moudrosti“) 
vpravo a vlevo naho"e i dole

086 Ztráta nebo nutná extrakce zub# 2 % do 14 do 14

087 Odlomení &ásti vitálních zub# 1,5 % do 10 do 10

P"i hodnocení podle kód# 086 a 087 se nerozli&uje po!et po&kozen'ch zub# a vzhledem k soub%$nému 
lé!ení se procenta (dny) hodnocení nes!ítají. Zhodnocení trval'ch následk# úrazu podle kódu 1061 
vylu!uje právo na pojistné pln%ní za dal&í po&kození tého$ zubu.

088
Vyra$ení nebo po!kození um%l"ch, nevitálních nebo do&asn"ch 
(mlé&n"ch) zub#

0 % 0 0

089
Úrazové uvoln%ní záv%sného vazového aparátu jednoho i více zub# 
(subluxace, luxace nebo v p(ípad% provedení reimplantace)

4 % do 28 do 28

090 Zlomení jednoho nebo více ko(en# zub# s nutnou extrakcí 2 % do 14 do 14
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

091
Zlomení jednoho nebo více ko(en# zub# vy$adující lé&ení  
bez nutné extrakce

6 % do 42 do 42

KRK

092 Pohmo$d%ní m%kk"ch tkání krku t%$!ího stupn% 2 % do 14 do 14

093 Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku 6 % do 42 do 42

094 Poleptání, prod%rav%ní nebo roztr$ení jícnu (ezofagu) 22 % do 112 do 112

095 Perforující poran%ní hrtanu (laryngu) nebo pr#du!nice (trachey) 22 % do 112 do 112

096 Zlomenina jazylky (os hyoideum) nebo chrupavky hrtanu 22 % do 112 do 112

Podmínkou pro hodnocení podle kódu 096 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající diagnostickou 
zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

097 Po!kození hlasivek následkem úrazu 3 % do 21 do 21

HRUDNÍK

098 Úrazové roztr$ení plíce/plic (pulmo/pulmones) 22 % do 112 do 112

Podmínkou pro hodnocení podle kódu 098 je prokázání t%lesného po&kození CT vy&et"ením a popisem 
v'sledku z tohoto vy&et"ení; není-li dolo$eno, hodnotí se jako pohmo$d%ní plic.

099 neobsazeno

100 Úrazové po!kození srdce prokázané diagnostickou zobrazovací metodou do 100 % do 365 do 365

P"i uplatn%ní práva na pojistné pln%ní p"ed skon!ením lé!ení podle kódu 100 poskytneme poji&t%nému 
p"im%"enou zálohu. Kone!né hodnocení stanovíme ve spolupráci s posudkov'm léka"em z oboru vnit"ního 
léka"ství, nejd"íve v&ak po 6 m%sících od úrazu.

101 Úrazové roztr$ení bránice (diafragma) 22 % do 112 do 112

102 Pohmo$d%ní st%ny hrudní 0 % 0 0

103 Pohmo$d%ní st%ny hrudní t%$!ího stupn% nebo plic 2 % do 14 do 14

Zlomeniny kosti hrudní (sternum)

104 bez posunutí 5 % do 35 do 35

105 s posunutím 10 % do 70 do 70

Zlomeniny $ebra/$eber (costa/costae)

106 jednoho $ebra 5 % do 35 do 35

107 dvou a$ p%ti $eber 8 % do 56 do 56

108 více ne$ p%ti $eber 14 % do 84 do 84
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Dví(ková (vyra$ená) zlomenina $eber

109 dvou a$ &ty( $eber 14 % do 84 do 84

110 více ne$ &ty( $eber 18 % do 98 do 98

111 Dví(ková zlomenina kosti hrudní 18 % do 98 do 98

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 104 a$ 111 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

112 Spontánní pneumotorax 0 % 0 0

Poúrazov" pneumotorax (fluidotorax)

113 plá!*ov" zav(en" 7 % do 49 do 49

114 s drená$í 14 % do 84 do 84

115 Poúrazov" mediastinální nebo podko$ní emfyzém 14 % do 84 do 84

116 Poúrazov" pneumotorax (otev(en" nebo ventilov") 30 % do 140 do 140

Poúrazové krvácení do hrudníku (hemotorax)

117 lé&ené konzervativn% 9 % do 63 do 63

118 lé&ené operativn% 18 % do 98 do 98

B/ICHO

119 Pohmo$d%ní (kontuze) st%ny b(i!ní 0 % 0 0

120
Pohmo$d%ní (kontuze) st%ny b(i!ní t%$!ího stupn%  
nebo natr$ení b(i!ního svalu

2 % do 14 do 14

121
Pohmo$d%ní (kontuze) st%ny b(i!ní s operativní revizí  
p(i negativním nálezu na vnit(ních orgánech

5 % do 35 do 35

122 Rána pronikající do dutiny b(i!ní (bez poran%ní nitrob(i!ních orgán#) 7 % do 49 do 49

123 Natr$ení nebo roztr$ení jater nebo $lu&níku 22 % do 112 do 112

124 Zhmo$d%ní sleziny, jater nebo $lu&níku 6 % do 42 do 42

125 Natr$ení nebo roztr$ení (lacerace, dilacerace) sleziny (lien) 14 % do 84 do 84

126 Roztr$ení (rozhmo$d%ní) slinivky b(i!ní (pankreas) 22 % do 112 do 112

127 Úrazové prod%rav%ní (perforace) $aludku (gaster, ventriculus) 16 % do 91 do 91

128 Úrazové prod%rav%ní (perforace) dvanáctníku (duodenum) 16 % do 91 do 91
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Roztr$ení nebo p(etr$ení (lacerace, dilacerace) tenkého st(eva (intestinum tenue)

129 bez resekce 10 % do 70 do 70

130 s resekcí 16 % do 91 do 91

Roztr$ení nebo p(etr$ení (lacerace, dilacerace) tlustého st(eva (intestinum crassum)

131 bez resekce 10 % do 70 do 70

132 s resekcí 16 % do 91 do 91

Roztr$ení nebo p(etr$ení (lacerace, dilacerace) okru$í (mezenteria)

133 bez resekce 10 % do 70 do 70

134 s resekcí st(eva 16 % do 91 do 91

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 123 a$ 134 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

135 Pohmo$d%ní ledviny s hematurií 5 % do 35 do 35

136 Pohmo$d%ní zevního genitálu t%$!ího stupn% 3 % do 21 do 21

137 Pohmo$d%ní varlat s poúrazov"m zán%tem varlete a nadvarlete 9 % do 63 do 63

Pohmo$d%ní varlat vedoucí ke ztrát%

138 jednoho varlete 20 % do 105 do 105

139 obou varlat 25 % do 123 do 123

140 +itá tr$ná rána zevního genitálu 4 % do 28 do 28

Roztr$ení (lacerace, dilacerace) nebo rozdrcení ledviny (ren, nephros)

141 lé&ené konzervativn% 9 % do 63 do 63

142 lé&ené operativn% 18 % do 98 do 98

143 vedoucí k odn%tí ledviny 30 % do 140 do 140

144 Roztr$ení (lacerace, dilacerace) mo&ového m%ch"(e (vesica urinaria) 14 % do 84 do 84

145 Roztr$ení (lacerace, dilacerace) mo&ové trubice (uretra) 18 % do 98 do 98

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 141, 144 a 145 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení; pro hodnocení podle kódu 145 
je navíc nutná chirurgická lé!ba.
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

PÁTE/ A PÁNEV

Pohmo#d!ní (kontuze) v oblasti páte%e

146 Pohmo$d%ní oblasti páte(e v&etn% zad a kostr&e 0 % 0 0

147 Pohmo$d%ní oblasti páte(e v&etn% zad a kostr&e t%$!ího stupn% 1,5 % do 10 do 10

148 neobsazeno

149 neobsazeno

Podvrtnutí (distorze)

150 Podvrtnutí kr&ní páte(e 3 % do 21 do 21

Za podvrtnutí  kr!ní páte"e se p"izná pojistné pln%ní tehdy, je-li p"ilo$en kr!ní límec. Pokud tato podmínka 
není spln%na, hodnotí se jako pohmo$d%ní.

150A Podvrtnutí páte(e hrudní, bederní, k(í$ové a kostr&e 2 % do 14 do 14

Vymknutí (luxace) páte%e bez po&kození míchy a jejích ko%en(

151 Vymknutí atlantookcipitální (mezi lebkou a 1. kr&ním obratlem – atlasem) 42 % do 182 do 182

152 Vymknutí kr&ní páte(e 42 % do 182 do 182

153 Vymknutí hrudní páte(e 42 % do 182 do 182

154 Vymknutí bederní páte(e 42 % do 182 do 182

155 Vymknutí k(í$oky&elní (v SI kloubu) 42 % do 182 do 182

156 Vymknutí kostr&e 7 % do 49 do 49

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 151 a$ 155 je hospitalizace a pro hodnocení podle kód# 151 a$ 156 je 
podmínkou posun obratl# prokázan' odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem 
v'sledku z tohoto vy&et"ení, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.

Zlomeniny (fraktury) páte%e

Zlomenina trnového v"b%$ku obratle (processus spinosus)

157 jednoho 6 % do 42 do 42

158 dvou nebo více 9 % do 63 do 63

Zlomenina p(í&ného v"b%$ku obratle (processus transversus)

159 jednoho 7 % do 49 do 49

160 dvou nebo více 10 % do 70 do 70

161 Zlomenina kloubního v"b%$ku obratle (processus articularis) 8 % do 56 do 56



85

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

162 Zlomenina oblouku (arcus) a pediklu oblouku obratle 14 % do 84 do 84

163 Zlomenina zubu (dens) &epovce (2. kr&ní obratel, axis, epistropheus) do 50 % do 210 do 210

Kompresivní zlomeniny t%l (corpora vertebrae) obratl# kr&ních, hrudních nebo bederních

164 lé&ené konzervativn% 34 % do 154 do 154

165 se sní$ením p(ední &ásti t%la o více ne$ 1/3 nebo lé&ené operativn% do 60 % do 245 do 245

Rozt(í!t%né (kominutivní) zlomeniny t%l (corpora vertebrae) obratl# kr&ních, hrudních nebo bederních

166 bez komplikací do 66 % do 266 do 266

167 s transverzální lézí mí!ní do 100 % do 365 do 365

168 V"h(ez meziobratlové ploténky bez sou&asné zlomeniny obratle 0 % 0 0

169
Úrazové po!kození (traumatická ruptura) meziobratlové ploténky 
(intervertebrálního disku) p(i sou&asné zlomenin% t%la obratle (corpus 
vertebrae)

34 % do 154 do 154

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 157 a$ 167 a 169 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

Pohmo#d!ní (kontuze) nebo podvrtnutí (distorze) v oblasti pánve

170 Pohmo$d%ní pánve nebo boku a h"$dí 0 % 0 0

171 Pohmo$d%ní pánve nebo boku a h"$dí t%$!ího stupn% 2 % do 14 do 14

172 Podvrtnutí v kloubu k(í$oky&elním (SI kloub) 3 % do 21 do 21

Ostatní zlomeniny

173
Odtr$ení (avulze) p(edního trnu (spina iliaca anterior) nebo hrbolku kosti 
ky&elní (tuberculum ossis ilium)

7 % do 49 do 49

174 Odtr$ení (avulze) hrbolu kosti sedací (tuber ischiadicum) 7 % do 49 do 49

175 neobsazeno

Jednostranná zlomenina kosti stydké (os pubis) nebo sedací (os ischii)

176 bez posunutí 10 % do 70 do 70

177 s posunutím nebo operovaná 22 % do 112 do 112

Zlomenina lopaty kosti ky&elní (ala ossis ilium)

178 bez posunutí 9 % do 63 do 63

179 s posunutím nebo operovaná 22 % do 112 do 112
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

180 Zlomenina kosti k(í$ové (os sacrum) 9 % do 63 do 63

Zanechá-li zlomenina kosti k"í$ové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trval' následek úrazu.

181 Zlomenina kostr&e (os coccygis) 7 % do 49 do 49

182
Zlomenina zadního nebo p(edního okraje (st(í!ky) ky&elní jámy 
(acetabula)

10 % do 70 do 70

183 Zlomenina zadního nebo p(edního pilí(e acetabula 14 % do 84 do 84

184
Oboustranná zlomenina kostí stydk"ch nebo jednostranná  
s rozestupem spony stydké

do 50 % do 210 do 210

185 Zlomenina pánve (kosti stydké a ky&elní nebo kosti k(í$ové) jednostranná 34 % do 154 do 154

186 Zlomenina pánve oboustranná do 50 % do 210 do 210

187 Zlomenina pánve s po!kozením velk"ch cév (podle stupn% posti$ení) do 66 % do 266 do 266

Rozestup spony stydké

188 lé&en" konzervativn% 16 % do 91 do 91

189 s posunutím nebo lé&en" operativn% 34 % do 154 do 154

190
Zlomenina spodiny acetabula, pop(. se subluxací a$ luxací ky&elního 
kloubu

do 50 % do 210 do 210

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 173, 174, 176 a$ 190 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

HORNÍ KON)ETINA

Pohmo#d!ní (kontuze)

191 Pohmo$d%ní na horní kon&etin% 0 % 0 0

192 Pohmo$d%ní na horní kon&etin% t%$!ího stupn% 1,5 % do 10 do 10

193 neobsazeno

194 neobsazeno

195 neobsazeno

Otev%ená nebo zav%ená poran!ní sval( a &lach

Neúplné p(eru!ení !lach natahova&# (extenzor#) nebo oh"ba&# (flexor#) na prstu, na ruce nebo v záp%stí

196 jednoho prstu nebo dvou prst# 4 % do 28 do 28

197 více ne$ dvou prst# 10 % do 70 do 70

198 na ruce nebo v záp%stí 8 % do 56 do 56
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Úplné p(eru!ení !lach oh"ba&# (flexor#) prst# a neúplné p(eru!ení o!et(ené operativním !itím

199 jednoho prstu nebo dvou prst# 10 % do 70 do 70

200 více ne$ dvou prst# 18 % do 98 do 98

Úplné p(eru!ení !lach natahova&# (extenzor#) prst# a neúplné p(eru!ení o!et(ené operativním !itím

201 jednoho prstu nebo dvou prst# 7 % do 49 do 49

202 více ne$ dvou prst# 14 % do 84 do 84

203 odtr$ení dorsální aponeurosy prstu 7 % do 49 do 49

204
Úplné p(eru!ení !lach oh"ba&# (flexor#) nebo natahova&# (extenzor#) 
ruky v záp%stí a neúplné p(eru!ení o!et(ené operativním !itím

12 % do 77 do 77

205 neobsazeno

206 neobsazeno

207
Natr$ení svalu/sval# rotátorové man$ety (m. supraspinatus, m. 
infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis)

6 % do 42 do 42

P(etr$ení nebo odtr$ení svalu/sval# rotátorové man$ety nebo odlomení okraje kloubní jamky (labra) 
ramenního kloubu

208 lé&ené konzervativn% 10 % do 70 do 70

209 lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

P(etr$ení (natr$ení, odtr$ení) !lachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pa$ního

210 lé&ené konzervativn% 6 % do 42 do 42

211 lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

212 Natr$ení jiného svalu, !lachy nebo vazu 4 % do 28 do 28

213 P(etr$ení jiného svalu nebo !lachy 8 % do 56 do 56

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 207 a$ 213 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou nebo klinicky odborn'm léka"em (hmatn' defekt); není-li toto 
t%lesné po&kození takto dolo$eno, hodnotí se v kloubu jako podvrtnutí a na ostatních !ástech horní 
kon!etiny jako pohmo$d%ní.
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Podvrtnutí (distorze)

214 skloubení mezi klí&kem a kostí hrudní (SC kloub) 3 % do 21 do 21

215 skloubení mezi klí&kem a lopatkou Tossy I (AC kloub) 3 % do 21 do 21

216 ramenního kloubu (GH/HS kloub) 4 % do 28 do 28

217 loketního kloubu (art. cubiti) kloubu (art. cubiti) 4 % do 28 do 28

218 záp%stí (RC kloub) 4 % do 28 do 28

Podvrtnutí základních (MCP klouby) nebo mezi&lánkov"ch kloub# (PIP, DIP klouby) prst# ruky

219 jednoho prstu 2 % do 14 do 14

220 n%kolika prst# 3 % do 21 do 21

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 214 a$ 220 je pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmo$d%ní.

Vymknutí (luxace)

Vymknutí kloubu mezi klí&kem a kostí hrudní (SC kloub)

221 lé&ené konzervativn% 4 % do 28 do 28

222 lé&ené operativn% 9 % do 63 do 63

Vymknutí kloubu mezi klí&kem a lopatkou Tossy II nebo Tossy III (AC kloub)

223 lé&ené konzervativn% 4 % do 28 do 28

224 lé&ené operativn% 9 % do 63 do 63

Vymknutí kosti pa$ní / ramene (GH kloub, HS kloub)

225 lé&ené konzervativn% 7 % do 49 do 49

226 lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

Vymknutí p(edloktí/lokte (art. cubiti)

227 lé&ené konzervativn% 7 % do 49 do 49

228 lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

Vymknutí záp%stí (kosti m%sí&ní a luxace perilunární; scapholunátní disociace; poran%ní TFCC)

229 lé&ené konzervativn% 10 % do 70 do 70

230 lé&ené operativn% 20 % do 105 do 105
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Vymknutí záprstních kostí (mezi záp%stím a záprstní kostí)

231 jedné 5 % do 35 do 35

232 n%kolika 8 % do 56 do 56

Vymknutí základních (MCP klouby) nebo druh"ch (PIP klouby) a t(etích (DIP klouby) &lánk#

233 jednoho nebo dvou prst# 6 % do 42 do 42

234 t(í a více prst# 10 % do 70 do 70

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 225 a$ 234 je provedení repozice léka"em, jinak se hodnotí jako 
podvrtnutí. Podle kód# 221 a$ 234 se analogicky jako vymknutí hodnotí i p"etr$ení vazu kloubu.

Zlomeniny (fraktury)

Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání t%lesného po&kození odpovídající diagnostickou 
zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.

Zlomenina lopatky (scapula)

235 neúplná 4 % do 28 do 28

236 úplná bez posunutí 8 % do 56 do 56

237 úplná s posunutím 9 % do 63 do 63

238 lé&ená operativn% 10 % do 70 do 70

Zlomenina klí&ku (clavicula)

239 neúplná 3 % do 21 do 21

240 úplná bez posunutí 6 % do 42 do 42

241 úplná s posunutím 7 % do 49 do 49

242 lé&ená operativn% 10 % do 70 do 70

Zlomeniny kosti pa#ní (humerus)

Zlomenina horního konce kosti pa$ní

243 neúplná 6 % do 42 do 42

244 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

245 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

246 lé&ená operativn% 26 % do 126 do 126

Za úplnou zlomeninu hodnocenou podle kód# 244 a 245 se pova$uje i odlomení hrbolu (velkého hrbolku).
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

247 neobsazeno

248 neobsazeno

249 neobsazeno

250 neobsazeno

251 neobsazeno

Zlomenina t%la (corpus) kosti pa$ní

252 neúplná 9 % do 63 do 63

253 úplná bez posunutí 14 % do 84 do 84

254 úplná s posunutím 22 % do 112 do 112

255 otev(ená nebo lé&ená operativn% 32 % do 147 do 147

Zlomenina kosti pa$ní nad kondyly (suprakondylická)

256 neúplná 8 % do 56 do 56

257 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

258 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

259 otev(ená nebo lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pa$ní – zlomenina transkondylická a interkondylická, 
zlomenina hlavi&ky (capitulum) nebo kladky (trochlea) humeru

260 bez posunutí 10 % do 70 do 70

261 s posunutím 14 % do 84 do 84

262 otev(ená nebo lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

Zlomenina vnit(ního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pa$ní

263 neúplná 5 % do 35 do 35

263A úplná bez posunutí 6 % do 42 do 42

264 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

265 lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

Zlomeniny kosti loketní (ulna)

Zlomenina okovce (olecranon) kosti loketní

266 úplná i neúplná lé&ená konzervativn% 6 % do 42 do 42

267 lé&ená operativn% 10 % do 70 do 70



91

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina korunového v"b%$ku (processus coronoideus) kosti loketní

268 lé&ená konzervativn% 8 % do 56 do 56

269 lé&ená operativn% 12 % do 77 do 77

Zlomenina t%la (corpus) kosti loketní

270 neúplná 8 % do 56 do 56

271 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

272 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

273 otev(ená nebo operovaná 20 % do 105 do 105

274
Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého v"b%$ku  
(processus styloideus) kosti loketní – úplná i neúplná

6 % do 42 do 42

Zlomeniny kosti v%etenní (radius)

Zlomenina hlavi&ky (caput) kosti v(etenní

275 lé&ená konzervativn% 8 % do 56 do 56

276 lé&ená operativn% 12 % do 77 do 77

Zlomenina t%la (corpus) nebo kr&ku (collum) kosti v(etenní

277 neúplná 8 % do 56 do 56

278 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

279 úplná s posunutím 15 % do 88 do 88

280 otev(ená nebo operovaná 20 % do 105 do 105

Zlomenina bodcovitého v"b%$ku kosti v(etenní (processus styloideus radii)

281 bez posunutí 8 % do 56 do 56

282 s posunutím nebo operovaná 14 % do 84 do 84
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina dolního konce kosti v(etenní nebo dolních konc# obou kostí p(edloktí  
(Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého v"b%$ku kosti loketní)

283 neúplná 6 % do 42 do 42

284 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

285 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

286 otev(ená nebo operovaná 18 % do 98 do 98

287 epifyseolysa 6 % do 42 do 42

288 epifyseolysa s posunutím 14 % do 84 do 84

Ostatní zlomeniny

Zlomenina t%l obou kostí p(edloktí (antebrachium)

289 neúplná 10 % do 70 do 70

290 neúplná (alespo) zlomenina jedné kosti s posunutím) 15 % do 88 do 88

291 úplná bez posunutí 15 % do 88 do 88

292 úplná s posunutím 26 % do 126 do 126

293 otev(ená nebo operovaná 46 % do 196 do 196

Monteggiova nebo Galleazziova luxa&ní zlomenina p(edloktí

294 lé&ená konzervativn% 32 % do 147 do 147

295 lé&ená operativn% 46 % do 196 do 196

Zlomeniny záp!stí (karpu)

Zlomenina kosti &lunkové (os scaphoideum = os naviculare)

296 neúplná 10 % do 70 do 70

297 úplná 20 % do 105 do 105

298 lé&ená operativn% 32 % do 147 do 147

299 komplikovaná nekrózou 46 % do 196 do 196

Zlomenina jedné nebo více kostí záp%stních krom% kosti &lunkové (tj. os lunatum, os triquetrum,  
os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum)

300 neúplná 6 % do 42 do 42

301 úplná 10 % do 70 do 70

302 lé&ená operativn% 14 % do 84 do 84
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomeniny záprstí (metakarp()

Luxa&ní zlomenina první kosti záprstní (MTC) – Bennettova

303 lé&ená konzervativn% 10 % do 70 do 70

304 lé&ená operativn% 14 % do 84 do 84

Zlomenina jedné kosti záprstní (MTC)

305 neúplná 5 % do 35 do 35

306 úplná bez posunutí 6 % do 42 do 42

307 úplná s posunutím 8 % do 56 do 56

308 otev(ená nebo operovaná 10 % do 70 do 70

Zlomenina n%kolika kostí záprstních (MTC)

309 neúplná i úplná bez posunutí 7 % do 49 do 49

310 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

311 otev(ená nebo operovaná 14 % do 84 do 84

Zlomeniny "lánk( prst( (phalanges)

Zlomenina jednoho &lánku jednoho prstu (phalanx)

312 neobsazeno

313 neúplná i úplná bez posunutí 5 % do 35 do 35

314 úplná s posunutím 7 % do 49 do 49

315 otev(ená nebo operovaná 8 % do 56 do 56

316 odtr$ení úponu !lachy s úlomkem kosti 7 % do 49 do 49

Zlomenina n%kolika &lánk# jednoho prstu

317 neúplná i úplná bez posunutí 7 % do 49 do 49

318 úplná s posunutím 12 % do 77 do 77

319 ná nebo operovaná 14 % do 84 do 84

Zlomenina &lánk# dvou nebo více prst#

320 neúplná i úplná bez posunutí 8 % do 56 do 56

321 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

322 otev(ená nebo operovaná 16 % do 91 do 91
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Amputace (snesení)

323 Exartikulace v ramenním kloubu do 62 % do 252 do 252

Amputace

324 pa$e do 54 % do 224 do 224

325 p(edloktí 44 % do 189 do 189

326 ruky 34 % do 154 do 154

327 v!ech prst# nebo jejich &ástí s kostí 22 % do 112 do 112

328 dvou a$ &ty( prst# nebo jejich &ástí s kostí 16 % do 91 do 91

329 prstu nebo jeho &ásti s kostí 8 % do 56 do 56

330
palce nebo jeho &ásti s kostí v proximálním &lánku  
(více ne$ polovina prstu)

20 % do 105 do 105

331 &ásti palce s kostí v distálním &lánku (mén% ne$ polovina prstu) 10 % do 70 do 70

DOLNÍ KON)ETINA

Pohmo#d!ní (kontuze)

332 Pohmo$d%ní na dolní kon&etin% 0 % 0 0

333 Pohmo$d%ní na dolní kon&etin% t%$!ího stupn% 1,5 % do 10 do 10

334 neobsazeno

335 neobsazeno

336 neobsazeno

337 neobsazeno

Poran!ní sval( a &lach

338 Nata$ení t(ísla 1,5 % do 10 do 10

339
Natr$ení (nat%tí) v%t!ího svalu, !lachy nebo patelárního vazu  
(ligamentum patellae)

4 % do 28 do 28

P(etr$ení (p(et%tí) v%t!ího svalu, !lachy nebo patelárního vazu (ligamentum patellae)

340 lé&ené konzervativn% 8 % do 56 do 56

341 lé&ené operativn% 10 % do 70 do 70
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Natr$ení (nat%tí) Achillovy !lachy

342 lé&ené pevnou fixací 5 % do 35 do 35

342A lé&ené operativním se!itím !lachy 7 % do 49 do 49

343 P(etr$ení Achillovy !lachy lé&ené operativním se!itím !lachy 10 % do 70 do 70

343A P(et%tí Achillovy !lachy lé&ené operativním se!itím !lachy 20 % do 105 do 105

U kód# 339 a$ 343A musí b't t%lesné po&kození prokázáno klinicky odborn'm léka"em (hmatn' defekt ve 
svalu) nebo odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako pohmo$d%ní. Pokud u 
kódu 342 není spln%na podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u 
kód# 342A a$ 343A není spln%na podmínka operativního se&ití &lachy, hodnotí se jako natr$ení (nat%tí) 
&lachy podle kódu 342.

Podvrtnutí (distorze)

344 Podvrtnutí ky&elního kloubu (articulatio coxae) 3 % do 21 do 21

Podvrtnutí kolenního kloubu (articulatio genu)

345 pevná fixace nebo provedená artroskopie 5 % do 35 do 35

346 bez pevné fixace 2 % do 14 do 14

347 pevná fixace a provedená artroskopie 7 % do 49 do 49

Podvrtnutí hlezenního (TC kloubu) a Chopartova nebo Lisfrancova kloubu

348 pevná fixace nebo provedená artroskopie 5 % do 35 do 35

349 bez pevné fixace 2 % do 14 do 14

350 pevná fixace a provedená artroskopie 7 % do 49 do 49

351
Podvrtnutí základního (MTP kloub) nebo mezi&lánkového (IP kloub) 
kloubu palce nohy

3 % do 21 do 21

352 Podvrtnutí jednoho nebo n%kolika prst# nohy 2 % do 14 do 14

U hodnocení podle kód# 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmo$d%ní.

Natr#ení nebo p%etr#ení kloubních vaz( a menisk(

353
Natr$ení vnit(ního postranního vazu (LCM) nebo zevního postranního vazu 
(LCL) kolenního

7 % do 49 do 49

354 Natr$ení zk(í$eného vazu kolenního (LCA, LCP) 9 % do 63 do 63
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

P(etr$ení nebo úplné odtr$ení postranního vazu kolenního (LCM, LCL)

355 lé&ené konzervativn% 14 % do 84 do 84

356 lé&ené operativn% 16 % do 91 do 91

357 neobsazeno

P(etr$ení nebo úplné odtr$ení zk(í$eného vazu kolenního (LCA, LCP)

358 lé&ené konzervativn% 18 % do 98 do 98

359 lé&ené se!itím vazu 22 % do 112 do 112

360 lé&ené plastikou vazu 22 % do 112 do 112

361
Natr$ení vnit(ního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního 
(deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního p(edního, fibulotalárního 
zadního)

5 % do 35 do 35

362
P(etr$ení vnit(ního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního 
(deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního p(edního, fibulotalárního 
zadního)

10 % do 70 do 70

Poran%ní vnit(ního (tibiálního, mediálního) nebo zevního (fibulárního, laterálního) menisku

363 lé&ené konzervativn% 7 % do 49 do 49

364 lé&ené operativn% 10 % do 70 do 70

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 353 a$ 364 je prokázání t%lesného po&kození odpovídající 
diagnostickou zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení, jinak se hodnotí jako 
podvrtnutí. Za operativní lé!ení podle kódu 364 je pova$ována sutura menisku nebo !áste!ná !i úplná 
menisektomie.

Vymknutí (luxace)

Vymknutí stehenní kosti v ky&li (art. coxae)

365 lé&ené konzervativn% 12 % do 77 do 77

366 otev(ené nebo lé&ené operativn% 18 % do 98 do 98

Úrazové vymknutí &é!ky (FP kloub)

367 lé&ené konzervativn% s pevnou fixací po dobu minimáln% 6 t"dn# 7 % do 49 do 49

368 otev(ené nebo lé&ené operativn% 10 % do 70 do 70
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Vymknutí bérce v koleni (art. genu)

369 lé&ené konzervativn% 20 % do 105 do 105

370 otev(ené nebo lé&ené operativn% 26 % do 126 do 126

Vymknutí hlezenního kloubu (TC kloub), pod hlezenní kostí (subtalo) a mezi kostmi zánártí  
(os naviculare, os cuboideum, os calcaneum, ossa cuneiformia)

371 lé&ené konzervativn% 10 % do 70 do 70

372 otev(ené nebo lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

373 neobsazeno

374 neobsazeno

375 neobsazeno

376 neobsazeno

Vymknutí jedné nebo n%kolika nártních kostí (mezi zánártím a nártní kostí)

377 lé&ené konzervativn% 8 % do 56 do 56

378 otev(ené nebo lé&ené operativn% 10 % do 70 do 70

Vymknutí základních kloub# prst# nohy (MTP klouby)

379 jednoho prstu krom% palce 3 % do 21 do 21

380 palce nebo n%kolika prst# 5 % do 35 do 35

Vymknutí mezi&lánkov"ch kloub# prst# nohy (PIP klouby, DIP klouby)

381 jednoho prstu krom% palce 3 % do 21 do 21

382 palce nebo n%kolika prst# 4 % do 28 do 28

Podmínkami pro poskytnutí pojistného pln%ní podle kód# 365 a$ 372 a 377 a$ 382 jsou provedení RTG 
vy&et"ení p"ed rozhodnutím o mo$né repozici a repozice odborn'm léka"em. Nejsou-li tyto podmínky 
spln%ny, t%lesné po&kození se hodnotí jako podvrtnutí. Podmínka repozice nemusí b't spln%na u kód# 367 
a 368. Pokud u kódu 367 není spln%na podmínka doby p"ilo$ení pevné fixace, hodnotí se jako podvrtnutí. 
Podle kód# 379 a$ 382 se analogicky jako vymknutí hodnotí i po&kození vazu.

Zlomeniny (fraktury)

Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání t%lesného po&kození odpovídající diagnostickou 
zobrazovací metodou a popisem v'sledku z tohoto vy&et"ení.
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomeniny kosti stehenní (femur)

Zlomenina kr&ku (collum) nebo hlavice kosti stehenní

383 zaklín%ná 22 % do 112 do 112

384 nezaklín%ná lé&ená konzervativn% do 66 % do 266 do 266

385 nezaklín%ná lé&ená operativn% 46 % do 196 do 196

386 komplikovaná nekrózou hlavice nebo lé&ená endoprotézou do 100 % do 365 do 365

Traumatická epifyzeol"za hlavice kosti stehenní (u mláde$e, operace pouze na jedné stran% posti$ené 
úrazem; nutné potvrzení, $e se nejedná o coxa vara dospívajících)

387 lé&ená konzervativn% 22 % do 112 do 112

388 lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

389 s nekrózou do 100 % do 365 do 365

390 Zlomenina velkého chocholíku (trochanter major) 14 % do 84 do 84

391 Zlomenina malého chocholíku (trochanter minor) 10 % do 70 do 70

Pertrochanterická (skrz chocholíky) zlomenina kosti stehenní

392 neúplná 16 % do 91 do 91

393 úplná bez posunutí 20 % do 105 do 105

394 úplná s posunutím lé&ená konzervativn% 34 % do 154 do 154

395 lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

Subtrochanterická (pod chocholíky) zlomenina kosti stehenní

396 neúplná 34 % do 154 do 154

397 úplná bez posunutí 46 % do 196 do 196

398 úplná s posunutím lé&ená konzervativn% do 62 % do 252 do 252

399 lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

400 otev(ená do 78 % do 308 do 308
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina t%la (corpus) kosti stehenní

401 neúplná 34 % do 154 do 154

402 úplná bez posunutí 46 % do 196 do 196

403 úplná s posunutím lé&ená konzervativn% do 62 % do 252 do 252

404 lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

405 otev(ená do 78 % do 308 do 308

Suprakondylická (nad kondyly) zlomenina kosti stehenní

406 neúplná 34 % do 154 do 154

407 úplná bez posunutí 46 % do 196 do 196

408 úplná s posunutím lé&ená konzervativn% do 62 % do 252 do 252

409 otev(ená nebo lé&ená operativn% do 78 % do 308 do 308

410 Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (femuru) 14 % do 84 do 84

411 Traumatická epifyzeol"za distálního konce kosti stehenní s posunutím do 62 % do 252 do 252

Odlomení kondylu kosti stehenní

412 lé&ené konzervativn% 14 % do 84 do 84

413 lé&ené operativn% 22 % do 112 do 112

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (transkondylická nebo interkondylická),  
odlomení obou kondyl#

414 bez posunutí 34 % do 154 do 154

415 s posunutím lé&ená konzervativn% do 50 % do 210 do 210

416 otev(ená nebo lé&ená operativn% do 78 % do 308 do 308

Ostatní zlomeniny

Zlomenina &é!ky (patela)

417 bez posunutí 14 % do 84 do 84

418 s posunutím lé&ená konzervativn% 16 % do 91 do 91

419 otev(ená nebo lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

420 Zlomenina kloubní chrupavky na &é!ce (patele) 10 % do 70 do 70

421 Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní (tibie) 14 % do 84 do 84
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina nebo odlomení (abrupce) mezihrbolové vyv"!eniny  
(interkondylické eminence) kosti holenní (tibie)

422 lé&ené konzervativn% 22 % do 112 do 112

423 lé&ené operativn% 32 % do 147 do 147

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní (proximální tibie)

424 jednoho kondylu neúplná 15 % do 88 do 88

425 jednoho kondylu úplná bez posunutí 20 % do 105 do 105

426 jednoho kondylu úplná s posunutím nebo lé&ená operativn% 32 % do 147 do 147

427 obou kondyl# bez posunutí 34 % do 154 do 154

428 obou kondyl# s posunutím nebo epifyzeol"zou nebo lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

Odlomení drsnatiny (tuberozita) kosti holenní

429 lé&ené konzervativn% 10 % do 70 do 70

430 lé&ené operativn% 14 % do 84 do 84

Zlomenina kosti l"tkové (fibula) bez posti$ení hlezenního kloubu

431 úplná 8 % do 56 do 56

432 lé&ená operativn% 10 % do 70 do 70

Zlomenina t%la (corpus) kosti holenní nebo t%l obou kostí bérce

433 neúplná 22 % do 112 do 112

434 úplná bez posunutí 32 % do 147 do 147

435 úplná s posunutím do 50 % do 210 do 210

436 otev(ená nebo lé&ená operativn% do 78 % do 308 do 308

Za úplnou zlomeninu kostí bérce se pova$uje úplné zlomení obou kostí (holenní i l'tkové), jinak se hodnotí 
jako zlomenina neúplná.

Zlomenina zevního kotníku (malleolus lateralis)

437 neúplná 6 % do 42 do 42

438 úplná bez posunutí 8 % do 56 do 56

439 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

440 otev(ená nebo lé&ená operativn% 14 % do 84 do 84
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Bimalleolární zlomenina hlezna (obou kotník#, pop(. se subluxací kosti hlezenní) nebo zlomenina zevního 
kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní

441 neobsazeno

442 úplná i neúplná lé&ená konzervativn% 16 % do 91 do 91

443 úplná lé&ená operativn% 26 % do 126 do 126

Zlomenina vnit(ního kotníku (malleolus medialis) nebo dolního konce kosti holenní

444 neúplná 8 % do 56 do 56

445 úplná bez posunutí 10 % do 70 do 70

446 úplná s posunutím 14 % do 84 do 84

447 otev(ená nebo lé&ená operativn% 18 % do 98 do 98

Zlomenina vnit(ního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenní

448 lé&ená konzervativn% 12 % do 77 do 77

449 lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotník# s odlomením zadní hrany kosti holenní)

450 bez posunutí 18 % do 98 do 98

451 s posunutím 26 % do 126 do 126

452 otev(ená nebo lé&ená operativn% 36 % do 161 do 161

Odlomení zadní (margo posterior) nebo p(ední (margo anterior) hrany kosti holenní

453 neúplné 8 % do 56 do 56

454 úplné bez posunutí 10 % do 70 do 70

455 úplné s posunutím 14 % do 84 do 84

456 lé&ené operativn% 18 % do 98 do 98

Supramalleolární zlomenina (nad kotníky) obou kostí bérce nebo t(í!tivá zlomenina pylonu kosti holenní, 
pop(. se subluxací kosti hlezenní

457 lé&ená konzervativn% 34 % do 154 do 154

458 lé&ená operativn% 40 % do 175 do 175

459 s odlomením je!t% zadní hrany kosti holenní lé&ená konzervativn% 40 % do 175 do 175

460 s odlomením je!t% zadní hrany kosti holenní lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomeniny zánártí (tarzu)

461
Zlomenina hrbolu (tuber) nebo v"b%$ku (processus) kosti patní 
(calcaneus)

9 % do 63 do 63

Zlomenina t%la (corpus) kosti patní (calcaneus)

462 lé&ená konzervativn% 22 % do 112 do 112

463 lé&ená operativn% do 50 % do 210 do 210

Zlomenina kosti hlezenní (talus)

464 bez posunutí 22 % do 112 do 112

465 s posunutím nebo lé&ená operativn% 46 % do 196 do 196

466 komplikovaná nekrózou do 100 % do 365 do 365

467 Zlomenina zadního v"b%$ku (processus posterior) kosti hlezenní 5 % do 35 do 35

Zlomenina kosti krychlové (os cuboideum)

468 bez posunutí 10 % do 70 do 70

469 s posunutím nebo lé&ená operativn% 14 % do 84 do 84

Zlomenina kosti &lunkové (os naviculare)

470 úplná 10 % do 70 do 70

471 luxa&ní nebo operovaná 34 % do 154 do 154

472 komplikovaná nekrózou do 100 % do 365 do 365

Zlomenina jedné kosti klínové (os cuneiforme mediale, intermedium nebo laterale)

473 bez posunutí 10 % do 70 do 70

474 s posunutím nebo lé&ená operativn% 14 % do 84 do 84

Zlomenina n%kolika kostí klínov"ch (ossa cuneiformia)

475 bez posunutí 14 % do 84 do 84

476 s posunutím nebo lé&ená operativn% 22 % do 112 do 112

Zlomeniny nártu (metatarz()

Zlomenina k#stek nártních palce nebo malíku (MTT)

477 neúplná i úplná bez posunutí 7 % do 49 do 49

478 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

479 lé&ená operativn% 12 % do 77 do 77
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Zlomenina k#stek nártních jiného prstu ne$ palce nebo malíku (MTT)

480 neúplná i úplná bez posunutí 5 % do 35 do 35

481 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

482 lé&ená operativn% 12 % do 77 do 77

Zlomenina k#stek nártních n%kolika prst# (MTT)

483 neúplná i úplná bez posunutí 8 % do 56 do 56

484 úplná s posunutím 10 % do 70 do 70

485 lé&ená operativn% 12 % do 77 do 77

486 neobsazeno

Zlomenina &lánku (phalanx) palce

487 neúplná (odlomení) 4 % do 28 do 28

488 úplná bez posunutí 5 % do 35 do 35

489 úplná s posunutím 7 % do 49 do 49

490 otev(ená nebo operovaná 10 % do 70 do 70

491 Rozt(í!t%ná (kominutivní) zlomenina nehtového v"b%$ku palce 5 % do 35 do 35

Zlomenina jednoho &lánku jiného prstu ne$ palce

492 neúplná 3 % do 21 do 21

493 úplná 4 % do 28 do 28

494 otev(ená nebo operovaná 6 % do 42 do 42

Zlomenina &lánk# n%kolika prst# nebo n%kolika &lánk# jednoho prstu

495 neúplná nebo úplná 6 % do 42 do 42

496 otev(ená nebo operovaná 10 % do 70 do 70

Amputace (snesení)

497 Exartikulace ky&elního kloubu nebo snesení stehna do 100 % do 365 do 365
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Amputace

498 bérce do 78 % do 308 do 308

499 nohy do 54 % do 224 do 224

500 palce nohy nebo jeho &ásti s kostí 10 % do 70 do 70

501 jednoho prstu nohy (jiného ne$ palce) nebo jeho &ásti s kostí 6 % do 42 do 42

501A n%kolika prst# nohy (v&etn% palce nebo bez palce) nebo jejich &ástí s kostí 10 % do 70 do 70

PORAN,NÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

502 Ot(es (komoce) mozku bez hospitalizace 0 % 0 0

502A Ot(es (komoce) mozku bez hospitalizace u d%tí ve v%ku do 11 let v&etn% 1,5 % do 10 do 10

Ot(es (komoce) mozku s hospitalizací

503 lehkého stupn% 3 % do 21 do 21

504 st(edního stupn% 5 % do 35 do 35

505 t%$kého stupn% 10 % do 70 do 70

P"i hodnocení podle kód# 503 a$ 505 musí b't diagnóza dolo$ena a prokázána neurologick'm nálezem, 
jinak se ot"es mozku nehodnotí.

506 Pohmo$d%ní (kontuze) mozku do 44 % do 189 do 189

507 Rozdrcení mozkové tkán% do 100 % do 365 do 365

508 Poúrazové krvácení (intracerebrální hemoragie) do mozku do 100 % do 365 do 365

509
Krvácení nitrolební (hemoragie epidurální, subdurální, subarachnoideální) 
a do kanálu páte(ního (intraspinální)

do 100 % do 365 do 365

510 Ot(es (komoce) míchy 14 % do 84 do 84

511 Pohmo$d%ní (kontuze) míchy do 50 % do 210 do 210

512 Krvácení do míchy (intramedulární hemoragie) do 100 % do 365 do 365

513 Rozdrcení míchy do 100 % do 365 do 365

514 Pohmo$d%ní (kontuze) motorického nervu s krátkodobou obrnou 5 % do 35 do 35

515
Pohmo$d%ní (kontuze), &áste&né nebo úplné p(eru!ení senzitivního nervu 
(nap(. nerv# prst# = digitálních nerv#), poran%ní jen senzitivní slo$ky 
smí!eného nervu

5 % do 35 do 35

516
Poran%ní motorického nervu s p(eru!ením vodiv"ch vláken  
(&áste&né poran%ní nervu)

do 34 % do 154 do 154
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

517 P(eru!ení motorického nervu (úplné poran%ní nervu) do 78 % do 308 do 308

518 neobsazeno

519 neobsazeno

P"i hodnocení podle kód# 506 a$ 517 je nutn' neurologick' nález. 
Podmínkou pro hodnocení podle kód# 506 a 510 je hospitalizace poji&t%ného. 
Podmínkou pro hodnocení podle kódu 514 je nutné prokázání t%lesného po&kození EMG vy&et"ením.  
P"i hodnocení podle kód# 515 a$ 517 je nutné prokázání t%lesného po&kození EMG vy&et"ením, nebo 
se&itím p"eru&eného nervu p"i opera!ní revizi. 
P"i hodnocení podle kód# 506 a$ 509, 511, 512, 516 a 517 poji&t%nému p"i uplatn%ní práva na pojistné 
pln%ní p"ed skon!ením lé!ení poskytneme p"im%"enou zálohu na pojistné pln%ní. V'&i kone!ného 
pojistného pln%ní stanovíme ve spolupráci s odborn'm léka"em v oboru neurologie nebo traumatologie, 
nejd"íve v&ak po 6 m%sících od úrazu nebo po ukon!ení lé!ení, podle toho, co nastane d"íve.

OSTATNÍ DRUHY PORAN,NÍ

Rány

520 Rány ne!ité, od%rky (exkoriace) 0 % 0 0

Rány chirurgicky o!et(ené – !ité

521 bez komplikací 2 % do 14 do 14

521A s komplikacemi 3 % do 21 do 21

Podle kód# 520 a$ 521A se hodnotí i více ran na r#zn'ch !ástech t%la. O&et"ení rány leukostehy se 
pova$uje za se&ití pouze v obli!ejové !ásti. Podle t%chto kód# se hodnotí i rány nevhodné k &ití, tj. rány 
bodné a zp#sobené kousnutím.

Plo!né abraze se ztrátou ko$ního krytu v%t!í ne$ 0,5 % povrchu t%la (chirurgicky o!et(ené)

522 bez komplikací 2 % do 14 do 14

522A s komplikacemi 3 % do 21 do 21

523
Plo!né abraze m%kk"ch &ástí prst# o plo!e v%t!í ne$ 1 cm/ nebo str$ení 
nehtu (ablace)

2 % do 14 do 14

Za str$ení nehtu se pova$uje str$ení p"ímo úrazem nebo str$ení léka"em nebo spontánní odlou!ení nehtu 
do 10 dn# po úrazu, nikoli v&ak fenestrace nehtu.

524 Cizí t%líska chirurgicky odstran%ná i neodstranitelná 2 % do 14 do 14

525 neobsazeno
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Popálení, poleptání nebo omrzliny

P"i procentním hodnocení popálenin, poleptání nebo omrzlin na r#zn'ch !ástech t%la se tato t%lesná 
po&kození hodnotí podle jejich celkového rozsahu a stupn% (podle jediného kódu odpovídajícího tomuto 
zp#sobu hodnocení), nikoli sou!tem procentního ohodnocení takov'ch jednotliv'ch t%lesn'ch po&kození.

526 prvního stupn% 0 % 0 0

druhého stupn% chirurgicky o!et(ené v rozsahu

526A do 20 cm/ povrchu t%la v&etn% 2 % do 14 do 14

527 nad 20 cm/ do 1 % povrchu t%la 5 % do 35 do 35

528 nad 1 % do 5 % povrchu t%la 6 % do 42 do 42

529 nad 5 % do 15 % povrchu t%la 7 % do 49 do 49

530 nad 15 % do 20 % povrchu t%la 8 % do 56 do 56

531 nad 20 % do 30 % povrchu t%la 14 % do 84 do 84

532 nad 30 % do 40 % povrchu t%la 28 % do 133 do 133

533 nad 40 % do 50 % povrchu t%la do 50 % do 210 do 210

534 v%t!ím ne$ 50 % povrchu t%la do 100 % do 365 do 365

t(etího stupn% lé&ené chirurgicky v rozsahu

535 do 6 cm/ povrchu t%la v&etn% 3 % do 21 do 21

536 nad 6 cm/ do 1 % povrchu t%la 8 % do 56 do 56

537 nad 1 % do 5 % povrchu t%la 12 % do 77 do 77

538 nad 5 % do 10 % povrchu t%la 18 % do 98 do 98

539 nad 10 % do 15 % povrchu t%la 28 % do 133 do 133

540 nad 15 % do 20 % povrchu t%la 40 % do 175 do 175

541 nad 20 % do 30 % povrchu t%la do 50 % do 210 do 210

542 nad 30 % do 40 % povrchu t%la do 76 % do 301 do 301

543 v%t!ím ne$ 40 % povrchu t%la do 100 % do 365 do 365

Zasa$ení elektrick"m proudem podle celkového posti$ení

544 lehkého stupn% 3 % do 21 do 21

545 st(edního stupn% 5 % do 35 do 35

546 t%$kého stupn% 7 % do 49 do 49
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

547 Otravy plyny a parami, celkové ú&inky zá(ení a chemick"ch jed# 5 % do 35 do 35

548 Poúrazov" !ok 5 % do 35 do 35

549 U!tknutí hadem nebo jin"m jedovat"m $ivo&ichem 5 % do 35 do 35

Podmínkou pro hodnocení podle kód# 544 a$ 549 je hospitalizace poji&t%ného.

550 Mnoho&etné pohmo$d%niny na r#zn"ch &ástech t%la 0 % 0 0

550A Mnoho&etné pohmo$d%niny t%$!ího stupn% na r#zn"ch &ástech t%la 3 % do 21 do 21

551
Následná pé&e zahrnující vyn%tí kostních dlah nebo jin"ch vnit(ních 
fixa&ních pom#cek

– – do 21

Kód 551 se pou$ije pouze pro pojistné pln%ní za pracovní neschopnost následkem úrazu v p"ípad% 
vystavení samostatné pracovní neschopnosti v'slovn% pouze pro tuto diagnózu.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST Z D0VODU NEMOCI

Onemocn%ní nerv#, nervov"ch ko(en# a pletení

559 Dg. G50 – G59 – – do 91

Vysok" krevní tlak

560 Dg. I10 – – do 91

Akutní infekce horních cest d"chacích

561 Dg. J00 – J06 – – do 21

Ch(ipka a zán%t plic – pneumonie

562 Dg. J10 – J12 – – do 21

563 Dg. J13 – J18 – – do 56

Jiné akutní infekce dolní &ásti d"chacího ústrojí

564 Dg. J20 – J22 – – do 49

Nemoci $aludku a dvanáctníku

565 Dg. K29 – K30 – – do 91

Infek&ní artropatie

566 Dg. M00 – M03 – – do 84

Zán%tlivé polyartropatie

567 Dg. M05 – M14 – – do 112
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TP 
(%)

DO 
(dny)

PN 
(dny)

Artrózy

568 Dg. M15 – M19 – – do 112

Jiná onemocn%ní kloub#

569 Dg. M20 – M25 – – do 84

Deformující dorzopatie

570 Dg. M40 – M43 – – do 91

Spondylopatie

571 Dg. M45 – M49 – – do 182

Jiné dorzopatie

572 Dg. M50 – M51 – – do 91

573 Dg. M53 – – do 49

574 Dg. M54 – – do 42

Hodnocení podle kód# 570 a$ 574 se nepou$ívá v $ivotním poji&t%ní PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN, 
proto$e tyto diagnózy (M40 a$ M54) jsou z poji&t%ní pro p"ípad pracovní neschopnosti vylou!eny 
pojistn'mi podmínkami.

Onemocn%ní synoviální blány a !lachy

575 Dg. M65 – M68 – – do 91

Jiná onemocn%ní m%kké tkán%

576 Dg. M70 – M79 – – do 91

P(íznaky, znaky, abnormální klinické a laboratorní nálezy (bez stanovení kone&né diagnózy)

577 Dg. R00 – R99 – – do 91



109

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOV-CH ORGÁN0

Úpln" defekt v klenb% lební v rozsahu

1001 do 2 cm2 0 % 5 %

1002 nad 2 cm2 do 10 cm2 6 % 15 %

1003 p(es 10 cm2 16 % 25 %

1004 Lehké mozkové poruchy a du!evní poruchy po t%$kém poran%ní hlavy 5 % 20 %

Vá$né mozkové a du!evní poruchy po t%$kém poran%ní hlavy (dle stupn%)

1005 lehk" stupe) 21 % 40 %

1006 st(ední stupe) 41 % 70 %

1007 t%$k" stupe) 71 % 100 %

Vzhledem k záva$nosti trval'ch následk# podle kód# 1004 a$ 1007 by se prohlídka ke stanovení trval'ch 
následk# m%la provést a$ ke 3 let#m ode dne úrazu. Následky po pro$ití ot"esného zá$itku !i traumatu 
nelze hodnotit jako úrazové trvalé následky. Pokud je hodnoceno kódy 1005 a$ 1007, nelze ji$ hodnotit 
dle kód# 1022 a$ 1057.

1008 neobsazeno

1009 Traumatická porucha lícního nervu 0 % 15 %

Traumatické po!kození trojklanného nervu podle rozsahu

1010 po!kození jedné v%tve 5 % 5 %

1011 po!kození dvou v%tví 10 % 10 %

1012 po!kození t(í v%tví 15 % 15 %

Po!kození obli&eje provázené funk&ními poruchami nebo kosmeticky záva$né po!kození ostatních &ástí 
hlavy a krku

1013 lehkého stupn% 0 % 10 %

1014 st(edního stupn% 11 % 20 %

1015 t%$kého stupn% 21 % 35 %

Jizvy v obli!eji se hodnotí podle kód# 1013 a$ 1015 – deformující jizvy, keloidní jizvy, jizvy po kusn'ch 
poran%ních za 1 cm = 1 %, ostatní jizvy v obli!eji – ztráta pigmentu, po "ezn'ch a tr$n'ch ranách – za 1 cm 
= 0,5 %. Podle kód# 1013 a$ 1015 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté !ásti hlavy, zohyzd%ní nosu a u&ních 
boltc#.

Oce*ovací tabulka pro trvalé následky úrazu
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1016 Mozková pí!t%l po poran%ní spodiny lební (likvororea) 15 % 15 %

Po&kození nosu nebo "ichu

1017 Ztráta celého nosu 25 % 25 %

1018
Deformace zevního tvaru nosu nebo p(epá$ky nosní s funk&n% v"znamnou 
poruchou nosní pr#chodnosti

0 % 10 %

Poruchu nosní pr#chodnosti je t"eba dolo$it nálezem z ORL.

1019
Chronick" atrofick" zán%t sliznice nosní po poleptání nebo popálení nebo chronick" 
poúrazov" zán%t vedlej!ích dutin nosních

0 % 10 %

1020 Perforace nosní p(epá$ky 5 % 5 %

1021 Ztráta &ichu 0 % 10 %

Je-li sou!asn% hodnocena ztráta chuti podle kódu 1065, m#$e hodnocení podle obou kód# dosáhnout 
nejv'&e 15 %.

Ztráta o"í nebo zraku

P"i úplné ztrát% zraku nem#$e hodnocení celkov'ch trval'ch následk# !init na jednom oku více ne$ 35 %, 
na druhém oku více ne$ 65 %. Trvalé po&kození uvedené pod kódy 1023, 1030 a$ 1033, 1035, 1038 a 1039 
se v&ak hodnotí i nad tuto hranici. Hodnocení na obou o!ích nem#$e !init více ne$ 100 %.

1022 Následky o&ních zran%ní, je$ mají za následek sní$ení zrakové ostrosti, se hodnotí podle tabulky 1.
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Pojistné pln!ní za trvalé následky p%i sní#ení zrakové ostrosti a optimální brylové korekci

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0

Procenta pln!ní za trvalé následky

6/6 0 % 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 23 % 24 % 25 %

6/9 2 % 4 % 6 % 8 % 11 % 14 % 18 % 21 % 23 % 25 % 27 % 30 %

6/12 4 % 6 % 9 % 11 % 14 % 18 % 21 % 24 % 27 % 30 % 32 % 35 %

5/15 6 % 8 % 11 % 15 % 18 % 21 % 24 % 27 % 31 % 35 % 38 % 40 %

6/18 9 % 11 % 14 % 18 % 21 % 25 % 28 % 32 % 38 % 43 % 47 % 50 %

6/24 12 % 14 % 18 % 21 % 25 % 30 % 35 % 41 % 47 % 52 % 57 % 60 %

6/30 15 % 18 % 21 % 24 % 28 % 35 % 42 % 49 % 56 % 62 % 68 % 70 %

6/36 18 % 21 % 24 % 27 % 32 % 41 % 49 % 58 % 66 % 72 % 77 % 80 %

6/60 21 % 23 % 27 % 31 % 38 % 47 % 56 % 66 % 75 % 83 % 87 % 90 %

3/60 23 % 25 % 30 % 35 % 43 % 52 % 62 % 72 % 83 % 90 % 95 % 95 %

1/60 24 % 27 % 32 % 38 % 47 % 57 % 68 % 77 % 87 % 95 % 100 % 100 %

0 25 % 30 % 35 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 100 %

Byla-li p"ed úrazem zraková ostrost sní$ena natolik, $e odpovídá invalidit% v%t&í ne$ 75 %, a nastala-li úrazem 
slepota lep&ího oka, plní se ve vy&i 35 %. Stejn% se postupuje, bylo-li p"ed úrazem jedno oko slepé a druhé m%lo 
zrakovou ostrost hor&í, ne$ odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

TABULKA 1

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1023
Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se p(ipo&ítává ke zji!t%né hodnot% trvalé 
zrakové mén%cennosti.

5 % 5 %

Traumatická ztráta &o&ky na jednom oku

1024 p(i sná!enlivosti kontaktní &o&ky 18 % 18 %

1025 p(i nesná!enlivosti kontaktní &o&ky 25 % 25 %

Dojde-li k náhrad% nitroo!ní !o!kou, hodnotí se podle kódu 1036 pro traumatickou poruchu akomodace 
jednostrannou nebo podle kódu 1037 pro traumatickou poruchu akomodace oboustrannou.
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1026
Ztráta &o&ky obou o&í (v&etn% poruchy akomodace), není-li zraková ostrost  
s afakickou korekcí hor!í ne$ 6/12 (5/10)

20 % 20 %

Je-li hor&í, stanoví se procento podle tabulky 1 a p"ipo!ítává se 10 % za obtí$e z no&ení afakické korekce.

1027
Traumatická porucha okohybn"ch nerv# nebo porucha rovnováhy okohybn"ch 
sval# podle stupn%

0 % 25 %

1028 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky 2.

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1029
Ostatní (nekoncentrické) omezení zorného pole se hodnotí podle tabulky 3. Centrální skotom 
jednostrann" i oboustrann" se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

Pojistné pln!ní za trvalé následky p%i koncentrickém zú#ení zorného pole

stupe* zú#ení jednoho oka obou o"í stejn!
jednoho oka p%i slepot! 

druhého

Procenta pln!ní za trvalé následky

k 60 ° 0 % 10 % 40 %

k 50 ° 5 % 25 % 50 %

ke 40 ° 10 % 35 % 60 %

ke 30 ° 15 % 45 % 70 %

ke 20 ° 20 % 55 % 80 %

k 10 ° 23 % 75 % 90 %

k 5 ° 25 % 100 % 100 %

Bylo-li p"ed úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zú$ení na 25 ° nebo více a na tomto oku 
nastala úplná nebo praktická slepota nebo zú$ení zorného pole k 5 °, plní se ve v'&i 25 %.

TABULKA 2
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

Poru!ení pr#chodnosti slzn"ch cest

1030 na jednom oku 5 % 5 %

1031 na obou o&ích 10 % 10 %

Chybné postavení (as operativn% nekorigovatelné

1032 na jednom oku 5 % 5 %

1033 na obou o&ích 10 % 10 %

1034 Roz!í(ení a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce podle tabulky 1.

Pojistné pln!ní za trvalé následky p%i nekoncentrickém zú#ení zorného pole

Hemianopsie (v$padek poloviny zorného pole) Procenta pln!ní za trvalé následky

Homonymní 45 %

Homonymní kvadrantová horní 10 %

Homonymní kvadrantová dolní 20 %

Homonymní binasální 10 %

Homonymní bitemporální 60–70 %

Horní oboustranná 10–15 %

Dolní oboustranná 30–50 %

Nasální jednostranná 6 %

Jednostranná temporální 15–20 %

Jednostranná horní 5–10 %

Jednostranná dolní 10–20 %

Kvadrantová nasální horní 4 %

Kvadrantová nasální dolní 6 %

Temporální horní 6 %

Temporální dolní 12 %

TABULKA 3
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1035
Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo o!klivost, té$ ptóza 
horního ví&ka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro ka$dé oko

5 % 5 %

Traumatická porucha akomodace

1036 jednostranná 5 % 8 %

1037 oboustranná 3 % 5 %

Lagoftalmus (neschopnost uzav(ít o&ní !t%rbinu) poúrazov" operativn% nekorigovateln"

1038 jednostrann" 10 % 10 %

1039 oboustrann" 16 % 16 %

P"i hodnocení podle kód# 1038 a 1039 lze sou!asn% hodnotit podle kódu 1035. Poúrazová ptóza (pokles) 
horního ví!ka operativn% nekorigovatelná se hodnotí dle omezení zorného pole (podle tabulky 2). U 
vidoucího oka operativn% nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Trvalé následky úrazu na obou o!ích 
hodnocené sou!asn% podle kód# 1022, 1023, 1030 a$ 1033, 1035, 1038 a 1039 se hodnotí nejv'&e 100 %.

Po&kození u&í nebo porucha sluchu

1040 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce 0 % 5 %

Podle kódu 1040 lze hodnotit trvalé následky a$ ke t"em let#m od úrazu.

Chronick" poúrazov" hnisav" zán%t st(edního ucha jako p(ím" následek úrazu

1041 slizni&ní 10 % 10 %

1042 s tvorbou cholesteatomu (nádorov" útvar, cysta) 10 % 20 %

1043 Deformace u!ního boltce 0 % 10 %

Ztráta u!ního boltce

1044 jednoho 10 % 10 %

1045 obou 20 % 20 %

Nedosl"chavost jednostranná

1046 lehkého stupn% 0 % 0 %

1047 st(edního stupn% 1 % 5 %

1048 t%$kého stupn% 6 % 12 %

Nedosl"chavost oboustranná

1049 lehkého stupn% 0 % 10 %

1050 st(edního stupn% 11 % 20 %

1051 t%$kého stupn% 21 % 35 %
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1052 Poúrazov" tinnitus jednostrann" nebo oboustrann" bez sou&asné nedosl"chavosti 0 % 0 %

Ztráta sluchu

1053 jednoho ucha 15 % 15 %

1054 druhého ucha 25 % 25 %

1055 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 60 % 60 %

Porucha labyrintu prokázaná objektivním vy!et(ením rovnová$ného ústrojí

1056 jednostranná podle stupn% 10 % 20 %

1057 oboustranná podle stupn% 30 % 50 %

P"i hodnocení podle kód# 1049 a$ 1057 je t"eba dolo$it zprávu z audiometrického vy&et"ení.  
Musí b't prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlu&ení (v'buch), nebo intenzivní p"eru&ované,  
ale po souvislou dobu p#sobící ohlu&ení zpravidla n%kolik hodin (st"elba). Pojistné pln%ní nenále$í  
za dlouhodobé opakované ohlu&ení, jak tomu b'vá p"i nemocech z povolání.

Po&kození chrupu nebo jazyka

1058
Za ztrátu, odlomení nebo po!kození um%l"ch zubních náhrad nebo do&asn"ch 
(mlé&n"ch) zub#

0 % 0 %

1059
Za ztrátu trvalého zubu 21, 11, 12, 22, pouze nastala-li p#sobením zevního násilí;  
za ka$d" zub

2 % 2 %

1060
Za ztrátu ka$dého jiného trvalého zubu (krom% 21, 11, 12, 22), pouze nastala-li 
p#sobením zevního násilí; za ka$d" zub

1 % 1 %

1061
Za ztrátu &ásti trvalého zubu, pouze nastala-li p#sobením zevního násilí,  
má-li za následek ztrátu vitality zubu

1 % 1 %

Pojistné pln%ní za poran%ní VIII. trvalého zubu („zubu moudrosti“) a/nebo po&kození avitálních 
(„mrtv'ch“) zub# podle kód# 1059 a$ 1061 se neposkytuje. Hodnocení TN podle kódu 1061 vylu!uje 
právo na dal&í pojistné pln%ní za po&kození tého$ zubu.

1062
Za deformitu frontálních stál"ch zub# následkem prokázaného úrazu do&asn"ch 
(mlé&n"ch) zub#; za ka$d" po!kozen" stál" zub

1 % 1 %

1063
Za obrou!ení pilí(ov"ch zub# pod korunky fixních náhrad nebo sponov"ch zub# 
snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem; za ka$d" obrou!en" zub

0,5 % 0,5 %

1064
Stavy po poran%ní jazyka s defektem tkán% nebo jizevnat"mi deformacemi, jen 
pokud se ji$ nehodnotí podle kód# 1066 a$ 1072

15 % 15 %
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od
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1065 Ztráta chuti podle rozsahu 0 % 10 %

Hodnotí se pouze po úrazovém poran%ní nervov'ch vláken, která zprost"edkovávají vnímání chuti,  
a to nejd"íve ke t"em let#m od úrazu. Je-li sou!asn% hodnocena ztráta !ichu podle kódu 1021, m#$e 
hodnocení podle obou kód# !init nejv'&e 15 %.

TN PO ÚRAZECH KRKU

Trvalé následky po úrazech krku je v$dy nutné dolo$it ORL vy&et"ením.

Zú$ení hrtanu nebo pr#du!nice

1066 lehkého stupn% 0 % 15 %

1067 st(edního stupn% 16 % 30 %

1068 t%$kého stupn% 31 % 65 %

P"i hodnocení podle kódu 1068 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1069 a$ 1073.

1069
'áste&ná ztráta hlasu – poúrazové poruchy hlasu (chraptivost, sk(ehotání, 
p(eskakování hlasu)

10 % 20 %

1070 Ztráta hlasu (afonie) 25 % 25 %

1071 Ztí$ení mluvy následkem po!kození ústrojí mluvy 10 % 20 %

1072 Ztráta mluvy následkem po!kození ústrojí mluvy 30 % 30 %

P"i hodnocení podle kód# 1069 a$ 1072 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1068 nebo 1073.

1073 Stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (tracheostomií) 50 % 50 %

P"i hodnocení podle kódu 1073 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1068 a$ 1072.

TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku a sr#sty plic a st%ny hrudní klinicky ov%(ené

1074 lehkého stupn% 0 % 10 %

1075 st(edního stupn% 11 % 20 %

1076 t%$kého stupn% 21 % 30 %

Jiné následky poran%ní plic podle stupn% poru!ení funkce a rozsahu

1077 jednostranné 15 % 40 %

1078 oboustranné 25 % 100 %

P"i hodnocení podle kód# 1077 a 1078 je nutné dolo$it aktuální zprávu z po!íta!ové pr#tokové 
spirometrie.
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1079
Poruchy srde&ní a cévní (pouze p(i p(ímém poran%ní) klinicky ov%(ené podle  
stupn% poru!ení funkce

10 % 100 %

1080 Pí!t%l jícnu 30 % 30 %

Poúrazové zú$ení jícnu

1081 lehkého stupn% 0 % 10 %

1082 st(edního stupn% 11 % 30 %

1083 t%$kého stupn% 31 % 60 %

TN PO ÚRAZECH B/ICHA A TRÁVICÍCH ORGÁN0

1084 Stav po úrazovém po!kození b(i!ní st%ny provázené poru!ením b(i!ního lisu 10 % 25 %

1085 Poru!ení funkce trávicích orgán# podle stupn% poruchy funkce 25 % 100 %

1086 Ztráta &ásti sleziny nebo jater podle stupn% stupn% poruchy funkce 0 % 15 %

1087 Ztráta sleziny 25 % 25 %

1088
Pí!t%le za$ívacího traktu (intraabdominální-nitrob(i!ní nebo $aludek a$ kone&ník) 
podle sídla a rozsahu reakce v okolí

30 % 80 %

Poúrazová nedomykavost (itních sv%ra&#

1089 &áste&ná 0 % 20 %

1090 úplná 60 % 60 %

Poúrazové zú$ení kone&níku nebo (iti

1091 lehkého stupn% 0 % 10 %

1092 st(edního stupn% 11 % 20 %

1093 t%$kého stupn% 21 % 60 %

TN PO ÚRAZECH MO)OV-CH A POHLAVNÍCH ORGÁN0

1094 Ztráta &ásti ledviny podle rozsahu poruchy funkce 0 % 25 %

P"i hodnocení podle kódu 1094 je t"eba dolo$it aktuální zprávu nefrologa nebo urologa.

1095 Ztráta jedné ledviny p(i funk&nosti druhé ledviny 25 % 25 %

1096 Ztráta jedné ledviny p(i nefunk&nosti druhé ledviny 70 % 70 %
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Poúrazové následky poran%ní ledvin a mo&ov"ch cest v&etn% druhotné infekce

1097 lehkého stupn% 0 % 10 %

1098 st(edního stupn% 11 % 20 %

1099 t%$kého stupn% 21 % 50 %

1100 Poúrazová pí!t%l mo&ového m%ch"(e nebo mo&ové trubice 50 % 50 %

P"i hodnocení podle kódu 1100 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1097 a$ 1099.

1101 Poúrazov" chronick" zán%t mo&ov"ch cest a druhotné onemocn%ní ledvin 15 % 50 %

1102 Poúrazová hydrokela 5 % 5 %

1103 Atrofie varlete zp#sobená úrazem 2 % 2 %

1104 Poúrazová ztráta jednoho varlete 10 % 10 %

P"i kryptorchismu (porucha sestupu varlat z dutiny b"i&ní do &ourku) se hodnotí jako ztráta obou varlat.

Poúrazová ztráta obou varlat &i pyje nebo porucha funkce mu$sk"ch pohlavních orgán#

1105 do 50 let v%ku poji!t%ného v&etn% 40 % 40 %

1106 od 51 let v%ku poji!t%ného 20 % 20 %

P"i hodnocení podle kód# 1105 a 1106 je t"eba dolo$it neurologické vy&et"ení, zda byla poru&ena 
p"íslu&ná nervová centra, nebo sexuologické vy&et"ení.

1107 Poúrazová deformace $ensk"ch pohlavních orgán# 10 % 50 %

P"i hodnocení podle kódu 1107 je nutné posouzení fertility.

Poúrazové trvalé po!kození prsu a mlé&né $lázy u $en podle rozsahu po!kození

1108 jednoho prsu 0 % 10 %

1109 obou prs# 10 % 20 %

TN PO ÚRAZECH PÁTE/E A MÍCHY

P"i hodnocení trval'ch následk# se posuzuje páte" jako celek. Je nutné p"im%"en% sní$it pojistné pln%ní za 
p"edchozí chorobné degenerativní zm%ny na páte"i nebo za po&kození p"edchozími úrazy.

Poúrazové po!kození páte(e s omezením hybnosti

1110 lehkého stupn% 0 % 10 %

1111 st(edního stupn% 11 % 25 %

1112 t%$kého stupn% 26 % 55 %

P"i hodnocení podle kód# 1110 a$ 1112 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1113 a$ 1115.
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Poúrazové po!kození s trval"mi objektivními neurologick"mi p(íznaky poru!ené funkce páte(e a/nebo 
míchy a/nebo mí!ních plen a/nebo ko(en#

1113 lehkého stupn% 10 % 25 %

1114 st(edního stupn% 26 % 40 %

1115 t%$kého stupn% 41 % 100 %

P"i hodnocení podle kód# 1113 a$ 1115, které zahrnuje plegie kon!etin, nedomykavost "itních sv%ra!#, 
poruchy mo!ení, ztrátu potence, nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1110 a$ 1112.

TN PO ÚRAZECH PÁNVE

Poru!ení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páte(e a funkce dolních kon&etin nebo 
zlomenina kloubní jamky

1116 u $en do 45 let v&etn% 30 % 65 %

1117 u $en od 46 let 15 % 50 %

1118 u mu$# 15 % 50 %

Bez poruchy statiky páte"e se pojistné pln%ní podle kód# 1116 a$ 1118 sni$uje na t"etinu.

TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KON)ETIN

Hodnotí-li se trvalé následky podle kód# pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit sou!asn%  
podle kód# pro viklavost kloubu. Celkov' sou!et procent v&ak nesmí p"esáhnout hodnocení podle kód# 
za anatomickou ztrátu p"íslu&né !ásti t%la.

Po&kození v oblasti ramenního kloubu

Omezení hybnosti ramenního kloubu

1119 lehkého stupn% (vzpa$ení p(edpa$ením, p(edpa$ení neúplné nad 135°) 0 % 5 %

1120 st(edního stupn% (vzpa$ení p(edpa$ením do 135°) 6 % 10 %

1121 t%$kého stupn% (vzpa$ení p(edpa$ením do 90°) 11 % 18 %

U omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého, st"edního a t%$kého stupn% se p"i sou!asném  
omezení rota!ních pohyb# hodnocení podle kód# 1119 a$ 1121 zvy&uje o jednu t"etinu. Pokud jsou 
omezeny jen rota!ní pohyby bez omezení hybnosti ramenního kloubu vzpa$ením p"edpa$ením,  
hodnotí se podle kódu 1122.

1122
Omezení pouze rota&ních pohyb# bez omezení hybnosti ramenního kloubu 
vzpa$ením p(edpa$ením

0 % 3 %

1123
Úplná ztuhlost ramene v p(íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém 
(odta$ení 50 ° a$ 70 °, p(edpa$ení 40 ° a$ 45 ° a vnit(ní rotace 20 °)

30 % 30 %
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1124
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nep(íznivém postavení  
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)

35 % 35 %

1125
Nestabilita ramenního kloubu na podklad% úrazové luxace ramene prvotn%  
vzniklé v dob% poji!t%ní

0 % 20 %

Podmínkou pro poskytnutí pojistného pln%ní za nestabilitu ramenního kloubu je, $e první luxace 
(prokázaná RTG, sono vy&et"ením) musí nastat b%hem trvání poji&t%ní. V p"ípad% zhodnocení trval'ch 
následk# ve form% nestability ramenního kloubu podle kódu 1125 není poji&(ovna povinna poskytnout 
pojistné pln%ní za následné vymknutí kosti pa$ní (ramene) podle kód# 225 a 226 uveden'ch v oce)ovací 
tabulce pro TP – t%lesné po&kození zp#sobené úrazem, DO – denní od&kodné a PN – pracovní 
neschopnost (dle sjednaného produktu) !i za obdobnou diagnózu.

1126 Pakloub kosti pa$ní 40 % 40 %

Trvalé následky podle kódu 1126 se hodnotí nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny RTG 
snímkem. P"i hodnocení podle kódu 1126 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1119 a$ 1121 pro omezenou 
hybnost ramenního kloubu a podle kódu 1125 pro nestabilitu ramenního kloubu.

1127
Poúrazová endoprotéza ramenního kloubu (po zlomenin% v této oblasti,  
zahrnuje i omezení hybnosti)

30 % 30 %

*áste!ná endoprotéza se hodnotí polovinou. P"i hodnocení podle kódu 1127 nelze sou!asn% hodnotit 
podle kód# 1119 a$ 1121.

1128
Poúrazov" chronick" zán%t kosti (jen po otev(en"ch zran%ních  
nebo po operativních zákrocích nutn"ch k lé&ení následk# úrazu)

30 % 30 %

Trvalé následky podle kódu 1128 lze hodnotit nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem.

1129
Ztráta horní kon&etiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním  
a ramenním kloubem

70 % 70 %

Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární (SC kloubu)

1130 p(ední 3 % 3 %

1131 zadní 5 % 5 %

1132 Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární (AC kloubu) 6 % 6 %

Trvalé následky po p"etr$ení nadh"ebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.

1133
Trvalé následky po p(etr$ení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pa$ního p(i 
neporu!ené funkci ramenního a loketního kloubu

3 % 3 %
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Po&kození v oblasti loketního kloubu a p%edloktí

Omezení hybnosti loketního kloubu

1134 lehkého stupn% 0 % 6 %

1135 st(edního stupn% 7 % 12 %

1136 t%$kého stupn% 13 % 18 %

Omezení p(ivrácení a odvrácení p(edloktí

1137 lehkého stupn% 0 % 5 %

1138 st(edního stupn% 6 % 10 %

1139 t%$kého stupn% 11 % 20 %

1140
Úplná ztuhlost loketního kloubu v p(íznivém postavení nebo  
v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu 90–95 °)

20 % 20 %

1141
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nep(íznivém postavení  
(úplné nata$ení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení)

30 % 30 %

1142
Úplná ztuhlost kloub# radioulnárních v p(íznivém postavení  
(st(ední postavení nebo lehká pronace)

20 % 20 %

1143
Úplná ztuhlost kloub# radioulnárních (s nemo$ností p(ivrácení nebo odvrácení 
p(edloktí) v nep(íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální 
pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo p(ivrácení)

20 % 20 %

1144 Viklav" kloub loketní 0 % 30 %

1145 Pakloub kosti loketní 20 % 20 %

1146 Pakloub kosti v(etenní 30 % 30 %

1147 Pakloub kosti p(edloktí 40 % 40 %

Trvalé následky podle kód# 1145 a$ 1147 se hodnotí nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny 
RTG snímkem. P"i hodnocení podle kód# 1145 a$ 1147 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1134 a$ 1139.

1148
Poúrazová endoprotéza loketního kloubu (po zlomenin% v této oblasti,  
zahrnuje i omezení hybnosti)

30 % 30 %

*áste!ná endoprotéza se hodnotí polovinou. P"i hodnocení podle kódu 1148 nelze sou!asn% hodnotit 
podle kód# 1134 a$ 1136 pro omezenou hybnost loketního kloubu.

1149
Poúrazov" chronick" zán%t kostí p(edloktí (jen po otev(en"ch zran%ních nebo  
po operativních zákrocích nutn"ch k lé&ení následk# úrazu)

27,5 % 40 %

Trvalé následky podle kódu 1149 lze hodnotit nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem.
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1150 Ztráta p(edloktí p(i zachovalém loketním kloubu 60 % 60 %

Omezení hybnosti záp%stí

1151 lehkého stupn% 0 % 6 %

1152 st(edního stupn% 7 % 12 %

1153 t%$kého stupn% 13 % 20 %

1154 Úplná ztuhlost záp%stí v p(íznivém postavení 20 % 20 %

1155
Úplná ztuhlost záp%stí v nep(íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém 
(úplné h(betní nebo dla)ové ohnutí ruky)

30 % 30 %

Viklavost záp%stí

1156 lehkého stupn% 0 % 10 %

1157 st(edního stupn% 11 % 15 %

1158 t%$kého stupn% 16 % 20 %

1159 Pakloub kosti &lunkové 15 % 15 %

Trvalé následky podle kódu 1159 se hodnotí nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny RTG 
snímkem. P"i hodnocení podle kódu 1159 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1151 a$ 1153 pro omezenou 
hybnost záp%stí a podle kód# 1156 a$ 1158 pro viklavost záp%stí.

1160 Ztráta prst# ruky krom% palce, pop(. v&etn% záprstních kostí 45 % 45 %

1161 Ztráta v!ech prst# ruky, pop(. v&etn% záprstních kostí 50 % 50 %

1162 Ztráta ruky v záp%stí 60 % 60 %

Po&kození palce (I. prstu)

Porucha úchopové funkce palce p(i omezení hybnosti

1163 mezi&lánkového kloubu (IP) dle rozsahu 0 % 6 %

1164 základního kloubu (MCP) dle rozsahu 0 % 6 %

1165 karpometakarpálního kloubu (CMC) dle rozsahu 0 % 9 %

1166
Trvalé následky po !patn% zhojené Bennettov% zlomenin% s trvající subluxací,  
krom% pln%ní za poruchu funkce

3 % 3 %

Trvalé následky podle kódu 1166 musí b't prokázány RTG vy&et"ením.
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Úplná ztuhlost mezi&lánkového kloubu palce

1167 v p(íznivém postavení (lehké poohnutí) 6 % 6 %

1168 v nep(íznivém postavení (krajní ohnutí): v hyperextenzi 7 % 7 %

1169 v nep(íznivém postavení (krajní ohnutí): krajní ohnutí 8 % 8 %

1170 Úplná ztuhlost základního kloubu palce 6 % 6 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce

1171 v p(íznivém postavení (lehká opozice) 6 % 6 %

1172 v nep(íznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 9 % 9 %

1173 Úplná ztuhlost v!ech kloub# palce v nep(íznivém postavení 25 % 25 %

1174 Ztráta koncového &lánku palce dle rozsahu 0 % 9 %

1175 Ztráta obou &lánk# palce dle rozsahu 10 % 20 %

1176 Ztráta palce se záprstní kostí dle rozsahu 21 % 25 %

P"i hodnocení podle kód# 1167 a$ 1176 nelze sou!asn% hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle 
kód# 1163 a$ 1165.

Po&kození ukazováku (II. prstu)

Porucha úchopové funkce ukazováku

1177 do úplného sev(ení do dlan% chybí 1–3 cm dle rozsahu 0 % 6 %

1178 do úplného sev(ení do dlan% chybí p(es 3 cm do 4 cm 7 % 12 %

1179 do úplného sev(ení do dlan% chybí p(es 4 cm 13 % 15 %

1180
Nemo$nost úplného nata$ení n%kterého z mezi&lánkov"ch kloub# ukazováku  
p(i neporu!ené úchopové funkci

2 % 2 %

1181 Nemo$nost úplného nata$ení základního kloubu ukazováku 3 % 3 %

1182
Poúrazové postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prst# dle rozsahu 
nebo úplná ztuhlost v!ech t(í &lánk# ukazováku. Úplná ztuhlost v!ech t(í &lánk# 
ukazováku je hodnocena 15 %.

0 % 15 %

1183 Ztráta koncového &lánku ukazováku dle rozsahu 0 % 5 %

1184 Ztráta dvou &lánk# ukazováku dle rozsahu 6 % 10 %

1185 Ztráta v!ech t(í &lánk# ukazováku dle rozsahu 11 % 12 %
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1186 Ztráta ukazováku se záprstní kostí dle rozsahu 13 % 13 %

P"i hodnocení podle kód# 1182 a$ 1186 nelze sou!asn% hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku 
podle kód# 1177 a$ 1179.

Po&kození prost%edníku (III. prstu), prsteníku (IV. prstu) a malíku (V. prstu)

Porucha úchopové funkce prstu

1187 do úplného sev(ení do dlan% chybí 1–3 cm dle rozsahu 0 % 3 %

1188 do úplného sev(ení do dlan% chybí p(es 3 cm do 4 cm 4 % 6 %

1189 do úplného sev(ení do dlan% chybí p(es 4 cm 7 % 8 %

1190
Nemo$nost úplného nata$ení jednoho z mezi&lánkov"ch kloub# p(i neporu!ené 
úchopové funkci prstu

1 % 1 %

1191 Nemo$nost úplného nata$ení základního kloubu prstu 1,5 % 1,5 %

1192
Poúrazové postavení jednoho z t%chto prst# bránící ve funkci sousedních prst#  
dle rozsahu nebo úplná ztuhlost v!ech t(í &lánk# t%chto prst#. Úplná ztuhlost v!ech 
t(í &lánk# t%chto prst# je hodnocena 9 %.

0 % 9 %

1193 Ztráta koncového &lánku dle rozsahu jednoho z uveden"ch prst# 0 % 3 %

1194 Ztráta dvou &lánk# prstu dle rozsahu se zachovalou funkcí základního kloubu 4 % 5 %

1195
Ztráta v!ech t(í &lánk# prstu nebo dvou &lánk# dle rozsahu se ztuhlostí základního 
kloubu

6 % 8 %

1196 Ztráta prstu s p(íslu!nou kostí záprstí nebo její &ástí 9 % 9 %

P"i hodnocení podle kód# 1192 a$ 1196 nelze sou!asn% hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle 
kód# 1187 a$ 1189.

Traumatické poruchy nerv( horní kon"etiny

Poúrazové poruchy hybnosti (motorické kvality). V p(ípad% poúrazové poruchy pouze citlivosti  
(senzitivní kvality) se pojistné pln%ní poskytuje ve v"!i 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.

Trvalé následky musí b't potvrzeny elektromyografick'm vy&et"ením (EMG) nebo svalov'm testem.  
V hodnocení jsou ji$ zahrnuty p"ípadné poruchy vasomotorické a trofické. V p"ípad%, $e úrazem do&lo  
k izolovanému poran%ní nervu, nelze sou!asn% hodnotit s omezenou hybností.

1197 Traumatická porucha nervu axilárního (n.axillaris) 0 % 30 %

Traumatická porucha kmene nervu v(etenního (n.radialis)

1198 s posti$ením v!ech inervovan"ch sval# 0 % 45 %

1199 se zachováním funkce trojhlavého svalu 0 % 35 %
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Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1200 Traumatická porucha nervu muskulokutánního (n.musculocutaneus) 0 % 30 %

1201
Traumatická porucha kmene nervu loketního (n.ulnaris) s posti$ením v!ech 
inervovan"ch sval#

0 % 40 %

1202
Traumatická porucha distální &ásti nervu loketního (n.ulnaris) se zachováním  
funkce ulnárního ohyba&e karpu a &ásti hlubokého ohyba&e prst#

0 % 30 %

1203
Traumatická porucha kmene nervu st(edního (n.medianus) s posti$ením v!ech 
inernovan"ch sval#

0 % 35 %

1204
Traumatická porucha distální &ásti nervu st(edního (n.medianus) nebo  
v(etenního (n.radialis) s posti$ením hlavn% tenarového svalstva

0 % 15 %

1205 Traumatická porucha v!ech t(í nerv# (pop(. i celého pletence pa$ního) 0 % 60 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KON)ETIN

Hodnotí-li se trvalé následky podle kód# pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit sou!asn%  
dle kód# pro viklavost kloubu. Celkov' sou!et procent v&ak nesmí p"esáhnout hodnocení podle kód#  
za anatomickou ztrátu p"íslu&né !ásti t%la (s v'jimkou m%kk'ch !ástí kolenního kloubu – viz kódy  
pro kolenní kloub).

Po&kození v oblasti ky"elního kloubu

Omezení hybnosti ky&elního kloubu

1206 lehkého stupn% 0 % 10 %

1207 st(edního stupn% 11 % 20 %

1208 t%$kého stupn% 21 % 30 %

Úplná ztuhlost ky&elního kloubu

1209 v p(íznivém postavení (lehké odta$ení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30 % 30 %

1210
v nep(íznivém postavení (úplné p(ita$ení nebo odta$ení, nata$ení nebo ohnutí  
a postavení t%mto blízká)

40 % 40 %

Poúrazové zkrácení délky poran%né dolní kon&etiny

1211 od 1 do 2 cm 0 % 3 %

1212 nad 2 do 4 cm 4 % 10 %

1213 nad 4 do 6 cm 11 % 15 %

1214 nad 6 cm 16 % 25 %
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1215
Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo 
rota&ní), za ka$d"ch 5 ° úchylky

5 % 5 %

Trvalé následky podle kódu 1215 musí b't potvrzeny RTG snímkem. Úchylky p"es 45 ° se hodnotí jako 
ztráta kon!etiny. Úchylky se hodnotí teprve, kdy$ p"esahují 5 °. P"i hodnocení osové úchylky nelze 
sou!asn% zapo!ítávat relativní zkrácení dolní kon!etiny. Analogicky se hodnotí úchylka horní kon!etiny, a 
to tak, $e za ka$d'ch 5 ° úchylky se plní 2 %.

1216 Pakloub stehenní kosti v kr&ku nebo nekróza hlavice 40 % 40 %

Trvalé následky podle kódu 1216 se hodnotí nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny RTG 
snímkem. P"i hodnocení podle kódu 1216 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1206 a$ 1208 pro 
omezenou hybnost ky!elního kloubu.

1217
Poúrazová endoprotéza ky&elního kloubu (po zlomenin% v této oblasti, zahrnuje  
i omezení hybnosti)

30 % 30 %

*áste!ná endoprotéza se hodnotí polovinou. P"i hodnocení podle kódu 1217 nelze sou!asn% hodnotit 
podle kód# 1206 a$ 1208 pro omezenou hybnost ky!elního kloubu.

1218
Poúrazov" chronick" zán%t kosti stehenní (jen po otev(en"ch zran%ních  
nebo po operativních zákrocích nutn"ch k lé&ení následk# úrazu)

25 % 25 %

Trvalé následky podle kódu 1218 lze hodnotit nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem.

1219
Ztráta jedné dolní kon&etiny v ky&elním kloubu nebo oblasti mezi ky&elním  
a kolenním kloubem

60 % 60 %

Po&kození kolena

Celkové hodnocení trval'ch následk# po poran%ní m%kkého kolena (viklavost, vyn%tí menisk#  
a omezení hybnosti) nesmí p"esáhnout 30 %. Celkové hodnocení za vyn%tí menisku je maximáln% 7 % 
(v!etn% opakovan'ch !áste!n'ch vyn%tí).

Omezení hybnosti kolenního kloubu

1220 lehkého stupn% 0 % 10 %

1221 st(edního stupn% 11 % 15 %

1222 t%$kého stupn% 16 % 25 %

Úplná ztuhlost kolena

1223 v p(íznivém postavení 30 % 30 %

1224 v nep(íznivém postavení: úplné nata$ení nebo ohnutí nad úhel 20° 30 % 30 %

1225 v nep(íznivém postavení: ohnutí nad 30° 45 % 45 %
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Viklavost kolenního kloubu p(edozadní

1226
pozitivní p(ední (zadní) zásuvka I. stupn% (+, do 5 mm)  
nebo pozitivní Lachman I. stupn% (+, do 5 mm)

0 % 7 %

1227
pozitivní p(ední (zadní) zásuvka II. stupn% (++, nad 5 mm do 10 mm)  
nebo pozitivní Lachman II. stupn% (++, nad 5 mm do 10 mm)

8 % 14 %

1228
pozitivní p(ední (zadní) zásuvka III. stupn% (+++, nad 10 mm)  
nebo pozitivní Lachman III. stupn% (+++, nad 10 mm)

15 % 21 %

Trvalé následky podle kód# 1226 a$ 1228 lze hodnotit pouze v p"ípad% poran%ní vaz# prokázaného 
magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopií (ASK).

1229 Viklavost kolenního kloubu bo&ní: pozitivní valgus stress test (+, ++, +++) 5 % 5 %

1230
Trvalé následky po vyn%tí &é!ky (patelektomie) v&etn% atrofie stehenních  
a l"tkov"ch sval# a omezení jejich funkce

15 % 20 %

1231
Poúrazová endoprotéza kolenního kloubu  
(po zlomenin% v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti)

30 % 30 %

*áste!ná endoprotéza se hodnotí polovinou. P"i hodnocení podle kódu 1231 nelze sou!asn% hodnotit 
podle kód# 1220 a$ 1222 pro omezenou hybnost kolenního kloubu.

1232 Trvalé následky po poran%ní m%kkého kolene s p(íznaky po!kození menisku 0 % 2 %

1233
Trvalé následky po operativním vyn%tí &ásti jednoho menisku (podle rozsahu 
odstran%né &ásti – jedné t(etiny nebo dvou t(etin menisku nebo subtotální resekce 
menisku)

0 % 6 %

1234 Trvalé následky po operativním vyn%tí celého jednoho menisku 7 % 7 %

1235 Trvalé následky po poran%ní m%kkého kolene s p(íznaky po!kození obou menisk# 0 % 3 %

Pojistné pln%ní za trvalé následky podle kód# 1232 a 1235 nenále$í, pokud p"íznaky po&kození menisku 
nejsou prokázány magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopií (ASK).

1236
Trvalé následky po operativním vyn%tí &ástí obou menisk# (podle rozsahu 
odstran%n"ch &ástí – jedné t(etiny nebo dvou t(etin menisku nebo subtotální 
resekce menisku)

0 % 11 %

1237 Trvalé následky po operativním vyn%tí cel"ch obou menisk# 12 % 12 %
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Po&kození bérce

1238
Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rota&ní 
úchylce, za ka$d"ch 5 °

5 % 5 %

Trvalé následky podle kódu 1238 musí b't potvrzeny RTG snímkem. Úchylky p"es 45 ° se hodnotí jako 
ztráta bérce. P"i hodnocení osové úchylky nelze sou!asn% zapo!ítávat relativní zkrácení dolní kon!etiny. 
Stejn% tak se hodnotí prodlou$ení kon!etiny.

1239 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 45 % 45 %

Trvalé následky podle kódu 1239 se hodnotí nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem. P"i hodnocení podle kódu 1239 nelze sou!asn% hodnotit podle kód# 1242 a$ 1244 pro 
omezenou hybnost hlezenního kloubu a podle kódu 1250 pro viklavost hlezenního kloubu.

1240
Poúrazov" chronick" zán%t kostí bérce (jen po otev(en"ch zran%ních  
nebo po operativních zákrocích nutn"ch k lé&ení následk# úrazu)

25 % 25 %

Trvalé následky podle kódu 1240 lze hodnotit nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem.

1241 Ztráta dolní kon&etiny v bérci 50 % 50 %

Po&kození v oblasti hlezenního kloubu

Omezení hybnosti hlezenního kloubu

1242 lehkého stupn% 0 % 6 %

1243 st(edního stupn% 7 % 12 %

1244 t%$kého stupn% 13 % 20 %

1245 Omezení pronace a supinace nohy 0 % 12 %

1246 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 15 % 15 %

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu

1247 v p(íznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 °) 20 % 20 %

1248 v pravoúhlém postavení 25 % 25 %

1249 v nep(íznivém postavení (dorzální flexe nebo v%t!í stupn% plantární flexe) 30 % 30 %

1250 Viklavost hlezenního kloubu (podle stupn%) 0 % 20 %

1251
Plochá noha nebo vbo&ená nebo vybo&ená následkem úrazu a jiné poúrazové 
deformity v oblasti hlezna a nohy

0 % 25 %
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1252
Poúrazov" chronick" zán%t kostí v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní  
(jen po otev(en"ch zran%ních nebo po operativních zákrocích nutn"ch k lé&ení 
následk# úrazu)

20 % 20 %

Trvalé následky podle kódu 1252 lze hodnotit nejd"íve ke t"em let#m od úrazu a musí b't potvrzeny  
RTG snímkem.

1253 Ztráta chodidla v Lisfrancov% kloubu nebo pod ním 25 % 25 %

Ztráta chodidla v Chopartov% kloubu

1254 s artrodézou hlezna 30 % 30 %

1255 s pah"lem v plantární flexi 40 % 40 %

1256 Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním 40 % 40 %

Po&kození v oblasti nohy

Omezení hybnosti

1257 mezi&lánkového kloubu palce nohy 0 % 3 %

1258 základního kloubu palce nohy 0 % 7 %

1259 porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy ne$ palce, za ka$d" prst 1 % 1 %

Úplná ztuhlost

1260 mezi&lánkového kloubu palce nohy 3 % 3 %

1261 základního kloubu palce nohy 7 % 7 %

1262 obou kloub# palce nohy 10 % 10 %

1263 jiného prstu nohy ne$ palce 1 % 1 %

1264 Ztráta koncového &lánku palce nohy podle rozsahu odstran%né &ásti 0 % 3 %

Ztráta obou &lánk# palce nohy

1265 podle rozsahu odstran%né &ásti 4 % 10 %

1266 se záprstní kostí nebo její &ástí 15 % 15 %

1267
Ztráta jiného prstu nohy (v&etn% malíku), za ka$d" prst podle rozsahu  
odstran%né &ásti

0 % 2 %

1268 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její &ástí 10 % 10 %

1269 Ztráta v!ech prst# nohy 15 % 15 %



130

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

Poúrazové ob!hové a trofické poruchy

Poúrazové ob%hové a trofické poruchy

1270 na jedné dolní kon&etin% 0 % 15 %

1271 na obou dolních kon&etinách 0 % 30 %

1272
Poúrazové atrofie svalstva stehna dolní kon&etiny p(i neomezeném rozsahu  
pohyb# v kloubu

0 % 5 %

1273
Poúrazové atrofie svalstva bérce dolní kon&etiny p(i neomezeném rozsahu  
pohyb# v kloubu

0 % 3 %

Traumatické poruchy nerv( dolní kon"etiny

Poúrazové poruchy hybnosti (motorické kvality). V p(ípad% poúrazové poruchy pouze citlivosti (senzitivní 
kvality) se pojistné pln%ní poskytuje ve v"!i 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.

V hodnocení poruch nerv# jsou ji$ zahrnuty p"ípadné poruchy vasomotorické a trofické.

Traumatická porucha nervu

1274 sedacího (n.ischiadicus) 0 % 50 %

1275 stehenního (n.femoralis) 0 % 30 %

1276 ucpáva&ského (n.obturatorius) 0 % 20 %

1277
Traumatická porucha kmene nervu holenního (n.tibialis) s posti$ením v!ech 
inervovan"ch sval#

0 % 35 %

1278
Traumatická porucha distální &ásti nervu holenního (n.tibialis) s posti$ením  
funkce prst#

0 % 5 %

1279
Traumatická porucha kmene nervu l"tkového (n.fibularis) s posti$ením v!ech 
inervovan"ch sval#

0 % 30 %

1280 Traumatická porucha hluboké v%tve nervu l"tkového (n.fibularis) 0 % 20 %

1281 Traumatická porucha povrchní v%tve nervu l"tkového (n.fibularis) 0 % 10 %
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OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY

Rozsáhlé plo!né jizvy po popáleninách, poleptání a jin"ch plo!n"ch poran%ních  
(bez p(ihlédnutí k poru!e funkce kloub#)

1282 od 0,25 % do 15 % povrchu t%la 0 % 10 %

1283 nad 15 % povrchu t%la 11 % 40 %

Pro hodnocení podle kód# 1282 a 1283 platí následující: keloidní jizvy (velké, nevzhledné, plasticky 
vystouplé jizvy p"esahující okraj rány, ztvrdlé, zbarvené do !ervena a$ fialova) se v závislosti na jejich 
rozsahu hodnotí dvojnásobn%. U d%tí do 15 let v!etn% se hodnocení jizev zvy&uje o polovinu. 
Jedno procento povrchu t%la u dosp%lého !lov%ka (star&ího 18 let) p"edstavuje 180 cm+. Pro v'po!et u 
d%tí se v závislosti na jejich v%ku pou$ívá tabulka 4.

Kód Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné pln!ní
TN 
od

TN 
do

1284
Mnoho&etné jizvy (po tr$n"ch, (ezn"ch, se&n"ch, bodn"ch, kusn"ch, st(eln"ch 
poran%ních) a jizvy po opera&ních v"konech (pouze z d#vodu lé&ení úrazu) se 
hodnotí podle délky jednotliv"ch jizev (za 1 cm 0,1 %) nebo jejich vzhledu.

0 % 3 %

Pojistné pln!ní za trvalé následky p%i koncentrickém zú#ení zorného pole

V!k 1 % povrchu t!la v cm2 V!k 1 % povrchu t!la v cm2

novorozen% 23 8 let 93

2 m%síce 27 9 let 102

6 m%síc# 35 10 let 112

1 rok 42 11 let 120

2 roky 49 12 let 127

3 roky 59 13 let 141

4 roky 69 14 let 150

5 let 72 15 let 159

6 let 80 16–18 let 173–179

7 let 87 nad 18 let 180

TABULKA 4
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Procento 
hodnocení 

TN

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN4, TN8) 

v % 

Procento 
hodnocení 

TN

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN4, TN8) 

v %

Procento 
hodnocení 

TN

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN4) 

v %

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN8) 

v %

Procento 
hodnocení 

TN

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN4) 

v %

Koeficient 
pojistného 

pln!ní 
(TN8) 

v %

1 1 26 28 51 105 107 76 231 330

2 2 27 31 52 110 114 77 237 340

3 3 28 34 53 115 121 78 243 350

4 4 29 37 54 120 128 79 249 360

5 5 30 40 55 125 135 80 255 370

6 6 31 43 56 130 144 81 262 382

7 7 32 46 57 135 153 82 269 394

8 8 33 49 58 140 162 83 276 406

9 9 34 52 59 145 171 84 283 418

10 10 35 55 60 150 180 85 290 430

11 11 36 58 61 155 189 86 297 448

12 12 37 61 62 160 198 87 304 466

13 13 38 64 63 165 207 88 311 484

14 14 39 67 64 170 216 89 318 502

15 15 40 70 65 175 225 90 325 520

16 16 41 73 66 180 234 91 332 546

17 17 42 76 67 185 243 92 339 572

18 18 43 79 68 190 252 93 346 598

19 19 44 82 69 195 261 94 353 624

20 20 45 85 70 200 270 95 360 650

21 21 46 88 71 205 280 96 368 680

22 22 47 91 72 210 290 97 376 710

23 23 48 94 73 215 300 98 384 740

24 24 49 97 74 220 310 99 392 770

25 25 50 100 75 225 320 100 400 800

Tabulka progresivního pojistného pln!ní za trvalé následky úrazu

– Procentu hodnocení trval"ch následk# dle oce)ovací tabulky pro trvalé následky odpovídá koeficient pojistného pln%ní 
v procentech, a to v závislosti na variant% progresivního pln%ní, která byla sjednána (TN4, TN8). 

– Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % v&etn%, je pojistné pln%ní lineární. P(i hodnocení trval"ch následk# nad 25 % se 
pojistné pln%ní progresivn% zvy!uje a$ na 400 % (&ty(násobná progrese u varianty pln%ní TN4), nebo a$ na 800 % (osminásobná 
progrese u varianty pln%ní TN8), a to podle toho, jaká varianta pln%ní byla sjednána v pojistné smlouv%. 

– Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny cel"m procentem, pojistné pln%ní se stanoví lineární interpolací (nap(. jsou-li trvalé 
následky úrazu hodnoceny ve v"!i 45,5 %, odpovídající pojistné pln%ní je 86,5 % z pojistné &ástky).



Tento materiál má za cíl upozornit na slu$by a produkty  
v n%m uvedené a není závazn"m návrhem, kter" by zakládal 
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