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Rizikové skupiny – povolání
(pro FLEXI životní pojištění)

Vykonává-li pojištěný povolání se zvýšeným rizikem úrazu, upravíme pojistné za doplňkovou a úrazovou složku pojištění podle stupně
nebezpečnosti vykonávané činnosti.
Riziková skupina uvedená v nabídce / pojistné smlouvě musí vždy odpovídat povolání klienta.
1. riziková skupina
Veškerá povolání v nevýrobní oblasti, popř. ve výrobní oblasti s minimálními riziky úrazu, a povolání s převažující duševní činností,
popř. malým podílem manuální práce. Do této rizikové skupiny zařazujeme povolání typu majitel společnosti, vedoucí pracovník firmy
aj., pokud u vykonávané činnosti převažuje administrativní práce v kanceláři. Patří sem také příslušník policie, voják z povolání a hasič,
pokud pracují výhradně v administrativě. Dále do této rizikové skupiny řadíme povolání jako administrativní pracovník, administrátor
distribuce tisku, advokát, agronom/plodinář, animátor, aranžér, architekt, archivář, asistent, baletka, barman, bezpečnostní technik,
burzovní makléř, celník, cukrář, čalouník, číšník, člen orchestru/pěveckého sboru, dámská krejčová, diplomatický pracovník, dirigent,
diskžokej, dispečer, domovník, doručovatel, dramaturg, důchodce (invalidní, starobní), ekolog, ekonom, elektrotechnik, exekutor,
farmaceut, finančník, fotograf, fyzioterapeut, geodet, geofyzik, grafik, hejtman, herec, historik, hodinář, holič, hosteska, hotelový
zřízenec, hrázný, hudebník, choreograf, informatik, inspektor, inventurník, jednatel, jemný mechanik, kadeřník, kameraman, kastelán,
klenotník, knihovník, konstruktér, kontrolor, kosmetička, kostymér, kožešník, krejčí, kreslič, kuchař, kurýr, květinář, laborant, lékárník,
lékař, lektor, makléř, malíř (umělec), manažer, masér, mistr, mluvčí, moderátor, nezaměstnaný, novinář/žurnalista, obchodní zástupce/
cestující/poradce, obsluha čerpací stanice, obsluha jezu, obsluha výrobní nebo montážní linky, obsluha u McDonald´s, obsluha NC
strojů, operátor, optik, osoba pečující o blízkou osobu, ostraha (hlídač, vrátný) – bez zbraně, ošetřovatel ve zdravotnictví, pedikér/
manikér, personalista, pěstoun, písařka, plavčík, pletař, pokladní, pokojská, politik, pomocnice v domácnosti, poradce, pracovník
bezpečnostní nebo ochranné služby – beze zbraně, pracovník poštovní služby (přepážky), pracovník sociální péče, právník, prodavač,
programátor, projektant, provozní obchodní, stravovací a ubytovací jednotky, průvodce, průvodčí, překladatel, publicista, recepční,
redaktor, referent, rehabilitační pracovník, reportér, revizní technik, revizor, režisér, rodič na rodičovské dovolené, řidič, řízení letového
provozu, sanitář, sbormistr, servírka, sociální pracovník, sochař, sólista opery/operety/muzikálu, soudce a ostatní funkce u soudu,
starosta, státní zástupce, stavbyvedoucí, stevard v autobusu či ve vlaku, student, šička (strojová velkovýroba), školník, švadlena, tatér,
technik, telefonní operátor, účetní, učitel, uklízečka, umělec, úředník, vlakvedoucí, vychovatel, výpravčí, výrobce (bižutérie, umělých
květin), výtvarník, výzkumný a vývojový pracovník, zahradník, zásobovač/závozník, zdravotní sestra a ostatní zdravotnický personál,
zlatník, zootechnik, zubní instrumentářka, zubní technik, zvukař, žena na mateřské dovolené, žena/muž v domácnosti apod.
2. riziková skupina
Všechna povolání ve výrobní oblasti a v oblasti s převažujícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu, která
nepatří do 1. rizikové skupiny. Patří sem také příslušník policie a voják z povolání. Do této rizikové skupiny zařazujeme povolání typu
majitel společnosti, vedoucí pracovník firmy aj., pokud tyto osoby nepracují převážně v administrativě, pohybují se v terénu apod.
Archeolog, artista, asanátor, automechanik, bagrista, báňský záchranář, betonář, bezpečnostní technik hlubinného dolu, brusič (kovů,
skla, technického kamene), cestovatel, člen horské záchranné služby, členové jednotek rychlého nasazení, detektiv, dělník, deratizátor,
dispečer důlní výroby, dlaždič, dozorce/eskorta ve věznici, dřevorubec, důlní dělník v hlubinném dole (elektromontér, revírník apod.),
elektrikář, elektromechanik, elektromontér, geolog, hajný, hasič, horník v hlubinném dolu, horník v povrchovém dolu, horský průvodce,
hrobník, humanitární pracovník (v neválečné oblasti), hutník/metalurg, hutník vysokopecař, chemik, chovatel exotického a většího
zvířectva, instalatér, instruktor (např. jezdecké sporty, lyžování, adrenalinové sporty apod.), investigativní novinář, jeřábník, justiční
stráž, kameník, kamnář, karosář, keramik, klempíř, knihař, kominík, kopáč, kovář, kriminalista (policejní inspektor, rada), krotitel zvěře,
kulisář, lakýrník, lékař rychlé záchranné služby (včetně posádky), lesní dělník, lesník, lešenář, letecký mechanik, letuška, malíř (pokojů),
manipulační dělník, mechanik, mlynář, montér, myslivec, nástrojař, natěrač, obráběč kovů, obsluha lesní techniky, opravář jízdních
kol, opravář zemědělských strojů, osádka letadla (všechny profese na palubě letadla), osádka lodi (všechny profese říční i námořní
lodní dopravy), ostraha (hlídač, strážný, vrátný) – se zbraní, ošetřovatel hospodářských zvířat, památkář, pekař, pilot (kapitán letadla),
pilot horkovzdušného balonu, podlahář, pokrývač, popelář, potápěč, pracovník bezpečnostní nebo ochranné služby – se zbraní,
pracovník čistíren a prádelen, pracovník pohřební služby (mimo administrativy), pyrotechnik, příslušník vězeňské služby, revizor komínů,
rozhodčí, rybář na moři, rytec (kovů, skla), řezač skla, řezbář, řezník a uzenář, řidič důlních mechanismů, řidič rychlé záchranné služby,
sádrokartonář, signalista, skladník, sklář, sklenář, slévač, soustružník, speleolog/jeskyňář, stevard na lodi či v letadle, strážník obecní
policie, strojník, strojník báňského zařízení, strojvedoucí, střelmistr, student Univerzity obrany, studnař, svářeč, tanečník, tapetář, tavič,
tesař, tiskař, topenář, topič, trenér (např. aerobic, fotbal, hokej, tenis apod.), truhlář, údržbář, vazač břemen, výbušninář, výhybkář,
výškový specialista, veterinář, vlekař, vrtař, vykonavatel exekutora, výrobce (sportovních potřeb, součástek apod.), vyšetřovatel
(administrativní činnost), záchranné a havarijní sbory, zámečník, zedník, zemědělec, zeměměřič/geodet, zkušební komisař – zbrojní
průkaz, žehlířka, železničář, železniční posunovač/vykladač vagónů, žokej, žonglér apod.
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4. riziková skupina
Práce nebo činnosti s velmi vysokým stupněm ohrožení zdraví: činnosti při zajíždění motorových vozidel a jejich typových zkouškách,
tovární jezdec motorových vozidel, plavidel apod.
Patří sem také všechna sportovní odvětví vykonávaná profesionálně. Za profesionálního sportovce považujeme klienta, který má se
sportovním klubem či jiným subjektem v této oblasti sepsanou profesionální smlouvu a/nebo vykonává sportovní činnost za úplatu,
která je hlavním nebo převažujícím příjmem, a/nebo vykonává sportovní činnost min. 28 hodin týdně (včetně víkendu), včetně tréninku.
Úrazy, vyplývající z výkonu činnosti fotbalu (kopané) a ledního hokeje, vykonávané profesionálně, jsou vyloučeny a neposkytneme za ně
pojistné plnění (týká se i tréninkových aktivit). Profesionálního fotbalistu / hokejistu můžeme pojistit na úrazy vzniklé v běžném životě.
Podmínkou je zařazení do 2. rizikové skupiny a vyplnění Zvláštního ujednání, ve kterém klient stvrdí svůj souhlas s pojištěním pouze
na občanský život a s neposkytnutím pojistného plnění za úrazy vzniklé při výkonu profesionálního fotbalu / hokeje (včetně tréninku).
Pro pojištění denního odškodného dle SPP FLEXI životní pojištění dále platí, že v případech nastoupení profesionálního sportovce
v době léčení úrazu k zápasu nebo soutěži nevzniká nárok na výplatu pojistného plnění. Pojistné plnění v těchto případech vyplatíme
pouze za lékařem potvrzenou dobu léčení, max. však do dne předcházejícího dni, ve kterém pojištěný jednoznačně vykonával svou
pracovní činnost.
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