ZPPSNP PPI 1.3
účinnost od 1. dubna 2017
Kód: Group 725

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ
1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ)

1.1

Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek je od 1. dubna 2017.

1.2

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresí (dále jen „PPI“) se řídí kromě pojistné
smlouvy a těchto zvláštních pojistných podmínek i Všeobecnými pojistnými podmínkami
skupinového neživotní pojištění 1.3 (dále jen „VPPSNP“).

1.3

Pojištění PPI poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, který je členem skupiny definované
v pojistné smlouvě, nebo jehož jméno je uvedeno v přehledu pojištěných, který zasílá pojistník
pravidelně dle dohody pojišťovně.

1.4

Pojištění PPI je možné sjednat s progresí 250 % nebo s progresí 500 %. Příslušná varianta
progrese je uvedena v pojistné smlouvě.

1.5

Pojištění PPI je možné sjednat samostatně, nebo jako připojištění k neživotnímu či životnímu
pojištění.

Co je důležité
Pojištění trvalých následků úrazu se kromě těchto zvláštních pojistných podmínek řídí
i Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění (VPPSNP 1.3),
a to i pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění. Prosíme, nezapomeňte
se s nimi seznámit.
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POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST
(PROTI ČEMU VÁS POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)

2.1

Pojistným nebezpečím je úraz pojištěného.

2.2

Pojistnou událostí je trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo
v době trvání pojištění daného pojištěného, a které vznikne a/nebo se projeví v období prvních
12 měsíců ode dne úrazu, podmíněné možností určit povahu a rozsah konečného trvalého
tělesného poškození.

2.3

Pokud se pojištěný následkem úrazu krytého těmito zvláštními pojistnými podmínkami
nevyhnutelně ocitne v situaci, kdy není chráněn proti vlivům vnějšího prostředí a následkem
tohoto působení utrpí tělesné poškození, které je jinak kryto tímto pojištěním, je toto tělesné
poškození pojistnou událostí.

2.4

Povaha a rozsah konečného trvalého tělesného poškození se posuzuje na konci 12. měsíce
ode dne úrazu, nevyplývá-li z povahy trvalého tělesného poškození možnost dřívějšího určení.
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Co je důležité
Postup a povinnosti v případě pojistné události najdete také v odstavci 10.3 a v článku 11
VPPSNP.
1. Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu (vyplňte a pošlete platný formulář).
2. Uveďte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložte k tomu
potřebné doklady (např. zdravotní dokumentaci, zprávu Policie České republiky, atd.).
3. Pojišťovna zahájí šetření ke zjištění rozsahu plnění bez zbytečného odkladu. Šetření musí
být dokončeno do 3 měsíců ode dne oznámení události.
4. Splatnost plnění je do 15 dnů po skončení šetření.
Pozor! Od data pojistné události běží promlčecí lhůta 4 roky, když v této lhůtě pojistnou
událost neoznámíte, právo na pojistné plnění se promlčí a pojišťovna Vám jej nevyplatí.
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POJISTNÉ PLNĚNÍ
(KOLIK POJIŠŤOVNA VYPLATÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI)

3.1

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného
procenta z pojistné částky, která byla pro toto pojištění sjednána ke dni úrazu v pojistné
smlouvě, odpovídající rozsahu tělesného poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která
je přílohou těchto ZPP.

3.2

Za pojistnou událost uzná pojišťovna také úraz, který pojištěnému způsobil trvalé tělesné
poškození, které není výslovně uvedeno v tabulce, pokud je srovnatelné s některým
poškozením v této tabulce uvedeným.

3.3

V takovém případě stanoví procentní ohodnocení trvalého tělesného poškození zdravotnické
zařízení, které určí pojišťovna s přihlédnutím k procentnímu ohodnocení trvalého tělesného
poškození uvedenému v tabulce, které je svou závažností a povahou danému trvalému
tělesnému poškození nejbližší.

3.4

Zanechá-li jednotlivý úraz více trvalých tělesných poškození, vzniká pojištěnému nárok
na pojistné plnění ve výši součtu procent jednotlivých trvalých tělesných poškození,
nejvýše však za 100 % ohodnocení.

3.5

Pokud je pojištění PPI sjednáno s variantou progrese 250 %, je příslušné procento z pojistné
částky pro účely stanovení pojistného plnění odvozeno následujícím výpočtem:

Ohodnocení trvalého
tělesného poškození resp.
součtu trvalých tělesných
poškození (P) %
0 % až 25 %
26 % až 50 %
51 % až 75 %
76 % až 100 %

Příslušné procento z pojistné částky
(%)

P
2 x P - 25 %
3 x P - 75 %
4 x P - 150 %

2

3.6

Pokud je pojištění PPI sjednáno s variantou progrese 500 %, je příslušné procento z pojistné
částky pro účely stanovení výše pojistného plnění odvozeno následujícím výpočtem:

Ohodnocení trvalého
tělesného poškození resp.
součtu trvalých tělesných
poškození (P) %
0 % až 20 %
21 % až 40 %
41 % až 60 %
61 % až 80 %
81 % až 100 %

Příslušné procento z pojistné částky
(%)

P
3 x P - 40 %
5 x P - 120 %
7 x P - 240 %
9 x P - 400 %

Příklad
výpočtu pro progresivní plnění do výše 500 %: Výše ztráty = 75 %; Plnění se stanoví dle vzorce 7 x
75 % - 240 % a je rovno 285 % pojistné částky.
3.7

Týkají-li se jednotlivá trvalá tělesná poškození po jednom nebo více úrazech:
a) téže části těla (orgánu, končetiny nebo její části), jsou hodnocena jako celek,
a to nejvýše ohodnocením uvedeným v tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu
příslušné části těla (orgánu, končetiny nebo její části),
b) části těla (orgánu, končetiny nebo její části), která byla poškozena již před úrazem,
pojišťovna pojistné plnění přiměřeně sníží dle rozsahu předcházejících tělesných poškození.

3.8

Je-li tělesné poškození způsobené úrazem zhoršeno z důvodu odmítnutí nebo nedodržení
odpovídající léčby pojištěným, bude přiznáno pojistné plnění podle následků úrazu,
které by za stejných okolností utrpěla osoba normálního zdraví, pokud by se podrobila
odpovídající léčbě.

3.9

Pojistné plnění je rovné procentu z pojistné částky sjednané pro pojištění PPI ke dni pojistné
události podle tabulky v závislosti na povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození
stanovených pojišťovnou jako konečné ve lhůtách uvedených v čl. 2.4.

3.10 Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.
Co je důležité
Výluky pro toto pojištění najdete v odstavci 12.1 VPPSNP. Prosím, nezapomeňte se s nimi
seznámit.
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POJISTNÁ DOBA A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
(JAK DLOUHO POJIŠTĚNÍ TRVÁ)

4.1

Pokud je toto pojištění sjednáno jako připojištění k životnímu či neživotnímu pojištění, sjednává
se pojistná doba do konce pojistné doby tohoto pojištění.

4.2

Počátek pojištění každého jednotlivého pojištěného je stejný jako počátek pojištění,
ke kterému bylo toto připojištění sjednáno, a bylo-li sjednáno později, je počátek pojištění určen
v pojistné smlouvě.
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4.3

Pojištění daného pojištěného zaniká dnem výplaty pojistného plnění ve výši 100 % sjednané
pojistné částky za jednu pojistnou událost nebo dnem kdy bylo vyplaceno pojistné plnění,
které v součtu s ostatními pojistnými plněními za 12 bezprostředně předcházejících
kalendářních měsíců činí 100 % sjednané pojistné částky daného pojištěného.

5

POJISTNÉ
(JAKÁ JE CENA POJIŠTĚNÍ)

5.1

Výše pojistného a jeho frekvence placení je uvedena v pojistné smlouvě.
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VYMEZENÍ POJMŮ
(CO TO ZNAMENÁ)

Ztráta části těla - úplná fyzická ztráta nebo úplná trvalá ztráta funkce.
Ztráta oka/zraku - úplná a neobnovitelná ztráta zraku vyjádřená jako stav, kdy po rekonvalescenci
stupeň zraku je 3/60 nebo méně Snellerovy stupnice.
Ztráta sluchu nebo řeči – celková a neobnovitelná ztráta.
Popáleniny – poškození celistvosti kůže v minimálním rozsahu daném oceňovacím tabulkou
způsobené kontaktem se zdroji tepelné energie, chemikáliemi nebo zdroji velmi nízké teploty.
Jizvy/Popáleniny v obličejové části – poškození měkkých obličejových tkání, předního a bočního
povrchu hrdla, oblasti spodní čelisti a uší, které po doléčení zanechají jizvy v délce alespoň 3 cm,
které jsou keloidní, hypertrofické nebo hyperpigmentické a/nebo způsobují funkční poruchy
obličejového svalstva.
[ZPPSNP PPI 1.3]
OCEŇOVACÍ TABULKA
Ztráta
1 Zraku obou očí
2 Obou horních končetin nebo obou rukou
3 Sluchu obou uší traumatického původu
4 Řeči

100 %
100 %
100 %
100 %

5

Jedné horní končetiny a jedné dolní končetiny

100 %

6
7
8
9

Jedné horní končetiny a jedné nohy od hlezenního kloubu dolů
Jedné ruky a jedné nohy od hlezenního kloubu dolů
Jedné ruky a jedné nohy
Obou dolních končetin

100 %
100 %
100 %
100 %

10
11

Obou nohou od hlezenního kloubu dolů
Spodní čelisti

100 %
100 %

12

Úplné ochrnutí

100 %

Hlava
2
13 Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle – plocha povrhu nejméně 6 cm
2
14 Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle – plocha povrhu od 3 cm do 6
2
cm

4

40 %
20 %

2

Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle – plocha povrhu menší než 6 cm
Částečná ztráta spodní čelisti, celého zdvihače nebo poloviny čelistní
kosti
17 Ztráta jednoho zubu
18 Úplná ztráta zraku jednoho oka
19 Úplná ztráta sluchu na jedno ucho
Horní končetiny
15
16

20

Ztráta jedné horní končetiny nebo jedné ruky

Podstatná ztráta kostní tkáně jedné pažní kosti (konečná a
nevyléčitelná zrazení)
22 Úplné ochrnutí horní končetiny (nevyléčitelné poškození nervů)
23 Úplné ochrnutí cirkumflexového nervu
24 Ankylóza ramenního kloubu
25 Ankylóza loketního kloubu – v příznivém postavení (15 stupňů kolem
pravého úhlu)
26 Ankylóza loketního kloubu – v nepříznivém postavení
27 Rozsáhlá ztráta kostní tkáně dvou kostí předloktí (konečné a
nevyléčitelné zranění)
28 Úplné ochrnutí středového nervu
29 Úplné ochrnutí radiálního nervu (celého)
30 Úplné ochrnutí radiálního nervu (hluboká větev)
31 Úplné ochrnutí loketního nervu
32 Ankylóza zápěstí v příznivém postavení (přímé a napjaté postavení)
33 Ankylóza zápěstí v nepříznivém postavení (v ohnutí nebo v napjatém
či odpočívajícím postavení)
34 Úplná ztráta palce
35 Částečná ztráta palce (nehtový článek)
36 Úplná ankylóza palce ve všech kloubech
37 Úplná ztráta ukazováčku
38 Úplná ztráta dvou článků ukazováčku
39 Úplná ztráta nehtového článku ukazováčku
40 Úplná ztráta palce a ukazováčku zároveň
41 Úplná ztráta palce a jiného prstu než ukazováčku
42 Úplná ztráta jiných dvou prstů než palce a ukazováčku
43 Úplná ztráta ostatních tří prstů vyjma palce a ukazováčku
44 Úplná ztráta čtyř prstů včetně palce
45 Úplná ztráta čtyř prstů vyjma palce
46 Úplná ztráta prostředníčku
47 Úplná ztráta jiného prstu než palce, ukazováčku a prostředníčku
Dolní končetiny
48 Úplná ztráta dolní končetiny ve stehně (horní polovina)
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10 %
40 %
0,5 %
40 %
30 %
Dominantní
60 %

Nedominantní
50 %

50 %

40 %

60 %
20 %
40 %
25 %

50 %
15 %
30 %
20 %

40 %
40 %

35 %
30 %

45 %
40 %
30 %
30 %
20 %
30 %

35 %
35 %
25 %
25 %
15 %
25 %

20 %
10 %
20 %
15 %
10 %
5%
35 %
25 %
12 %
20 %
50 %
35 %
10 %
7%

15 %
5%
15 %
10 %
8%
3%
25 %
20 %
8%
15 %
45 %
30 %
8%
3%
60 %

49

Úplná ztráta dolní končetiny ve stehně (dolní polovina)

50 %

50

Úplná ztráta dolní končetiny od hlezenního kloubu dolů (tibiálnětarsální rozkloubení)
Částečná ztráta chodidla v hleznu
Částečná ztráta chodidla (Chopart)
Částečná ztráta chodidla (Lisfranc)

45 %

51
52
53
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40 %
35 %
30 %

60 %
30 %
20 %
40 %
40 %
35 %
30 %
60 %

63
64
65
66
67
68
69
70

Úplné ochrnutí dolní končetiny (nevyléčitelné poškození nervů)
Úplné ochrnutí lýtkového nervu
Úplné ochrnutí holenního nervu
Úplné ochrnutí sedacího nervu
Ankylóza kyčelního kloubu
Ankylóza kolenního kloubu
Ankylóza hlezenního kloubu
Ztráta kostní tkáně stehenní kosti nebo lýtkové a holenní kosti
(nevyléčitelný stav)
Ztráta kostní tkáně v čéšce se značnými obtížemi pohyblivosti při
natahování nohy
Ztráta kostní tkáně čéšky při zachování pohybů
Zkrácení dolní končetiny o více než 5 cm
Zkrácení dolní končetiny o 3 cm až 5 cm
Zkrácení dolní končetiny o 1 cm až 3 cm
Úplná ztráta všech prstů
Úplná ztráta čtyř prstů včetně palce
Úplná ztráta čtyř prstů vyjma palce
Úplná ztráta palce

71
72

Úplná ztráta dvou prstů, jiných než palce
Úplná ztráta jiného prstu než palce

5%
3%

54
55
56
57
58
59
60
61
62

40 %
20 %
30 %
20 %
10 %
25 %
20 %
10 %
10 %

Ankylóza prstů ruky (jiných než palce a ukazováčku) a prstů nohy (vyjma palce) zakládá nárok pouze na
50 % plnění příslušného za ztrátu uvedených částí
Páteř a mícha
73 Lehké trvalé následky (poúrazové opakované vertebrogenní potíže,
do 25 %
které neexistovaly před úrazem, omezení hybnosti lehkého stupně
intermitentní blokády)
74 Středně těžké trvalé následky (viditelné deformity páteře, skoliosa,
26 % - 40 %
svalové paravertebrální spasmy, omezení hybnosti středního stupně,
parestesie končetin, apod.)
75 Těžké trvalé následky následky (viditelné deformity páteře, gibbus,
41 % - 80 %
plegie, paresy končetin, apod.)
Vnitřní orgány
76 Úplná ztráta jedné ledviny
50 %
77 Úplná ztráta obou ledvin
100 %
78 Úplná ztráta jedné plíce
50 %
79 Úplná ztráta sleziny
15 %
80 Trvalé poškození trávicích orgánů
25 % - 80 %
Ztráty vnitřních orgánů jsou kryty tímto pojištěním jen v případě ztráty vzniklé přímo a výhradně následkem
tělesného poškození, ke kterému došlo úrazem krytým touto smlouvou, a naprosto nezávisle na zdravotním
stavu pojištěného.
Popáleniny na těle
81 Popáleniny kůže III. stupně pokrývají 27 % a více tělesného povrchu
10 %
82 Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 18 % - 26,99 % tělesného
do 7 %
povrchu
83 Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 9 % - 17,99 % tělesného
do 5 %
povrchu
84 Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 4,5 % - 8,99 % tělesného
do 3 %
povrchu
Jizvy / Popáleniny v obličejové části
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85
86

Jizvy v délce od 3 cm do 10 cm, popáleniny kůže III. stupně
podobného rozsahu
Jizvy v délce 10 cm a více, popáleniny kůže III. stupně podobného
rozsahu
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do 10 %
do 20 %

