Skupinové úrazové pojištění pro KB Penzijní společnost
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojišťovna

Produkt: Skupinové úrazové pojištění
pro KB Penzijní společnost

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

Tento dokument slouží pro Vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení skupinového úrazového pojištění pro klienty KB Penzijní
společnosti. Dokument nezohledňuje Vaše specifické potřeby a požadavky. Úplné informace o produktu naleznete v informacích pro zájemce a pojistných
podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná? Neživotní obnosové pojištění, kryje rizika: smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu.
Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění nekryje např. situace, kdy úraz:

Toto úrazové pojištění je poskytováno pro klienty KB Penzijní
společnosti KB. Kryje 2 následující rizika:



smrt následkem úrazu a



trvalé následky úrazu.

Kryje výše uvedená rizika, která nastanou během trvání pojištění
kdekoli ve světě (tj. i mimo území ČR) a ke kterým dojde při jakékoli
činnosti vyjma viz „Na co se pojištění nevztahuje“.
Jestliže se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala
až po ukončení pojištění, plní pojišťovna tehdy, došlo-li k úrazu
během trvání pojištění a ke smrti došlo do 1 roku od úrazu.
V případě smrti pojištěného následkem úrazu pojišťovna vyplatí
oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku 100 000 Kč.
Výše plnění za trvalé následky úrazu se určuje podle Klasifikace
plnění za poškození úrazem a jejich trvalých následků vydané
Komerční pojišťovnou.





způsoben osobou, jež má díky smrti pojištěného, právo na plnění
při závodech a soutěžích jako řidiče / spolujezdce motorových prostředků
při rizikový povoláních, při cestování do rizikových oblastí, při rizikových
sportech i profesionální sportovní činnosti

Pojišťovna neplní dále např. v těchto případech:








za vznik a zhoršení kýl (hernií) a nádorů, bércových vředů apod.
za mentální či duševní poruchy, za kolapsy, epileptické záchvaty a křeče
za újmy na zdraví vzniklé vlivem těhotenství, porodu
za inf. nemoci, prac. úrazy, sebepoškození, infarkty, mozkové příhody;
za újmy na zdraví při váleč. konfliktech, obč. válkou, teroristickými útoky
za újmy na zdraví při řízení motor. vozidel bez oprávnění

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Hlavní omezení pojistného plnění

! Při smrti následkem úrazu, kdy pojišťovna již plnila, bude vyplacen rozdíl
! Pokud 1 úraz vyvolá několik trvalých následků, hodnotí se celk. následky
součtem procent pro jednotlivé následky (max. 100 % pojistné částky)

! Týkají-li se jednotlivé následky úrazu po jednom nebo více úrazech téhož
orgánu, jsou hodnoceny jako celek

! Nemůže-li pojišťovna plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po
uplynutí 6 měsíců ustáleny, poskytne pojištěnému zálohu

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na celém světě.

Jaké mám povinnosti?
V případě pojistné události je oprávněná osoba povinna pojišťovně oznámit a doložit vznik pojistné události a předložit nezbytné dokumenty.

Kdy a jak provádět platby?
Klient žádné platby neprovádí, pojistné nehradí, pojistné je hrazeno Penzijní společností Komerční banky.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká k datu uvedenému na Potvrzení o účasti v pojištění a trvá 3 roky. Vstoupit do pojištění mohou osoby ve věku 18-75 let. Zánik pojištění:
úmrtím, dožitím 78 let věku, ukončením smlouvy o penzijním spoření, odmítnutím plnění, dohodou smluvních stran.

Jak mohu pojištění vypovědět?
Toto pojištění nelze přerušit.
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