
Pojištění úrazu a nemoci
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika Produkt: PRO Zdraví

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace  
o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění pro dospělou nebo nezletilou osobu pro případ úrazu nebo nemoci a jejich následků (úmrtí, invalidita, pracovní 
neschopnost, trvalé následky úrazu aj.).

Co je předmětem pojištění?
Rizika 

 Pojištění smrti následkem úrazu/nemoci

 Pojištění smrti následkem úrazu při dopravní 
nehodě

 Pojištění invalidity následkem úrazu/nemoci  
I. stupně

 Pojištění invalidity následkem úrazu/nemoci  
II. stupně

 Pojištění invalidity následkem úrazu/nemoci  
III. stupně

 Pojištění trvalých následků úrazu

 Pojištění denního odškodného za dobu 
nezbytného léčení úrazu

 Pojištění hospitalizace následkem úrazu/nemoci

 Pojištění závažných onemocnění

 Pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu/
nemoci

 Pojištění ošetřování dítěte

 Pojištění nákladů pohřbu

Asistenční služba 
 Fitness a pohyb

 Strava a výživa

 Kouč osobního rozvoje

 Zvládání stresu

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí a výše limitů  
plnění jsou dány sjednanou variantou pojištění.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistná částka nebude například vyplacena, pokud 
pojistná událost nastala:

 v důsledku nemoci, jejíž diagnóza byla stanovena 
nebo jejíž příznaky se projevily v průběhu 2 měsíců 
od počátku pojistné smlouvy;

 v důsledku úrazu, který nastal před počátkem 
pojistné smlouvy;

 následkem poškození, které bylo způsobeno úmyslně;

 v souvislosti s takovým činem pojištěného, u kterého 
(právně řečeno) existuje důvodné podezření, že došlo 
ke spáchání úmyslného trestného činu;

 v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na válečné 
události, povstání nebo násilných nepokojích;

 v případě nezletilého pojištěného v důsledku vrozené 
vady či nemoci nebo poškození při porodu, které se 
projeví do 5 let věku pojištěného.

Přesné znění výluk si prosím přečtěte v platné pojistné 
smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
 Pojistné krytí je omezeno výší limitů sjednaných 
v pojistné smlouvě

 V případě pojištění pracovní neschopnosti následkem 
úrazu/nemoci není vyplaceno pojistné plnění za 
prvních 28 nebo 56 dnů dle zvolené varianty pojištění

 Stanovení pojistné částky a její výpočet.  
Dle typu částky platí:

- konstantní: pojistné plnění činí 100 % pojistné 
částky (například pojištění smrti následkem úrazu/
nemoci) nebo je určeno procentem z pojistné 
částky dle závažnosti úrazu nebo nemoci (například 
pojištění trvalých následků úrazu);

- denní dávka: v pojistných podmínkách je definován 
maximální počet dnů (resp. půlnocí), za které je 
pojistné plnění vyplaceno.

Pojistné plnění může být sníženo až o polovinu, pokud 
úraz nebo nemoc, které jsou příčinou vzniku pojistné 
události, nastaly v důsledku požití nebo opakovaného 
požívání alkoholu nebo návykové látky pojištěného.

Přesné znění limitů a omezení si prosím přečtěte 
v platné pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 U pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu/nemoci, hospitalizace následkem úrazu/nemoci a pojištění 

ošetřování dítěte se pojistné krytí vztahuje na území České republiky a členských států Evropské unie.

 Ostatní pojištění jsou platná na území celého světa.

Jaké mám povinnosti?
Pojistník a pojištěný jsou povinni:
• při uzavírání a obnovování pojistné smlouvy odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se 

sjednávaného pojištění, především ze zdravotního dotazníku;
• během trvání pojištění informovat pojistitele o změně zaměstnání;
• při pojistné události osoba, které vznikne právo na výplatu pojistného plnění, doložit potřebné dokumenty, na základě 

kterých bude moci být událost řádně prošetřena. Seznam potřebných dokumentů bude sdělen po oznámení pojistné 
události; 

• informovat pojistitele co nejdříve o přiznání příslušného stupně invalidity;
• oznámit vznik pracovní neschopnosti nejpozději v den, kdy vznikne nárok na pojistné plnění v pojištění pracovní 

neschopnosti následkem úrazu/nemoci.

Kdy a jak provádět platby?
Výše a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního 
účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem), poštovní poukázkou, prostřednictvím platebních terminálů nebo 
v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění se sjednává na dobu určitou, začíná okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí 
dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Pojištění končí úmrtím pojištěné osoby. Některá pojištění končí výplatou pojistného plnění (například pojištění invalidity 
následkem úrazu/nemoci).

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Všechny způsoby ukončení pojistné smlouvy jsou k dohledání v občanském zákoníku, bližší informace k zániku naleznete 
v pojistných podmínkách v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.

Nejčastěji se však jedná o výpověď:

• do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou;

• do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s měsíční výpovědní dobou;

• ke konci pojistného období; výpověď musí být pojišťovně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, 
v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba 
dodržena.
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