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Všeobecné pojistné podmínky

pro indexově vázané životní pojištění
s podmíněnou garancí Smart Invest 2018

Pro investiční životní pojištění - indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s.,
(dále jen "pojistitel") platí příslušná ustanovení občanského zákoníku,
tyto Všeobecné pojistné podmínky pro indexově vázané životní pojištění
s podmíněnou garancí Smart Invest 2018 (dále také "VPP"), smluvní
ujednání, podmínky sjednané v pojistné smlouvě, Informace o investiční
strategii v produktu Smart Invest 2018 a pojistně technické zásady
pojistitele. Ustanovení pojistné smlouvy, včetně smluvních ujednání, které
jsou upraveny odchylně od ustanovení těchto VPP, mají přednost před
ustanoveními těchto VPP.

ODDÍL I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Pojistitel - UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480, která je oprávněna
provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.

2.

Pojistník je fyzická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou
smlouvu. Pojistník musí mít v okamžiku převzetí návrhu na
uzavření pojistné smlouvy trvalý nebo obvyklý pobyt na území
České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
V případě obvyklého pobytu akceptuje, že pro pojištění se uplatňuje
právo České republiky, komunikační jazyk je čeština a korespondence
od pojistitele se realizuje výlučně na kontaktní adresu v České
republice.

3.

Pojištěný je osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje.
Pojištěný musí mít v okamžiku převzetí návrhu na uzavření pojistné
smlouvy trvalý nebo obvyklý pobyt na území České republiky, pokud
není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V případě obvyklého
pobytu akceptuje, že pro pojištění se uplatňuje právo České republiky,
komunikační jazyk je čeština a korespondence od pojistitele se
realizuje výlučně na kontaktní adresu v České republice.

4.

Oprávněná osoba je osoba (fyzická či právnická), která má podle
uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné plnění v případě úmrtí
pojištěného.

5.

Pojistná událost je nahodilá událost, uvedená v pojistné smlouvě,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnění.

tění je v den, který je součtem data začátku pojištění a pojistné doby. Pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění
a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění.
13. Výroční den pojištění je den, jehož pořadové číslo v měsíci se shoduje
s pořadovým číslem dne v datu začátku pojištění.
14. Hlavní výroční den pojištění je výroční den pojištění v měsíci, jehož
pořadové číslo v roce se shoduje s pořadovým číslem měsíce v datu
počátku pojištění.
15. Pojistný rok je časové období mezi dvěma po sobě následujícími
hlavními výročními dny pojištění. První pojistný rok začíná v den
počátku pojištění.
16. Vstupní věk je rozdíl kalendářního roku narození pojištěného a kalendářního roku data počátku pojištění.
17. Úrazem se pro účely tohoto pojištění rozumí neočekávané a náhlé
působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo
pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se
též považuje stav, kdy v důsledku zvýšené svalové síly vyvinuté na
končetiny nebo páteř dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo
natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder.
Za úraz se považují i následující události nezávislé na vůli
pojištěného:
a) smrt utonutím;
b) tělesná poškození způsobená popálením, opařením, působením
úderu blesku, elektrickým proudem, plyny nebo parami, požitím
jedovatých nebo leptavých látek, vyjma případů, kdy jejich působení
probíhá postupně a dlouhodobě;
c) nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.
Za úraz se považuje pouze takové poškození páteře vč. výhřezů
(hernií) plotének, ke kterému došlo přímým mechanickým
působením na páteř a nejedná-li se pouze o zhoršení projevu
nemoci, která již existovala před úrazem. Poruchy hybnosti páteře
v důsledku obvykle vykonávaných pohybů nebo zvedání břemene
nejsou považovány za úraz.
Břišní nebo tříselná kýla jakéhokoliv druhu se považuje za úraz pouze
tehdy, pokud byla způsobena přímým mechanickým působením
zvenčí a nebyla-li dispozičně podmíněna.

a)
6.

Pojistné plnění je částka, kterou poskytne pojistitel v sjednaném
rozsahu v případě pojistné události a vzniku nároku na pojistné
plnění.

7.

Pojistná doba je doba, na kterou se pojištění uzavírá a je uvedená
v pojistné smlouvě.

8.

Pojistné je částka, kterou platí pojistník dohodnutým způsobem, jako
protihodnotu za poskytovanou pojistnou ochranu a investování.

b)
c)
d)

9.

Jednorázové pojistné je pojistné placené najednou za celou pojistnou
dobu a je splatné k datu počátku pojištění.

10. Investovaná složka jednorázového pojistného je částka jednorázového
pojistného snížena o jednorázový tarifní poplatek uvedený v Sazebníku
poplatků pro IVŽP určená na investici do investiční strategie.
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11. Pojistka je písemné potvrzení pojistitele o přijetí návrhu na uzavření
pojistné smlouvy a slouží jako potvrzení o uzavření pojistné
smlouvy.
12. Začátek pojištění je den uvedený v pojistce, od něhož pojistitel poskytuje dohodnutou pojistnou ochranu za sjednané pojištění a pojistník je povinen zaplatit pojistné ve sjednané výši a včas. Konec pojiš-

e)

Za úraz se nepovažují
psychické nebo duševní nemoci (chorobné stavy), i když k nim
došlo v důsledku tělesného poškození nebo v důsledku psychického
traumatu;
nemoci vč. infekčních onemocnění, srdeční infarkt a mozková
mrtvice, i když nastaly jako následek úrazu;
sociální nebo psychická nepohoda, i když vznikla jako následek
úrazu;
sebevražda, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškození nebo způsobení
úrazu jinou osobou z podnětu pojištěného.
patologické a únavové (stresové) zlomeniny;
Za patologickou zlomeninu označujeme takovou, kdy ke zlomení
kosti stačila abnormálně malá (či v některých případech žádná) síla.
Tento stav je nejčastěji způsoben buď nadměrným odvápněním kosti
nebo jejím postižením metastatickým, či jiným procesem.

18. Pojistně-technické zásady pojistitele zahrnují pojistně matematický
popis nároků z pojištění, význam a rozsah technických parametrů
pojištění, odkupného, parametrů investičního životního pojištění
(zejména tarifních poplatků, odkupného) a jsou uvedeny
v obchodních plánech a interních materiálech pojistitele. Pojistník
při sjednání pojištění tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí
s použitím pojistně technických zásad pojistitele pro sjednávaná
pojištění. Pro sjednané pojištění ve smyslu těchto VPP platí pojistně
technické zásady pojistitele a způsob výpočtu parametrů investičního
životního pojištění aktuální v době sjednání pojištění.

Specifické pojmy:
19. Aktuální hodnota pojistné smlouvy je hodnota pojistné smlouvy
platná pro dané zúčtovací období.

c)

20. Hodnota podílové jednotky je hodnota stanovená v závislosti od
hodnoty podkladového aktiva nebo investičního programu platné
k rozhodnému dni v peněžní formě.

Článek 3
Místo pojištění

21. Hodnota pojistné smlouvy je součet hodnot všech podílových
jednotek připadajících na pojistnou smlouvu a evidovaných na
podílovém účtu pojistníka. Při určení hodnoty podílové jednotky
v zúčtovacím období se za den výpočtu považuje příslušející rozhodný
den ve smyslu odst. 29 tohoto článku, pokud není stanoveno jinak.
Takto stanovená hodnota pojistné smlouvy je stejná během celého
zúčtovacího období. Hodnota pojistné smlouvy se vyplácí pouze
v peněžní formě.
22. Odkupné je aktuální hodnota pojistné smlouvy snížena o odkupní
poplatek.
23. Odkupní poplatek je tarifní poplatek hrazen z podílového účtu
pojistníka. Jeho výpočet je stanoven v pojistně technických zásadách
pojistitele. Maximální hodnota odkupního poplatku je uvedena
v Sazebníku poplatků pro IVŽP.
24. Podkladové aktivum je finanční nástroj vázaný na stanovený index,
do kterého se umísťují prostředky investované složky jednorázového
pojistného v rámci investiční strategie. Informace o vývoji hodnoty
podkladového aktiva jsou dostupné na webové stránce pojistitele
www.uniqa.cz.

pojištění euroochrana - pojištění pro případ trvalých následků úrazu,
poskytovány zdarma pojištěnému, který v době vzniku úrazu nepatří
mezi osoby vyloučené z pojištění ve smyslu čl. 24 těchto VPP.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na celém světě,
pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Článek 4
Výluky z pojištění
Pokud není v příslušných VPP a PP uvedeno jinak, do pojištění
nejsou přijatelné osoby a pojištění se nevztahuje na osoby,
které:
a) jsou v době sjednávání pojištění v pracovní neschopnosti,
b) v době sjednávání pojištění užívají návykové látky nebo
přípravky obsahující návykové látky
c) absolvovali odvykací léčbu od alkoholu nebo návykových
látek nebo přípravků obsahujících návykové látky v průběhu
posledních dvou let před sjednáváním pojištění.
Článek 5
Uzavření pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je uzavřena v den, kdy pojistitel akceptuje návrh na
uzavření pojistné smlouvy, za předpokladu splnění podmínek uvedených
v návrhu pojistné smlouvy. Pojistitel má právo odmítnout návrh pojistné
smlouvy s vrácením zaplaceného pojistného.

25. Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018 je
dokument pojistitele, s jehož obsahem se pojistník na základě
doporučení pojistitele v plném rozsahu seznámil před jeho
rozhodnutím investovat do investiční strategie a před podpisem
návrhu pojistné smlouvy.

Článek 6
Placení a splatnost pojistného
1.

Jednorázové pojistné je splatné k datu počátku pojištění, pokud není
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

26. Podílová jednotka je podíl investiční strategie, vztažený se na část
hodnoty podkladového aktiva nebo investičního programu, ale
nezajišťuje pojistníkovi žádné dodatečná práva týkající se aktiv. Slouží
pro výpočet peněžních nároků plynoucích z pojištění.

2.

Pojistné je řádně uhrazeno, pokud je připsáno na účet pojistitele,
platba pojistného je pojistitelem jednoznačně identifikovatelná
a pojistné je uhrazeno v plné výši.

3.

V případě, že pojistné nebylo zaplaceno včas, má pojistitel právo
započítat si k dlužnému pojistnému náklady vzniklé v souvislosti
s upomínacím procesem a úrok z prodlení.

27. Podílový účet je účet pojistníka zřízen u pojistitele na evidování
podílových jednotek připadajících na danou pojistnou smlouvu.
28. Zúčtovací období je časové období jeden měsíc. Začátek zúčtovacího
období je vždy ve výroční den pojištění a konec v den, který předchází
začátku následujícího zúčtovacího období. Pro poslední zúčtovací
období je konec zúčtovacího období shodný s koncem pojištění.
29. Rozhodný den je den, který je rozhodující pro stanovení hodnoty
aktuálního kurzu podílové jednotky pro připisování a odprodeje
podílových jednotek v příslušném zúčtovacím období. Rozhodným
dnem pro účely tohoto pojištění se rozumí poslední pracovní den
před 16. dnem v kalendářním měsíci. Ke každému zúčtovacímu
období jednoznačně přísluší vždy jen jediný rozhodný den. Kurz
podílové jednotky platný k rozhodnému dni je závazný pro celé
příslušející zúčtovací období.
30. Sazebník poplatků a přehled zásad pro indexově vázané životní
pojištění s podmíněnou garancí (dále také "Sazebník poplatků pro
IVŽP ") obsahuje popis tarifních poplatků a výpočet odkupného, na
které se odvolávají tyto VPP a pojistná smlouva. Pojistník při podpisu
návrhu pojistné smlouvy potvrzuje převzetí Sazebníku poplatků pro
IVŽP, platného pro celé trvání pojištění. Sazebník poplatků pro IVŽP
je k nahlédnutí u pojistitele na jeho obchodních místech a na webové
stránce www.uniqa.cz.

Článek 7
Podmínky výplaty odkupného
1.

V případě zániku pojištění podle čl. 8 odst. 1 b), d), h) těchto VPP má
pojistník právo na výplatu odkupného.

2.

Pojistník má právo, pokud jsou splněny podmínky uvedené
v odst.1, aby se na jeho písemnou žádost pojištění zrušilo s výplatou
odkupného. Pojistník je povinen k této žádosti přiložit pojistku,
pokud se s pojistitelem nedohodne jinak.

3.

Při zániku pojištění výpovědí pojistníka se současnou výplatou
odkupného pojištění zaniká okamžikem, kdy byla odkupní hodnota
poukázána pojistníkovi, pokud není v těchto VPP uvedeno jinak.

Článek 8
Zánik pojištění
1.

a)
b)

31. Investiční program s garantovaným zhodnocením je vnitřním fondem spravovaným pojistitelem.
Článek 2
Vymezení pojistných rizik
Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na indexově vázané životní
pojištění s podmíněnou garancí obsahující:
a) investiční složku
b) pojištění pro případ úmrtí

c)
d)
e)
f)

Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, těmito VPP a pojistnou smlouvou. Pojištění zaniká zejména
z následujících důvodů:
uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno,
výpovědí každé ze smluvních stran do dvou měsíců od uzavření
pojistné smlouvy; výpovědní lhůta je osm dní, jejím uplynutím
pojištění zanikne,
smrtí pojištěného,
na základě dohody obou stran,
písemným odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy nejpozději
do třiceti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy,
marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce
k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené pojistníkovi.
Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li dohodnuto jinak
a počíná běžet ode dne odeslání upomínky,

g)

h)

2.

písemným odstoupením od smlouvy v důsledku vědomého
porušení povinnosti pojistníka / pojištěného odpovědět pravdivě
a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednání
pojištění, jestliže při pravdivém a úplném odpovídání na otázky
týkající se ujednání pojištění, případně jeho změny, by pojistitel
smlouvu neuzavřel nebo změnu nesjednal. Pokud pojistitel od
smlouvy odstoupil, pojištění se ruší od počátku. V případě, že
pojištění zanikne odstoupením od pojistné smlouvy v souladu
s ustanovením občanského zákoníku, vrátí pojistitel tomu, kdo s ním
pojistnou smlouvu uzavřel, zaplacené pojistné, snížené o náklady,
které vznikly v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy a snížené
o částku již poskytnutého pojistného plnění z pojistné smlouvy.
Pokud poskytnuté pojistné plnění z pojistné smlouvy bylo vyšší než
zaplacené pojistné, je pojištěný povinen tento rozdíl vrátit,
odmítnutím plnění, pokud se pojistitel dozví až po pojistné události,
že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomé nepravdivé nebo
neúplné odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která
pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávněn plnění
z pojistné smlouvy odmítnout. Odmítnutím plnění pojištění zanikne.
Zásilka, kterou se oznamuje výpověď, odstoupení od pojistné
smlouvy nebo odmítnutí pojistného plnění se považuje za doručenou
dnem, kdy ji adresát přijal, odmítl přijmout nebo dnem, když ji pošta
vrátila odesílající straně jako nedoručenou.

Článek 9
Práva a povinnosti pojistitele
Pojistitel má právo na základě souhlasu pojištěného prozkoumat jeho
zdravotní stav a také další skutečnosti potřebné pro uzavření, změnu
nebo pokračování pojistné smlouvy, jakož i skutečnosti týkající se určení
nároků vyplývajících z pojistné smlouvy, a to z údajů, které pojištěný
uvedl v návrhu pojistné smlouvy, v dotaznících, ze zpráv vyžádaných
s jeho souhlasem od zdravotnických zařízení, ve kterých se léčil a při
uplatňování nároku na pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu
i z lékařské prohlídky. Údaje, které pojistitel získá při zjišťování zdravotního
stavu pojištěného a ostatní podklady potřebné k uzavření, změnu
nebo pokračování pojistné smlouvy a skutečnosti týkající určení nároků
vyplývajících z pojistné smlouvy, mohou být použity pouze pro potřeby
související s pojištěním.

skutečností potřebných pro ověření splnění podmínek pro uzavření
pojistné smlouvy, jakož i pro určení nároků vyplývajících z pojistné
smlouvy a zbavit jejich povinnosti mlčenlivosti.

ODDÍL II
POJISTNÉ PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ, VÝPLATA Z INVESTIČNÍ
SLOŽKY V PŘÍPADĚ DOŽITÍ
Článek 11
Pojistné plnění
1.

Nárok na pojistné plnění vzniká v případě pojistné události, která
nastala během trvání pojištění a pokud jsou splněny všechny
dohodnuté podmínky uvedené v těchto VPP a v pojistné smlouvě.

2.

Z pojištění je pojistitel povinen poskytnout jednorázové plnění.

3.

Pojistné plnění je splatné v České republice, v měně CZK, pokud
není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V případě přechodu České
republiky na jinou měnu než CZK nese riziko případných kurzových
ztrát pojistník / pojištěný.

Článek 12
Pojistné plnění v případě úmrtí
1.

V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění a vzniku nároku
na pojistné plnění je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění
oprávněným osobám v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě.
Nárok na tuto výplatu vzniká obmyšlené osobě až ke dni sjednaného
konce pojištění.

2.

Výše vyplacené částky závisí na skutečnosti, zda nastal nebo
nenastal předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace
o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018.
Pokud do konce pojistné doby nenastal předčasný zánik
podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii
Smart Invest 2018, je poskytnuta garance výplaty částky, tj. vyplatí se
aktuální hodnota pojistné smlouvy, kdy částka odpovídá minimálně
výši investované složky jednorázového pojistného (tzv. "podmíněna
garance") navýšená o sjednanou pojistnou částku pro případ smrti.
Nárok na tuto výplatu vzniká až k datu sjednaného konce pojištění.
V případě předčasného zániku podkladového aktiva není poskytována
žádná garance na výšku vyplacené částky a vyplatí se aktuální
hodnota pojistné smlouvy navýšená o sjednanou pojistnou částku
pro případ smrti. Nárok na tuto výplatu vzniká až k datu sjednaného
konce pojištění.

3.

V případě vzniku pojistné události je osoba uplatňující nárok
na pojistné plnění povinna podrobit se identifikačním úkonům
pojistitele v souladu s právními předpisy a předložit pojistiteli
následující doklady:
pojistku a případné dodatky k ní vystaveny, pokud se s pojistitelem
nedohodne jinak,
doklad totožnosti k ověření identifikace oprávněné osoby (tj osoby,
které vznikne právo na pojistné plnění),
vyplněný tiskopis pojistitele "Oznámení o škodě - úmrtí pojištěného",
úřední doklad o úmrtí (úmrtní list),
lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného (list o prohlídce mrtvého),
propouštěcí zprávu z hospitalizace (v případě, že došlo k úmrtí
během hospitalizace),
relaci z policie (pokud proběhlo vyšetřování),
na žádost pojistitele je třeba předložit i další doklady, které jsou pro
pojistitele nezbytné za účelem ukončení vyšetření události.

Článek 10
Povinnosti pojistníka, pojištěného a osoby uplatňující si nárok na
pojistné plnění
1.

2.

Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět úplně a pravdivě na všechny otázky pojistitele, které se týkají sjednávaného pojištění. Nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení
pojistitele od pojistné smlouvy nebo odmítnutí pojistného plnění.
Pojistník a pojištěný je povinen dodržovat ustanovení obecně
závazných právních předpisů, těchto VPP, smluvních ujednání
a dalších povinností uložených pojistnou smlouvou.

a)
b)

3.

4.

5.

6.

7.

Pojistník je povinen zaplatit pojistné včas a ve výši dohodnuté
v návrhu pojistné smlouvy na příslušný účet pojistitele, který mu byl
oznámen.
Pojistník a pojištěný je povinen v případě změny osobních údajů
(např. změna jména, příjmení, bydliště a apod.) tuto změnu pojistiteli
oznámit písemně a bez zbytečného odkladu.
Osoba uplatňující nárok na pojistné plnění je povinna na písemné
požádání pojistitele předložit všechny požadované dokumenty
potřebné v souvislosti s likvidací předmětné pojistné události.
Pojistník má právo změnit určení oprávněné osoby až do vzniku
pojistné události, avšak jen se souhlasem pojištěného. Změna je
účinná dnem doručení oznámení pojistiteli.
Písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis pojistníka.
V případě, že si změna oprávněné osoby vyžaduje souhlas pojištěné
osoby (resp. zákonného zástupce pojištěné osoby), musí písemná
žádost obsahovat úředně ověřené podpisy všech dotčených osob.
V případě osobního ověření totožnosti pojistníka a pojištěné osoby na
obchodním místě pojistitele se úředně ověřené podpisy nevyžadují.
Pojištěný je povinen zmocnit pojistitele k jednání s ošetřujícími
lékaři, zdravotnickými zařízeními a jinými institucemi při zjišťování

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Článek 13
Výplata z investiční složky v případě dožití
V případě dožití se pojištěného konce pojištění pojistitel vyplatí pojištěnému plnění v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě.
Výše vyplacené částky závisí na skutečnosti, zda nastal nebo nenastal
předčasný zánik podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční
strategii v produktu Smart Invest 2018.
V případě, pokud do konce pojistné doby nenastal předčasný zánik
podkladového aktiva ve smyslu Informace o investiční strategii v produktu
Smart Invest 2018, je poskytnuta garance výplaty částky, tj. vyplatí se
aktuální hodnota pojistné smlouvy, kdy částka odpovídá minimálně
výši investované složky jednorázového pojistného (tzv. "podmíněna
garance").

V případě předčasného zániku podkladového aktiva není poskytována
žádná garance na výšku vyplacené částky a vyplatí se aktuální hodnota
pojistné smlouvy.

6.

Článek 14
Nenabytí práva na pojistné plnění, snížení pojistného plnění
1.

Osoba, jíž má úmrtím pojištěného vzniknout právo na
pojistné plnění, toto právo nenabude, pokud způsobila smrt
pojištěnému svým úmyslným trestným činem, za který byla
pravomocně odsouzena a při výplatě pojistného plnění se
postupuje ve smyslu platného Občanského zákoníku.

2.

Pojistitel je podle okolností případu oprávněn snížit pojistné
plnění z pojištění pro případ úmrtí, nejvýše však o jednu
polovinu, pokud není v těchto VPP uvedeno jinak, pokud
došlo k úmrtí:
a) v souvislosti s jednáním pojištěného, za které byl uznán
soudem vinným z trestného činu nebo bylo vůči pojištěnému
zastaveno stíhání z důvodu jeho úmrtí, nebo
b) v souvislosti s jednáním pojištěného, kterým způsobil druhé
osobě těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo
c) následkem požití alkoholu nebo návykových látek nebo
prostředků obsahujících návykové látky pojištěným.
Snížení se vztahuje na sjednanou pojistnou částku pro případ
úmrtí.
Článek 15
Výluky z pojistného plnění
1.

Pokud v pojistné smlouvě není sjednáno jinak, nárok na
pojistné plnění nevzniká a pojištění se nevztahuje na případy,
pokud pojistná událost pojištěnému nastala:
a) následkem přímé či nepřímé souvislosti s válečnými událostmi,
teroristickými činy, stávkami nebo jinými ozbrojenými
konflikty; Tato výluka se uplatní jen v případě, že k uvedené
události dojde na území státu nebo oblasti, kam není dle
vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno
cestovat. Aktuální seznam je dostupný na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR na adrese http://www.
mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/
b) v důsledku vnitrostátních nepokojů, pokud se jich pojištěný
zúčastnil na straně organizátora;
c) následkem sebevraždy před uplynutím dvou let od počátku
pojištění.
2. V případě, že nastalo úmrtí pojištěného ve smyslu odst.1.
tohoto článku a pokud jsou splněny podmínky výplaty
odkupného podle čl. 7 těchto VPP, pojistitel vyplatí odkupné
z pojistné smlouvy ve výši platné v zúčtovacím období,
v kterém došlo k úmrtí pojištěného.

ODDÍL III
USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ S INVESTOVÁNÍM
Článek 16
Investiční strategie
1.

Cílem investování do investiční strategie je zhodnocování hodnoty
finančních prostředků v podkladovém aktivu. Podkladové aktivum je
uvedeno v "Informaci o investiční strategii v produktu Smart Invest
2018", která je neoddělitelnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistitel si vyhrazuje právo v případě, že dojde k předčasnému
zániku podkladového aktiva ve smyslu definice v dokumentu
"Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018"
a podkladové aktivum, ve kterém jsou umístěny podílové jednotky,
bude z tohoto důvodu splacené emitentům před ukončením pojistné
smlouvy, nahradit toto podkladové aktivum Investičním programem
s garantovaným zhodnocením. Všechny podílové jednotky vztahující
se k danému podkladovému aktivu budou beze změny celkové
hodnoty reinvestovány, zaměněny za podílové jednotky Investičního
programu s garantovaným zhodnocením bez změny konce pojištění.
Pojistitel je povinen pojistníkovi písemně tuto změnu oznámit.

Článek 17
Podílový účet pojistníka
1.

Pro každou pojistnou smlouvu je evidován jeden podílový účet
pojistníka (dále také "podílový účet").

2.

Umístění pojistného na podílový účet se realizuje v smyslu čl. 18
těchto VPP.

3.

Pojistitel jednou ročně bezplatně zasílá pojistníkovi pravidelný výpis
z podílového účtu pojistníka.

4.

Kromě pravidelného výpisu může pojistník požádat pojistitele
o mimořádný výpis, který mu bude vystaven za zvláštní poplatek ve
výši 150 Kč.

Článek 18
Umístění prostředků investované složky jednorázového pojistného
1.

Podílové jednotky budou připsány na podílový účet pojistníka až
po řádném uhrazení celého jednorázového pojistného. Za částečně
uhrazené pojistné nebudou připsány žádné podílové jednotky.

2.

Připsání podílových jednotek se uskuteční po akceptování návrhu
pojistné smlouvy pojistitelem. Za pojistné uhrazené řádně ve
smyslu čl. 6, odst. 2 těchto VPP, budou podílové jednotky připsány
v následujícím zúčtovacím období:
v zúčtovacím období bezprostředně následujícím po datu počátku
pojištění, pokud bylo pojistné uhrazeno nejpozději 5 pracovních dnů
před dnem splatnosti pojistného, nebo
nejpozději v druhém zúčtovacím období bezprostředně následujícím
po datu řádného uhrazení pojistného, pokud bylo pojistné uhrazeno
později, než je lhůta uvedená v písm. a) tohoto odstavce.
Počet připsaných podílových jednotek závisí na kurzu podílových
jednotek k danému rozhodnému dni.

a)

b)

3.

Článek 19
Tarifní poplatky
Pojistitel má nárok na tarifní poplatky, jejichž popis a výška jsou uvedené
v Sazebníku poplatků pro IVŽP. Výpočet tarifních poplatků je uveden
v pojistně technických zásadách pojistitele.

ODDÍL IV
EUROOCHRANA - pojištění trvalých následků úrazu
Článek 21
Obecná ustanovení

2.

Způsob investování prostředků pojistníka prostřednictvím podílových
jednotek se řídí obecně závaznými právními předpisy a za podmínek
v nich stanovených na základě rozhodnutí pojistitele.

1.

Tělesné poškození je lékařsky zjistitelné fyzické poškození těla
pojištěného v důsledku úrazu, pokud k takovému poškození došlo
během trvání pojištění.

3.

Připisování, jakož i zpětný odprodej podílových jednotek investiční
strategie na podílový účet slouží pouze ke stanovení výše pojistného
plnění a jiných závazků z pojištění.

2.

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (dále také "OT pro
TN "). Slouží k výpočtu pojistného plnění za trvalé následky úrazu,
obsahují procentuální ohodnocení rozsahu trvalých následků úrazu
pojištěného ve smyslu čl. 23 těchto VPP.

4.

Aktiva investiční strategie a výnosy z nich plynoucí jsou vlastnictvím
pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění. Z pojištění
nevzniká pojistníkovi, ani osobě oprávněné na pojistné plnění, právní
nárok na žádná aktiva investiční strategie.

3.

Invalidní důchod. Ve smyslu těchto VPP je to důchod přiznaný
pojištěnému, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 69 %
ve srovnání se zdravou fyzickou osobou, potvrzený Českou správou
sociálního zabezpečení (Invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně).

5.

Investiční riziko z investování do podkladového aktiva nese plně
pojistník.

Článek 22
Pojistná událost
Pojistnou událostí je úraz, pokud není dohodnuto jinak. Úraz ve smyslu
těchto VPP nastává, pokud úraz způsobil trvalé tělesné poškození.
Článek 23
Pojištění euroochrana
1.

Pojištění euroochrana se vztahuje na pojištěného, který v době vzniku
úrazu nepatří mezi osoby vyloučené z pojištění uvedené v čl. 24
těchto VPP.

2.

Plnění se poskytuje v případě, že úraz způsobil trvalé tělesné poškození
pojištěného. Pokud úraz zanechá pojištěnému trvalé následky v rozsahu
alespoň 50% dle příslušných OT pro TN, je pojistitel povinen vyplatit
plnění ve výši sjednané pojistné částky pro euroochranu. Pojistitel je
povinen vyplatit pojistnou částku pro euroochranu po ustálení trvalých
následků úrazu, nejdříve však po uplynutí 1 roku ode dne úrazu.
V případě, že se následky neustálily do 4 let ode dne úrazu, je pojistitel
povinen vyplatit pojistnou částku pro euroochranu, pokud je jejich stav
ke konci této lhůty alespoň 50 %. Procentuální ohodnocení několika
poranění způsobených jednou pojistnou událostí se sčítají. Pokud je
rozsah trvalých následků pojištěného nižší než 50%, pojištěný nemá
nárok na plnění z pojištění euroochrana.

3.

Pro ohodnocení rozsahu ztrátových poranění platí příslušná
ustanovení OT pro TN. Při ztrátových poraněních se nevyžaduje
splnění lhůt stanovených v odst. 2.

4.

V případě částečné ztráty nebo snížení funkce některé části těla nebo
smyslových orgánů se rozsah trvalých následků určí jako odpovídající
část z procentní sazby uvedené v OT pro TN.

5.

V případě, že jde o trvalé tělesné poškození způsobené pojištěnému
úrazem a výšku plnění nelze určit podle odst. 3 nebo odst. 4, určí se
výše plnění odhadem ve spolupráci s lékařem, kterého určí pojistitel.

6.

Pokud se trvalé následky úrazu týkají těch částí těla nebo orgánu,
jejichž funkce byly z jakýchkoliv příčin snížené již před úrazem,
pojistitel sníží plnění o rozsah funkčního postižení před úrazem.

7.

Procentní ohodnocení více poranění způsobených jednou pojistnou
událostí se sčítají. Součet procentních ohodnoceni trvalých následků
úrazu z jedné pojistné události je ohraničen hodnotou 100%.

8.

V případě, že pojištěný zemře před výplatou plnění za trvalé následky
úrazu, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho
dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu
pojištěného v době jeho smrti. Odchylně od odst. 2 tohoto článku,
bude pojistné plnění vyplaceno i v případě, že pojištěný zemře do 1
roku ode dne úrazu.

9.

Pokud je v průběhu pojištění pojištěnému přiznán invalidní důchodu
ve smyslu čl. 21 odstavec 3 těchto VPP, pojištění euroochrana se bude
vztahovat pouze na pojistné události týkající se těch částí těla, na které
se nevztahuje invalidita pojištěného, na jejímž základě byl pojištěnému
přiznán invalidní důchod v souladu s čl. 21 odst. 3 těchto VPP.

10. Pojištění euroochrana končí, pokud nastane pojistná událost.
11. Při vícenásobném sjednání pojištění euroochrana (dále také "EO")
a / nebo milionová ochrana (dále také "MO") na více pojistných
smluv jednoho pojištěného u pojistitele, nárok na pojistné plnění z
této pojistné smlouvy má pojištěný pokud pojistné plnění souhrnně
ze všech pojistných smluv s pojištěním EO, příp. MO nedosáhlo
2.000 000 CZK. V takovém případě je pojistné plnění ve výši sjednané
pojistné částky, maximálně však ve výši rozdílu 2.000 000 CZK a
vyplacených / nárokovaných pojistných plnění z ostatních smluv s
pojištěním EO, příp. MO.
Článek 24
Výluky z pojištění
1.
a)

Pokud nebylo v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění
euroochrana se nevztahuje na osoby, které:
mají vstupní věk v době počátku pojištění více než 61 let,

b) jsou v době sjednávání pojištění v pracovní neschopnosti,
resp. nejsou schopny účasti na školní docházce,
c) trpí epilepsií,
d) jsou infikovány virem HIV,
e) trpí úplnou slepotou nebo hluchotou,
f) užívají návykové látky nebo prostředky obsahující návykové
látky, resp. absolvovali odvykací léčbu od alkoholu nebo
návykových látek v průběhu posledních 2 let před sjednáváním
pojištění,
g) pobírají invalidní důchod ve smyslu čl. 21, odst. 3 těchto VPP,
h) vykonávají následující zaměstnání (zařazené do skupiny
s vysokým rizikem): artista, horník, člen horské služby, člen
ochranné / bezpečnostní služby, žokej, invalidní důchodce,
kaskadér, krotitel zvěře, voják - pilot, pilot, policista – speciální
jednotky, potápěč, závodní řidič / jezdec, pyrotechnik,
pracovník s výbušninami), steward / stewardka (jako posádka
letadel), specialista s horolezeckou technikou, tunelář, voják
z povolání – mírové nebo bojové mise, záchranář,
i) vykonávají následující sporty na úrovni profesionální (P)
nebo registrováno (R) nebo rekreačně (C): adrenalinové
sporty (P, R, C), aikido (P, R), americký fotbal (P,R), atletika
(P), asijské bojová umění (P, R), baseball (P), basketbal
(P), bicyklebal (P), box (P, R, C), bungee jumping (P, R, C),
canyoning (P, R, C), silniční / dráhová cyklistika (P), cyklistika
horská / downhill / cyklokros (P, R), florbal (P), fotbal /
sálový fotbal (P), gymnastika (P), házená (P), historický šerm
(P, R), hokej - lední / pozemní / na kolečkových bruslích (P),
horolezectví do 5 000 m (P, R), horolezectví nad 5 000 m (P,
R, C), jachting na moři (P, R, C), jízda na bobech (P, R), jízda
na kolečkových bruslích (P), jízda na vodních / sněžných
skútrech (P, R), westernové jezdectví / rodeo / voltíž /
dostihy (P, R, C), parkurové jezdectví (P), jiu-jitsu (P, R), judo
(P, R), kanoistika (P), karate (P, R), kendo (P), kenjutsu (P,
R, C), kick box (P, R, C), krasobruslení (P), krav maga (P, R),
kulturistika (P), lacrosse (P), lyžování - sjezd (P), lyžování akrobatické (P, R, C), lyžování bez skoků (P), moderní pětiboj
(P), motosport / rallye (P, R, C), nohejbal (P), paragliding
(P, R, C), parašutismus / volné pády (P, R, C), plachtění /
jachting - ne na moři (P), pólo na koních (P), potápění (P,
R), potápění v mořských hloubkách -expediční, soutěžní (P,
R, C), rafting (P, R), rock'n roll - akrobatický (P, R), rugby
(P, R), rychlobruslení (P), sáňkování (P), skateboard (P),
ski boby (P), skialpinismus (P, R), skoky na lyžích (P, R, C),
snowboard (P), speleologie (P, R), squash (P), šermování
(P), taekwondo (P, R), triatlon (P), vodní lyžování (P, R),
vodní pólo (P), vodní slalom (P), volejbal (P), vysokohorská
turistika (P), vzpírání (P), zápasení (P, R, C).
Článek 25
Výluky z pojistného plnění euroochrana
1.

Pokud nebylo v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojistitel
neposkytuje plnění za úrazy pojištěných:
a) při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání,
letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu;
b) při horolezeckém sportu;
c) při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích
a s tím souvisejících tréninkových jízdách;
d) při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních
závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na
snowboardech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti
na trénincích pro tyto závody.
e) v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištěný uznán
vinným ze spáchání úmyslného trestného činu, nebo při
kterém si úmyslně poškodil zdraví;
f) při řízení motorového vozidla, aniž by vlastnil příslušné
platné řidičské oprávnění;
g) v důsledku válečných událostí, teroristických činů, stávek
nebo jiných ozbrojených konfliktů; Tato výluka se uplatní jen
v případě, že k uvedené události dojde na území státu nebo
oblasti, kam není dle vyhlášení Ministerstva zahraničních
věcí ČR doporučeno cestovat. Aktuální seznam je dostupný
na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
na adrese http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_
doporuceni_a_varovani/
h) při vnitrostátních nepokojích, pokud se jich pojištěný
zúčastnil na straně organizátora;

i)

vzniklých jakýmkoliv působením nukleárních, chemických
nebo biologických zbraní;
vzniklých přímo či nepřímo působením jaderné energie nebo
vlivem ionizovaného záření;
vzniklých tělesným poškozením při léčebných opatřeních
a zákrocích, které pojištěný provede nebo nechá provést na svém
těle, pokud důvodem těchto zákroků nebyla pojistná událost.

a)

Článek 26
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného, Práva a povinnosti
pojistitele

2.

1.

Pojištěný je povinen pojistiteli písemně hlásit každou změnu činnosti
(pracovní i zájmové) i přiznání invalidního důchodu ve smyslu čl. 21,
odst.3 těchto VPP, a to bezprostředně poté, co tato změna nastala.

ODDÍL V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.

Povinností pojištěného je bezprostředně po úrazu vyhledat lékařské
ošetření, dbát, aby byl vyšetřen a aby byl výsledek vyšetření lékařskou
dokumentací prokazatelný.

j)
k)

3.

Povinností pojištěného je dodržovat léčebný režim určený ošetřujícím
lékařem.

4.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik
pojistné události.

5.

Pokud pojištěný nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1 tohoto
článku nebo nesprávně nahlásil vykonávané zaměstnání nebo zájmovou
činnost, je v případě, pokud pojištěný vykonává zaměstnání nebo sporty
uvedené v čl. 24, pojistitel oprávněn odmítnout pojistné plnění.

6.

Pojistitel je oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného na
základě zpráv vyžádaných od zdravotnických zařízení, ve kterých se
pojištěný léčil, jakož i od lékaře, kterého určí pojistitel.

7.

V případě, že pojištěný nebo pojistník navrhuje provedení kontrolního
vyšetření u posudkového lékaře pojistitele, nese veškeré náklady,
které jsou s tímto vyšetřením spojené.

8.

Pojistitel je oprávněn skutečnosti, o kterých se dozví při zjišťování
zdravotního stavu, pojištěných osob, použít pouze pro svou potřebu.

9.

pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti s jeho jednáním,
za které ho soud právoplatně odsoudil,
b) pokud pojištěný utrpěl úraz v souvislosti s jednáním, kterým
jinému způsobil těžkou újmu na zdraví, nebo smrt,
c) pokud došlo k úrazu pojištěného následkem požití
alkoholických, toxických, omamných či jiných psychotropních
látek nebo prostředků tyto látky obsahujících.
Pokud se úraz týká těch částí těla nebo orgánů, které byly
z jakýchkoliv příčin poškozené už před úrazem, pojistitel sníží
plnění o rozsah poškození před úrazem.

Článek 29
Právo platné pro pojistnou smlouvu
Na pojistně-právní vztahy založené smlouvou o životním pojištění
s investiční složkou uzavřenou s UNIQA pojišťovnou, a.s., se vztahují
příslušné právní předpisy českého právního řádu.
Článek 30
Daňové předpisy, Stížnost, Další ujednání
Aktuálním daňovým předpisem, který se vztahuje k životnímu pojištění,
je zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Odstoupení od pojistné smlouvy lze zaslat na adresu: UNIQA pojišťovna
a.s., správa pojištění osob, Evropská 136, 160 12, Praha 6. Případné
stížnosti oprávněných osob lze zaslat písemnou formou kontrolnímu
útvaru pojistitele na výše uvedenou adresu nebo ČNB (sekce regulace
a dohledu nad pojišťovnami). Aktuální Zpráva o solventnosti a finanční
situaci (SFCR) společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. je k dispozici na
webových stránkách https://www.uniqa.cz/hospodareni/.
Článek 31
Uzavírání životního pojištění s jinými druhy pojištění
1.

V pojistné smlouvě indexově vázaného životního pojištění je možné
sjednat všechny složky uvedené v čl. 2 těchto VPP v smyslu těchto VPP
a smluvních ujednání.

V případě, že jsou spolupojištěné i náklady spojené s pojistnou
událostí, je pojištěný povinen poskytnout pojistiteli originály
příslušných účetních dokladů prokazujících vynaložení příslušných
nákladů pojištěným.

2.

Pojistné za všechny složky indexově vázaného životního pojištění
s podmíněnou garancí, které nejsou poskytovány zdarma, je zahrnuto
v jednorázovém pojistném ve smyslu pojistně technických zásad
pojistitele.

10. Pojistitel si vyhrazuje právo prošetřit zdravotní stav pojištěného
lékařem pojistitele a na základě zjištěných skutečností případně
upravit výši pojistného plnění tak, aby odpovídala skutečnostem
zjištěných lékařem pojistitele, pokud skutečnosti tvrzené pojištěným
jsou ve zjevném rozporu se zjištěními provedenými lékařem pojistitele
a jde o skutečnosti rozhodující pro zjištění nároku, resp. výše
pojistného plnění.

3.

Pokud se úrazové pojištění sjednává jako připojištění k investičnímu
životnímu pojištění jako hlavnímu pojištění, tak zánikem úrazového
připojištění nezaniká hlavní pojištění.

Článek 27
Snížení plnění
1.

Pojistitel je oprávněn podle okolností, přiměřeně snížit
pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo chování pojištěného
na pojistnou událost:

Článek 32
Účinnost pojistných podmínek
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabyly účinnosti 30. 4. 2018.

