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Produkt: 
Pojištění pomoci obětem násilí

Společnost: 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace najdete 
v informacích o pojištění, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě je uveden sjednaný rozsah pojištění.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění pomoci obětem násilí je obnosové pojištění pro případ nemoci.

Co je předmětem pojištění?

  vyplacení sjednané pojistné částky v případě 
poškození zdraví pojištěného v důsledku jednání, 
které vykazuje znaky násilného trestného činu, 
případně pokusu o něj

Na co se pojištění nevztahuje?

   pojistné události vzniklé při výkonu služebního nebo 
pracovního poměru

   úraz, k němuž dojde do 7 dnů od sjednání pojištění
   návykové látky
   výtržnost nebo trestnou činnost

Existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?

  pojistné plnění je v případě domácího násilí vyplaceno 
pouze jednou

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 na území ČR

Kdy a jak provádět platby?

   způsob a frekvence placení pojistného jsou ujednány v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?

–  zodpovědět pravdivě dotazy 
–  platit pojistné od druhého roku pojištění 
–  oznamovat změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě
–  oznámit bezodkladně vznik pojistné události a předložit protokol a usnesení Policie ČR

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

  pojištění se sjednává na dobu neurčitou, datum počátku je uvedeno v pojistné smlouvě
  pojištění zaniká zejména dohodou, odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí, 
při neuhrazení dlužného pojistného, odstoupením od smlouvy při splnění určitých podmínek

Jak mohu smlouvu vypovědět?

  do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
  6 týdnů před koncem pojistného období 
  do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
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Stručná informace o zpracování osobních údajů

Kdy můžete být požádán o udělení 
souhlasu se zpracováním údajů 
o zdravotním stavu?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže se chcete stát naším 
klientem u  produktů, kde musíme dopředu znát Váš zdravotní 
stav pro ohodnocení pojistného rizika, přípravné činnosti před 
uzavřením pojistné smlouvy a  pro samotné uzavření pojistné 
smlouvy. Váš souhlas budeme potřebovat na dobu do uzavření 
pojistné smlouvy. Svobodně se rozhodněte, zda nám souhlas 
udělíte. Bez jeho poskytnutí Vám však s ohledem na platnou právní úpravu nebudeme moci připravit nabídku a uzavřít smlouvu 
týkající se těch produktů, kde potřebujeme znát zdravotní údaje ještě před uzavřením samotné smlouvy. 

Lze udělený souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu odvolat? 

Svůj již udělený souhlas můžete odvolat, a  to do doby, kdy s naší společností uzavřete související pojistnou smlouvu. Odvolání 
souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, po kterou byl souhlas platně udělen, ani na zpracování údajů z  jiných 
právních důvodů, pro které není Váš souhlas vyžadován. Po uzavření smlouvy budeme Vaše údaje o zdravotním stavu zpracovávat 
výhradně jen v situacích, kde je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků např. pro účely likvidace 
pojistných událostí.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat? 

 Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit 
nabídku pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k  jejímu 
samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) 
a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí 
dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o  povolání, příjmech, rizikovém chování, 
provozovaných sportech, vztazích. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis 
prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které jsou jako neoddělitelná součást grafické 
podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky. 

 Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a  naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s  tím, jaké produkty 
využíváte, jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události. 

 Plnění právní povinnosti 
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v  různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme 
například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy upravující distribuci pojištění a pojišťovnictví či opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním 
řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

Dovolujeme si Vás stručně informovat o  zpracování Vašich osobních údajů v  naší společnosti. Další podrobnosti naleznete  
na www.zdravi.cz v sekci Informace pro klienty nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání na telefonním čísle 267 222 515 nebo  
na e-mailové adrese info@zdravi.cz.

Kdo je správcem Vašich osobních 
údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Česká pojišťovna 
ZDRAVÍ a.s., IČO 49240749, Na Pankráci 1720/123, Nusle, 
140 00 Praha 4. 

Jaké údaje o Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující osobní údaje:
–  Vaše identifikační a  kontaktní údaje (emailová adre-

sa a  telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám 
je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší 
a efektivnější), 

–  údaje o produktech, které máte sjednané, 
–  údaje z  naší vzájemné komunikace (ať už probíhala 

osobně, písemně, telefonicky či jinak),
–  sociodemografické údaje (např. věk, povolání), 
–  platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném 

pojistném, číslo účtu),
–  údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti, 
–  další specifické údaje potřebné k  realizaci sjednaného 

produktu (mezi takové údaje může u některých produk-
tů patřit i údaj o Vašem zdravotním stavu (např. u po-
jištění pro případ nemoci a pojištění finančních ztrát). 
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 Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
–  ve vyhodnocování a řízení rizik, 
–  v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
–  v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,  
–  v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch, 
–  v zajištění a soupojištění,
–  ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
–  v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních 

řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci), 
–  v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
–  v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme 

zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem 
a SMS). 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  
–  zajistitelům,
–  jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, 

a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému,
–  našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným 

likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, 
–  jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu 

našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům),
–  v omezeném rozsahu akcionáři.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat 
po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv 
nárok vyplývající z  této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné 
smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit 
jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě 
toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. 
renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů 
a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných 
právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost 
svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. 
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných 
zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování. 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na  adrese: Česká 
pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, dpo@zdravi.cz.
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Vážená klientko, vážený kliente,
s potěšením Vám oznamujeme, že sjednáním pojištění Můj život s Českou pojišťovnou získáváte benefit ve výši ročního 
pojistného za pojištění pomoci obětem násilí od České pojišťovny ZDRAVÍ.

Informace o Pojišťovně
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Pojišťovna“), Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 49240749, 
provozující pojišťovací činnost a související činnosti, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 2044. 
Infolinka: 267 222 515. E-mail: info@zdravi.cz. Datová schránka: 63cdkfx. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na www.zdravi.cz. 

Dohled nad činností Pojišťovny vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

S případnou stížností je možno se obrátit písemně přímo na adresu Pojišťovny. Se stížností se lze obrátit i na Českou národní banku. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz. 

Pojišťovna vypracovává zprávu o solventnosti, která je přístupná na www.zdravi.cz.

Čím se pojištění řídí
Pojištění pomoci obětem násilí (dále jen „pojištění“) se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami ČP ZDRAVÍ 
04/2016 a Zvláštními pojistnými podmínkami pojištění pomoci obětem násilí 02/2019 (dále jen „pojistné podmínky“). 
Pojistné podmínky spolu s těmito Informacemi o pojištění, Informačním dokumentem o pojistném produktu a Stručnou informací 
o zpracování osobních údajů naleznete na www.zdravi.cz.
Pojištění se sjednává společně s pojištěním Můj život. Pojištění Můj život lze sjednat bez pojištění. Pojištění nelze sjednat samo-
statně.
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů vyplývajících z pojištění jsou příslušné obecné soudy České 
republiky (dále jen „ČR“). Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu
Údaje obsažené v těchto informacích se vztahují k nabídce na uzavření nabízeného pojištění a nabídka platí jeden měsíc ode dne 
jejího předložení zájemci o pojištění (budoucímu pojistníkovi).
Před uzavřením pojistné smlouvy je žádoucí, aby se zájemce o pojištění důkladně seznámil s pojistnými podmínkami, vyhodnotil své 
potřeby pojistné ochrany a potřeby pojištěných a zvážil, zda jim rozsah pojistného krytí odpovídá.
Pojistná smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí nabídky.

Jak platit pojistné, daňové aspekty, platby vyplývající z pojistné smlouvy nad rámec 
pojistného
Výše a splatnost pojistného za sjednané pojistné období je stanovena v pojistné smlouvě. 
Pojistník platí pojistné od druhého roku pojištění. Nezaplacením pojistného za druhý pojistný rok do 60 dnů po splatnosti, pojištění 
zanikne ke konci prvního pojistného roku. Výše pojistného závisí na parametrech pojištění, jakými je např. výše pojistné částky. 
Možnosti placení pojistného: trvalým nebo jednorázovým platebním příkazem, QR kódem, SIPO, poštovní poukázkou (složenkou), 
v hotovosti (na pokladně České pojišťovny a.s.).  
Odměna pojišťovacího zprostředkovatele je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny a právo na ni vzniká, trvá-li pojiš-
tění déle než jeden rok. Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován výhradně Pojišťovnou.
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Plnění z pojištění jsou 
od daně osvobozena.
Povinnost platit jakékoli platby nad rámec pojistného nebyla sjednána. Tímto není dotčeno právo na úhradu nákladů v případě 
vzniku škody.

Jaké jsou důsledky porušení povinností vyplývajících z pojištění
V případě porušení smluvních a/nebo zákonných povinností může dojít zejména k odmítnutí pojistného plnění a ukončení pojištění, 
nebo ke vzniku práva na vrácení vyplaceného pojistného plnění.

Další možné důsledky porušení povinností vyplývajících z pojistné smlouvy jsou popsány v pojistných podmínkách.

Informace o pojištění  
pomoci obětem násilí
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Informace o pojištění

Koho lze pojistit
Pojištění lze sjednat pro všechny pojištěné z pojistné smlouvy Můj život uzavřené v období 
od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

Jaká je pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Jaká je územní platnost Pojistná ochrana se vztahuje na území ČR.

Co je pojistnou událostí
Pojistnou událostí je poškození zdraví pojištěného v důsledku jednání, které vykazuje znaky 
násilného trestného činu, případně pokusu o něj.

Jaká je výše pojistného 
plnění

Pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě pojistné události jednorázově sjednanou pojistnou 
částku ve výši 30 000 Kč.

Co není pojistnou událostí 
(jaké se sjednávají výluky)

Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění zejména:
  dojde-li k pojistné události při výkonu služebního nebo pracovního poměru (např. policie),
  u úrazu, k němuž dojde do 7 dnů od sjednání pojištění,
  u nemoci nebo úrazu, které vznikly v souvislosti s požitím návykových látek (např. alkoholu),
  u nemoci nebo úrazu, které vznikly v souvislosti s výtržností nebo trestnou činností.

Jak se oznamuje pojistná událost
Pojistná událost se oznamuje Pojišťovně bez zbytečného odkladu:
• telefonicky na čísle 267 222 515 
• elektronicky na e-mailovou adresu info@zdravi.cz
• písemně na adresu Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4
Při pojistné události je nutné doložit:
• formulář Oznámení pojistné události
• protokol a usnesení Policie ČR, ze kterých bude zřejmé, že se pojištěný stal obětí násilného trestného činu
• případně další doklady, které si Pojišťovna vyžádá

Zánik pojištění
K zániku pojištění může dojít v souladu s občanským zákoníkem:
a) dohodou Pojišťovny a pojistníka,
b)  výpovědí Pojišťovny nebo pojistníka doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo do 3 měsíců ode dne oznámení 

vzniku pojistné události,
c) výpovědí Pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období,
d) nesouhlasem pojistníka se změnou výše pojistného,
e) odmítnutím pojistného plnění ze strany Pojišťovny,
f) zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí,
g) smrtí pojištěného,
h) po marném uplynutí lhůty stanovené Pojišťovnou k zaplacení dlužného pojistného při jeho neplacení,
i) odstoupením od smlouvy.
Pojištění dále zaniká:
a)  dnem, kdy pojištěný přestane být občanem ČR nebo pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v ČR, nebo přestane mít trvalý 

či přechodný pobyt občana Evropské unie v ČR,
b) dnem, kdy pojistník přestane mít sídlo nebo bydliště na území ČR.

Odstoupení od smlouvy
Pojistník má právo od smlouvy odstoupit:
a)  poruší-li Pojišťovna povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce nebo pojistníka při jednání o uzavření nebo 

změně smlouvy,
b)  poruší-li Pojišťovna povinnost upozornit na nesrovnalosti, kterých si je při uzavírání smlouvy vědoma, mezi nabízeným pojištěním 

a zájemcovými požadavky,
c)  do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl o tom, že mu Pojišťovna poskytla při uzavírání smlouvy klamavý údaj.
Právo odstoupit od smlouvy zaniká, není-li využito do 2 měsíců ode dne zjištění porušení povinnosti opravňující k odstoupení.
Při odstoupení od smlouvy nahradí:
a)  Pojišťovna pojistníkovi zaplacené pojistné,
b)  pojistník Pojišťovně pojistné plnění, které již Pojišťovna z pojištění plnila a dále náklady spojené se vznikem a správou pojištění, 

v případě že od smlouvy odstoupila Pojišťovna.
Odstoupení od  smlouvy je nutno podat písemně na  adresu Pojišťovny. Formulář pro odstoupení od  smlouvy naleznete  
na www.zdravi.cz nebo můžete požádat o jeho doručení infolinku Pojišťovny.

6  |  Informace o pojištění pomoci obětem násilí
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČP ZDRAVÍ 04/2016 (VPP-ČPZ)

Pojištění sjednávaná s  Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen „VPP“), 
zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP“), které blíže upravují 
jednotlivé druhy pojištění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména ust. § 2758 až § 2872 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
V ZPP je možno se odchýlit od ustanovení VPP, v pojistné smlouvě je možno 
se odchýlit od ustanovení příslušných ZPP i VPP.

ČLÁNEK 1  Slovníček

Ve VPP, příslušných ZPP a pojistné smlouvě používáme pojmy:
Pojišťovna – Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (pojistitel),
pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která s  Pojišťovnou uzavřela 
pojistnou smlouvu,
účastníci pojištění – Pojišťovna a  pojistník, jako smluvní strany, pojištěný 
a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
pojistná událost – nahodilá skutečnost, v důsledku které Pojišťovna poskytne 
pojistné plnění, vymezená v příslušných ZPP a nastalá za trvání pojištění,
úraz – neočekávané a  náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly 
nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození 
tělesného zdraví,
diagnóza – nemoc nebo úraz dle mezinárodní klasifikace nemocí ICD, 
výroční den – den, který se datem (dnem a  měsícem) shoduje se dnem 
počátku pojištění,
pojistný rok – rok začínající v  den počátku pojištění nebo ve  výroční den 
počátku pojištění a končící dnem předcházejícím výročnímu dni.

ČLÁNEK 2  Územní platnost

1  Pojistná ochrana se vztahuje na území České republiky (dále jen „ČR“).
2   V případě pojištění pro případ nemoci musí být:

 a  pojištěný občanem ČR nebo musí mít trvalý či přechodný pobyt občana 
Evropské unie v ČR nebo musí být pojištěncem veřejného zdravotního 
pojištění v ČR a

 b  pojištěnému poskytnuta zdravotní péče tuzemským poskytovatelem 
zdravotních služeb.

3   V případě pojištění finančních ztrát musí být pojištěný občanem ČR nebo 
musí mít trvalý či přechodný pobyt v ČR.

ČLÁNEK 3  Výluky 

1   Pojišťovna neposkytne pojistné plnění u  nemoci, úrazu nebo finanční 
ztráty, které vznikly v souvislosti s:

 a  válečnou událostí, občanskou válkou, občanskými nepokoji nebo 
teroristickým útokem či v přímé souvislosti s těmito událostmi,

 b  výtržností, kterou pojištěný vyvolal, nebo v  souvislosti s  trestnou 
činností, kterou spáchal, a pro kterou byl soudem uznán vinným.

2   Pojišťovna neposkytne pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci:
 a  u nemoci nebo úrazu, které vznikly v souvislosti s požitím, požíváním 

nebo aplikací návykových látek (např. alkoholu), s hráčskou závislostí, 
včetně následků a  komplikací vyplývajících z  takovéto nemoci nebo 
úrazu,

 b  u  nemoci nebo úrazu vzniklých v  souvislosti s  profesionálním 
provozováním sportu nebo v  souvislosti s  provozováním sportů 
a  volnočasových aktivit, které jsou extrémně rizikové nebo jsou 
provozovány v  extrémních podmínkách, případně vyžadují speciální 
technické vybavení,

 c  u úrazu, k němuž dojde do 7 dnů od sjednání pojištění,
 d  pokud se pojištěný pokusil o  sebevraždu nebo si vědomě poškodil 

zdraví.

ČLÁNEK 4   Čekací doba

1   Čekací doba je 3 měsíce.
2   Čekací doba počíná běžet ode dne:

 a  počátku pojištění,
 b  účinnosti změny k rozšířenému rozsahu pojistné ochrany.
3   Pojišťovna neposkytne pojistné plnění z událostí, které nastaly v čekací 

době, s výjimkou pojistných událostí vzniklých následkem úrazu.

ČLÁNEK 5  Vznik pojištění

Pokud smluvní strany neurčí v  pojistné smlouvě počátek pojištění, vzniká 
pojištění prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po sjednání pojištění.

ČLÁNEK 6  Změna a přerušení pojištění

1   Pojistník a pojištěný oznámí Pojišťovně bez zbytečného odkladu změnu 
údajů uvedených v pojistné smlouvě.

2   Pokud se Pojišťovna s pojistníkem dohodne na změně pojištění spočívající 
v  rozšíření pojistné ochrany, bude pojistné plnění z  takto změněného 
pojištění poskytnuto až z pojistných událostí, které nastanou po uplynutí 
čekací doby.

3   Pojišťovna může nabídnout pojistníkovi změnu pojištění, která vyvolá 
změnu výše pojistného. Nabídnutou změnu může pojistník přijmout 
i včasným zaplacením pojistného uvedeného v nabídce, písemná forma 
se tak považuje za zachovanou.

4   Pojištění může být během trvání pojištění přerušeno pouze dohodou. 
Doba přerušení pojištění se započítává do  pojistné doby. Po  dobu 
přerušení pojištění pojistník hradí náklady spojené se správou pojištění 
a nárůstem pojistného rizika za dobu přerušení pojištění.

ČLÁNEK 7  Zánik pojištění

1   Pojištění zaniká v souladu s občanským zákoníkem v důsledku právních 
událostí nebo právního jednání pojistníka nebo Pojišťovny.

2   Pojištění dále zaniká dnem:
 a  kdy pojištěný přestane splňovat jakoukoli z  podmínek uvedených 

v čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo odst. 3,
 b kdy pojistník přestane mít sídlo nebo bydliště na území ČR,
 c  zániku všech základních pojištění, ke kterým bylo pojištění sjednáno 

jako doplňkové pojištění.
3   Ustanovení občanského zákoníku týkající se odstoupení od smlouvy se 

použijí obdobně pro jednotlivá pojištění.

ČLÁNEK 8  Pojistné období a pojistné 

1   Pojistné období je vymezeno v  pojistné smlouvě, není-li ujednáno, je 
pojistným obdobím 1 měsíc.

2   Výše a  splatnost pojistného je ujednána v  pojistné smlouvě v  české 
měně.

3   Při placení pojistného je nejdříve zaplaceno pojistné s nejstarší splatností.
4   Za upomínání dlužného pojistného může Pojišťovna požadovat náhradu 

vynaložených nákladů.
5   Pojišťovna může v souladu s občanským zákoníkem porovnávat v rámci 

pojistného kmene očekávané pojistné plnění se skutečným pojistným 
plněním a na základě tohoto porovnání upravit výši pojistného na další 
pojistná období.

ČLÁNEK9  Zjišťování zdravotního stavu

1   Pojišťovna může zjišťovat zdravotní stav pojištěného, jsou-li pro to 
důvody související s ohodnocením pojistného rizika, výší pojistného nebo 
se šetřením pojistné události.

2   Pojištěný umožní Pojišťovně získat zdravotnickou dokumentaci, kterou si 
Pojišťovna vyžádá.

3   Pojištěný podstoupí ve  stanovené lhůtě vyšetření u  lékaře určeného 
Pojišťovnou. Nemůže-li ze závažných důvodů vyšetření podstoupit, 
informuje Pojišťovnu v  předstihu o  důvodech, které mu v  tom brání, 
a dohodne s ní náhradní termín vyšetření.

ČLÁNEK 10  Oznámení a šetření pojistné události

1   Pojištěný nebo oprávněná osoba oznámí Pojišťovně bez zbytečného 
odkladu vznik pojistné události a  poskytne Pojišťovně při jejím šetření 
nezbytnou součinnost. Rozsah a  lhůty dokládání pojistné události jsou 
vymezeny v příslušných ZPP.

2   Doklady předloží pojištěný nebo oprávněná osoba v  českém jazyce 
a Pojišťovna si je ponechává.
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3   Pojišťovna může prověřovat předložené doklady, konzultovat údaje, které 
získala, nebo je nechávat odborně posuzovat, stejně tak může vyžadovat 
znalecké posudky.

4   Doklady, zejména zdravotnická dokumentace, vystavené pojištěným 
nebo osobou jemu blízkou (např. manželem, rodičem, dítětem) nestačí 
k doložení pojistné události.

5   Pojišťovna není při pojistné události v  prodlení s  pojistným plněním 
po dobu, po kterou je jiný účastník pojištění v prodlení s plněním svých 
povinností.

ČLÁNEK 11  Výplata pojistného plnění

1   Pojistné plnění je vypláceno nejvýše jednou za  měsíc, a  to vždy 
po doručení dokladů nutných ke zjištění existence a rozsahu povinnosti 
Pojišťovny plnit.

2   Pojišťovna poskytuje oprávněné osobě peněžité nebo naturální pojistné 
plnění. Peněžité plnění je splatné v ČR v české měně.

3   Oprávněná osoba nesmí bez souhlasu Pojišťovny postoupit pohledávku 
na pojistné plnění.

ČLÁNEK 12  Právní jednání

1   Právní jednání týkající se pojištění vyžaduje písemnou formu (písemnost). 
Písemnou formu nevyžaduje oznámení pojistníka, příp. pojištěného 
o  změně jména, adresy, formy platby pojistného a  žádost o  vrácení 
přeplatku.

2   Pojišťovna může předložit a pojistník může přijmout nepísemnou formou 
nabídku změny pojistné smlouvy či dohody o  zániku pojištění, pokud 
Pojišťovna písemnou formou obsah uzavřené dohody potvrdí.

3   Použije-li účastník pojištění při jednání s Pojišťovnou nepísemnou formu, 
je toto jednání účinné pouze, pokud Pojišťovna v písemné formě potvrdí, 
že oznámení obdržela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.

4   Pojišťovna předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
5   Pokud se Pojišťovna v  průběhu pojištění odchýlí od  pojistné smlouvy 

ve  prospěch jiného účastníka pojištění, nezakládá toto odchýlení 
do budoucna zavedenou praxi účastníků pojištění.

6   Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze 
zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.

7   Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z  pojistné 
smlouvy je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

ČLÁNEK 13  Doručování

1   Pojišťovna doručuje písemnosti adresátovi pouze na adresu v ČR.
2   Písemnosti si účastníci pojištění doručují:

 a  s  využitím provozovatele poštovních služeb na  adresu, na  níž se 
účastník pojištění zdržuje, uvedenou v  pojistné smlouvě, sdělenou 
po  uzavření pojistné smlouvy nebo zjištěnou v  souladu s  právními 
předpisy,

 b  prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu,
 c osobně,
 d prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
3   Písemnost doručovaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

se považuje za doručenou:
 a dnem jejího dojití,
 b  dnem jejího uložení v  místně příslušné provozovně provozovatele 

poštovních služeb, pokud adresát nebyl v  místě doručení zastižen, 
ačkoliv se tam zdržuje, a byl k vyzvednutí písemnosti vyzván, i když se 
o uložení zásilky nedozvěděl,

 c dnem, kdy adresát její přijetí odmítl,
 d dnem, kdy se Pojišťovně vrátila jako nedoručitelná.
4   Písemnost doručovaná na  elektronickou adresu sdělenou účastníkem 

pojištění Pojišťovně je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ POMOCI OBĚTEM NÁSILÍ 02/2019 (ZPP-PO)

Pro pojištění pomoci obětem násilí sjednávané s Českou pojišťovnou ZDRAVÍ 
a.s. platí Všeobecné pojistné podmínky ČP ZDRAVÍ 04/2016 (dále jen „VPP“) 
a tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“).

ČLÁNEK 1  Slovníček

V ZPP a pojistné smlouvě používáme pojmy:
poškození zdraví – porušení tělesných nebo duševních funkcí pojištěného, 
které mu znesnadňují jeho obvyklý způsob života; např. ztráta nebo 
podstatné snížení pracovní způsobilosti, ztráta nebo podstatné oslabení 
funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání 
potratu nebo usmrcení plodu
domácí násilí – nebezpečný útok proti životu nebo zdraví pojištěného, 
na  základě kterého Policie ČR vykázala útočníka ze společného obydlí 
s pojištěným, nebo soud vydal předběžné opatření zakazující vstup útočníka 
do společného obydlí s pojištěným
trestný čin – protiprávní čin označený zákonem č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, za trestný vykazující znaky uvedené v tomto zákoně a uvedený zde:
 • těžké ublížení na zdraví (§145)
 • ublížení na zdraví (§146)
 • ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§146a)
 • omezování osobní svobody (§171)
 • loupež (§173)
 • znásilnění (§185)
násilný trestný čin – domácí násilí nebo trestný čin 

ČLÁNEK 2  Základní principy

1   Pojištění pomoci obětem násilí (dále jen „pojištění“) je sjednáváno jako 
pojištění obnosové a  spadá do  pododdílu pojištění pro případ nemoci 
občanského zákoníku.

2   V  případě pojistné události vyplácí Pojišťovna pojištěnému peněžité 
pojistné plnění v  rozsahu vymezeném pojistnou smlouvou, těmito ZPP 
a VPP.

ČLÁNEK 3  Pojistná událost

Pojistnou událostí je poškození zdraví pojištěného v důsledku jednání, které 
vykazuje znaky násilného trestného činu, příp. pokusu o něj. 

ČLÁNEK 4  Výluky

1   Pojišťovna poskytne pojistné plnění odchylně od  ustanovení čl. 3 
odst. 1 písm. a) VPP i  v  případě pojistné události vzniklé v  souvislosti 
s teroristickým útokem.

2   Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění:
 a  dojde-li k  pojistné události při výkonu služebního nebo pracovního 

poměru, 
 b při nedoložení dokladů dle čl. 7.

ČLÁNEK 5  Čekací doba

Čekací doba se odchylně od ustanovení čl. 4 VPP neuplatňuje.

ČLÁNEK 6  Pojistné plnění a limit pojistného plnění

1   Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku.
2   V případě domácího násilí vyplatí Pojišťovna pojistné plnění pouze jednou 

za dobu trvání pojištění.

ČLÁNEK 7  Oznámení a šetření pojistné události

1   Pojištěný oznámí Pojišťovně pojistnou událost bez zbytečného odkladu 
na  formuláři Oznámení pojistné události a  doloží protokol a  usnesení 
Policie ČR, ze kterých bude zřejmé, že se stal obětí násilného trestného 
činu, a případně další doklady, které si Pojišťovna vyžádá.

2   Doklady vymezené v  odst. 1 musí obsahovat zejména jednoznačnou 
identifikaci pojištěného. 


