
Úrazové pojištění 
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost:  AXA životní pojišťovna a.s., 
Česká republika

Produkt: 5 PLUS

Co je předmětem pojištění?
 Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem 

úrazu od 1% tělesného poškození s rostoucí pojistnou částkou.

Jaké je pojistné plnění?

Plnění se sjednává ve formě jednorázového plnění ve výši 
příslušného procenta rozsahu trvalého tělesného poškození 
z aktuální pojistné částky platné v pojistném roce, ve kterém došlo 
k ustálení tělesného poškození podle OT. 

Aktuální pojistná částka po daný pojistný rok se stanovuje podle 
tabulky uvedené v čl. 4. ZPP.

Na co se pojištění nevztahuje?
Na událost, která:

 Nastala v důsledku nemoci

 Nenaplňuje definici „úrazu“ dle VPP

 Se stane osobě, která je v čl. 1.10 VPP definovaná jako 
nepojistitelná osoba

 Nastala před počátkem pojištění

Existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?
Pojištění se nevztahuje zejména na:

 Pojistné události, které nastaly v přímé nebo nepřímé 
souvislosti s válečnými událostmi, invazí, vnitřními nepokoji 
nebo jadernou katastrofou, či při plnění služebních úkolů 
vojáků při zahraničních misích.

 Události vzniklé v souvislosti s úmyslným trestným činem, 
za který byl pojištěný pravomocně odsouzen, nebo kterým si 
úmyslně ublížil na zdraví.

 Úrazy, které vznikly následkem sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví. 

 Úrazy, které vznikly při řízení motorového vozidla pojištěným 
bez odpovídajícího řidičského oprávnění.

 Úrazy, které vznikly následkem vykonávání jakéhokoli 
profesionálního sportu včetně tréninku, při rizikových sportech 
nebo jiných činnostech se zvýšeným rizikem vzniku úrazu.

Pojišťovna je oprávněna snížit pojistné plnění zejména:

 Pokud došlo k pojistné události následkem požití alkoholu 
nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících 
návykové látky.

 V případě nedodržení léčebného režimu. Tím se rozumí 
zejména nerespektování pokynů lékaře při léčbě nebo 
zbytečný odklad vyhledání lékařského ošetření při vzniku 
úrazu.

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk naleznete  
v čl. 1.12. VPP a v čl. 4. odst. 12 a 14 ZPP.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny v Návrhu pojistné smlouvy, ve Všeobecných pojistných 
podmínkách 1019DS/CZ (dále jen „VPP“), ve Zvláštních pojistných podmínkach pro pojištění pro případ trvalého tělesného 
poškození následkem úrazu od 1% tělesného poškození s rostoucí pojistnou částkou 0118OS/CZ (dále jen „ZPP“) a Oceňovací 
tabulce pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu 1212.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění 5 PLUS poskytuje pojistné krytí pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu od 1% tělesného poškození 
s rostoucí pojistnou částkou.
Trvalým tělesným poškozením se rozumí omezení tělesných nebo duševních funkcí, které nastaly následkem úrazu a u nichž už 
nelze očekávat zlepšení. Stupeň tělesného poškození v % se stanoví na základě Oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Územní platnost není omezena.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění

 – Pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění a zdravotního stavu pojištěného a nezamlčet nic 
podstatného, včetně existence dalších pojištění.

 – Pojistník je povinný seznámit se s VPP, ZPP, prohlášeními pojistníka uvedenými na návrhu pojistné smlouvy a úhradou prvního pojistného s nimi projevuje 
souhlas.



Povinnosti v průběhu pojištění

 – Platit pojistné dle pojistné smlouvy.

 – Oznámit pojistiteli veškeré změny týkající se kontaktních a osobních údajů.

Povinnosti v případě vzniku pojistné události

 – Bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé a úplné vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
předložit k tomu potřebné či požadované doklady.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného za pojistné období, jeho splatnost a frekvence platby (měsíční, čtvrtletní, půlroční, nebo roční) jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné 
je nezbytné hradit ve stanovené výši a termínu na účet pojišťovny a platbu identifikovat variabilním symbolem, kterým je číslo návrhu pojištění, respektive 
pojistné smlouvy. 

Pojistné je potřeba hradit po celou dobu trvání pojištění. 

Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu po celou dobu trvání pojištění od 0.00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, až do jeho 
zániku. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu 11 let od počátku.

Pojištění zaniká z důvodu uplynutí pojistné doby, neplacením pojistného, uplynutím pojistného roku, ve kterém pojištěný dosáhl výstupního věku  
70 let, či smrti pojištěného podle toho, který z uvedených důvodů nastal dříve.

Pojistnou smlouvu je možno ukončit i jiným způsobem uvedeným v oddílu „Jak mohu smlouvu vypovědět?“.

Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Výpověď

Pojištění můžete vypovědět ve lhůtě, která je k tomu stanovena zákonem, resp. pojistnými podmínkami. V takovém případě pojištění zaniká uplynutím 
výpovědní doby, je-li stanovena, nebo uplynutím pojistného období. Pojištění můžete bez udání důvodu vypovědět ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření 
pojistné smlouvy (výpovědní doba je osm dnů), ve lhůtě šest týdnů před koncem pojistného období, nebo do tří měsíců ode dne oznámení vzniku 
pojistné události (výpovědní doba je jeden měsíc). Další výpovědní důvody jsou uvedeny v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo zákoně.

Jiné způsoby ukončení smlouvy 

Dále můžete ve lhůtě a z důvodů uvedených v zákoně, resp. pojistných podmínkách, odstoupit od pojistné smlouvy. V takovém případě zanikají všechna 
pojištění sjednaná pojistnou smlouvou od počátku a strany si vzájemně vrací plnění.

Pojišťovna a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být dohodnuty veškeré podmínky zániku pojištění a podmínky 
vypořádání vzájemných závazků. 


