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PRODUKTOVÝ LIST – POJIŠTĚNÍ NA ZAHRANIČNÍCH MISÍCH
Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017

CO POJIŠTĚNÍ NAbÍZÍ

Jedná se o pojištění, které slouží ke krytí rizika úmrtí, invalidity z důvodu úrazu a trvalých následků úrazu.

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Pojištění se sjednává pro příslušníky Policie ČR a Armády ČR, kteří se účastní zahraniční mise pod záštitou NATO, OSN, 
EU nebo ObSE. 
Podmínkou vstupu do tohoto pojištění je zařazení pojištěného do 4. rizikové skupiny. 
Pojistník nemusí být zároveň pojištěným. 
Pojistníkem může být fyzická i právnická osoba. 

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VĚK

Vstupní věk Výstupní věk

Pojistník (fyzická osoba) dovršených 18 let neomezen 

Pojištěný dovršených 18 let – 69 let 70 let 

NA JAKOU DObU SE POJIŠTĚNÍ SJEDNÁVÁ

•  smlouvu lze uzavřít i na dobu kratší než 1 rok 
obvykle se pojistná smlouva uzavírá na 1 rok 

•  minimální pojistná doba je 15 dnů 
maximální pojistná doba je 5 let

•  počátek pojištění je nejdříve následující den po sepsání pojistné smlouvy 
počátek pojištění lze odložit maximálně o 3 měsíce  

 JAKÝM ZPŮSObEM LZE POJIŠTĚNÍ PLATIT

Klient může platit:
•  ve splátce (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně) – pokud je doba trvání alespoň jeden rok, nebo ve výjimečných 

případech, kdy je doba trvání kratší než jeden rok, ale částka jednorázového pojistného je vysoká (po domluvě 
s oddělením podpory distribučních sítí): 
– jiným způsobem (složenka, bankovní převod, trvalý příkaz) 
 
Minimální splátka je 300 Kč. 
 
U področních plateb je uplatňována přirážka: 
• u pololetní platby – 3 % 
• u čtvrtletní platby – 5 % 
•  u měsíční platby – 7 % 
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•  jednorázově – pokud je doba trvání kratší než jeden rok 
– složenkou 
– bankovním převodem

Údaje potřebné pro platbu pojistného:
Číslo účtu: 230017-1205841369/0800
Variabilní symbol pro platbu pojistného: číslo pojistné smlouvy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
•  vstupní a výstupní věk: 

vstupní věk 18–69 let 
maximální výstupní věk 70 let

•  minimální pojistná částka je 10 000 Kč 
maximální pojistná částka je 5 000 000 Kč (platí pro součet s pojištěním pro případ smrti následkem úrazu)

•  v případě smrti pojištěného vyplatíme obmyšlené osobě pojistnou částku platnou ke dni úmrtí a pojištění končí

Pojištění invalidity z důvodu úrazu 
•  vstupní a výstupní věk: 

vstupní věk 18–65 let 
maximální výstupní věk 70 let

•  minimální pojistná částka je 10 000 Kč 
maximální pojistná částka je 5 000 000 Kč

• pojištění zahrnuje: 
 pojištění pro případ invalidity 3. stupně z důvodu úrazu, který se stal v době trvání pojištění
• pojistnou částku vyplácíme v případě: 
 –  uznání pojištěného invalidním 3. stupně
•  pojištění pro případ invalidity končí posledním dnem měsíce, ve kterém nastala pojistná událost

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
•  vstupní a výstupní věk: 

vstupní věk 18–69 let 
maximální výstupní věk 70 let

•  minimální pojistná částka je 10 000 Kč 
maximální pojistná částka je 5 000 000 Kč (platí pro součet s pojištěním pro případ smrti z jakýchkoliv příčin)

• v případě smrti úrazem vyplatíme sjednanou pojistnou částku a pojištění končí

Pojištění trvalých následků úrazu se čtyřnásobnou progresí 
•  vstupní a výstupní věk: 

vstupní věk 18–69 let 
maximální výstupní věk 70 let

•  minimální pojistná částka je 10 000 Kč 
maximální pojistná částka pro variantu se čtyřnásobnou progresí je 4 000 000 Kč

•  pojištění trvalých následků úrazu lze sjednat s plněním od 5,1 % tělesného poškození se čtyřnásobnou progresí
•  pojistné plnění je vypláceno takto:
 –  od 5,1 % do 25 % včetně – příslušné % z jednonásobku pojistné částky,
 –  nad 25 % do 50 % včetně – příslušné % z dvojnásobku pojistné částky,
 –  nad 50 % do 75 % včetně – příslušné % z trojnásobku pojistné částky,
 –  nad 75 % do 100 % včetně – příslušné % ze čtyřnásobku pojistné částky.
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ZDRAVOTNÍ ZKOUMÁNÍ

Pojištění na zahraničních misích se pro účely zdravotního zkoumání nesčítá do limitů s ostatními pojistnými smlouvami.

ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK
•  vyžadujeme vždy

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE, LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA včetně laboratoře
•  pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a pojištění invalidity z důvodu úrazu: 
     – nad 3 500 000 Kč u osob se vstupním věkem do 45 let
     – nad 3 000 000 Kč u osob se vstupním věkem od 46 do 55 let
     – nad 2 000 000 Kč u osob se vstupním věkem od 56 do 65 let
     – nad 1 500 000 Kč u osob se vstupním věkem 66 let a více
•  smrt následkem úrazu – nad 4 000 000 Kč (stačí pouze výpis ze zdravotní dokumentace)

EKG
•  pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a pojištění invalidity z důvodu úrazu: 
     –  nad 3 000 000 Kč pro osoby se vstupním věkem 66 let a více– EKG vyžadováno pouze individuálně v případě nadváhy, 

kouření, hypertenze nebo hyperlipidemie na základě rozhodnutí oddělení zdravotního cenzu
     –  nad 3 500 000 Kč pro osoby se vstupním věkem 56–65 let – EKG vyžadováno pouze individuálně v případě nadváhy, 

kouření, hypertenze nebo hyperlipidemie na základě rozhodnutí oddělení zdravotního cenzu
     –  nad 3 500 000 Kč pro osoby se vstupním věkem 66 let a více – EKG vyžadováno vždy

POSTUP SJEDNÁVÁNÍ

•   poradce využije naše internetové stránky www.pojistovnacs.cz pro kalkulaci pojištění (rizik, pojistné částky, trvání). 
Kalkulaci, na kterou chce poradce zpracovat již konkrétní nabídku, odešle z webové stránky pomocí možnosti „mám 
zájem“ (požadavek je automaticky odeslán do schránky uni@pojistovnacs.cz).

•  s poradcem, případně klientem následně projednáme další podmínky a postup
•  poradce zašle finální podobu požadavku na pojištění (Zadávací list), kde bude uveden seznam pojištěných osob, 

požadovaný rozsah pojištění a doba trvání pojištění, dále uvede osobu, která bude smlouvu podepisovat
•  na základě Zadávacího listu vytvoříme pojistnou smlouvu, kterou předáme na zdravotní census k případnému posouzení
•  pojistnou smlouvu podepsanou ředitelkou úseku podpory prodeje a specialistou oddělení podpory distribučních sítí 

zašleme ve dvou vyhotoveních společně s pojistnými podmínkami poradci nebo přímo pojistníkovi k podpisu
•  poradce, případně klient následně zašlou jedno podepsané vyhotovení pojistné smlouvy zpět na oddělení podpory 

distribučních sítí, které zajistí jeho naskenování do systému KODIS a pořízení do systému ISIC

ZMĚNy

V rámci pojištění lze provádět následující změny:

Netechnické změny (formou oznámení změny)
•  změna jména, příjmení pojistníka, pojištěných osob
•  změna trvalé adresy, kontaktní adresy
•  změna telefonního čísla, e-mailu
•  změna obmyšleného
•  opravy chybně evidovaných dat apod.
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Technické změny (formou žádosti o změnu)
•  doplnění další osoby, nebo její vyřazení
•  změna doby trvání
 
S provedením technické změny je spojeno vystavení dodatku k pojistné smlouvě, kterým klienta informujeme o akceptaci 
požadovaných změn. U netechnických změn klientovi jejich provedení potvrdíme.

DALŠÍ DŮLEžITÉ INfORMACE

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění osob OSOŽIV 15 (dále jen VPP) a dále Speciálními 
pojistnými podmínkami skupinového pojištění.

Dojde-li ke smrti pojištěného vyplatíme pojistné plnění v souladu s VPP i v případech přímé či nepřímé účasti pojištěného 
na válečných událostech, vojenských nebo bojových akcích nebo vnitrostátních nepokojích všeho druhu, ke kterým došlo 
v rámci plnění svých služebních povinností v Armádě ČR nebo u Policie ČR nebo jiného povolání za předpokladu, že 
bezprostředně souvisí s výkonem povolání nebo pracovní činností pojištěného mimo území ČR, a zároveň jsou součástí 
mezinárodní mise autorizované/organizované NATO, OSN, EU nebo OBSE.

Odchylně od ustanovení VPP se úrazové pojištění vztahuje i na pojistné události nastalé při přímé či nepřímé účasti 
pojištěného na válečných událostech, vojenských nebo bojových akcích nebo vnitrostátních nepokojích všeho druhu, 
ke kterým došlo při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR za předpokladu, že pojištěný je zařazen ve 4. rizikové 
skupině, a dále za předpokladu, že služba v Armádě ČR nebo u Policie ČR bezprostředně souvisí s výkonem povolání 
nebo pracovní činností pojištěného mimo území ČR, a zároveň jsou součástí mezinárodní mise autorizované/
organizované NATO, OSN, EU nebo ObSE.

V souladu s ustanovením VPP se úrazová a doplňková složka pojištění nevztahuje na klienty, kteří jsou v rámci svého 
povolání vysláni na misi, ale nejsou součástí ozbrojených složek státu (např. tlumočník, lékař, zpravodaj apod.).

V rámci pojištění fLEXI nadále zůstává možnost pojištění smrti z jakýchkoliv příčin (základní a doplňkové pojištění 
smrti) pro osoby, které jsou příslušníky Policie ČR, Armády ČR a jedou na misi pod záštitou OSN, nebo pro osoby, které jsou 
vyslány na misi pod záštitou OSN v rámci svého povolání  (např. lékaři, tlumočníci, zpravodajové apod.). 
Pro tyto osoby platí ustanovení VPP OSOINV 12, dle kterého vzniká nárok na plnění z pojištění smrti z jakýchkoliv příčin 
i v případech, ke kterým došlo v souvislosti s výkonem povolání nebo pracovní činností pojištěného mimo území ČR 
za předpokladu, že bezprostředně souvisí s výkonem povolání nebo pracovní činností pojištěného mimo území ČR, 
a zároveň jsou součástí mezinárodní mise autorizované Organizací spojených národů. Pro další organizace (NATO, EU 
nebo OBSE) je nutné v rámci FLEXI požádat o zvláštní ujednání oddělení metodiky produktů a procesů, a to do doby než 
bude ujednání o těchto organizacích doplněno do všeobecných pojistných podmínek OSOINV 13.

Žádosti o změnu sepsané od 1. 7. 2016 do stávajících pojistných smluv (FLEXI životní pojištění, Flexibilní životní pojištění 
Flexi, Investiční životní pojištění FLEXI INVEST), které budou obsahovat požadavek na zařazení pojištěného do 4. rizikové 
skupiny z důvodu účasti na zahraniční misi, resp. na doplnění nového pojištěného se 4. rizikovou skupinou z důvodu účasti 
na zahraniční misi, nebudeme akceptovat.


