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Co pojištění nabízí
Jedná se o pojištění, které slouží ke krytí rizika úmrtí následkem úrazu, 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 nebo je výjezd schválen mandátem vlády ČR, popř. Ministerstvem obrany ČR nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
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 dovršených 18 let neomezen

Dospělý 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: 
– jiným způsobem (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 
– bankovním převodem

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

Rozsah pojištění

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 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 

• 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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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.

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 16 (dále jen VPP) a dále Speciálními 
pojistnými podmínkami skupinového pojištění.
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 nebo je výjezd schválen mandátem 
vlády ČR, popř. Ministerstvem obrany ČR nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR či jiným způsobem nebo ve 
spolupráci s jinou organizací předem potvrzenou a odsouhlasenou pojistitelem.
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.).


