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Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění, která lze sjednat. Úplné informace 
najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a oceňovacích tabulkách.

O jaký druh pojištění se jedná?

Krátkodobé úrazové pojištění je obnosové neživotní úrazové pojištění.

Předmět pojištění
 úrazy, které způsobí tělesné poškození nebo 
smrt pojištěného a jsou jako úrazy definovány 
v pojistných podmínkách

Volitelná pojištění
• pro případ trvalých následků úrazu
• pro případ úmrtí následkem úrazu

Pojištění se například nevztahuje na následující 
tělesná poškození způsobená úrazem nebo nemocí:

 odchlípení (amoce) sítnice
 vznik či zhoršeni kýl (hernií), nádorů všech druhů 
a jakéhokoli původu, aseptických zánětů pochev 
šlachových, svalových úponů, tíhových váčků, 
zánětů synoviální blány kloubu (synovitid)

 zánětlivé, popř. ponámahové postižení svalových 
úponů, např. tenisový loket

 výhřez meziobratlové ploténky a s ním související 
obtíže

 psychické újmy
 infekční nemoci
 pracovní úraz a nemoc z povolání, pokud 
nemají povahu úrazu, vymezeného v pojistných 
podmínkách

 patologické a únavové zlomeniny
 vykloubení kloubu v důsledku vrozených vad 
a poruch

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?

Pojistitel neposkytne pojistné plnění (příklady výluk):
 za sebevraždu, pokus o ni ani za úmyslné 

sebepoškození
 za události, k nimž dojde v důsledku nebo 

v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž 
pojištěný neměl v době pojistné události řidičské 
oprávnění

 za následky diagnostických, léčebných 
a preventivních zákroků, které nebyly provedeny 
za účelem léčení následků úrazu

Existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

Krátkodobé úrazové pojištění

Informační dokument o pojistném produktu
PID-ALP-0001

Produkt: 
Krátkodobé úrazové pojištění dospělých (KUD)
Krátkodobé úrazové pojištění mládeže (KUM)

Společnost: 
Generali Česká pojišťovna a.s. 

Česká republika

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

– bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, pojistiteli oznámit vznik 
újmy na zdraví nebo životě

– učinit veškerá opatření nutná k minimalizaci rozsahu následků újmy na zdraví nebo životě
– při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
– umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména 

umožnit prohlídku posudkovým lékařem

Kdy a jak provádět platby?

– pojistné je jednorázové dle sazebníku pojistného a je splatné dnem počátku pojištění
– pojistné je možné uhradit v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou či poštovní poukázkou

Jak mohu smlouvu vypovědět?

– vzhledem k tomu, že se jedná o pojistnou smlouvu, sjednanou mezi pojistitelem a pojistníkem, může být pojistná 
smlouva vypovězena pouze jednou z těchto smluvních stran

– pojištěný může požádat o ukončení pojištění podle podmínek uvedených v pojistných podmínkách

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

– pojištění se sjednává na dobu určitou, datum počátku je shodné s datem úhrady pojistného nejdříve 1. 1. kalendářní-
ho roku, konec pojištění je 31. 12. daného kalendářního roku

– podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že k úrazu pojištěného dojde v průběhu trvání úrazového pojištění
– pojištění zaniká zejména uplynutím pojistné doby, dohodou, odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného zájmu, 

smrtí pojištěného

 územní platnost pojištění není omezena s výjimkou území Antarktidy, Arktidy a Grónska


