Generali Poji‰Èovna a.s.
Generální ﬁeditelství
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Doplňkové pojistné podmínky
Úrazové pojištění – denní odškodné (DPP URZ 2008/01)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných úrazů lze uzavřít
pouze spolu s pojištěním pro případ úrazu osob
přepravovaných motorovým vozidlem.
2. Pro toto pojištění platí DPP URZ 2008/01, které
doplňují znění oddílu VIII., zvláštní části B) VPP
HAV 2006/02, příslušná ustanovení Všeobecných
pojistných podmínek pro pojištění motorových
vozidel (VPP HAV 2006/02) a ustanovení pojistné
smlouvy.
3. Pojištění uzavřené na základě těchto DPP URZ
2008/01 je pojištění soukromé a sjednává se jako
pojištění obnosové.
Článek 2
Předmět a rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu přepravovaných osob, ke kterému dojde v době
trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem
motorového vozidla. Za úraz se nepovažují úrazy,
ke kterým dojde při nakládání a vykládání přepravovaných věcí a při nastupování a vystupování
z motorového vozidla.
2. Pojistnou událostí je úraz pojištěného ve smyslu čl.
6 těchto DPP URZ 2008/01, se kterým je spojena
povinnost pojistitele plnit.
3. Úrazem se rozumí tělesné poškození pojištěného,
které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle
na jeho vůli mechanickou silou, popálením či
poleptáním.
4. Za pojistnou událost se nepovažuje úraz způsobený úmyslným jednáním pojištěného nebo jednáním
jiné osoby z podnětu jakéhokoli účastníka pojištění.
5. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je zahájení léčení úrazu nejpozději 72 hodin od vzniku
úrazu. V ostatních případech není pojistitel povinen
poskytnout pojistné plnění.
6. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy, které
pojištěná osoba prodělala v minulosti nebo trpí
jejich následky v době úrazu. Takové úrazy a zároveň jejich příčiny, následky a komplikace jsou
z pojistné ochrany vyloučeny. Pojistná ochrana se
poskytuje zásadně jen na úrazy, ke kterým dojde
až po počátku pojistné ochrany.
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Článek 3
Pojištěné osoby
Jestliže není pojistník sám pojištěnou osobou, jsou
za pojištěné osoby považovány osoby, které se
v době trvání pojištění se svolením pojištěného nacházejí ve vozidle.
Článek 4
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na úrazy:
a) osob, které použily motorové vozidlo bez vědomí
nebo proti vůli osoby oprávněné s vozidlem disponovat,
b) které pojištěný utrpí v důsledku poruchy nebo
ztráty vědomí,
c) které si pojištěný přivodil při činnosti vozidla jako
pracovního stroje,
d) které si pojištěný přivodil při motoristických závodech, soutěžích a při přípravných jízdách k nim,
e) způsobené přímo nebo nepřímo válečnými

f)

událostmi, povstáním, vnitrostátními nepokoji,
zásahem státní nebo úřední moci a terorismem,
které si pojištěný řidič přivodil po požití nebo pod
vlivem alkoholu, léků či jiných návykových látek
nebo při řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění; stejně bude posuzováno, nepodrobí-li
se pojištěný jako řidič vozidla zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
nebo požije-li alkohol či jinou návykovou látku
bezprostředně po nehodě.

Článek 5
Denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných
úrazů uvedených v oceňovací tabulce TDOV
1. Dojde-li k úrazu, který je uveden v oceňovací
tabulce TDOV, která je nedílnou součástí pojistné
smlouvy, vyplatí pojistitel pojištěnému denní
odškodné za počet dnů uvedených v této tabulce
jako doba léčení.
2. Bylo-li pojištěnému způsobeno několik tělesných
poškození, plní pojistitel jen za dobu nejdelšího
léčení podle tabulky TDOV. Denní odškodné
za dobu léčení při jedné pojistné události se proplácí nejdéle za dobu 90 dnů.
3. Denní odškodné za dobu léčení úrazu se vyplácí
vždy od 1. dne léčení. V případě pojistné události
bude sjednaná částka 60 Kč denního odškodného
vždy násobena počtem dnů uvedeným v tabulce
denního odškodného, která je součástí smlouvy,
a to i v případě, že skutečné léčení úrazu bude
trvat menší nebo větší počet dnů.
Článek 6
Tabulka plnění denního odškodného za dobu
léčení vyjmenovaných úrazů (TDOV)
Hlava
005 Zlomenina spodiny lební
90 dnů
Zlomenina klenby lební
006 bez vpáčení úlomků
49 dnů
007 s vpáčením úlomků
84 dnů
Za úplné zlomeniny se považují i fisury kostí lebních
(týká se pol. 005 až 007).
008 Zlomenina okraje očnice
70 dnů
Zlomenina kostí nosních
009 bez posunutí úlomků
21 dnů
010 s posunutím úlomků
28 dnů
011 Zlomenina přepážky nosní
21 dnů
012 Zlomenina kosti lícní
70 dnů
Zlomenina dolní čelisti
013 bez posunutí úlomků
56 dnů
014 s posunutím úlomků
84 dnů
015 Zlomenina horní čelisti
		 bez posunutí úlomků
77 dnů
016 s posunutím úlomků
90 dnů
017 Zlomenina dásňového výběžku horní
		 nebo dolní čelisti
56 dnů
018 Zlomenina komplexu kosti jařmové
		 a horní čelisti
84 dnů
Sdružené zlomeniny Le Fort
019 - 21 Le Fort
90 dnů
Zuby
074 Ztráta nebo nutná extrakce trvalého zubu
		 následkem působení zevního násilí
		 (nikoli skousnutí) dvou až šesti zubů
42 dnů
075 sedmi nebo více zubů
77 dnů
Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení korunky

o rozsahu větším než 1/3. Za vyražení nebo poškození
umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) pojistitel
neposkytuje plnění.
Krk
080
		
081
		

Perforující poranění hrtanu
nebo průdušnice
Zlomenina jazylky
nebo chrupavek hrtanu

90 dnů
90 dnů

Hrudník
Zlomeniny kosti hrudní
087 bez posunutí úlomků
088 s posunutím úlomků
089 Dvířková zlomenina
Zlomeniny žeber rentgenologicky prokázané
090 jednoho žebra
091 více žeber
Dvířková zlomenina žeber
092 Poúrazový pneumotorax

35 dnů
63 dnů
90 dnů
35 dnů
49 dnů
63 dnů
49 dnů

Břicho
096 Roztržení jater
097 Roztržení sleziny
098 Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní
099 Úrazové proděravění žaludku
100 Úrazové proděravění dvanáctníku
101 Roztržení tenkého střeva
102 Roztržení tlustého střeva

70 dnů
56 dnů
12 dnů
56 dnů
70 dnů
56 dnů
90 dnů

Ústrojí urogenitální
Roztržení nebo rozdrcení ledviny
105 léčené konzervativně
106 léčené operativně
107 Roztržení močového měchýře
		 nebo močové roury

84 dnů
90 dnů
84 dnů

Páteř
108 Podvrtnutí a natažení krční páteře
109 Zlomeniny trnových a příčných výběžků
110 Kompresivní a okrajové zlomeniny
		 obratlových těl léčené klidem na lůžku
111 Zlomeniny C, Th a L páteře léčené
		 reposicí, korzetem nebo operací
Pánev
115 Zlomeniny z vertikálního střihu
		 s lézí SI komplexu

28 dnů
28 dnů
70 dnů
90 dnů

26 dnů

Acetabulum
116 Zlomenina zadní nebo přední hrany
117 Zlomenina zadního nebo předního pilíře
		 a transversální zlomeniny
118 Kombinované zlomeniny-T zlomeniny,
		 zlomeniny obou pilířů
119 Luxace kyčle se zlomeninou acetabula

84 dnů
90 dnů
90 dnů
90 dnů

Horní končetina
Zlomeniny
143 Zlomenina lopatky 42 dnů
144 Zlomenina klíčku 42 dnů
Zlomenina horního konce kosti pažní
145 velkého hrbolku bez posunutí 35 dnů
146 roztříštěná zlomenina hlavice 84 dnů
147 chirurgického krčku 42 dnů
148 Zlomenina těla kosti pažní 70 dnů
149 Zlomenina kosti pažní nad kondyly u dětí 49 dnů
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Zlomenina humeru v oblasti lokte
150 léčená konzervativně 42 dnů
151 léčená operativně 70 dnů
Zlomenina okovce kosti loketní
152 léčená konzervativně 42 dnů
153 léčená operativně
154 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní
155 Zlomenina jedné kosti předloktí
Zlomenina obou kostí předloktí
156 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní
		 (Collesova, Smithova, zlomenina distální
		 epifysy s odlomením bodcovitého
		 výběžku kosti loketní)
157 Zlomenina kosti člunkové
158 Zlomenina jiné kosti zápěstní
159 Zlomenina několika kostí zápěstních
160 Luxační zlomenina base první kosti
		 záprstní (Bennettova)
161 Zlomenina kosti záprstní
Zlomenina článku prstu ruky
162 nehtového výběžku
163 baze a pod hlavičkou
164 diafyza
Amputace (snesení)
165 jednoho nebo více prstů nebo jejich
		 částí
166 amputace paží nebo jejich částí,
		 kromě amputace prstů

63 dnů
70 dnů
56 dnů
70 dnů
63 dnů
56 dnů
28 dnů
42 dnů
49 dnů
40 dnů
90 dnů

84 dnů
98 dnů
90 dnů
42 dnů
90 dnů
90 dnů
56 dnů
70 dnů
49 dnů
84 dnů
28 dnů

d)
e)		
f)		

g)

h)		

i)		
Popálení, poleptání
(s výjimkou účinku slunečního záření na kůži)
Druhého stupně v rozsahu
250 od 11 cm2 do 5 % povrchu těla
35 dnů
251 do 15 % povrchu těla
49 dnů
252 do 20 % povrchu těla
56 dnů
253 do 30 % povrchu těla
84 dnů
254 větším než 30 % povrchu těla
90 dnů
Třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu
258 od 6 cm2 do 10 cm včetně
49 dnů
259 od 10 cm2 do 5 % povrchu těla
77 dnů
260 větším než 10 % povrchu těla
90 dnů
Článek 7
Povinnosti pojištěného
1. Nastane-li úraz, je pojištěný povinen:
a) vyhledat lékařskou pomoc bez zbytečného
odkladu, a pokračovat v léčení až do jeho
skončení,
b) dodržovat všechna opatření směřující ke zmírnění následků úrazu,
c)		 oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu

místo, čas a způsob vzniku úrazu, ke kterému
došlo, adresu zdravotnického zařízení, v němž
byl ošetřen,
na žádost pojistitele vrátit vyplněný tiskopis
zprávy o úrazu,
podrobit se vyšetření i u lékaře určeného
pojistitelem,
informovat pojistitele o ošetřujících lékařích
a zdravotnických zařízeních a zajišťovat
od nich pojistitelem požadované zprávy,
udělit pojistiteli písemný souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace; dále se
zavazuje poskytnout mu veškeré informace
shromážděné ve zdravotnické dokumentaci
vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které
se vztahují k jeho zdravotnímu stavu, nebo
jejich poskytnutí zajistit,
zprostit mlčenlivosti a zmocnit ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní
pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady,
orgány státní správy, orgány správy sociálního
zabezpečení a zaměstnavatele k poskytnutí
informací a dokladů ze zdravotnické a jiné
dokumentace; dále zmocnit pojistitele, aby si
od lékařů a zdravotnických zařízení vyžadoval
nutné informace o jeho zdravotním stavu bez
obsahového omezení,
zajistit na výzvu pojistitele bezodkladně veškeré informace o zdravotní péči, která mu byla
poskytnuta lékaři a zdravotnickými zařízeními
a zmocnit pojistitele k nahlédnutí do podkladů
jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením
škodních událostí a s výplatou pojistných
plnění.

2. Nepřipustit přepravování osob ve vozidle, které
není určeno pro přepravu osob.
3. Nepřipustit překročení povoleného počtu přepravovaných osob ve vozidle určeném pro přepravu
osob.
Článek 8
Zánik pojištění
Pojištění uzavřené na základě těchto DPP URZ
2008/01 končí nejpozději dnem zániku úrazového
pojištění, ke kterému bylo sjednáno.
Článek 9
Účinnost
Tyto DPP URZ nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2008
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Dolní končetina
Zlomeniny
Zlomenina krčku kosti stehenní:
199 Zlomenina krčku zaklíněná
200 Zlomenina proximálního konce femoru
		 léčená konzervativně nebo operací
201 Zlomeniny hlavice femoru s luxací kyčle
		 (Pipkinovy zlomeniny)
202 Odlomení malého nebo velkého
		 trochanteru
203 Zlomeniny subtrochanterické
204 Zlomenina těla a distálního konce kosti
		 stehenní
205 Zlomenina čéšky
206 Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti
		 kolenního kloubu
207 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny
		 kosti holenní
208 Zlomenina kondylů kosti holenní
		 (jednoho nebo obou)
209 Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení
		 hlezenného kloubu)

56 dnů
49 dnů
84 dnů
90 dnů

Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce
210 léčená konzervativně
90 dnů
211 léčená operačně
84 dnů
Zlomeniny kotníku
212 Zlomenina vnitřního kotníku
		 nebo zadní hrany tibie, Weber A.
56 dnů
213 Zlomenina zevního kotníku Weber
		 B. a C. a bimalleolární zlomenina
84 dnů
214 Trimalleolární zlomenina Weber C
90 dnů
215 Zlomenina pylonu tibie
90 dnů
Zlomenina těla kosti patní
216 bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)
56 dnů
217 s porušením statiky (Böhlerova úhlu)
		 nebo léčená operativně
90 dnů
218 Zlomenina kosti hlezenné
84 dnů
219 Zlomenina zadního výběžku kosti
		 hlezenné
35 dnů
220 Zlomenina ostatních nártních kostí
70 dnů
221 Zlomenina kůstek zanártních
49 dnů
222 Odlomení části článku palce nohy
28 dnů
223 Úplná zlomenina článku palce nohy
42 dnů
224 Zlomenina článku jiného prstu nohy
21 dnů
Amputace (snesení)
225 jednoho nebo více prstů nebo
		 jejich částí
40 dnů
226 amputace nohou nebo jejich částí,
		 kromě amputace prstů
90 dnů

Generali Pojištovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
IČ: 61859869, DIČ: CZ61859869; klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz

strana 2 z 2

