
                          

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pro rizikové životní pojištění – Multirisk 
221101.

https://www.svpojistovna.cz/zivotni-pojisteni/

O jaký druh pojištění se jedná? 

Rizikové životní pojištění a úrazové připojištění jednotlivců.

    

                 

Co je předmětem pojištění?   Na co se pojištění nevztahuje? 

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje 
se pojištění na případy dle VPP Multirisk 221101 článek 
25,32,50 a 55.

 Rizikové životní pojištění Multirisk
  Informační dokument o pojistném produktu 

  Společnost: SV pojišťovna, a.s., Česká republika                                                                         Produkt: Multirisk

Pojištění invalidity
- s konstantní pojistnou částkou; 
- s lineárně měsíčně klesající pojistnou částkou a zkrácenou
  dobou placení.

Pojištění závažných onemocnění
- s konstantní pojistnou částkou; 
- s lineárně měsíčně klesající pojistnou částkou a zkrácenou
  dobou placení.

Úrazové pojištění 
- smrt následkem úrazu - max. limit pojistného plnění     
    3.000.000 Kč;
- trvalé  následky  úrazu - max. limit pojistného plnění
  3.000.000 Kč (s progresí od 80 % trvalých následků 
    6.000.000.000 Kč); 
- doživotní úrazový důchod - max. limit pojistného plnění 
   15.000 Kč/ měsíc;
- denní odškodné při pracovní neschopnosti - max. limit 
    pojistného plnění 600 Kč/den;
-  denní odškodné při pobytu v nemocnici/zotavné - max. 
    limit pojistného plnění 600 Kč/den;
-  drobná poškození - max. limit pojistného plnění 5.000 Kč
    pro jednu pojistnou událost;
-  bolestné - max. limit pojistného plnění 54.000 Kč pro
    jednu pojistnou událost;
- zachraňovací  náklady - max. limit pojistného plnění
   10.000 Kč.
 







Pojištění nemohou uzavřít osoby s těžkými nervovými 
poruchami a duševními poruchami a poruchami jako je 
hluchota, slepota dále drogová nebo alkoholová závislost a 
nemoci jako rakovina atd. viz VPP Multirisk článek 34.      

Pojistitel není povinen poskytnou pojistné plnění například: 

Při úrazech, které byly způsobeny  mentálními nebo 
duševními poruchami.

Při úrazech, které byly způsobeny pojištěnému v důsledku 
úmyslného spáchání trestného činu.

Vznikne-li úraz či újma na zdraví či životě v důsledku 
sebevraždy.

V souvislosti s provozováním sportovní činnosti dle VPP 
Multirisk 221101 článek 32 odstavec 2 – např. parašutismus, 
seskoky padákem, závody motorových vozidel, potápění v 
hloubce více než 40 m, vyjmenované bojové sporty. 

Výluky pro pojištění závažných onemocnění jsou uvedeny v 
článku 50 u seznamu nemocí.

Výluky pro pojištění invalidity jsou uvedeny v článku 55. 
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
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Předmětem rizikového životního pojištění je smrt 
pojištěného.

V pojistné smlouvě lze sjednat rizikové životní pojištění pro 
případ smrti pro hlavní pojištěnou osobu:

s konstantní pojistnou částkou - základní pojištění - 
povinné. Minimální pojistná částka je 10.000 Kč.

s lineálně měsíčně klesající pojistnou částkou a se 
zkrácenou dobou placení pojistného - volitelné. Minimální 
pojistná částka je 10.000 Kč.                                                                 
Pojištění se sjednává jako obnosové.                                                         

Dále lze připojistit tato krytí:







Životní pojištění podléhá přezkoumání zdravotního stavu na 
základě řádně vyplněného zdravotního dotazníku případně 
lékařské prohlídky. Pojištěná osoba na základě tohoto 
zkoumání je do pojištění přijata, nepřijata nebo přijata s 
omezeními. 
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Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy. 

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP Multirisk 221101 Část I. článek 10.

Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné prvním dnem pojistného období.  První i následné pojistné je možné uhradit v hotovosti 
osobě oprávněné pojistitelem k převzetí pojistného, prostřednictvím peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb. 
Pojistné zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

Pojištění vzniká a zaniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek a konec pojištění.

Pojistná ochrana začíná okamžikem vystavení pojistky ze strany pojistitele a zaplacením prvního pojistného. 

Do   doby vystavení pojistky ze strany pojistitele se poskytuje v životním pojištění pouze předběžná pojistná ochrana pro případ smrti 
pojištěné osoby s pojistnou částkou stanovenou v pojistné smlouvě, maximálně však 750.000Kč. 

Do   doby vystavení pojistky ze strany pojistitele se poskytuje v  úrazovém pojištění pouze předběžná pojistná ochrana  v  následujícím 
rozsahu: 
- trvalé následky s pojistnou částkou stanovenou v  pojistné smlouvě, maximálně však 500.000 Kč. Progresivní plnění se neposkytuje; 
- doživotní úrazový důchod následkem úrazu s pojistnou částkou stanovenou v pojistné smlouvě, maximálně však 1.000 Kč; 
- smrt následkem úrazu s  pojistnou částkou stanovenou v návrhu pojistné smlouvy, maximálně však 250.000Kč; 
za ostatní sjednaná pojistná krytí se pojistné plnění neposkytuje.

Čekací doba pro pojištění závažných onemocnění je 2 měsíce ode dne počátku pojištění. 
Čekací doba se nevztahuje na případy, kdy došlo k vážné nemoci v důsledku úrazu, který nastal nejdříve v den počátku pojištění. 
Čekací doba pro pojištění invalidity je 0 měsíců pro invaliditu z důvodu úrazu ode dne počátku pojištění a 2 měsíce pro invaliditu z důvodu 
nemoci ode dne počátku pojištění. 

Pojištění mohou obě smluvní strany vypovědět: 

Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím 
pojištění zaniká.

Ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, byla-li 
pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory pojistitele.

Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP Multirisk 221101 Část I článek 17.

    

                 
Pojištění je platné na území celého světa.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
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