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INFORMAČNÍ LIST – KRÁTKODOBÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Typ pojištění:
úrazové pojištění
Předmět pojištění:
pojistná ochrana pro případ úrazu při provozování pojištěného
sportu, v jehož důsledku dojde k poškození zdraví nebo smrti
poškozeného
Územní platnost:
ČR, Evropa, Svět
Doba trvání:
minimálně 2 dny, maximálně 31 dnů
Frekvence placení:
jednorázově
Účastníci pojištění:
občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
Minimální vstupní věk:
15 let
Maximální vstupní věk:
60 let
Spoluúčast:
NENÍ
Cena pojištění:
sazby se stanovují dle rizikovosti pojišťované aktivity a zvoleného
tarifu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jak se počítá věk pojištěné osoby
Pro určení věku pojištěného je rozhodující věk pojištěného v den sjednání pojistné smlouvy.
Od kdy si můžu pojištění sjednat
U všech tarifů je odklad počátku pojištění 1 den (např. ve čtvrtek si můžu sjednat pojištění
s počátkem nejdříve od soboty).
Rozdíl mezi krátkodobým cestovním a krátkodobým úrazovým pojištěním
Krátkodobé cestovní pojištění je převážně škodové pojištění, tj. pokud se mi v zahraničí
něco stane, bude se mi z tohoto pojištění hradit ošetření u lékaře, převoz do nemocnice,
převoz do ČR.
Krátkodobé úrazové pojištění je pouze obnosové pojištění, tj. pokud se mi v zahraničí
nebo v ČR něco stane při pojištěném sportu, mohu uplatnit dle sjednaného tarifu trvalé
následky, nemocniční odškodné, denní odškodné, atd. Z tohoto pojištění není nikdy hrazeno
ošetření u lékaře, převoz do nemocnice, v případě úrazu v zahraničí převoz do ČR, atd.
POZOR
Denní odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 100 dnů nezbytného
léčení.
Nemocniční odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 100 dnů
nezbytného léčení.

Jaké tarify mám na výběr
Tarif U1
• smrt úrazem
250 000 Kč
• trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese
250 000 Kč
• nemocniční odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• úrazové náklady
25 000 Kč
Tarif U2
• smrt úrazem
500 000 Kč
• trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese
500 000 Kč
• denní odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• nemocniční odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• úrazové náklady
25 000 Kč
• zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu
5 000 Kč
Tarif U3
• smrt úrazem
1 000 000 Kč
• trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese
1 000 000 Kč
• nemocniční odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• invalidita 3. stupně následkem úrazu, roční důchod
60 000 Kč
• úrazové náklady
25 000 Kč
• zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu
5 000 Kč
Tarif U4
• smrt úrazem
1 000 000 Kč
• trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese
1 000 000 Kč
• denní odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• nemocniční odškodné
250 Kč, max. 25 000 Kč
• úrazové náklady
25 000 Kč
• zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu
5 000 Kč
Výhody
úrazové pojištění bez zdravotního dotazníku pojištění lze snadno sjednat přes Internet,
není potřeba vyplňovat zdravotní dotazník;
velký výběr sportů pojistit se lze pro případ úrazu při provozování na výběr je 208 sportů,
od méně rizikových jako je badminton, až po rizikové sporty jako je bungee jumping.
Co dělat v případě pojistné události
• telefonicky kontaktujte Call Centrum na čísle 800 120 020;
• vytiskněte si formulář „Oznámení o škodě“ k úrazovému pojištění, vyplněný, podepsaný a
s podklady jej zašlete faxem na číslo +420 488 125 125 nebo na hlaseni.PU@uniqa.cz
nebo poštou: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu
zvýrazněny.

Platnost od: 1.5.2014

