POJIŠTĚNÍ
PRO PŘÍPAD ZÁVAŽNÝCH ÚRAZŮ

S Pojištěním pro případ závažných úrazů bude o Vás a Vaši rodinu postaráno v nejtěžších situacích. Program je připraven tak, aby již při nízkých
měsíčních platbách poskytoval vysoké částky, které Vám skutečně pomohou.
Podrobný přehled pojistného krytí Pojištění pro případ závažných úrazů

OCEŇOVACÍ TABULKA
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu:

Pojistné plnění ve výši % z pojistné částky:

Ztráta zraku obou očí

100 %

Ztráta obou paží nebo obou rukou

100 %

Ztráta 100 % sluchu obou uší traumatického původu

100 %

Odstranění spodní čelisti

100 %

Ztráta řeči

100 %

Ztráta jedné paže a jedné nohy

100 %

Ztráta jedné paže a jedné nohy od kotníků dolů

100 %

Ztráta jedné ruky a jedné nohy od kotníku dolů

100 %

Ztráta jedné ruky a jedné nohy

100 %

Ztráta obou nohou

100 %

Ztráta obou nohou od kotníku dolů

100 %

Hlava
Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle plocha povrchu nejméně 6 cm2

40 %

Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle plocha povrchu od 3 cm do 6 cm

20 %

Ztráta kostní tkáně lebky v plné síle plocha povrchu menší než 3 cm2

10 %

Částečné odstranění spodní čelisti, celého zdvihače nebo poloviny čelistní kosti

40 %

Úplná ztráta sluchu na jedno ucho

30 %

Ztráta zraku jednoho oka

40 %
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Popáleniny na těle
Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 27 % a více tělesného povrchu

10 %

Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 18 % a více,
avšak méně než 27 % tělesného povrchu

do 7 %

Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 9 % a více,
avšak méně než 18 % tělesného povrchu

do 5 %

Popáleniny kůže III. stupně pokrývající 4,5 % a více,
avšak méně než 9 % tělesného povrchu

3%

Jizvy/popáleniny v obličejové části
Jizvy v délce od 3 cm do 10 cm nebo popáleniny kůže III. stupně
podobného rozsahu

do 10 %

Jizvy v délce 10 cm a více nebo popáleniny kůže III. stupně
podobného rozsahu

do 20 %

Popáleniny na těle kryté tímto pojištěním jsou definovány jako poškození celistvosti kůže v rozsahu alespoň 4,5 % tělesného povrchu způsobené
kontaktem se zdroji tepelné energie, chemikáliemi nebo zdroji velmi nízké teploty. Jizvy/popáleniny v obličejové části kryté tímto pojištěním jsou definovány
jako poškození měkkých obličejových tkání, předního a bočního povrchu hrdla, oblasti spodní čelisti a uší, která po doléčení zanechají jizvy v délce
alespoň 3 cm (nebo podobného rozsahu), které jsou keloidní, hypertrofické nebo hyperpigmentické a/nebo způsobují funkční poruchy obličejového
svalstva.
Trvalá tělesná poškození neuvedená výslovně v oceňovací tabulce (částečné ztráty, omezení funkce, apod.) jsou hodnocena lékařem pojistitele na
základě srovnání stupně závažnosti. V případě, že trvalé tělesné poškození následkem úrazu je ovlivněno nemocí pojištěného, takové poškození je
hodnoceno podle stupně poškození, které by za stejných okolností utrpěla osoba normálního zdraví.

Horní končetiny
Ztráta jedné paže nebo jedné ruky

Pravá

Levá

Dolní končetiny

60 %

50 %

Ztráta celé dolní končetiny

60 %

Ztráta dolní končetiny v polovině stehna

50 %

Ztráta končetiny pod kolenem

45 %

Částečná ztráta chodidla (přerušení pod kloubem
cruro-tarzálním)

40 %

Částečná ztráta chodidla (v kloubu medio-tarzálním)

35 %

Částečná ztráta chodidla
(v kloubu tarso-metatarsálním)

30 %

Úplné ochrnutí dolní končetiny
(nevyléčitelné poškození nervů)

60 %

Úplné ochrnutí n. ischiadicus

40 %

Úplné ochrnutí n. peroneus

20 %

Úplné ochrnutí n. tibialis

30 %

Ankylóza kyčle

40 %

Ankylóza kolena

35 %

Ztráta kostní tkáně stehenní kosti nebo lýtkové
a vřetenní kosti (nevyléčitelný stav)

60 %

Ztráta kostní tkáně v čéšce se značným oddělením
částí a značnými obtížemi pohyblivosti při natahování
nohy

40 %

Ztráta kostní tkáně čéšky při zachování pohybů

20 %

Zkrácení dolní končetiny nejméně o 5 cm

30 %

Zkrácení dolní končetiny o 3 - 5 cm

20 %

Zkrácení dolní končetiny o 1cm až o méně než 3 cm

10 %

Úplná amputace všech prstů

25 %

Amputace čtyř prstů včetně palce

20 %

Úplná ztráta čtyř prstů

10 %

Úplná ztráta palce

10 %

Podstatná Ztráta kostní tkáně jedné paže
(konečné a nevyléčitelné zranění)

60 %

50 %

Úplné ochrnutí horní končetiny (nevyléčitelné
poškození nervů)

65 %

55 %

Úplné ochrnutí cirkumflexového nervu

20 %

15 %

Ankylóza ramene

40 %

30 %

Ankylóza lokte v příznivém postavení
(15 stupňů kolem pravého úhlu)

25 %

20 %

Ankylóza lokte v nepříznivém postavení

40 %

35 %

Rozsáhlá ztráta kostní tkáně dvou kostí
předloktí (konečné a nevyléčitelné zranění)

40 %

30 %

Úplné ochrnutí n. medianus

45 %

35 %

Úplné ochrnutí celého n. radialis

40 %

35 %

Úplné ochrnutí n. radialis předloktí

30 %

25 %

Úplné ochrnutí n. radialis ruky

20 %

15 %

Úplné ochrnutí n. ulnaris

30 %

25 %

Ankylóza zápěstí v příznivém postavení
(přímé a napjaté postavení)

20 %

15 %

Ankylóza zápěstí v nepříznivém postavení
(v ohnutí nebo v napjatém či odpočívajícím
postavení)

30 %

25 %

Úplná ztráta palce

20 %

15 %

Částečná ztráta palce (poslední článek)

10 %

5%

Úplná ankylóza palce

20 %

15 %

Úplná amputace ukazováčku

15 %

10 %

Úplná ztráta dvou článků ukazováčku

10 %

8%

5%

3%

Úplná ztráta palce a ukazováčku

35 %

25 %

Úplná ztráta palce a jiného prstu než
ukazováčku

25 %

20 %

Úplná ztráta dvou prstů než palce
a ukazováčku

12 %

8%

Úplná ztráta ostatních tří prstů vyjma palce
a ukazováčku

20 %

15 %

Úplná ztráta čtyř prstů včetně palce

45 %

40 %

Úplná ztráta čtyř prstů vyjma palce

40 %

35 %

Úplná ztráta prostředníčku

10 %

8%

7%

3%

Úplná ztráta posledního článku ukazováčku

Úplná ztráta jiného prstu než palce,
ukazováčku a prostředníčku

Úplná ztráta dvou prstů

5%

Amputace jiného prstu než palce

3%

Ankylóza prstů (jiných než palce a ukazováčku) a
prstů na nohou (vyjma palce) zakládá nárok pouze
na 50 % plnění příslušného za ztrátu uvedených
částí.

3%

Páteř a mícha
Lehké trvalé následky (poúrazové opakované
vertebrogenní potíže, které neexistovaly před úrazem, intermitentní blokády, apod.)

10-25 %

Středně těžké trvalé následky (viditelné deformity
páteře, skoliosa, svalové paravertebrální spasmy,
omezení hybnosti páteře, statické bolesti, parestesie
končetin, apod.)

26-40 %

Těžké trvalé následky (viditelné deformity páteře,
gibbus, plegie, paresy končetin, apod.)

41-80 %

Vnitřní orgány
Ztráty vnitřních orgánů jsou kryty tímto pojištěním jen v případě ztráty vzniklé
přímo a výhradně následkem tělesného poškození, ke kterému došlo úrazem
krytým touto smlouvou, a naprosto nezávisle na zdravotním stavu pojištěného.

Úplná ztráta jedné ledviny

50 %

Úplná ztráta obou ledvin

100 %

Úplná ztráta jedné plíce

50 %

Úplná ztráta sleziny
Trvalé poškození trávicích orgánů

15 %
25-80 %

