PRODUKTOVÝ LIST

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB PŘEPRAVOVANÝCH
MOTOROVÝMI VOZIDLY
Úrazové pojištění pro osoby přepravované motorovými vozidly oceníte zejména jako
hodnotný nástroj pro ochranu osob cestujících autem.
Také jako motivaci zaměstnanců, kteří při práci využívají vozidlo nebo jako ochranu
před nebezpečím pro klienty, kteří využívají často své vozidlo v běžném životě se
svými blízkými a jsou tak ohroženi provozem na silnicích.
Toto pojištění je tedy velmi vhodné v těch případech, kdy necestujete sami, ale máte
neustále auto plné dalších pasažérů. Ať už je to rodina, známí nebo stopaři.
Hlavní výhody
Neváže se na konkrétní osoby
• Tento druh pojištění se neváže na konkrétní osoby, ale na kohokoli, kdo do
automobilu usedne. Pojišťujete totiž všechna místa vyznačená v technickém
průkazu.
Cena pro všechny osoby ve vozidle stejná
• Cena pojistného nezohledňuje pozici místa ve voze. Stejnou cenu tedy platíte
za rizikovější místo spolujezdce vedle řidiče i za bezpečnější místo v zadní části
vozu.
Krátká doba výplaty pojistného plnění
• Pojistné plnění je vyplaceno v kratší době než v některých případech z povinného
ručení, například když, míra zavinění není zřejmá a probíhá vleklý soudní proces.
Platí nejen pro havárii dvou vozidel
• K úrazu navíc nemusí dojít jen při havárii dvou vozidel, ale například při střetu se
zvířetem či při nárazu do stromu nebo budovy.
Možnost plnění z více pojistných smluv
• Příjem z pojištění sedadel nemá žádný vliv na odškodnění plynoucí z dalších
pojistných smluv. Poškozený tedy může uplatnit škodu na zdraví ze všech svých
úrazových či životních pojištění. V praxi to znamená, že pokud dojde ke zranění
při automobilové havárii, vzniká nárok na odškodnění jak z povinného ručení
(jste-li spolujezdec nebo nejste viníkem nehody), tak z úrazového pojištění osob
ve vozidle či z dalších sjednaných úrazových či životních pojištění.
Vztahuje se i na nástup a výstup z vozidla včetně nakládky či vykládky*.
• Doba účinnosti pojištění: v jakémkoli okamžiku, kdy pojištěná osoba nastupuje
a vystupuje z motorového vozidla, cestuje motorovým vozidlem, nakládá či
vykládá motorové vozidlo, provádí na cestě nezbytné opravy a doplňuje palivo do
motorového vozidla, které vlastní či najal pojistník, nebo jakéhokoli jiného vozidla
dočasně jej nahrazujícího.
• *Za úraz, na který se vztahuje toto pojištění, se nepovažuje úraz vzniklý při
nakládání nebo vykládání nákladu pojištěného motorového vozidla, pokud nebyl
způsoben jiným motorovým vozidlem a nedošlo k němu ve vozidle nebo v jeho
bezprostřední blízkosti na komunikaci.
Výhody
• možnost sjednání vysokých limitů pojistného plnění
• široká škála variant pojistného krytí
• sazby pojistného dle počtu sedadel ve vozidle
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• vysoké limity pojistného krytí
• celosvětová platnost

Přehled pojistného krytí
Smrt následkem úrazu
V případě smrti následkem úrazu bude oprávněným
osobám (rodině pojištěného) vyplacena sjednaná pojistná
částka.
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
V případě úrazu, který povede přímo a nezávisle na
jakýchkoliv jiných okolnostech ke vzniku trvalého tělesného
poškození pojištěné osoby, bude vyplacena částka rovná
násobku procentní sazby odpovídající rozsahu ztráty podle
oceňovací tabulky.
Denní odškodné při pracovní neschopnosti následkem
úrazu
v případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný v pracovní
neschopnosti, bude vyplaceno sjednané denní odškodné
za každý den takové dočasné pracovní neschopnosti ode
dne následujícího po uplynutí časové spoluúčasti
Denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný
hospitalizován, bude vyplaceno sjednané denní odškodné
za každý den pobytu v nemocnici, a to až po dobu max.
365 dní. Pojistné plnění je vypláceno od 1. dne (tj. bez
spoluúčasti).

Hlavní výhody společnosti Colonnade
• Silné ﬁnanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.
• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Jsme držitelem ﬁnančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.
• Osobní přístup, ﬂexibilita a znalost
pojistného trhu.

