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1. Co upravují tyto Zvláštní pojistné podmínky?
1.1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky tvoří součást pojistných podmínek, 
které se vztahují na vámi sjednávané nebo sjednané pojištění a upravu-
jí blíže podmínky pojistné ochrany. Kromě nich se vaše pojištění řídí také 
příslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami, Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro Rizikové životní pojištění nebo Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro Investiční životní pojištění, v závislosti na zvolené variantě 
produktu, Pojistnými podmínkami pro sjednaný tarif připojištění a případně 
také příslušnou oceňovací tabulkou. 

1.2. Tyto Zvláštní pojistné podmínky se vztahují na vámi sjednaná připo-
jištění (nebo jejich kombinace) pro případ:
• smrti;
• smrti následkem úrazu;
• trvalých následků úrazu;
• léčení úrazu;
• závažných onemocnění;
• invalidity;
• pracovní neschopnosti;
• hospitalizace;
• jiná, pokud se v nich na tyto podmínky odkážeme.

2. Jaký je význam jednotlivých pojmů, které
používáme?
V těchto Zvláštních pojistných podmínkách a dále také v Pojistných pod-
mínkách jednotlivých tarifů připojištění používáme některé pojmy, jejichž 
význam vám blíže popíšeme v tomto článku:

2.1. Obecné pojmy, tedy pojmy, které se mohou vztahovat ke všem připo-
jištěním:
Úrazem myslíme neočekávané a náhlé působení:
• zevních sil a vlivů, včetně např. teploty, elektřiny, vody nebo toxických

látek či jedů, nebo
• vlastní síly pojištěného,

které je nezávislé na jeho vůli a kterým je pojištěnému způsobeno poškození 
zdraví nebo smrt. Úrazem jsou i následky úrazu, které vznikly jeho léčením
nebo výlučně v  jeho důsledku, s výjimkou duševních chorob nebo změn
psychického stavu (například diagnózy F00 až F99 podle MKN-10). Za úraz 
však nepovažujeme již existující nemoc, která se zhoršila nebo poprvé pro-
jevila v důsledku úrazu, i kdyby mělo toto zhoršení nebo projevení s úrazem
příčinnou souvislost. Abychom vám z pojištění poskytli pojistné plnění, musí 
se úraz stát v době trvání pojištění.
Nemocí rozumíme stav pojištěného vzniklý jinak než úrazem, který objek-
tivně, bez ohledu na subjektivní pocit pojištěného přesahuje normální zdravý
tělesný nebo duševní nález nebo normální zdravé tělesné funkce. Zdravotní
obtíže pojištěného však považujeme za nemoc jen tehdy, pokud je lze zjistit a 
doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (labo-
ratorními, zobrazovacími apod.) a pokud zároveň vyžadují lékařské ošetření.
Věkem pojištěného rozumíme vždy nikoliv jeho skutečný věk, ale číslo,
které nám vyjde, když od aktuálního letopočtu odečteme rok narození po-

jištěného. Pro nás je pojištěný po celý kalendářní rok od ledna až do pro-
since pořád stejně starý. Kdykoliv tedy v pojistných podmínkách mluvíme 
o věku pojištěného (s výjimkou způsobilosti k právním jednáním), myslíme
tím právě tento věk.
Dítětem je pro účely tohoto pojištění pojištěný, kterému je v době počátku
pojištění nejvýše 15 let.
Výročním dnem myslíme takový den v  pojistné době, který se svým
označením dne a měsíce shoduje s označením dne a měsíce počátku po-
jištění. Pokud v daném měsíci takový den není, je výročním dnem poslední
den takového měsíce.
Výměsíčním dnem je den každého měsíce pojistné doby, který se svým
označením dne shoduje s označením dne počátku pojištění. Pokud v da ném
měsíci takový den není, je výměsíčním dnem poslední den takového měsíce.
MKN10 je mezinárodně uznávaný systém klasifikace onemocnění,
příznaků, příčin onemocnění a dalších termínů z oblasti medicíny. Tam, kde
se v podmínkách na tuto klasifikaci odkazujeme, rozumíme tím její aktuální
desátou verzi platnou ke dni účinnosti těchto pojistných podmínek. Nalézt ji
můžete například na https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html. I pokud dojde 
v budoucnu k její změně, posoudí se rozsah pojistné ochrany s ohledem na
tuto její verzi.
Lékařem máme na mysli absolventa lékařské fakulty v  České republice
s úplným lékařským vzděláním, nebo se srovnatelným vzděláním získaným
v zahraničí, který léčí v rozsahu své lékařské atestace zranění nebo nemoc
pojištěného, jejímž následkem je škodná událost. Pokud jste lékařem po-
jištěného vy, některý z pojištěných nebo člen vaší rodiny nebo rodiny po-
jištěného, můžeme při šetření pojistné události pojištěného požádat, aby se
nechal vyšetřit také jiným lékařem.
Sportem máme na mysli:
• jednorázovou i opakovaně prováděnou tělesnou činnost tvořící

v  rekreační podobě složku volného času nebo životního stylu nebo
plnící zdravotní funkci, ve vrcholové podobě prováděnou i jako profesi,
nebo

• jinou i netělesnou činnost, která je provozovaná podle určitých charak-
teristických pravidel nebo zvyklostí, odlišujících tuto činnost od jiných
a mající soutěžní charakter, nebo jejíž výsledky jsou měřitelné nebo po-
rovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví, s výjimkou
výhradně mentálních činností a

• se sportem související tréninkové a přípravné aktivity, nebo
• jednorázové aktivity, jako jsou zážitkové akce, teambuildingy a podobně. 

Jednorázovou aktivitou jsou zážitkové, teambuildingové nebo obdobné 
neopakující se akce, které:
• nezbytně nevyžadují trénink a na které se pojištěný nepřipravuje

a nemusí připravovat jinak, než formou jednorázového poučení před je-
jich započetím, a které jsou zároveň

• prováděné agenturou s  příslušným oprávněním pod odborným
dohledem způsobilé osoby a při splnění předepsaných bezpečnostních
pravidel a za použití bezpečnostních pomůcek.

Za přípravu ke sportu považujeme pro tento účel i provozování sportu 
nebo aktivity podobného typu, ale s nižší obtížností, pokud je na pravidelné 
bázi.
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Profesionálním sportovcem je takový sportovec, pro nějž je sport a čin-
nosti s ním spojené hlavním zdrojem obživy nebo povoláním.
Vrcholovým sportovcem je takový sportovec, který vykonává sport na 
úrovni, při níž se účastní organizovaných sportovních soutěží pořádaných 
na celostátní a mezinárodní úrovni, s výjimkou soutěží určených pro širokou 
veřejnost, a na které se pravidelným tréninkem připravuje. 
Rizikovým sportem jsou takové sporty a aktivity, které jsou:
• spojené s vysokým rizikem zranění, zejména takové, které se vykonávají

v nebezpečných výškách, hloubkách, či rychlostech nebo nebezpečným 
způsobem (zejména bez jištění nebo jiné ochranné výbavy), nebo

• pro něž je zranění účastníků jejich obvyklou a běžnou součástí nebo
cílem.

Rizikovým sportem jsou tedy zejména některé horolezecké aktivity, bojové 
sporty a bojová umění, motoristické nebo letecké sporty a aktivity, potápění 
či vodní sporty s vysokou obtížností, nebezpečné zimní sporty, nebo adre-
nali nové sporty a aktivity. Příkladný výčet toho, o jaké konkrétní sporty se 
jedná, můžete nalézt na www.youplus.cz a také v  Informacích před uza-
vřením pojistné smlouvy, které jsme vám poskytli před uzavřením pojistné  
smlouvy. Protože žádný seznam nemůže obsáhnout všechny existující 
sporty a jejich varianty, informace o pojistném krytí konkrétního sportu nebo 
aktivity, kterou pojištěný vykonává, vám nebo pojištěnému sdělíme na vaši  
žádost.

2.2. Pojmy, vztahující se k pojistné částce a pojistnému plnění:

Pojistnou částkou je částka, která byla sjednána v pojistné smlouvě a ze 
které vycházíme při stanovení výše pojistného a při výpočtu pojistného 
plnění, pokud dojde k  pojistné události. Pojistná částka může být sjed-
nána v  různých podobách, ačkoliv ne každé připojištění, které nabízíme, 
umožňuje výběr:

• pokud si s  vámi nedohodneme výslovně jinak, je pojistná částka sta-
novena jako pevná a my jí v pojistné smlouvě říkáme také konstantní.
Taková pojistná částka zůstává stejná po celou dobu trvání pojištění, až
dokud se nerozhodnete ji po dohodě s námi změnit, nebo nedojde k její
změně na základě jiné skutečnosti, kterou pojistné podmínky předvídají;

• pokud je pojistnou smlouvou sjednáno připojištění, jehož pojistná částka 
je lineárně klesající, tato pojistná částka se bude v každý výroční den
vaší pojistné smlouvy (od první minuty tohoto dne) rovnoměrně snižovat
o určitou část tak, že na konci sjednané pojistné doby bude nulová. Tato 
část se spočítá jako 1/n z původní pojistné částky, kde n je sjednaná po-
jistná doba v letech. Pokud pojistnou částku v průběhu trvání pojištění
zvýšíte, bude se klesání v rozsahu navýšené části počítat samostatně
podle stejného pravidla;

• pokud je pojistnou smlouvou sjednáno připojištění, jehož pojistná částka
je anuitně klesající, pak se taková pojistná částka v každý výměsíční den
(od první minuty tohoto dne) snižuje v  závislosti na sjednaném procentu
klesání. Pokud pojistnou částku v průběhu trvání pojištění zvýšíte, bude
se klesání v rozsahu navýšené části počítat samostatně podle stejného
pravidla. Aktuální pojistnou částku platnou v  každém jednotlivém měsíci
si můžete spočítat podle následujícího vzorce, ve kterém používáme tyto
proměnné:

      n je sjednaná pojistná doba v měsících (tedy pojistnou dobu v le-  
 tech, uvedenou ve formuláři návrhu pojistné smlouvy, vyná sobíte  

číslem 12)
 m je počet výměsíčních dnů, které od počátku pojištění již uply  nuly 

      i je sjednané procento klesání pojistné částky, které najdete na for-  
 muláři návrhu pojistné smlouvy nebo její změny, ze kterého se i12 

vypočítá vzorečkem 

Aktuální pojistnou částkou myslíme výši pojistné částky připojištění sjed-
naných s lineárně nebo anuitně klesající pojistnou částkou, která je platná 
ke dni vzniku pojistné události.

Čekací dobou je doba stanovená Pojistnými podmínkami příslušného 
tarifu připojištění, která musí uplynout od počátku tohoto připojištění, než 

nastane pojistná událost nebo její příčina, abychom byli povinni poskyt-
nout oprávněné osobě pojistné plnění. V případě navýšení pojistné částky 
či rozšíření pojistné ochrany, např. o pojištění invalidity dalšího stupně, po 
tuto čekací dobu neposkytneme plnění v  rozsahu tohoto navýšení nebo 
rozšíření. Pokud výslovně neuvedeme jinak, nevztahuje se čekací doba na 
pojistné události, jejichž příčinou byl úraz pojištěného. To, že se na připo-
jištění vztahuje čekací doba a její délku uvádíme vždy v  části „Jaká jsou 
omezení plnění a výluky z pojištění“ Pojistných podmínek příslušného tarifu 
připojištění. 

3. Jaká jsou omezení plnění a výluky z pojištění?
3.1. Pojistné plnění vám neposkytneme nebo ho můžeme snížit z důvodů, 
které jsou uvedeny v  občanském zákoníku a v  pojistných podmínkách. 
Výluky a omezení, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, se vzta
hují na všechna připojištění sjednávaná v rámci produktu.

3.2. Pojistné plnění neposkytneme, pokud pojištěný nebo oprávněná oso-
ba, nebo i jiná osoba z  jejich popudu nebo s  jejich vědomím, uvede při 
uplatňování práva na pojistné plnění nebo šetření škodné události neprav
divé nebo hrubě zkreslené údaje, týkající se vzniku nebo následků této 
události, nebo nám takové údaje zamlčí.

3.3. Pojistné plnění neposkytneme, pokud škodná událost nastala v sou-
vislosti s použitím jaderných, chemických nebo biologických zbraní 
nebo v souvislosti s jadernou katastrofou. 

3.4. Pojistné plnění neposkytneme oprávněné osobě ani tehdy, pokud 
ke škodné události došlo v  souvislosti s aktivní  účastí pojištěného na  
ozbrojených konfliktech, teroristických činech nebo jiných aktech 
agrese, nebo při jeho aktivní účasti na nepokojích či armádních operacích 
a misích, ať už vnitrostátních nebo mezinárodních, nebo pokud pro oblast v 
zahraničí, kde došlo k příčině škodné události, bylo ze strany Ministerstva 
zahraničních věcí vydáno varování před cestováním z tohoto důvodu. 

3.5. Pojistné plnění neposkytneme ani tehdy, pokud škodná událost nas-
tala v  souvislosti s  jednáním pojištěného, které naplňuje znaky skutkové 
podstaty úmyslného trestného činu podle obecných právních předpisů, 
s  výjimkou takového jednání, u nějž bylo prokázáno, že pojištěný jednal 
v nutné obraně nebo v krajní nouzi.

3.6. Pojistné plnění nevyplatíme oprávněné osobě ani v  případě sebe
vraždy nebo pokusu o ni, tedy tehdy, pokud ke škodné události došlo 
následkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho popudu, 
směřujícího k usmrcení pojištěného, a to v době 2 let od počátku pojištění. 
To se týká i navýšení pojistné částky v době 2 let před úmyslným jednáním 
pojištěného nebo jiné osoby z  jeho popudu, v  jehož důsledku pojištěný 
zemřel, nebo byl poškozen na zdraví.

3.7. Při plnění za pojistnou událost z připojištění, jehož pojistným nebez-
pečím je výhradně úraz, vycházíme vždy ze zdravotního stavu pojištěného, 
ve kterém byl bezprostředně předtím, než tento úraz nastal. Za již 
existující zdravotní omezení a poškození, která nejsou následkem takové 
pojistné události, plnění neposkytujeme, ale předchozí stav pojištěného 
ohodnotíme obdobným postupem, jaký uplatňujeme při výpočtu pojistného 
plnění z daného připojištění, a poskytneme pojistné plnění pouze v rozsa-
hu případného zhoršení. Abychom mohli toto ohodnocení provést, je po-
jištěný povinen nám k tomu poskytnout potřebnou součinnost, zejména 
nám doložit lékařské zprávy, prokazující jeho zdravotní stav před pojistnou 
událostí.     

3.8. Omezení plnění, která se vztahují k úrazům, k nimž došlo při spor
tu, upravuje článek 4 těchto podmínek.

4. Kdy plníme a kdy neplníme, pokud se úraz
pojištěnému stane při sportu?
4.1. Vámi sjednaná připojištění poskytují pojistnou ochranu i pro události, ke 
kterým došlo při provozování sportu, a to za podmínek, které jsme si s vámi 
ujednali v tomto článku.

4.2. Na úrazy, ke kterým došlo při provozování sportu, který pojištěný pro-
vozoval jako profesionální nebo vrcholový sportovec před sjednáním 
pojištění, nebo před jeho změnou, kterou se pojistná ochrana navyšuje, 
uplatní se následující pravidla:
• do vystavení pojistky po sjednání připojištění nebo po jeho změně se

pojištění na tyto úrazy nevztahuje;
• od vystavení pojistky se pojištění vztahuje i na úrazy vzniklé při ta-

kových sportech, které pojištěný před sjednáním nebo změnou připo-

i12 = (1 + i) 
1__
12 – 1

                                         (1 + i12)
n – (1 + i12)

m

Aktuální pojistná částka = ––––––––––––––––– × sjednaná pojistná částka
(1 + i12)

n – 1
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jištění provozoval profesionálně nebo vrcholově, pokud nám byly uvede-
ny v našem dotazníku, a pokud jsme je z pojistné ochrany po dohodě 
s vámi výslovně nevyloučili.

4.3. Na úrazy, ke kterým došlo při provozování rizikového sportu, se po-
jištění zásadně nevztahuje, s výjimkou:
• pokud pojištěný prokáže, že se jednalo o jednorázovou aktivitu, nebo
• pokud došlo k úrazu při provozování rizikového sportu, který nám byl

uveden při sjednání nebo změně připojištění v našem dotazníku, a který
jsme z  pojištění výslovně nevyloučili. Na tyto úrazy se však pojištění
vztahuje opět až po vystavení pojistky;

• pokud je pojistnou událostí smrt pojištěného, včetně smrti úrazem,
nebo pro pojistnou událost, kterou je invalidita II. a/nebo invalidita
III. stupně a pokud pojištěný sport, v souvislosti s nímž k události došlo,
začal provozovat až po počátku pojištění, nebo po datu účinnosti jeho
změny, kterou se pojistná ochrana rozšiřuje.

4.4. Pojištěný je povinen chovat se při provozování sportu takovým 
způsobem, aby k pojistné události nedošlo, zejména:

• nesmí provozovat sport na místech nebo v  podmínkách, které jsou
k tomu s přihlédnutím ke všem okolnostem nevhodné;

• musí používat ochranné pomůcky, které jsou při provozování takového
sportu povinné nebo s přihlédnutím k úrovni a místu provozování sportu
považovány za standardní (např. cyklistická či lyžařská helma);

• musí sport provozovat pod dohledem způsobilé osoby, pokud je to pro
daný sport vyžadováno;

• musí dodržovat jiná pravidla nebo opatření daného sportu, pokud
směřují k ochraně zdraví sportovce.

4.5. Pokud pojištěný pravidla uvedená v  čl. 4.4. těchto podmínek 
poruší, jsme oprávnění krátit pojistné plnění v  rozsahu, v  jakém 
se toto porušení podílelo na vzniku pojistné události. Pokud bylo 
porušení pravidel jedinou nebo převažující příčinou úrazu pojiště
ného, nepovažujeme takto vzniklou událost za pojistnou událost 
a  pojistné plnění neposkytneme. Příklady výkladu ustanovení 4.4. 
můžete nalézt na www.youplus.cz a také v Informacích pro zájemce 
o uzavření pojistné smlouvy.
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