
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ 



I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Pojištění se vztahuje na úrazy, k nimž dojde v době trvání 
pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci 
činností, jež pojistník a/nebo jeho členové a/nebo další 
sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž pojistník 
pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich organizačních 
jednotek s právní subjektivitou - dále také „pojištěná 
sdružení“ – vykonávají v souladu se svým posláním (určeným 
stanovami či obdobným dokumentem) nebo v souvislosti 
s ním. 

Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové 
pojištění č. 0229499041, v článku I. : 



Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při:  

- veškerých akcích a schůzkách  

 - přípravě a aktivní účasti na akcích v ČR nebo v zahraničí 
(zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a tělovýchovných)  

 - krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem a/nebo 
pojištěnými sdruženími  

- výkonu funkce jednotlivých funkcionářů  

- společných cestách pořádaných pojistníkem a/nebo 
pojištěnými sdruženími do místa činnosti dle předešlých bodů 



II. POJIŠTĚNÉ OSOBY 

•   všichni ostatní účastníci akcí pořádaných 
pojistníkem a/nebo pojištěnými sdruženími 
 (jde zejména o účastníky akcí pořádaných pro veřejnost) 

• členové pojištěných sdružení   



III. VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

děti a mládež (do 18 let) – pojistné částky: 

smrt úrazem 

dospělé osoby – pojistné částky: 

denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity 600 000 Kč 

150 000 Kč 

smrt úrazem 

denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity 400 000 Kč 

150 000 Kč 

        100 Kč 

          60 Kč 



•    Dobou nezbytného léčení se nerozumí doba pracovní neschopnosti, ale doba 
skutečného léčení. 
•    Maximální doba léčení je dána oceňovací tabulkou TDO (viz Zvláštní pojistné 
podmínky, k dispozici jsou na www.crdm.cz/pojisteni/), která je nedílnou součástí 
pojistné smlouvy. 

DENNÍ ODŠKODNÉ 

V případě úrazu dítěte se vyplácí denní odškodné již od 1. dne 
léčení, pokud doba léčení přesáhne dobu 7 dnů. 

V případě léčení úrazu dospělé osoby se vyplácí denní 
odškodné od 21. dne léčení. 

děti a mládež (do 18 let) 

dospělé osoby 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf
http://www.crdm.cz/pojisteni/
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TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 

Progresivní plnění: 

 Stupeň invalidity (SI):        Výpočet výše pojistného plnění: 

0,001 % - 30 %                     jednonásobek pojistné částky 

30,01 % - 80 %                     do 30 % SI jednonásobek pojistné částky 
                                               část převyšující 30 % bude násobena pětkrát 

80,01 % - 100 %                   do 30% SI jednonásobek pojistné částky 
                                               část převyšující 30 % do 80 % bude násobena pětkrát 
                                               část převyšující 80 % bude násobena šestkrát 
                                                                         



ZUBY 
Ztráta zubu/zubů následkem úrazu se v souladu se zvláštními podmínkami 
nepovažuje za trvalý následek úrazu. 
 
Za ztrátu zubu/zubů bude poskytnuto plnění formou paušální částky, 
jestliže budou splněny podmínky definované v tabulce TTNU (Tabulka pro 
hodnocení trvalých následků úrazu), která je nedílnou součástí pojistné 
smlouvy. 

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 

JIZVY 

Pro jizvy, které nezpůsobují omezení mechanického pohybu končetiny,  
platí stejné podmínky jako u zubů (viz výše). 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf


ACHILLOVA ŠLACHA 

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 

V případě natržení či ruptury (přetržení) Achillovy šlachy bude vyplaceno 
pojistné plnění v paušální výši 2.000Kč (ujednáno odchylně od čl. 5 odst. 4 ZPP 
U 2005/1). 
 

Pojistné plnění ve výši 2.000Kč může být u jedné Achillovy šlachy 
vyplaceno pouze jedenkrát. 
 
Takto poskytnuté pojistné plnění v případě natržení nebo ruptury 
Achillovy šlachy nezakládá právo pojištěného na pojistné plnění za trvalé 
následky úrazu a pojišťovna není povinna jej poskytnout. 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf
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TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 

VODNÍ SPORTY 

Pojistná ochrana se vztahuje i na úrazy, ke kterým dojde 
při raftingu, vodních sportech a běžné vodní turistice,  
a to na vodních tocích se stupněm obtížnosti WW I a WW II, 
za předpokladu, že na vodním toku se stupněm obtížnosti  
WW II budou pojištění vybaveni plovací vestou a helmou.  
 
(odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b ZPP U 2005/1) 
  

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-uraz-2010-priloha-ZPP-U-2005-1.pdf
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IV. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ 
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně  
na tiskopisu „Oznámení o úrazu“, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době  
úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje  
pojištění podle této smlouvy. 
 
Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného 
sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. 
Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění 
  

Informace najdete též na stránkách Generali Pojišťovny www.generali.cz.  

Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením, 
případně dalšími doklady, které si v souvislosti se šetřením pojistné události 
pojišťovna vyžádá. 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/oznameni-o-urazu.pdf
http://www.generali.cz/


 VZOR TISKOPISU 
 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/oznameni-o-urazu.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/oznameni-o-urazu.pdf


Tiskopis je k dispozici na: 

www.crdm.cz  

www.generali.cz  

pobočkách Generali Pojišťovny 

Pojištění 

ke stažení 

 VZOR TISKOPISU 
 

http://www.crdm.cz/
http://www.crdm.cz/
http://www.generali.cz/
http://www.generali.cz/
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/oznameni-o-urazu.pdf
http://www.generali.cz/soubory/7VFLA7/FORM CES.pdf


 ADRESA, KAM POSLAT TISKOPIS: 
 

Zhotovte si alespoň 2 kopie první strany tiskopisu (jednu pro 
sebe a druhou kopii zašlete na ústředí své organizace). 
 
Kopii druhé strany tiskopisu (zpráva ošetřujícího lékaře) již 
nemusíte své organizaci posílat, proto Vám postačí pouze 
jedna kopie pro vlastní potřebu. 

Generali Pojišťovna a.s.  
Likvidace PU - život  
Bělehradská 132  
120 84  Praha 2  



         Jedná se např. lékařské  
        ošetření, léky, převoz do      
        nemocnice, pobyt v nemocnici,    
        apod. 

       Pokud se stane úraz (v ČR či v        
       zahraničí), postiženému je   
       vyplaceno pojistné plnění dle  
       smlouvy na úrazové pojištění.  

ROZDÍL MEZI ÚRAZOVÝM A CESTOVNÍM 
POJIŠTĚNÍM 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí 

      Slouží ke zmírnění následků                                                                          
      úrazu. 

 
        

        Slouží k úhradě nákladů,  
        které vzniknou při pobytu  
        v zahraničí v důsledku úrazu                                                                                                                               
        nebo náhlého onemocnění. 

 
        
 
           

      POZOR: Pojistka se nevztahuje      

       na konkrétní náklady spojené s      
       okamžitým ošetřením úrazu či  
       nemoci v zahraničí!          

            Sjednání cestovního pojištění      
        byste neměli opomenout! 



DOTAZY? 

 V případě dalších dotazů, 
         kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM: 

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 24 
116 47  Praha 1 
 

tel.: + 420 234 621 209 
fax.: + 420 234 621 541 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 
 
 

formuláře ke stažení: www.crdm.cz/pojisteni/ 

Pojistné smlouvy a metodika pojištění jsou k dispozici 
na webových stránkách ČRDM www.crdm.cz. 

mailto:sekretariat@crdm.cz
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