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Rizikové životní pojištění 
DOMINO Risk 2019

Přehled základních parametrů produktu:

  Typ pojištění rizikové životní pojištění
  Pojistná doba minimálně 5 let

Splátka pojistného  minimálně 100,- Kč měsíčně, maximálnì 2 000,- Kè

  Pojištění dospělé osoby 1 dospělá osoba

  Frekvence placení měsíčně
  Způsob placení trvalý příkaz, SIPO, inkaso z účtu

Územní pùsobnost

Rizikové životní pojištění DOMINO Risk 2019

Základ produktu:
Jedná se o rizikové životní pojištění, kde není sjednáno žádné pojistné plnění pro případ dožití se sjednaného konce pojištění, veškeré 
zaplacené pojistné je plně spotřebováno na sjednaná rizika a v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy nevzniká nárok na  
výplatu odkupného.

Základem je rizikové životní pojištění s konstantní pojistnou částkou (pojistná částka se po dobu trvání pojištění nemění) pro případ smrti. Musí být vždy sjednané alespoň 
na minimální částku 50 000 Kč (max. pojistná částka èiní 2 000 000 Kè).

Volitelné složky:
Produkt lze sestavit na míru dle životní situace a potřeb pojištěného. Pojistku lze kdykoliv změnit.
Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout přiléhavé řešení pro:
- události s dlouhodobým finančním dopadem na život;
- události s dočasným vlivem, kde pojištění kompenzuje dočasný finanční výkyv; 

UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM
Kromě základního rizikového životního pojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ smrti, lze také sjednat další volitelná pojištění:
- pojištění pro případ smrti úrazem (dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem při dopravní nehodě). Toto pojištění lze sjednat až do 80 let věku s tím, že od 70 do 80 

let věku je vypláceno pojistného plnění z 50 % sjednané pojistné částky. Èekací doba není uplatòována. 

životní a úrazové pojištìní na celém svìtì, zdravotní 
pojištìní na území Evropy

Výpadek pøíjmu v případě závažného zdravotního problému lze vyøešit sjednáním připojištění invalidity třetího, třetího a druhého nebo třetího, druhého a prvního 
stupně s jednorázovou výplatou. Èekací doba èiní  12 mìsícù pro invaliditu následkem nemoci. Pro invaliditu následkem úrazu není èekací doba uplatòována.

Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním - až desetinásobku sjednané pojistné částky. Lze sjednat ve variantě s plněním od 0,5 % a maximální pojistná 
částka činí 2 000 000 Kè. Toto pojištění lze sjednat až do 80 let věku s tím, že od 70 do 80 let věku je vypláceno pojistného plnění z 50 % sjednané pojistné částky. Èekací 
doba pro trvalé následky úrazu není uplatòována, pro vyjmenovaná onemocnìní pak èiní 6 mìsícù. 

UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM
Připojištění velmi závažných onemocnění - 36 definovaných diagnóz. Závažná onemocnění jsou rozdělena do 5 skupin, kdy pojistnou událostí - nemocí - definovanou v 
jedné skupině pokračuje nadále toto připojištění pouze pro ostatní skupiny nemocí beze změny pojistné částky a pojistného. Èekací doba èiní 6 mìsícù.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti - pomáhá při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu. Právo na pojistné plnění vzniká za každý 
kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků) po uplynutí karenèní doby 28 dní. Èekací doba èiní 3 mìsíce, neuplatòuje se pro pojistné události následkem úrazu v dobì 
trvání pojištìní, pro vyjmenovaná akutní infekèní onemocnìní (zardìnky, spalnièky, plané neštovice, neštovice, spála, záškrt, èerný kašel, pøíušnice, spinální dìtská obrna, 
meningitida, úplavice, paratyfus, skrvnitý tyfus, tyfus, cholera, febris recurrens (návratná horeèka), malárie, snìť slezinná, rùže, žlutá zimnice, mor, tularémie a psitakóza). 
Èekací doba se rovnìž neuplatòuje v pøípadì doložení uzavøení závazku, vázaného na pojištìnou osobu, který nebude starší než 2 mìsíce pøed uzavøením tohoto pojištìní.

Nemocniční denní dávka – pojištění, jehož účelem je kompenzace nezbytných nákladů spojených s pobytem v nemocnici. Nárok na pojistné plnìní vzniká za každý den 
pobytu v nemocnici (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Èekací doba èiní 3 mìsíce, neuplatòuje se pro pojistné události následkem úrazu v dobì trvání pojištìní, pro 
vyjmenovaná akutní infekèní onemocnìní (zardìnky, spalnièky, plané neštovice, neštovice, spála, záškrt, èerný kašel, pøíušnice, spinální dìtská obrna, meningitida, úplavice, 
paratyfus, skrvnitý tyfus, tyfus, cholera, febris recurrens (návratná horeèka), malárie, snìť slezinná, rùže, žlutá zimnice, mor, tularémie a psitakóza). Èekací doba 8 mìsícù je 
stanovena pro porody, potraty, tìhotenská onemocnìní a vyšetøení, rizikové tìhotenství, léèení neplodnosti vèetnì umìlého oplodnìní, a jejich výsledky.

POÈÁTEK POJIŠTÌNÍ
Pojistná smlouva je uzavøena zaplacením pojistného, pokud k nìmu dojde ve lhùtì a ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy.
Poèátek pojištìní nastane den po pøipsání prvního pojistného na úèet pojišťovny. Všechna rizika sjednaná v pojistné smlouvì jsou kryta od tzv. technického poèátku pojištìní, 
to je od 1. dne následujícího kalendáøního mìsíce po mìsíci, ve kterém byla pøipsána první platba pojistného na úèet pojišťovny. 
Pøíklad: První pojistné je pøipsáno na úèet pojišťovny 8. ledna. Poèátek pojištìní nastane 9. ledna a technický poèátek pojištìní pak bude 1. února.
V dobì mezi poèátkem pojištìní a technickým poèátkem pojištìní jsou kryta pouze ta rizika, která nastala v dùsledku úrazu.

ZPÙSOBY ZÁNIKU POJIŠTÌNÍ
Nezaplacením pojistného - pojištìní zaniká marným uplynutím lhùty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruèené pojistníkovi. 
Lhùta k zaplacení je 45 kalendáøních dní, nebylo-li dohodnuto jinak a poèíná bìžet ode dne odeslání upomínky.

Výpovìdí - je-li pojištìní ujednáno s bìžným pojistným, zaniká výpovìdí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovìï musí být doruèena alespoò             
6 týdnù pøed dnem, ve kterém uplyne pojistné období, jinak zaniká pojištìní ke konci následujícího pojistného období. Pojistitel takto nemùže vypovìdìt životní pojištìní.

Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 2 mìsícù ode dne uzavøení pojistné smlouvy. Výpovìdní doba èiní osm dní, pøièemž poèíná bìžet dnem doruèení 
výpovìdi. Uplynutím výpovìdní doby pojištìní zaniká.
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POSTUP PØI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit ve lhùtì 30 dní ode dne jejího uzavření. Vzorový formuláø pro odstoupení je zpøístupnìn na webových stránkách 
pojistitele.

Zodpoví-li zájemce o pojištìní pøi uzavírání pojistné smlouvy nebo pojistník pøi zmìnì pojistné smlouvy úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì písemné 
dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže pøi pravdivém a úplném zodpovìzení dotazù by pojistnou 
smlouvu neuzavøel. Toto právo mùže pojistitel uplatnit do 2 mìsícù ode dne, kdy takovou skuteènost zjistil nebo musel zjistit. To platí i v pøípadì zmìny pojistné smlouvy.

ZA POJISTNOU UDÁLOST SE NEPOVAŽUJE A POJISTITEL NENÍ POVINEN POSKYTNOUT POJISTNÉ PLNÌNÍ:
U VŠECH POJIŠTÌNÍ A PØIPOJIŠTÌNÍ:
a) pøi sebevraždì nebo pøi pokusu o sebevraždu pøed uplynutím 2 let od sjednaného poèátku pojištìní, zmìny nebo od obnovení pojistné smlouvy;
b) v pøímé nebo nepøímé souvislosti s nukleární katastrofou;
c) v souvislosti s váleènými událostmi, teroristickými èiny, stávkami nebo jinými ozbrojenými konflikty. Tato výluka se uplatní jen v pøípadì, že k uvedené události dojde na 
území státu nebo oblasti, kam není dle vyhlášení Ministerstva zahranièních vìcí ÈR doporuèeno cestovat. Aktuální seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva 
zahranièních vìcí ÈR na adrese http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/;
d) pøi vnitrostátních nepokojích, pokud se jich pojištìný úèastnil na stranì organizátora;
e) v dùsledku aktivní úèasti na závodech nebo s nimi bezprostøednì souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech;
f) pøi letecké pøepravì byl-li pojištìný èlenem leteckého personálu dopravce na palubì havarovaného letadla.

U VŠECH POJIŠTÌNÍ A PØIPOJIŠTÌNÍ:
Má pojistitel právo snížit pojistné plnìní, došlo-li k pojistné události následkem požití alkoholu nebo požití návykových látek nebo pøípravkù obsahujících návykové látky 
pojištìným.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnìní za škodné události (s výjimkou smrti), k nimž dojde pøed zaplacením první splátky bìžného pojistného za první pojistné 
období.

Přehled výluk a omezení pojistného plnění není konečný, úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě  a 
pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.

Pojišťovací zprostøedkovatel je proviznì odmìòován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištìní.

Pojištìní se øídí èeským právem a vztahují se na nìj pøíslušná ustanovení zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník.
V případě nejasností volejte infolinku UNIQA 488 125 125.

Platnost od: 1. 1. 2019
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