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1. Obecné informace – na co se úrazové pojišt ní vztahuje?
Rozsah pojišt ní je definován v lánku I Pojistné smlouvy na úrazové pojišt ní. Zde p inášíme
vybrané informace o pln ní:
Za každý den nezbytného lé ení úrazu bude vyplaceno denní odškodné - u d tí 100 K , u
dosp lých 60 K .
V p ípad úrazu dít te se vyplácí denní odškodné již od 1. dne lé ení, v p ípad lé ení úrazu dosp lé
osoby od 29. dne. Jestliže doba nezbytného lé ení nedosáhne u d tí alespo 7 dn a u dosp lého
alespo 28 dn , nevzniká na výplatu denního odškodného nárok.
Doba nezbytného lé ení není u dosp lých vázána na pracovní neschopnost.
Pojistné pln ní za denní odškodné se ur uje jako sou in pojistné ástky a po tu dní lé ení daného
úrazu. Maximální doba lé ení je dána oce ovací tabulkou TDO (viz Zvláštní pojistné podmínky,
k dispozici jsou na www.crdm.cz, sekce Pojišt ní), která je nedílnou sou ástí pojistné smlouvy.
Zanechá-li úraz trvalé následky, bude dále poskytnuto pln ní z pojistné ástky 400 000 K pro d ti a
200 000 K pro dosp lé.
Trvalé následky se vyjad ují procentuáln (viz tabulku TTNU ve Zvláštních pojistných podmínkách) a
pojistné pln ní se poskytuje již od 0,001 %.
V pojistné smlouv je rovn ž zahrnuto riziko smrti úrazem. Jednotná pojistná ástka p edstavuje
100 000 K .

2. Používání formulá

pro hlášení úrazu

•

V sou asné dob lze používat pouze nový dvoulistový nepropisovací ervený formulá
„Oznámení o úrazu“ (starý t ílistý propisovací formulá s modrým pruhem již nebude
akceptován).

•

P e t te si pozorn formulá "Oznámení o úrazu", který je k dostání na každé pobo ce
Generali Pojiš ovny a.s. nebo ke stažení na www.crdm.cz, sekce Pojišt ní. V záhlaví
nezapome te vyplnit íslo smlouvy: 0202326385. V horní ásti formulá e si p e t te krátké
pokyny. V dolní ásti formulá e je s ohledem na zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj za azena rubrika "Prohlášení pojišt ného / pojistníka". Pokud se stal úraz nezletilému
dít ti, uvedou zde údaje o sob i jeho zákonní zástupci: likvidace škody pak m že být rychleji
vy ízena.

metodika_k_urazove_pojistce_2007

Strana 1/ 4

Junák – svaz skaut a skautek R
•

Nevíte-li si rady s vypln ním formulá e, klikn te si na www.crdm.cz, sekce Pojišt ní a
podívejte se na vypln ný vzor; p ípadn kontaktujte Kancelá RDM - Senovážné nám.
977/24, 116 47 Praha 1, e-mail: crdm@adam.cz, tel. 234 621 297, fax: 234 621 541

•

Vypln ný formulá (1. strana formulá e), který je opat en razítkem organizace a
podpisem jejího zástupce, zašlete na adresu:
o

•

Generali Pojiš ovna a.s.
Generální editelství, POS-SKO
B lehradská 132
120 84 Praha 2

Zhotovte si alespo 2 kopie první strany pro sebe a druhou kopii zašlete do
Kancelá e úst edí Junáka
Senovážné mám stí 24
116 47 Praha 1

•

Druhou stranu formulá e („Zpráva ošet ujícího léka e“) p edložte po ukon ení lé ení
ošet ujícímu léka i k vypln ní. Pro maximální urychlení pr b hu šet ení škodné události
doporu ujeme zkontrolovat, zda léka vyplnil formulá úpln a neopomn l n které pot ebné
údaje. Vypln ný formulá zašlete na adresu pojiš ovny Generali.

•

Zhotovte si kopii také druhé strany formulá e pro vlastní pot ebu .Tuto ást již nemusíte do
Kancelá e úst edí Junáka posílat.

2. Nej ast jší dotazy k úrazové pojistce
Je n jaká zm na p i vypl ování formulá

oproti p edešlým rok m?

Od roku 2005 existuje nový, nepropisovací formulá , jenž byl upraven v souladu s novým
zákonem o pojiš ovnictví a je k dispozici na www.crdm.cz. Pro oznámení úrazu používejte
prosím výhradn tuto verzi tiskopisu. Starší verze tiskopisu již nebudou akceptovány .
V záhlaví nezapome te vyplnit íslo smlouvy: 0202326385.
Když po ádáme akci, které se ú astní i d ti neorganizované, vztahuje se úrazové pojišt ní i na
n ?
Ano, samoz ejm . P e t te si pozorn l. II smlouvy na úrazové pojišt ní, kterou zasíláme na
všechny okresy a kraje a je ke stažení na stránkách RDM, kde je celé zn ní smlouvy a další
dokumenty http://www.crdm.cz, sekce Pojišt ní.

3. Jak vyplnit nový formulá Oznámení o úrazu?
•
•

U formulá e „Oznámení úrazu“ se vypl uje pouze první strana. Druhou stranu vypl uje léka .
Na p edtišt ný formulá vypl te tyto údaje (h lkovým písmem):
Smlouva íslo: 0202326385

Pojistník (levý sloupec) :
Jméno – vyplnit plný název st ediska (organiza ní jednotky), p i jejíž akci došlo k úrazu
Rodné íslo – vyplnit I O st ediska (organiza ní jednotky)
Telefonní spojení – kontaktní telefon zodpov dné osoby (dosažitelnost – dom ,
zam stnání, mobil)
Adresa – sídlo st ediska (organiza ní jednotky)
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Pojišt ný (pravý sloupec) :
P íjmení, jméno, titul – vyplnit jméno osoby, které se stal úraz - zran ného
Rodné íslo nebo datum narození – r. . nebo datum narození zran ného
Adresa - bydlišt zran ného
Sou asné, p íp. i vedlejší povolání pojišt ného – uvést profesi (u d tí žák nebo student)
Jste-li nezam stnaný – uve te od kdy, p esné datum
Praktický léka pojišt ného – údaje o léka i, kterého pravideln navšt vujete
Další údaje:
P i jaké innosti k úrazu došlo – zaškrtnout p íslušnou variantu nebo vypsat slovy
Datum a hodina, kdy k úrazu došlo - vyplnit datum a hodinu
Kde k úrazu došlo– vyplnit místo a ulici (tábo išt , chatu,...)
Podrobný a p esný popis okolností úrazu (jak k úrazu došlo, jaké je zran ní a jaká ást t la
je poran na) – vše, co je d ležité pro posouzení úrazu
Kdy a kterým léka em byla poskytnuta první pomoc – uvést datum, jméno a kontakt na
léka e
Ošet ující léka v dob úrazu – léka , který ošet uje daný úraz
Orgán Policie R, který provádí vyšet ování… – vyplnit adresu, pokud okolnosti úrazu
vyšet ovala policie
Byl/a-li jste hospitalizován/a, uve te údaje nemocnice – vypl te pouze v p ípad , že jste
byl/a hospitalizován/a, v etn nemocni ního odd lení a data hospitalizace
Byl/a jste již p ed oznamovaným úrazem stižen/a t lesnou nebo smyslovou nemocí nebo
vadou? - zaškrtnout odpovídající variantu, v p ípad , že ano, uve te jakou
Pobíráte invalidní d chod? - zaškrtnout odpovídající variantu
P ípadné pojistné pln ní si p ejete poukázat na: uve te osobní ú et – ú et, na který chcete
poslat platbu. Možnost zaslání pln ní též poštovní poukázkou na adresu (uve te vždy
pouze jednu možnost).
Prohlášení pojišt ného / pojistníka:
D kladn si p e t te prohlášení, které na konci potvrzujete.
jméno a p íjmení pojistníka – uve te jméno a p íjmení vedoucího st ediska / sdružení,
v rámci jehož innosti k úrazu došlo. Dále dopl te razítko st ediska (organiza ní jednotky) a
podpis vedoucího st ediska.
jméno a p íjmení pojišt ného (v p ípad nezletilosti pojišt ného, jméno a p íjmení jeho
zákonného zástupce) – podpis zran ného (nebo zákonného zástupce)
rodné íslo zákonného zástupce
místo, dne – kde a kdy byl dotazník vypln n

Formulá e "Oznámení o úrazu" - jsou k dispozici v kancelá i RDM, v Kancelá i úst edí Junáka a na
všech pobo kách Generali Pojiš ovna a.s. Stáhnout je lze také v pdf formátu na www.crdm.cz, sekce
Pojišt ní nebo na www.generali.cz, sekce Formulá e Pojišt ní osob Dokumenty ke stažení
Formulá e pro hlášení škod

Oznámení o úrazu.

Vypln ný formulá :
zašlete na Generální editelství pojiš ovny Generali
jednu kopii si ud lejte pro sebe - st edisko (organiza ní jednotku)
a jednu zhotovenou kopii zašlete do Kancelá e úst edí Junáka.
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4. Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojišt ním
Úrazové pojišt ní slouží ke zmírn ní následk úrazu. Pokud se tedy stane n jaký úraz (v eské
republice i v zahrani í), postiženému je vyplaceno pojistné pln ní dle smlouvy na úrazové pojišt ní.
len sdružení RDM je automaticky úrazov pojišt n v rámci skupinové úrazové pojistky.
POZOR: Pojistná ochrana se však nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošet ením
úrazu i nemoci v zahrani í, sjednání cestovního pojišt ní nelze tedy opomenout!
Cestovní pojišt ní, resp. pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, slouží k úhrad náklad , které
vzniknou p i pobytu v zahrani í v d sledku úrazu nebo náhlého onemocn ní, jako nap . léka ské
ošet ení, léky, p evoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.
Generali Pojiš ovna a.s. uzav ela s RDM také smlouvu o cestovním pojišt ní, na jejímž základ má
klient po p edložení pr kazu lena sdružení možnost využít nabídku speciálních zvýhodn ných tarif .
Není tedy pojišt n automaticky, musí navštívit pobo ku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do
zahrani í cestovní pojišt ní (viz dále).

5. Nej ast jší dotazy k cestovnímu pojišt ní
Koho se týká pojistná smlouva pro cestovní pojišt ní, uzav ená mezi RDM a GP?
Pojistná smlouva pro cestovní pojišt ní uzav ená mezi eskou radou d tí a mládeže a
pojiš ovnou Generali byla podepsána v roce 2000 a je stále platná. Cestovn pojistit se m že
každý len sdružení, jež je zahrnuto do seznamu sdružení pro úrazovou pojistku (další pokyny a
podmínky viz pojistnou smlouvu pro cestovní pojišt ní na www.crdm.cz).
Jak postupovat p i uzavírání cestovní pojistky?
len sdružení, jenž chce být pojišt n, se dostaví na kteroukoliv pobo ku Generali Pojiš ovny a.s.
Krom b žn vyžadovaných doklad p edloží i písemný doklad od svého sdružení, že je jeho
lenem a že má tudíž právo sjednat si cestovní pojistku. Pracovníci každé pobo ky GP mají k
dispozici seznamy sdružení, jež jsou zahrnuta do úrazové pojistky, ov í si, zda je sdružení v
seznamu zahrnuto a na míst cestovní pojistku sepíší.
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e-mail: skaut@junak.cz
www stránky: http://www.skaut.cz
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