Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace
automobilového sportu AČR pro rok 2016
Také pro rok 2016 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro
držitele licence Federace automobilového sportu AČR.
Nově je nabízeno připojištění úplné trvalé invalidity. Současně na základě vysokého
škodného průběhu v předchozích letech došlo k navýšení pojistného.
Rámcová smlouva je připravena ve spolupráci s pojišťovnou AIG Europe Limited,
organizační složka pro Českou republiku, kdy partnerem a pojišťovacím makléřem je
výhradně společnost RENOMIA, a. s.
Nabídka pojištění zahrnuje dvě základní varianty:
1. pro držitele mezinárodní licence
2. pro držitele národní licence.
Pojistné částky a rozsah pojistného krytí jsou nastaveny tak, aby splňovaly základní
požadavky mezinárodních federací. V případě zájmu o zvýšení pojistného ochrany
doporučujeme sjednání individuální smlouvy u pojistitele dle Vašeho výběru, která by
rozšířila pojištění AIG pojišťovny.
Výhody úrazového pojištění prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy č. 8001052713:
- pojistné krytí po dobu 24 hodin denně
- vztahuje se na škody vzniklé provozováním automobilového sportu i mimo něj
- nižší pojistné než v případě sjednání individuálních pojistných smluv
- možnost připojištění hospitalizace
- možnost připojištění zlomenin a popálenin
- nově možnost připojištění úplné trvalé invalidity následkem úrazu.

1) Varianta I.
Úrazové pojištění + léčebné výlohy v zahraničí a repatriace (cestovní pojištění)
5 variant komplexního pojištění, které zahrnuje cestovní pojištění a úrazové pojištění.
Možnost volby územního rozsahu Evropa nebo Svět.
A dále možnost sjednání připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu,
popálenin, zlomenin a úplné trvalé invalidity.

1) Varianta II.
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu
Možnost sjednání ve 2 variantách dle výše pojistných částek.
K této variantě, která obsahuje pouze úrazové pojištění, si může závodník sjednat
jednorázově cestovní pojištění pro výjezd do zahraničí – cena se určuje podle počtu dní
strávených v zahraničí a podle destinace Evropa či svět (varianta III).

A dále možnost sjednání připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu,
popálenin, zlomenin a úplné trvalé invalidity.
V případě jakýchkoliv dotazů k rozsahu pojistného krytí či zájmu o individuální
nabídku pojištění (pokud Vám například nestačí nabízené limity či připojištění) prosím
kontaktujte zástupce společnosti RENOMIA, a. s.:
Adéla Kryšková
tel: 221 421 749, mobil: 725 409 542
adela.kryskova@renomia.cz

Jak sjednat pojištění
Žadatelé vyplní formulář „PŘIHLÁŠKA K ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ nebo „PŘIHLÁŠKA
K CESTOVNÍMU A ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ. Přihlášky jsou zveřejněny na webových
stránkách FAS AČR a v sídle FAS AČR, Opletalova 29, Praha 1.
Vyplní jméno, příjmení, adresu, rodné číslo a telefon a zvolí si VYBRANOU VARINATU
pojištění. Pokud má zájem o připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem
úrazu, popálenin nebo zlomenin a zvolí si VYBRANOU VARINATU připojištění. Do kolonky
CELKOVÉ POJISTNÉ uvede příslušnou částku za všechna zvolená pojištění.
1. odevzdá vyplněnou přihlášku a uhradí pojistné v sídle FAS AČR, Opletalova 29,
Praha 1 – Jitka Frydrychová
2. odešle částku za pojistné na účet FAS AČR (107- 8770960207/0100, v.s. číslo
licence nebo jméno) a doklad o provedené transakci přiloží k podepsanému
formuláři přihlášky k úrazovému pojištění. Přihlášku společně s originálem žádosti o
licenci odešle poštou na sekretariát - Jitka Frydrychová, Opletalova 29, 110 00
Praha 1 nebo emailem: frydrychova@autoklub.cz
3. odevzdá vyplněnou přihlášku a uhradí pojistné ve Středisku automobilového sportu
FAS AČR
Jako doklad o uzavření pojištění obdrží jezdec „Potvrzení o uzavření úrazového
pojištění“ nebo Asistenční kartičku pojištěného (dle zvolené varianty pojištění).

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ ÚRAZOVÉHO A CESTOVNÍHO
POJIŠTĚNÍ
VARIANTA I. – pro držitele mezinárodní licence FAS AČR
VARIANTA

VARIANTA

VARIANTA

VARIANTA

C1

C2

C3

C4 a C5

2 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč

2 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč

5 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč

5 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč

v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu

v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu

v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu

v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

nesjednává se
nesjednává se

nesjednává se
nesjednává se

nesjednává se
nesjednává se

nesjednává se
nesjednává se

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

700 000 Kč
1 500 000 Kč
20 000 000 Kč

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
20 000 000 Kč

700 000 Kč
1 500 000 Kč
20 000 000 Kč

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
20 000 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

500 Kč
365 dní
ANO

1 000 Kč
365 dní
ANO

500 Kč
365 dní
ANO

1 000 Kč
365 dní
ANO

Zahraniční soukromé cesty

ANO

ANO

ANO

ANO

Zimní sporty

ANO

ANO

ANO

ANO

EVROPA

EVROPA

EVROPA

EVROPA / SVĚT

60 dní

60 dní

60 dní

60 dní

Roční sazba pojistného na
osobu Evropa

900 Kč

1 600 Kč

1 260 Kč

1 940 Kč (C4)

Roční sazba pojistného na
osobu Svět

-

-

-

2 230 Kč (C5)

Léčebné výlohy
- spoluúčast
Výlohy na akutní zubní ošetření
Výlohy na převoz pojištěné osoby
Asistenční služby
Telefonní hovory na tísňovou linku
Pojištění přivolané osoby
Limit pojistného plnění na jeden den
pobytu
Právní výlohy
Pojištění náhrady cestovních
dokladů
Pojištění odpovědnosti
–
na zdraví
–
na majetku
Zavazadla
- Limit na jedno zavazadlo
- Limit na jednu položku
Pojištění úrazu
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození následkem
úrazu
- limit pro jednu událost
Právní pomoc a kauce v případě
dopravní nehody
Pojištění denních dávek při
hospitalizaci v zahraničí
- maximální výplata
Zahraniční pracovní cesty

Územní platnost
Maximální délka jedné cesty

V rámci České republiky se pojištění vztahuje pouze na pojištění úrazu, a to na smrt následkem
úrazu a trvalé tělesné poškození!
V případě vzniku Trvalých následků úrazu bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění v % výši dle
oceňovacích tabulek (podrobně pojistné podmínky strana 5 – bod A2.4).

Možnost sjednání připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu,
popálenin, zlomenin a úplné trvalé invalidity.

VARIANTA II. – pro držitele národní licence
Položka

VARIANTA N1

VARIANTA N2

Smrt následkem úrazu

100 000 Kč

260 000 Kč

Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
- lineární plnění (% dle oceňovacích tabulek *)

150 000 Kč

520 000 Kč

310 Kč

950 Kč

Sazba pojistného na osobu a rok

Možná připojištění k variantě I. a II.:
Denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu
Položka
Hospitalizace následkem úrazu
- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění poskytováno

Sazba pojistného na osobu a rok

VARIANTA H1
VARIANTA H2
Pojistná částka
500 Kč
1 000 Kč
0 dní
0 dní
365 dní
365 dní

195 Kč

385 Kč

Popáleniny:
Položka
Popáleniny (% dle oceňovacích tabulek *)

VARIANTA P1
VARIANTA P2
Pojistná částka
25 000 Kč

50 000 Kč

- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění poskytováno

0 dní
365 dní

0 dní
365 dní

Sazba pojistného za pojistné období

105 Kč

165 Kč

Zlomeniny a luxace:
Položka
Zlomeniny
Zlomenina kyčle, páteř, zad, stehenní kost
Zlomenina kolene, kotníku, ramenní lopatky, klíční kosti, lokte
nebo zápěstí
Zlomenina prstu nebo prstů, palec, spodní čelisti, žebra nebo
žeber

VARIANTA Z1
VARIANTA Z2
Pojistná částka
25 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
50 000 Kč
12 500 Kč
25 000 Kč
6 250 Kč

12 500 Kč

V případě ostatních zlomenin neuvedených výše je vyplaceno plnění dle % uvedených v oceňovacích
tabulkách (pojistné podmínky CZ-AH-GROUP-01/2014, str. 6, bod A7.). V případě otevřené nebo vícečetné
zlomeniny se pojistné plnění stanovené podle tohoto článku zdvojnásobí.
Max. pojistné plnění je do výše sjednané pojistné částky, tj . 25 000 Kč nebo 50 000 Kč dle zvolené
varianty.

Luxace kyčel, páteř, záda, stehenní kost
Luxace koleno, kotník, lopatka, klíční kost, loket nebo zápěstí
Luxace prstu nebo prstů, palce, spodní čelist, žebra nebo žeber
- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění poskytováno

Sazba pojistného za pojistné období

12 500 Kč
6 250 Kč
3 125 Kč
0 dní
365 dní

25 000 Kč
12 500 Kč
6 250 Kč
0 dní
365 dní

900 Kč

1 780 Kč

V případě vzniku Luxace (vymknutí kloubu, vykloubení) = kloubní zranění, při němž se kloubní plochy
vychylují ze svého obvyklého postavení a nedotýkají se, bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění
dle přehledu a poškození.

* oceňovací tabulky jsou součástí pojistných podmínek strana 5 a 6

NOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ - Úplná trvalá invalidita následkem úrazu:
Položka

VARIANTA I1
VARIANTA I2
Pojistná částka

Úplná trvalá invalidita následkem úrazu

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

200 Kč

300 Kč

Sazba pojistného za pojistné období

V případě vzniku Úplné trvalé invalidity následkem úrazu, z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %, kdy pracovní schopností se
rozumí schopnost pojištěného vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a
duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a
předchozím výdělečným činnostem.
Invaliditu a datum jejího vzniku stanovuje pojistitel na základě rozhodnutí příslušného organu statní
správy o přiznání či změně alespoň III. stupně invalidity.

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ ÚRAZOVÉHO A CESTOVNÍHO
POJIŠTĚNÍ - jednorázové krátkodobé pojištění
VARIANTA III. – jednorázové mezinárodní pojištění – denní sazba
Položka
Léčebné výlohy
- spoluúčast
Výlohy na akutní zubní ošetření
Výlohy na převoz pojištěné osoby
Asistenční služby
Telefonní hovory na tísňovou linku
Pojištění přivolané osoby
Limit pojistného plnění na jeden den pobytu
Právní výlohy
Pojištění náhrady cestovních dokladů
Pojištění odpovědnosti
– na zdraví
– na majetku
Zavazadla
- Limit na jedno zavazadlo
- Limit na jednu položku
Pojištění úrazu
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození následkem úrazu
- limit pro jednu událost
Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody
Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí
- maximální výplata

Denní sazba na 1 osobu – Evropa / Svět

VARIANTA 1
2 000 000 Kč
0 Kč

VARIANTA 2
5 000 000 Kč
0 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

v rámci limitu léčebných
výloh
bez limitu
2 000 Kč
150 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč

v rámci limitu léčebných
výloh
bez limitu
2 000 Kč
150 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč

nesjednává se
nesjednává se

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč

nesjednává se
nesjednává se

20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

700 000 Kč
1 500 000 Kč
5 000 000 Kč

700 000 Kč
1 500 000 Kč
5 000 000 Kč

200 000 Kč
500 Kč
365 dní

200 000 Kč
500 Kč
365 dní

25 Kč / 45 Kč

30 Kč / 50 Kč

Územní rozsah pojištění:
- smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu – celý svět
- pojištění zlomenin – celý svět
- pojištění popálenin – celý svět
- denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu – celý svět
- cestovní pojištění – dle zvoleného rozsahu – Evropa nebo celý svět mimo ČR

Co dělat v případě pojistné události
V případě pojistné události, vzniklé z cestovního pojištění v zahraničí, pojištěný jezdec
musí kontaktovat asistenční službu AIG Travel Guard, a to na telefonním čísle +420
225 341 156.
V případě jakékoliv platby v hotovosti za ošetření, je nutné uschovat originál účtu za ošetření
nebo za léky. Doporučujeme vyžádat si kopii lékařské zprávy, kterou bude pojistitel
požadovat.
V případě odcizení věcí je nutné v zahraničí kontaktovat policii a nechat si vystavit protokol o
odcizení.
V případě, že budete uplatňovat následné pojistné plnění (proplacení účtů, uplatnění denních
dávek při pobytu v nemocnici, odškodnění za trvalé následky apod.) nahlaste, prosím bez
zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo e-mailem na adresu
pojišťovacího makléře RENOMIA, a. s., Bc. Radek Blažek, Na Florenci 15, Praha 1,
radek.blazek@renomia.cz.
Pokud si v zahraničí v případě vzniku škodné události nebo úrazu sjednáte služby jako
je např. nadstandardní lékařské ošetření, převoz apod. mimo předchozí konzultaci
s asistenční službou AIG Travel Guard, není pojišťovna AIG povinna vzniklé náklady
uhradit.
Pro snadnější průběh komunikace v případě vážnějších zranění s těžším průběhem
léčby např. bez možnosti komunikace s okolím, doporučujeme před odjezdem do
zahraničí informovat Vaše blízké, rodinné příslušníky, spolucestující o skutečnosti, že jste
pojištěn u AIG pojišťovny a při pojistné události je nutné kontaktovat asistenční službu Travel
Guard na telefonním čísle +420 225 341 156 a uvést číslo pojistné smlouvy 8000904612.

PŘÍKLADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu:
V případě vzniku trvalého tělesného poškození následkem úrazu bude pojištěnému
vyplaceno pojistné plnění dle % oceňovací tabulky (podrobně pojistné podmínky strana 5 –
bod A2.4). Trvalé tělesné poškození hodnotí revizní lékař pojišťovny na základě zaslané
zdravotní dokumentace.
Omezení hybnosti palce levé nohy těžkého stupně dle bodu A 2.4 d):
1) sjednaná varianta N1
– ¾ z 15% = 11,25% z pojistné částky = 16 875 Kč
2) sjednaná varianta N2
– ¾ z 15% = 11,25% z pojistné částky = 58 500 Kč

Popáleniny:
V případě vzniku Popálenin bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění dle % oceňovací
tabulky (podrobně pojistné podmínky strana 6 – bod A8).

1) sjednána variant P2
- popálenina prvního stupně 5 % nebo více, ale méně než 10 % povrchu těla
= 3% z pojistné částky = 1 500 Kč
- popálenina prvního stupně 40 % nebo více, ale méně než 50 % povrchu těla
= 20 % z pojistné částky = 10 000 Kč
- popáleniny dýchacích cest = 30 % z pojistné částky = 15 000 Kč.

2) sjednána varianta P1
- popálenina druhého, třetího nebo čtvrtého stupně 9 % nebo více, ale méně než 18 %,
povrchu těla
= 35 % = 8 750 Kč
- popálenina druhého, třetího nebo čtvrtého stupně 27 % nebo více povrchu těla
= 100 % = 25 000 Kč.

Zlomeniny:
V případě vzniku Zlomeniny bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění dle uvedeného
přehledu a poškození. V případě, že vzniklé zlomeniny nebudou ve výčtu uvedené tabulky,
bude pojištěnému vyplaceno plnění dle % oceňovací tabulky (podrobně pojistné podmínky
strana 6 – bod A7).
Jedná se o ostatní zlomeniny, které nejsou uvedeny ve výše uvedené tabulce.
Například:
a) pánve (s výjimkou kostrče), paty
30 %
b) spodní části dolní končetiny, horní nebo dolní části horní končetiny
20 %
c) čéšky, hrudní kosti, ruky (s výjimkou prstů a zápěstí), chodidla (s výjimkou prstů a paty) 10 %
d) lícní kosti, kostrče, horní čelisti, nosu
8%
1) sjednána variant Z1
- zlomenina kolena, lokte, zápěstí, lopatky, kotníku nebo klíční kosti = dostanete 12 500 Kč
- zlomenina vřetení kosti = dle oceňovacích tabulek 20% = 20% z 25 000 Kč = 5 000 Kč
2) sjednána variant Z2
- zlomenina kolena, lokte, zápěstí, lopatky, kotníku nebo klíční kosti = dostanete 25 000 Kč
- zlomenina vřetení kosti = dle oceňovacích tabulek 20% = 20% z 50 000 Kč = 10 000 Kč
- zlomenina vřetení kosti = dle oceňovacích tabulek 20% = 20% z 50 000 Kč = 10 000 Kč

Upozornění:
Tento dokument shrnuje základní informace o pojištění. Další podrobnější informace k podmínkám pojištění jsou uvedeny ve
všeobecných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních, které Vám pracovníci RENOMIA rádi poskytnou a vysvětlí. Nabídka
pojištění vychází z Vámi poskytnutých informací a požadavků na pojištění. Informujte nás o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na
změnu rizika a parametrů pojištění.
Pojem „nabídka pojištění“ není v tomto dokumentu užíván jako návrh na uzavření smlouvy (nabídka) ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. a
ustanovení § 2758 a § 2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Nabídkou
pojištění se pro účely tohoto dokumentu rozumí indikace podmínek pojištění, které je pojistitel za předpokladu shodnosti a správnosti
předaných údajů a sdělených požadavků připraven sjednat v pojistné smlouvě. Tento dokument tak není závazným návrhem na uzavření
pojistné či jakékoliv jiné smlouvy a jako takový nemůže být v souladu s ust. § 1733 ObčZ přijat a nemůže bezprostředně vést k uzavření
smlouvy. V případě zájmu o uzavření pojistné smlouvy bude ze strany pojistitele vystaven samostatný návrh pojistné smlouvy, jehož
předložení Vám rádi zprostředkujeme.
Pokud Vám není cokoliv srozumitelné, vyžádejte si prosím vysvětlení, rádi Vám poskytneme potřebné informace.

