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UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsána u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, č. vložky 2012. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 

Kolektivní pojišt ění  
pro členy OS DOSIA  

 

Informační 
list 

Přehled základních parametrů: 

Typ pojištění Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí 

zdravotní způsobilosti k výkonu práce 

Pojistná doba 1 rok s výročím k 1.11. 

Pojištění dospělé osoby 1 dospělá osoba 

Frekvence placení pojistného   ročně 

Daňově optimalizován ne 

Maximální vstupní věk do pojištění 55 let 

Maximální věk konce pojištění 60 let 

         

POJISTNÉ KRYTÍ: 
Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce (činnosti) řidiče 

autobusu, tramvaje, trolejbusu (řidiče městské hromadné dopravy, řidiče veřejné linkové dopravy) či 

strojvedoucího metra. 

 
PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO: 
Pojištění si může uzavřít člen OS DOSIA, který je zaměstnancem a současně vykonává práci 

v pracovním poměru. 

 
POJISTNÉ PLNĚNÍ: 
Pojistným plněním v případě pojistné události je výplata měsíční částky ve výši 18.000,- Kč a to po 
dobu 6 měsíců. 
 
ZA POJISTNOU UDÁLOST SE NEPOVAŽUJE A POJISTITEL NENÍ POVINEN POSKYTNOUT 
POJISTNÉ PLNĚNÍ: 

 
Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené 

na základě nemoci z povolání. 
 
Dále se za pojistnou událost se nepovažuje rozhodnutí o zdravotní nezpůsobilosti ze zdravotního 

důvodu v důsledku úrazu či onemocnění vzniklých následkem: 

a) pokusu o sebevraždu před uplynutím 2 let od sjednaného počátku pojištění; 

b) přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou; 

c) přímé nebo nepřímé souvislosti s bojovými akcemi nebo válečnými událostmi všeho druhu; 

d) účasti na vzpouře, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojích; 

e) aktivní účasti na závodech či exhibicích nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových 

jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech; 

f) letecké přepravy, při které byl pojištěný členem leteckého personálu dopravce na palubě 

havarovaného letadla; 

g) úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného; 

h) požívání alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky; 

i) duševních poruch dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotnických 

problémů (ve znění 10. revize, MKN-10, a jejich aktualizovaných verzí) – WHO 1992 skupiny V. 

Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99). 
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POSTUP PŘI HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ: 

V případě pojistné události je pojištěný, kterému nastala pojistná událost, povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit pojistiteli.  Pojistnou událost lze nahlásit následujícími způsoby: 
 
a) písemně na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6; 
b) e-mailem na adresu: uniqa@uniqa.cz; 
c) telefonicky na telefonní linku: 488 125 125; 
d) internetovým hlášením přes webový formulář na stránkách www.uniqa.cz. 
 
 

Úplné znění závazných podmínek pojištění je k dispozici u pojistníka (OS DOSIA). 
 

 

Platnost od: 1.6.2016 

 


