
Zásady používání formuláře
Tento formulář slouží k uplatnění práva na pojistné plnění z pojistné 
smlouvy č. 4950050842 uzavřené Českým olympijským výborem 
(ČOV) pro členy sportovních svazů sdružených v České unii sportu,  
členy (registrované i rekreační cvičence) České obce sokolské, 
a další sportovní subjekty. Podrobnosti o pojištěných osobách  
a pojištěné činnosti jsou uvedeny na internetových stránkách pojistitele  
www.koop.cz.  

Pojištění sjednaná v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojištění osob O-901/14 a Zvláštní pojistné podmínky 
pro úrazové pojištění O-923/14 (viz www.koop.cz).

Pojistnou událostí je úraz, který má za následek tělesné poškození 
nebo smrt, a ke kterému došlo od účinnosti pojistné smlouvy  
1. 1. 2017 při činnosti, na níž se pojištění vztahuje. Nároky z pojištění 
(liší se podle toho, zda pojištěným je dítě, dospělá osoba, nebo 
pracovník / funkcionář) lze uplatnit za:

Tělesné poškození způsobené úrazem – pojistné plnění se vyplácí  
ve formě denního odškodného.

Spolu s  tímto vyplněným formulářem doložte záznam o ošetření 
tělesného poškození bezprostředně po úrazu a lékařské zprávy 
z  dalšího průběhu léčení až do poslední lékařské kontroly. Bylo-li 
tělesné poškození způsobené úrazem léčeno operací, doložte operační 
protokol a propouštěcí zprávu. Došlo-li k úrazu při dopravní nehodě 
nebo zaviněním jiné osoby, doložte usnesení policie.

Trvalé následky úrazu – právo na pojistné plnění se uplatňuje  
na formuláři „Oznámení trvalých následků úrazu“, který je k dispozici 
na internetových stránkách pojistitele www.koop.cz.

Pracovní neschopnost (PN) následkem úrazu 

Spolu s  tímto vyplněným formulářem doložte záznam o ošetření 
tělesného poškození bezprostředně po úrazu a lékařské zprávy 
z  dalšího průběhu léčení až do poslední lékařské kontroly. Bylo-li 
tělesné poškození způsobené úrazem léčeno operací, doložte operační 
protokol a propouštěcí zprávu.

Uplatňujete-li právo na pojistné plnění za ukončenou pracovní 
neschopnost, přiložte kopii V. dílu tiskopisu ČSSZ – 89610 0 
„Rozhodnutí o dočasné PN“. Trvá-li PN déle než tři měsíce, můžete 
pojistitele požádat o zálohu na pojistné plnění. V takovém případě 
přiložte kopii II. dílu uvedeného tiskopisu a ukončení PN doložte jeho 
V. dílem. 

Výše pojistného plnění za tělesné poškození úrazem, trvalé následky 
úrazu a PN následkem úrazu se stanoví podle Oceňovacích tabulek 
pojistitele platných ke dni, k němuž bylo pojistiteli doručeno oznámení 
o příslušné pojistné události. Oceňovací tabulky jsou zveřejněny na 
internetových stránkách pojistitele www.koop.cz.

Úhrada nákladů na invalidní vozík

Z každé pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému, který se 
stane tělesně postiženým v důsledku úrazu, k němuž dojde během 
trvání pojištění, vynaložené náklady na nákup nebo pronájem lékařem 
předepsaného invalidního vozíku, který není hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění nebo je z něj hrazen jen částečně, a to maximálně 
do výše uvedeného limitu v jednom roce trvání pojištění. Pojistitel 
je povinen hradit pouze tu část nákladů, kterou nehradí veřejné 
zdravotní pojištění. V  případě pronájmu invalidního vozíku hradí 
pojistitel náklady tohoto pronájmu, maximálně však do výše kupní ceny 
invalidního vozíku.

Spolu s  tímto vyplněným formulářem doložte originály dokladů 
prokazující výši nákladů na pořízení invalidního vozíku, které musí 
obsahovat jméno a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp. 
rodné číslo a razítko a podpis ošetřujícího lékaře.

Smrt následkem úrazu

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty:
•  kopii úmrtního listu,
•  doklad, v  němž je uvedena příčina smrti (např. lékařská zpráva, 

pitevní protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),
•  usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě 

nebo zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno),
•  název (jméno) a adresa příslušného soudu (notáře), který vyřizuje 

pozůstalost,
•  kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.).

Úhrada nákladů na pohřeb

Po smrti pojištěného následkem úrazu, k němuž dojde během trvání 
pojištění, uhradí pojistitel právnické nebo fyzické osobě, na kterou 
zní účet vystavený ústavem pohřební služby, částku nákladů pohřbu 
pojištěného, a to maximálně do výše uvedeného limitu. Pojištění 
nezahrnuje převoz pozůstatků pojištěného, a to ani z místa úmrtí 
pojištěného do místa trvalého bydliště pojištěného.

Spolu s tímto vyplněným formulářem doložte následující dokumenty:
•  kopii úmrtního listu,
•  doklad, v  němž je uvedena příčina smrti (např. lékařská zpráva, 

pitevní protokol, výpis z matriky, doklad o ohledání mrtvého),
•  usnesení policie v případě smrti, k níž došlo při dopravní nehodě 

nebo zaviněním jiné osoby (bylo-li úmrtí policií vyšetřováno),
•  kontaktní telefon (osoba vyřizující úmrtí, manžel/ka, děti apod.)
•  originály dokladů prokazující výši nákladů, které musí obsahovat 

jméno a příjmení pojištěného, jeho datum narození, resp. rodné 
číslo a razítko a podpis zaměstnance ústavu pohřební služby.


