
Účelem srovnávače pojištění (systému) není zprostředkování pojištění nebo doporučení pojistného produktu, ale automatizované srovnání vybraných
parametrů některých pojistných produktů některých pojišťoven na základě kritérií zadaných do systému uživatelem. Srovnávané údaje a hodnoty jsou
provozovateli  srovnávače sdělovány jednotlivým pojišťovnami.  Provozovatel  srovnávače,  společnost SAB servis,  s.r.o.  (dále jen „SAB“) ani  žádný ze
smluvních partnerů (finančních poradců) SAB neodpovídá za správnost,  obsah, ani  úplnost těchto údajů,  což uživatel  systému bere použitím systému na
vědomí. Uživatel si je také vědom a použitím systému souhlasí s tím, že vůči SAB, ani žádnému z jejích smluvních partnerů nemá žádné nároky, které
vyplývají z obsahu a činnosti systému nebo z jakýchkoli údajů ze systému. Pro případ, že by nějaký takový nárok uživatele existoval nebo vznikl, se jej
uživatel tímto vůči SAB a jejím smluvním partnerům vzdává, a to včetně případných budoucích nároků.
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Informace k pojišťovnám

Allianz

Allianz pojišťovna je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který chrání život a majetky 80
milionů lidí ve více než 70 zemích. V České republice působí od r. 1993. Od té doby prošlo jejich rukama přes 9 milionů
smluv, a drží si tak místo 3. největší pojišťovny u nás. Pojišťuje více než 700 tisíc českých řidičů, majitelů nemovitostí a
turistů.

ČSOB

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna nabízející široké portfolio životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické
osoby. Vznikla v Pardubicích 17.4.1992 a pod současným názvem působí na trhu od 6.1.2003.

Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna využívá bankopojistný obchodní model, jehož počátky se váží k roku 2001, kdy Société Générale, S.A.,
vstoupila do Komerční banky, a.s. KP využívá statutu univerzální pojišťovny, který umožňuje poskytovat služby v oblasti
životního i neživotního pojištění, a to nejen v České republice, ale na základě jednotné licence i v rámci celé EU. Od roku
2008 KP úspěšně spolupracuje se zahraničními společnostmi ze skupiny SG.

Uniqa

UNIQA pojišťovna, založena v roce 1993, je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro
jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA (do roku 2001 předchůdkyni Česko-
rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Od počátku existence využívá UNIQA stabilního finančního zázemí,
know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.
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Allianz
Život

1.5.2020

ČSOB
Forte

1.9.2019

KB poj
Nový Elán

24.6.2020

Uniqa
Domino
1.9.2020

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

ČEKACÍ DOBY (V MĚSÍCÍCH)

nejzazší lhůta pro stanovení rozsahu TN 36 36 36 48

kdy nejpozději se musí TN projevit, aby se plnilo? 36 36 36 48

jak dlouho po úrazu na něj nesmí pojištěný zemřít, aby se
plnilo? 1 6 N/A 12

obecná omezeně 0 0 0

OKOLNOSTI PŘED VZNIKEM POJIŠTĚNÍ

plní za onemocnění/úraz diagnostikovaný před počátkem
pojištění? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní při uvedení nepravdivých/neúplných podstatných
informací při sjednání? ne ne ne ne

SPORTY A RIZIKOVÉ AKTIVITY

plní při provozování leteckého sportu? omezeně ne ne omezeně

plní při vyhlídkovém letu? ano omezeně omezeně omezeně

plní při provozování motoristického sportu? omezeně ano ne omezeně

plní při horolezeckém sportu? omezeně ne omezeně omezeně

plní při aktivní účasti na organizovaných sportovních
soutěžích? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní při vysokohorské turistice v náročnějších
podmínkách? omezeně omezeně omezeně ano

plní při potápění s dýchacím přístrojem? omezeně ne omezeně ano

plní při ostatních rizikových sportech? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní při profesionálním fotbalu? omezeně ano omezeně ano

plní při ostatních profesionálních sportech mimo hokej a
fotbal? omezeně ano omezeně ano

plní při profesionálním hokeji? omezeně ano omezeně ano

PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

plní při páchání trestné činnosti - úmyslné? ne ne omezeně ne
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plní při páchání trestné činnosti - nedbalostní? ne omezeně omezeně omezeně

plní při řízení motorového vozidla bez oprávnění? omezeně ne ne ne

plní při řízení motorového vozidla bez platného TP? ano ano ano ano

plní při úrazu v důsledku závažného porušení bezpečnosti
práce (BOZP)? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní, pokud není zaplacené první pojistné? ne ne ano ne

plní v příčinné souvislosti s alkoholem / omamnými
látkami? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní při neprodleném nevyhledání lékařské péče? omezeně ne ano omezeně

plní při využití všeobecně neuznaných léčebných metod /
nerespektování rad lékaře? omezeně ne ano omezeně

PLNĚNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

plní při nukleární katastrofě? ano ne ne ano

plní při působení jaderné energie? ano omezeně ne ano

plní při chemické a biologické kontaminaci? ano omezeně ano ano

plní při účasti na bojových a válečných akcích a
vnitrostátních nepokojích - mimo službu? omezeně ne ne omezeně

plní při účasti na bojových a válečných akcích a
vnitrostátních nepokojích - vojáci, policisté v službě? omezeně ne ne omezeně

plní v souvislosti s teroristickými událostmi? ano omezeně omezeně omezeně

UDÁLOSTI KTERÉ SI POJIŠTĚNÝ ZPŮSOBÍ SÁM

plní při působení vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
pojištěného? ano ano ano ano

plní při pokusu o sebevraždu a za úmyslné
sebepoškození? ne ne ne ne

VYLOUČENÉ DIAGNÓZY

plní za poškození trvalých zubů? ano ano ano ano

plní za úraz v důsledku duševní poruchy? ano ne ano ano

plní za duševní poruchy v důsledku úrazu? ne omezeně ne ne

plní při poruše vědomí? ano omezeně ano ano
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plní za poškození kloubů, šlach a šlachových pochev,
svalových úponů, tíhových váčků? omezeně omezeně ano ano

plní za úraz při infarktu? ano ne ano ano

plní za otravy, alergie? ano omezeně omezeně omezeně

plní za úraz při mrtvici? ano ne ano ano

plní za jiné události, než vyjmenované v oceňovací
tabulce? ano ano ano ano

plní za úraz následkem diagnostických, život
zachraňujících, léčebných zákroků? ano omezeně omezeně ano

plní při epileptickém záchvatu? ano ne ano ano

plní při cukrovce? ano ne ano ano

plní za únavové zlomeniny? ne ne ne ne

plní za habituální luxace? ano ne ano ano

plní za poškození dočasných, umělých nebo nevitálních
zubů? ne ne ne ne

plní za kýlu (břišní/tříselní)? ne ne ne omezeně

plní za porušení Achillovy šlachy? ano ano ano ano

plní za poškození meziobratlových plotének? omezeně omezeně omezeně omezeně

plní za onemocnění zad (diagnózy M40 - M54)? omezeně ne omezeně omezeně

JINÉ

plní za působení azbestu při práci s azbestem? ano ano ano ano

plní při nesprávně určené rizikové skupině? omezeně omezeně omezeně omezeně

pojišťovna NEMŮŽE měnit oceňovací tabulku (mimo
zákonných důvodů) ano ano ano ano


