Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace
motocyklového sportu AČR
Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele
licence Federace motocyklového sportu AČR .
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 2 základní varianty a to pro závodníky s národní licencí a
mezinárodní licencí. Varianta 3 je doplňkem k národní licenci (jednorázové cestovní pojištění
pro závodníky, kteří absolvují zahraniční závody spíše výjimečně).
Pojistné částky a rozsah pojistného krytí jsou nastaveny tak, aby splňovaly základní požadavky
mezinárodních federací. V případě zájmu o zvýšení pojistného ochrany a nastavení
individuálního rozsahu pojistného krytí, kontaktujte společnost RENOMIA, a. s., která Vám
připraví individuální nabídku pojištění ostatních pojistitelů, dle Vašich požadavků a potřeb.
Výhody úrazového pojištění prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy č. 8000904612:
- výrazně nižší pojistné oproti individuálně sjednávaným smlouvám
- pojistné krytí po dobu 24 hodin denně
- vztahuje se na škody vzniklé provozováním motocyklového sportu i mimo něj
- možnost připojištění zlomenin a popálenin.

1) Varianta I. – národní pojištění:
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu
Možnost sjednání ve 3 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 denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu ve dvou
variantách – 500 Kč a 1 000 Kč na den, pojištění popálenin a zlomenin.

2) Varianta II. – mezinárodní pojištění:
Úrazové pojištění + léčebné výlohy v zahraničí a repatriace (cestovní pojištění)
Toto pojištění splňuje požadavek na krytí:
Smrt následkem úrazu 25 000 EUR
Trvalé následky úrazu 50 000 EUR
Léčebné výlohy
10 000 EUR
Repatriace
4 000 EUR
Dále je možnost sjednání denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu ve dvou
variantách – 500 Kč a 1 000 Kč na den, pojištění popálenin a zlomenin.

Máte tak možnost volby:
a) sazbu ročního pojistného krytí do zahraničí (na opakované výjezdy s limitem délky
jednoho výjezdu max. 60 dní) včetně úrazového pojištění, které platí i v ČR
b) krytí pouze úrazového pojištění a jednorázové rozšíření na zahraniční podle potřeby denní sazba.
Důvodem této konstrukce je skutečnost, že někteří závodníci mají mezinárodní licenci celoroční
a někteří si pouze rozšiřují licenci pro ČR na omezený počet dnů.
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 – národní licence“ nebo
„PŘIHLÁŠKA K CESTOVNÍMU A ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ – mezinárodní licence“. Přihlášky
jsou zveřejněny na webových stránkách FMS AČR, dále jsou k dispozici na jednotlivých SMS.
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 na jednotlivých SMS
1. odešle částku za pojistné spolu s poplatkem za licenci a doklad o provedené transakci
přiloží k podepsanému formuláři přihlášky k úrazovému pojištění. Přihlášku společně
s originálem žádosti o licenci odešle poštou na sekretariát FMS AČR, Opletalova 29,
Praha 1. nebo emailem: nepomucka@autoklub.cz

Pojištění bude uzavřené na základě obdržené platby společně s vystavením licence.
Společně s licencí jezdec obdrží, jako doklad o uzavření pojištění „Potvrzení o uzavření
úrazového pojištění“ nebo Asistenční kartičku pojištěného (dle zvolené varianty pojištění).

Co dělat v případě pojistné události:
V případě pojistné události, vzniklé z cestovního pojištění při cestě do zahraničí, pojištěný jezdec
kontaktuje 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. V případě odcizení věcí je nutné v zahraničí kontaktovat policii a nechat si vystavit
protokol o odcizení.
Vznik škodné události nahlaste 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.

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ
VARIANTA I. – národní pojištění:
VARIANTA

VARIANTA

VARIANTA

N1

N2

N3

Smrt následkem úrazu

100 000 Kč

260 000 Kč

1 300 000 Kč

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

150 000 Kč

520 000 Kč

2 600 000 Kč

280 Kč

860 Kč

4 190 Kč

Položka

Sazba pojistného na osobu a rok

Možnost sjednání denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu
Položka

VARIANTA

VARIANTA

H1

H2

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

500 Kč
0 dní
365 dní

1 000 Kč
0 dní
365 dní

Sazba pojistného na osobu a rok

175 Kč

350 Kč

Položka

VARIANTA
P1

VARIANTA
P2

Popáleniny (% dle oceňovacích tabulek *)

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

95 Kč

150 Kč

Možnost připojištění popálenin:

Možnost připojištění zlomenin a luxace:
Položka
Zlomenina kyčle, páteř, zad
Zlomenina kolene, kotníku, ramenní lopatky, klíční kosti, lokte
nebo zápěstí
Zlomenina prstu nebo prstů, palec, spodní čelisti, žebra nebo
žeber
Ostatní zlomeniny (% z pojistné částky dle oceňovacích tabulek)
Luxace kyčel, páteř, záda
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

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

12 500 Kč

25 000 Kč

50 000 Kč

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

25 000 Kč
12 500 Kč
6 250 Kč
0 dní
365 dní
1 620 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

Příklady pojistného plnění trvalého tělesného poškození následkem úrazu:
V případě vzniku trvalého tělesného poškození následkem úrazu bude pojištěnému
vyplaceno pojistné plnění dle % oceňovací tabulky (podrobně pojistné podmínky strana 14 – bod
A.2.4). 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
3) sjednaná varianta N3
– ¾ z 15% = 11,25% z pojistné částky = 292 500 Kč
Příklady pojistného plnění popálenin:
V případě vzniku Popálenin bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění dle % oceňovací
tabulky (podrobně pojistné podmínky strana 15 – bod A.8).
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.
Příklady pojistného plnění zlomenin:
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 15 –
bod A.7).
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

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ
POJIŠTĚNÍ - roční karta

ÚRAZOVÉHO

A

CESTOVNÍHO

VARIANTA II. – mezinárodní pojištění:

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
Zahraniční soukromé cesty
Zimní sporty
Územní platnost
Maximální délka jedné cesty

VARIANTA

VARIANTA

VARIANTA

C1

C2

C3

VARIANTA

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

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč

nesjednává se
nesjednává se

nesjednává se
nesjednává se

20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 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

1 000 Kč
365 dní

500 Kč
365 dní

1 000 Kč
365 dní

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

EVROPA

EVROPA /

EVROPA

EVROPA / SVĚT

60 dní

60 dní

60 dní

60 dní

Roční sazba pojistného na
osobu Evropa

820 Kč (C1)

Roční sazba pojistného na
osobu Svět

-

1 450 Kč (C2) 1 150 Kč (C3)
-

-

1 760 Kč
(C4)
2 025 Kč
(C5)

V rámci České republiky se pojištění vztahuje pouze na pojištění úrazu, a to na smrt následkem úrazu a
trvalé tělesné poškození.

Možnost sjednání samostatné denní dávky pro případ hospitalizace ve výši 500 Kč a 1000
Kč.
Možnost připojištění popálenin a zlomenin ve stejném rozsahu jako u národního pojištění.

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ ÚRAZOVÉHO
POJIŠTĚNÍ - cena za osobu a den

A

CESTOVNÍHO

VARIANTA III. – jednorázové mezinárodní pojištění (připojištění k jednorázovému souhlasu se
startem v zahraničí):
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

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

Denní sazba na 1 osobu - Evropa

22 Kč

28 Kč

Denní sazba na 1 osobu - Svět

38 Kč

45 Kč

V rámci České republiky se pojištění vztahuje pouze na pojištění úrazu, a to na smrt následkem úrazu a
trvalé tělesné poškození.

Možnost sjednání samostatné denní dávky pro případ hospitalizace ve výši 500 Kč a 1 000
Kč.
Možnost připojištění popálenin a zlomenin ve stejném rozsahu jako u národního pojištění.

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

