
Rozsah úrazového pojištění VZP, a.s. platné od 1. 2. 2019 
 

 
Sportovci nad 18 let 
 

 Smrt úrazem - 200 000 Kč 

 Trvalé následky úrazu – 100 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až 
do výše čtyřnásobku pojistné částky  

 Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 100 Kč/den za předpokladu, že doba 
léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu 

 Pohřební výlohy – až do výše 50 000 Kč 

 Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000 Kč 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti do 18let 
 

 Smrt úrazem - 200 000 Kč 

 Trvalé následky úrazu – 100 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až 
do výše čtyřnásobku pojistné částky 

 Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 50 Kč/den za předpokladu, že doba 
léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu 

 Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000 Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rizika Pojistné částky 

Smrt úrazem 200 000 Kč 

Trvalé následky úrazu s 
progresí 

100 000 Kč s progresivním plněním od 25% 
trvalých následků 
až do výše čtyřnásobku pojistné částky 

Denní odškodné za dobu 
nezbytného léčení úrazu 

100 Kč/den za předpokladu, že doba léčení 
přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok 
vzniká zpětně od 1. dne léčení 

Pohřební výlohy až do výše 50 000 Kč (limit) 

Náklady na invalidní vozík až do výše 100 000 Kč (limit) 

Rizika Pojistné částky 

Smrt úrazem 200 000 Kč 

Trvalé následky úrazu s 
progresí 

100 000 Kč s progresivním plněním od 25% 
trvalých následků 
až do výše čtyřnásobku pojistné částky 

Denní odškodné za dobu 
nezbytného léčení úrazu 

50 Kč/den za předpokladu, že doba léčení 
přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok 
vzniká zpětně od 1. dne léčení 

Náklady na invalidní vozík až do výše 100 000 Kč (limit) 



Zaměstnanci 
 

 Smrt úrazem - 120 000 Kč 

 Trvalé následky úrazu – 120 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až 
do výše čtyřnásobku pojistné částky 

 Pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu – 130 Kč/den za předpokladu, že 
pracovní neschopnost přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne 
pracovní neschopnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rizika Pojistné částky 
Smrt úrazem 120 000 Kč 

Trvalé následky úrazu s 
progresí 

120 000 Kč s progresivním plněním od 25% 
trvalých následků  
až do výše čtyřnásobku pojistné částky 

Pojištění pracovní 
neschopnosti následkem 
úrazu 

130 Kč/den za předpokladu, že pracovní 
neschopnost přesáhne karenční dobu 21 dní, 
pak nárok vzniká zpětně od 1. dne pracovní 
neschopnosti 


