Úrazové pojištění na okruh
Generali Česká pojišťovna, která působí na trhu již 190 let, představuje své
unikátní úrazové pojištění pro osoby, které se budou účastnit tréninků, volných
jízd nebo závodů na okruhu pro amatérské motocyklové jezdce nebo širokou
veřejnost.

!!!Důležitá informace!!!
Většina standardních úrazových pojištění, které jsou soukromě sjednány, má
motocyklové závody na okruhu vč. účasti na tréninku a volných jízd ve výlukách
jako rizikový sport. Pokud by v tomto případě došlo k úrazu, tak by klient nebyl
odškodněn. Proto důrazně doporučujeme sjednat si úrazové pojištění na okruh.

CENA: 272 Kč za 1 den
Rozsah nároků:
 za smrt následkem úrazu 200 000,- Kč,
 za trvalé následky úrazu s progresivním plněním 800 000,- Kč,
 za dobu nezbytného léčení tělesného poškození úrazem ve dnech 100,- Kč.

Progresivní plnění za trvalé následky
Rozsah trvalých následků v %

Násobek stanoveného plnění %

do 25% včetně

1

nad 25% do 50% včetně

2

nad 50% do 75% včetně

3

nad 75% do 99% včetně

4

100%

5

Doba nezbytného léčení ve dnech
Dojde-li k úrazu pojištěného a doba, která je dle vědy obvykle třeba ke zhojení nebo
ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem delší než jeden týden, vyplatí
pojistitel denní plnění za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního
rozsahu počtu dní, který odpovídá příslušnému poškození, stanovené oceňovací
tabulkou. Denní plnění vyplatí pojistitel načítaně v závislosti na délce doby nezbytného
léčení tělesného poškození způsobeného úrazem násobené příslušným přepočtovým
koeficientem takto:
Délka nezbytného léčení

Přepočtový koeficient

od 1. dne do 28. dne (včetně)

0,5

od 29. dne do 120. dne (včetně)

1

od 121. dne do 240. dne (včetně)

1,5

od 241. Dne do 365 dne (včetně)

2

Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů nebo úrazu, kontaktujte p. Ing. Tomáše Kurandu na tel.
605 267 045.

Proč vybrat Generali Českou pojištovnu?
Je univerzální pojišťovnou, která nabízí profesionální a praxí prověřená řešení pro široké
spektrum klientů – od běžných lidí, drobných živnostníků, přes malé a střední podniky až
po velké společnosti nebo města a obce. Díky možnosti připravit pojištění plně
odpovídající potřebám klienta si vybere opravdu každý.
190 let
Dlouhá a úspěšná historie
Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční institucí se silnou znalostí
českého trhu a mezinárodním zázemím. Její kořeny sahají hluboko do 19. století.
28,7 %
Jednička na trhu
Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech
okolností schopná dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické
inovace i rychlé a profesionální služby.
4 000 000
Spolehlivý partner pro klienty
Miliony klientů si nás vybraly a spoléhají na nás. Když se něco přihodí, mají k dispozici
rozsáhlou pojistnou ochranu, srozumitelné služby a rychlé vyřízení škod.
900
Prodejní místa na dosah
Generali Česká pojišťovna je snadno dostupná napříč celou Českou republikou, a to
nejen ve velkých městech, ale i v těch menších. Naši odborníci jsou připraveni pomoci
klientům s řešením jejich specifických potřeb.

