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Trvalé následky každý 20. úraz,
který je nahlášen pojišťovně.

Největší problém představují úrazy, které zanechají trvalé následky.

U dospělých ve věku 15 let a více se jedná nejčastěji o úrazy

Sport Domov Práce a škola Dopravní nehoda
22 % 8 %21 % 15 %

Pojišťovny v případě úrazu vyplácejí určité procento
sjednané pojistné částky v závislosti na vážnosti tělesného poškození.

Konkrétní výše plnění pojišťovny závisí na oceňovacích tabulkách pojišťovny a progresivním plnění
(tj. u vážnějších úrazů se plnění nepočítá ze sjednané pojistné částky, ale z jejího násobku)

Zrak obou očí
Zrak jednoho oka
Zrak jednoho oka 

pokud, pojištěný utrpěl již před 
úrazem slepototu druhého oka

Sluch obou uší
Sluch jednoho ucha
Sluch jednoho ucha

pokud, pojištěný utrpěl již před 
úrazem hluchotu druhého ucha

Smysl čichový
Smysl chuťový

100 %
35 %
65 %

60 %
15 %
45 %

10 %
5 %

Jedna noha
až do výše

nad polovinu stehna

Jedna noha
až do výše poloviny stehna

Jedna noha
do poloviny lýtka

nebo jednoho chodidla

Jeden palec u nohy
Jiný prst u nohy

70 %

60 %

50 %

5 %
2 %
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vážné úrazy přinášejí nemalé výdaje
Úrazy

Přes 2 miliony lidí přijdou v Česku každoročně k lékaři s úrazem.

Ambulantně
ošetřeno po úrazu je:

Hospitalizováno
po úrazu je:

1,6 milionu obyvatel 200 000 obyvatel

Progresivní plnění
Čím vážnější úraz, tím vyšší plnění získáváte

Procento tělesného poškození („stupeň invalidity“) se u vážnějších úrazů nepočítá ze sjednané 
pojistné částky, ale z jejího násobku

Při stoprocentním poškození vyplácejí pojišťovny 5x až 10x sjednané částky (dle dané pojišťovny)

Na co si dát pozor v úrazovém pojištění
Jsou oceňovací tabulky jednotlivých úrazů dostatečně určité, nebo pojišťovna uvádí 

pouze maximální hodnoty, které mohou vést ke sporům o plnění? 
Jaké je progresivní plnění? Nabízí pojišťovna zajímavé plnění pouze pro stoprocentní 

tělesné poškození nebo i méně fatální úrazy?
Jak pojišťovna přistupuje k úrazům při nemocech a psychických poruchách, 

po záchvatech či k úrazům již jednou poškozených částí těla?

Co by měla pokrýt úrazová pojistka?
Výpadek příjmu způsobený invaliditou následkem úrazu by měl být zajištěn invalidním 

pojištěním. Pojištění trvalých následků úrazu slouží primárně k úhradě dodatečných nákladů na 
léčení či k dočasné a částečné náhradě invalidního pojištění (např. k pokrytí invalidity 1. stupně 

způsobené úrazem), pokud na něj pojištěný nemá dostatečné volné finanční prostředky.

Orientační plnění pojišťoven
z pojištění denního odškodného (doby nezbytného léčení úrazu) na denní dávku 500 Kč:

60 000 Kč 200 000 Kč100 000 Kč 120 000 Kč

Zlomenina čéšky léčená 
operačně

Krvácení do mozkuZlomenina kosti stydké
a kyčelní

Popáleniny druhého stupně 
(nad 40 %)

Jedna paže
od ramenního kloubu

Jedna paže
od výše nad loket

Jedna paže
od výše nad loket

nebo jedna ruka

Jeden palec
Jeden ukazovák

Jiný prst
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