Úraz – vysvětlení pojmu na příkladech
Úraz je deﬁnován ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění úrazu v článku 12
Pokud pojišťovna používá pojem úraz, jedná se vždy o úraz podle deﬁnice vymezené v tomto článku.
V pojistných podmínkách je úraz vymezen mimo jiné jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné
síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození
zdraví nebo smrt.
Dále se budeme věnovat zejména vymezení pojmu „působení vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného“.

Co znamená „nezávisle na vůli pojištěného“?
Tento pojem se vztahuje ke konkrétní situaci či činnosti, při které k úrazu došlo.
Považujeme za nezbytné toto zdůraznit z toho důvodu, abychom předešli případným nejasnostem a zejména nesprávnému
pochopení v případě působení vlastní tělesné síly. To by se dalo shrnout takto: „Je přeci jasné, že jsem si nechtěl ublížit, takže
to bylo nezávisle na mé vůli.“
Podmínka nezávislosti na vůli se nevztahuje k následku – k poškození zdraví – ale k okolnostem, při nichž k němu došlo.

Příklady působení vlastní tělesné síly
Za úraz vzniklý následkem působení vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného se tak v souladu s výše uvedenou
deﬁnicí
považuje např.:
Zlomenina obratle po pádu z výšky 2 m na tvrdý povrch;
Zlomenina kotníku po podlomení kolena
a následné přisednutí kotníku;
Podvrtnutí kotníku po pádu způsobeném špatným došlapem.

nepovažuje např.:
Natržení svalu, ke kterému došlo při hodu míčem;
Luxace kolene při běžném došlapu;
Posun meziobratlové ploténky při hře tenisu
(bez pádu).

Úrazové pojištění je vždy vázáno na nahodilý úrazový děj. Jsou z něj tedy vyloučeny projevy degenerativních změn či přímo
nemocí kosterního a svalového aparátu, které se projevují opakovanými zdravotními problémy. Za úraz se nepovažují situace
vzniklé při běžných činnostech nebo za okolností, jejichž příklady jsou uvedeny ve sloupci „Za úraz se nepovažuje např.:“, ať
již byly nebo nebyly přítomny projevy degenerativních změn či nemocí kosterního a svalového aparátu. Pojistnou ochranu pro
tyto případy zajišťuje pojištění nemoci, jako například připojištění pro případ pracovní neschopnosti či hospitalizace.

