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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu), predovšetkým v poistnej zmluve a Všeobecných 
poistných podmienkach pre úrazové poistenie – 2016 (ďalej „VPP“). 

 

O aký typ poistenia ide? 
Úrazové poistenie slúži na kompenzáciu finančných nákladov spojených so vznikom úrazu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Čo je predmetom poistenia?  

 

 
Úrazové poistenie  

 
� Poistenie trvalých následkov úrazu 

Odškodnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy, 
zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov a dojednanej 
progresii  

� Poistenie euroochrana 
Odškodnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy, ak je rozsah 
trvalých následkov úrazu aspoň 50% 

� Poistenie smrti úrazom 
Odškodnenie v prípade smrti úrazom 

� Poistenie denného odškodného 
Odškodnenie za každý deň práceneschopnosti následkom 
úrazu, vyplácané odo dňa dohodnutého v poistnej zmluve 

� Poistenie nemocni čného odškodného 
Odškodnenie za každý deň hospitalizácie následkom úrazu 

� Poistenie úrazovej hospitalizácie 
Jednorazové plnenie za hospitalzáciu následkom úrazu, ak táto 
trvala minimálne 5 dní 

� Poistenie drobných úrazov 
Odškodnenie v prípade zlomenín kostí, popálenín alebo 
vyrazenia zubov 

� Poistenie zlomenín kostí u detí 
Odškodnenie v prípade zlomeniny kosti u detí 

� Poistenie času nevyhnutného lie čenia 
Jednorazové plnenie za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ak 
trvá aspoň 15 dní 

� Poistenie zachra ňovacích nákladov 
Preplatenie nákladov na pátranie a záchranu v horách a vo 
vode 

� Poistenie kozmetických operácií 
Preplatenie nákladov na kozmetické operácie na odstránenie 
následkov úrazu 

� Poistenie úrazových nákladov 
Úhrada nákladov spojených s úrazom, napr. nákladov na 
liečenie následkov úrazu, zabezpečenie umelých končatín, 
náklady na záchranu poisteného a náklady na lekársky 
odporúčanú prepravu poisteného 

� Poistenie U-plus servis  
Preplatenie nákladov na ošetrovateľskú a opatrovateľskú 
službu 

   Čo nie je predmetom poistenia?  

� Samovražda, Úmyselné sebapoškodenie,  
� Infarkt myokardu, choroba, zhoršenie choroby  
� Vrodené vady, vývojové vady a úchylky 
� Vznik a zhoršenie prietrží (hernií) 
� Strata končatín u diabetikov, patologické zlomeniny 
� Poistenie sa nevzťahuje na osoby: ktoré sú v čase 

dojednávania poistenia práceneschopné, osoby infikované 
vírusom HIV, trpiace epilepsiou, úplnou slepotou alebo 
hluchotou, osoby poberajúce invalidný dôchodok, osoby, ktoré 
absolvovali odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog  

� Ostatné prípady a detailná špecifikácia je uvedená vo VPP, v 
Oddieli I, článku 3, ods. 2 

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?  

 
Výluky z poistného plnenia: 
! V súvislosti s aktívnou účasťou na vojnových udalostiach alebo 

teroristických útokoch, na vnútroštátnych, resp. medzinárod. 
nepokojoch 

! Pri použití lietajúcich zariadení (napr. rogalo, teplovzdušný 
balón), pri bungee jumpingu, paraglidingu, zoskokoch 
parašutistov, pri účasti na športových motoristických súťažiach, 
pri skúšobných alebo na tréningových jazdách alebo na rallye 

! Vplyvom ionizačného žiarenia, jadrovej energie, jadrovej 
reakcie alebo rádioaktívneho zamorenia 

! Spôsobených atómovými, biologickými alebo chemickými 
zbraňami 

! Ak sa úraz týka tých častí tela, ktoré boli poškodené už pred 
úrazom, zníži sa plnenie o rozsah poškodenia pred úrazom 

! Pokiaľ došlo k úmrtiu poisteného následkom vraždy do 3 rokov 
od uzavretia poistnej zmluvy, ak poistiteľ nerozhodne inak 

! Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť 
v prípade porušenia povinností poistníka a poisteného alebo v 
prípadoch, ktoré sú uvedené vo VPP, v Oddieli I, článku 22 a čl. 
28. Medzi tieto prípady patria napr.: ak došlo k úrazu násled-
kom požitia alkoholu, drog, ak poistený spôsobil inému ťažkú 
ujmu na zdraví alebo smrť alebo ak osobu, ktorá má dostať  
plnenie, bola v súvislosti s úrazom právoplatne odsúdená 

! Ak bude poistený poberateľom invalidného dôchodku, poistenie 
sa bude týkať tých častí tela, na ktoré sa nevzťahuje invalidita 
poisteného 

! Úraz v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, 
epileptického záchvatu 

! Denné odškodné sa nevzťahuje na nezamestnaných 
a starobných dôchodcov, vypláca sa maximálne za 200 dní 
v priebehu 2 rokov    Nemocničné odškodné sa vypláca za 
maximálne 365 dní hospitalizácie 

! Poistenie zachraňovacích nákladov sa nevzťahuje na 
skutočnosti uvedené vo VPP, Oddieli I, čl. 16, odseku 16, napr. 
výkony hradené zo zdravotného poistenia, udalosti v súvislosti 
s nedodržiavaním pokynov horskej záchrannej služby 
 
 

   Kde sa na m ňa vzťahuje krytie? 
 

� Na celom svete, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak. 
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   Aké mám povinnosti?  

 

– Povinnosti poistníka: 
– Platiť poistné včas a v stanovenej výške 
– Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok 
– Bez zbytočného odkladu hlásiť zmenu adresy 
– V prípade dojednania skupinového úrazového poistenia s menným zoznamom: bez zbytočného odkladu doručiť prihlásenie a odhlásenie 

osôb do poistenia; uhradiť doplatok poistného za prihlasované osoby 
– V prípade dojednania skupinového úrazového poistenia bez menného zoznamu: po uplynutí poistného roka nahlásiť skutočný počet 

poistených osôb za uplynutý rok a nahlásiť počet poistených na nové obdobie; uhradiť doplatok poistného, ak bol skutočný počet 
poistených vyšší ako dohodnutý na začiatku poistného roka 

 

– Povinnosti poisteného: 
– Hlásiť každú zmenu činnosti (pracovnej i záujmovej), ako aj priznanie úplného invalidného dôchodku 
– Hlásiť zmenu výšky príjmu v prípade dojednania denného odškodného 
– Bezprostredne po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie 
– Dodržiavať liečebný režim nariadený ošetrujúcim lekárom 
– Bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti 
– Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok 
– V prípade dojednania zachraňovacích nákladov dodržiavať pokyny horskej záchrannej služby, prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska 

a ostatné bezpečnostné pokyny, oznámiť vznik tiesňovej situácie na príslušné miesta v danom štáte (v SR integrovaný záchranný systém, 
horská služba) 

– Predložiť požadované doklady k poistnej udalosti vyžiadané poistiteľom 
 
 
 

   Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 

Bežné poistné sa platí za poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve (ročné, polročné, štvrťročné, mesačné). 

Jednorazové poistné sa platí jednou sumou za celú poistnú dobu. 

Bežné poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia. 

   Kedy začína a kon čí krytie? 
 

Poistenie sa začína nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. 

Poistenie sa končí nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako koniec poistenia, s výnimkou poistenia dojednaného na dobu kratšiu 
ako 1 rok, kedy poistenie končí 24. hodinou dňa dojednaného ako koniec poistenia. 

Pokiaľ je poistenie dojednané na neurčito, k zániku poistenia dochádza v zmysle poistných podmienok. 

 

 

   Ako môžem zmluvu vypoveda ť? 

 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 
Písomnou výpoveďou do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 
Písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Poistenie zaniká uplynutím 1 mesiaca od 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 


