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Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov tried/fakúlt
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasledovných limitov (poistnej sumy):
✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 3 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR
Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havarovaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli organizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli uskutočnené bez dozoru zodpovedného pracovníka poisteného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, skialpinizmus, artista, akrobat, drezér, krotiteľ,
námorník (lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik,
výbušninár, strelmajster, banský- horský- záchranár,
horolezecký sprievodca, potápač – záchranár (profesionál), potápač vykonávajúci montážnu a opravárenskú činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí
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Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu
úrazu
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia
následkov úrazu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne
nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.
Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere
k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25 %.
V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,
nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.
Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom
spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také
konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením
krytá.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začiatku poistenia, inak návrh stratí platnosť
a poistenie nevznikne. Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného.
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci
deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,
poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do
evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10.
v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
Poistenie môžete ukončiť odstúpením od poistnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie je 14 dní a začína plynúť odo dňa uzatvorenia
poistnej zmluvy na diaľku.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

