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Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení trvalých následkov úrazu s progresiou (13UP).
Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení trvalých následkov úrazu s progresiou sú
uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, v Poistných podmienkach pre úrazové poistenie a v Osobitných poistných
podmienkach pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Poistením trvalých následkov úrazu s progresiou je kryté riziko úrazu, ktorý zanechal poistenému trvalé následky.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ trvalé následky úrazu

Poistným plnením je suma, ktorej výška je toľko

percent z poistnej sumy platnej v čase vzniku

poistnej udalosti, koľkým percentám zodpovedá

rozsah trvalých následkov úrazu po ich ustálení

podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu, ktorá tvorí

prílohu OPP. Poistné plnenie sa bude progresívne

zvyšovať podľa Tabuľky progresívneho plnenia za

trvalé následky úrazu, ktorá je uvedená v článku 3

bod 3. OPP.

Čo nie je predmetom poistenia?
ak úraz poisteného vznikne v súvislosti so

samovraždou, s pokusom o samovraždu,

s úmyselným sebapoškodením alebo

v súvislosti so zámerným privodením telesného

poškodenia, vrátane ich následkov

ak úraz poisteného vznikne v bezprostrednej

alebo následnej súvislosti s vojnovými

udalosťami a pri aktívnej účasti na občianskej

vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch

ak úraz poisteného vznikne v dôsledku požitia

alebo aplikácie návykovej látky, ktorou je alkohol

(pri zistenom promile alkoholu v krvi nad 1,5),

omamná látka, psychotropná látka, alebo iná

látka spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku

človeka alebo jeho ovládacie alebo

rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne

správanie (s výnimkou užívania lekárom

predpísaných liečiv)

ak úraz poisteného vznikne v dôsledku

psychiatrickej diagnózy alebo poruchy vedomia,

mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo

iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo

poisteného (s výnimkou duševnej poruchy alebo

poruchy vedomia spôsobenej úrazom)

ak úraz poisteného vznikne pri leteckej doprave,

pričom poistený bol členom leteckého personálu

na palube havarovaného vrtuľového alebo

prúdového lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri

parašutizme, paraglidingu, lietaní na

bezmotorovom, či motorovom rogale, pri lietaní

v klzáku alebo balóne

ak úraz poisteného vznikne v súvislosti s tým,

že poistený sa ako vodič, spolujazdec alebo

cestujúci motorového vozidla zúčastní pretekov

alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich

tréningových jázd
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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 ako aj zmeny súvisiace so

zmenou povolania, zamestnania alebo športovej činnosti

▪ 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 môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Poistné ste

povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dní uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný

– neskorší začiatok poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.

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 zanikne, ak poistne za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa

doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva

poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len

časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.      

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním

poisteného, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku požitia alkoholu pri

zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5 vrátane.

Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobenia

choroby alebo telesnej vady, pričom toto spolupôsobenie predstavuje podiel minimálne 25 %. 

Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak je vznik poistnej udalosti spôsobený zjavným precenením

vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne nedbanlivosťou.

Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, poisťovateľ zníži

poistné plnenie za trvalé následky o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie

určené podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu.

Celkové plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé následky jedného úrazu zodpovedá najviac 100 % podľa Tabuľky

trvalých následkov úrazu.


