Skupinové úrazové poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Produkt: SKP
Tento Informačný dokument o poistnom produkte SKP je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného
pokrytia a vylúčení a nie je prispôsobený Vaším špecifickým individuálnym potrebám. Kompletné
informácie týkajúce sa produktu, ktoré sú predzmluvnými a zmluvnými údajmi, sú uvedené
v dokumentácii v poistnej zmluve.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie SKP je úrazové poistenie pre dve a viac osôb počas dojednanej poistnej doby.
Čo je predmetom poistenia?
V závislosti od v poistnej
dohodnutého rozsahu:

Čo nie je predmetom poistenia?
zmluve
×









smrť následkom úrazu,
trvalé následky úrazu,
trvalé následky úrazu s progresívnym
plnením,
čas nevyhnutného liečenia úrazu,
hospitalizácia následkom úrazu,
invalidita úrazom,
denné odškodné v prípade PN následkom
úrazu.

×

úrazy, ktoré poistený utrpí mimo výkonu
pracovných alebo športových činností,
poistenie sa nevzťahuje na osoby neuvedené
v zozname poistených osôb, ktorý sa stáva
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných
poistných podmienkach č. 1000-7.
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

!

!

!

Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži svoje
plnenie, najviac však o jednu polovicu:
 ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s
jeho konaním, pre ktoré bol uznaný súdom
za vinného trestným činom. Ak bol trestný
čin spáchaný poisteným úmyselne a
okolnosti takého prípadu to odôvodňujú,
poisťovňa zníži svoje plnenie o viac ako
polovicu,
 ak zomrel poistený v súvislosti s konaním,
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na
zdraví alebo smrť, pokiaľ by bol poistený
za takýto čin právoplatne odsúdený.
Ak je poistnou udalosťou úraz poisteného,
ktorý nastal následkom požitia alkoholu alebo
návykových látok poisteným, je poisťovňa
oprávnená znížiť poistné plnenie.
Ak poistený po úraze nevyhľadá bez
zbytočného odkladu lekárske ošetrenie, alebo
sa nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa
právo primerane znížiť plnenie, najviac však o
jednu polovicu, pokiaľ toto konanie malo vplyv
na výšku poistného plnenia.

Úplný
zoznam
vo Všeobecných
č. 1000-7.

obmedzení
nájdete
poistných podmienkach
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 na území Európy.
Aké mám povinnosti?
-

-

V prípade úrazu bezodkladne vyhľadať lekára a riadiť sa predpísanou liečbou
a odporučeniami lekára, ako aj podniknúť všetky kroky prospešné pre uzdravenie.
Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že došlo k poistnej udalosti,
preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady potrebné pre
stanovenie rozsahu poistného plnenia.
Znášať náklady spojené s kontrolným vyšetrením u posudkového lekára pri
nespokojnosti s ohodnotením za trvalé následky úrazu.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate,
poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné sa platí pravidelne za poistné obdobie dojednané v poistnej zmluve (ročne,
polročne, štvrťročne, mesačne), ktoré je splatné v prvý deň poistného obdobia.
Jednorazové poistné sa zaplatí naraz za celú poistnú dobu dojednanú v poistnej zmluve.
Poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné je splatné pri dojednaní poistenia
alebo dňom začiatku poistenia.
Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom
z účtu poistníka alebo poštovou poukážkou.
Poistné sa považuje za zaplatené v okamihu jeho pripísania na účet poisťovne.
Poistník môže počas doby platenia poistného zmeniť časový interval platenia poistného
(poistné obdobie), avšak vždy len k výročnému dňu začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté
inak.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína od nultej hodiny prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo
účastníkmi dohodnuté, že začína už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v
Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- uplynutie poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve,
- pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie,
- úmrtie poisteného,
- dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
- nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.
Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou za bežne platené poistné ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí
byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Písomnou výpoveďou za jednorazové poistné so 6 týždňovou výpovednou lehotou, ktorá
začína plynúť od dátumu doručenia výpovede poistníka.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
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