
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Rozsah nárokov a dojednaní pre úrazové poistenie (ďalej len „Rozsah 
nárokov“) dopĺňa a bližšie špecifikuje Všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové poistenie č. 1000-9 (ďalej len „VPP 1000-9“) a spolu tvoria ne-
oddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Ak ustanovenia Rozsahu nárokov 
upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným 
odlišne od VPP 1000-9, majú ustanovenia Rozsahu nárokov v tejto čas-
ti prednosť pred ustanoveniami VPP 1000-9 za podmienky, ak by sa 
použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia Rozsahu 
nárokov a VPP 1000-9, ktoré si neodporujú platia popri sebe.

Článok 2 – Predmet a rozsah poistenia
1. Predmetom poistnej zmluvy je individuálne úrazové poistenie pre jed-

nu osobu uvedenú v poistnej zmluve, ktoré sa vzťahuje na poistné 
udalosti počas dojednanej poistnej doby. 

2. Poistený si môže zvoliť poistnú ochranu buď z ponuky rizík, alebo 
z troch predvolených balíkov poistného krytia. 

3. Pri voľbe jednotlivých rizík je povinnou súčasťou poistenia pre poiste-
nú osobu dojednanie rizika Smrť následkom úrazu (SNU) a Trvalé ná-
sledky úrazu (TNU). Voliteľné riziká pre poisteného – Trvalé následky 
úrazu s progresívnym plnením 350 % (TNUP), Trvalé následky úrazu 
s progresívnym plnením 500 % (TNUP2), Hospitalizácia následkom 
úrazu (UH), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) a Invalidita ná-
sledkom úrazu (IU).

4. Poistený má na výber jeden zo zvýhodnených balíkov poistného kry-
tia:
• Balík 1 zahŕňa poistné krytie pre riziko Smrť následkom úrazu 

(SNU) – poistná suma 5 000 EUR, Trvalé následky úrazu (TNU) 
– poistná suma 5 000 EUR a Čas nevyhnutného liečenia úrazu 
(ČNL) – poistná suma 1 000 EUR;

• Balík 2 zahŕňa poistné krytie pre riziko Smrť následkom úrazu 
(SNU) – poistná suma 10 000 EUR, Trvalé následky úrazu (TNU) 
– poistná suma 10 000 EUR, Čas nevyhnutného liečenia úrazu 
(ČNL) – poistná suma 2 000 EUR a Hospitalizácia následkom 
úrazu (UH) – poistná suma 10 EUR;

• Balík 3 zahŕňa poistné krytie pre riziko Smrť následkom úrazu 
(SNU) – poistná suma 15 000 EUR, Trvalé následky úrazu (TNU) 
– poistná suma 15 000 EUR, Čas nevyhnutného liečenia úrazu 
(ČNL) – poistná suma 3 000 EUR a Hospitalizácia následkom 
úrazu (UH) – poistná suma 20 EUR.

ROZSAH NÁROKOV A DOJEDNANÍ 
PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE 

5. K poisteniu je automaticky bezplatne dojednané riziko Zlomeniny 
kostí úrazom (ZKU) počas celej doby trvania poistenia a to za pod-
mienky, ak sú na poistnej zmluve dojednané aspoň štyri samostat-
né riziká uvedené v odseku 3 alebo Balík 3 (tzn. neplatí pre Balíky 
1 a 2). V prípade zlomeniny kosti (aj neúplnej zlomeniny) poisteného 
vyplatí poisťovňa maximálne jedenkrát poistnú sumu 300,00 EUR 
(pri zlomenine krátkych kostí) a maximálne jedenkrát poistnú sumu 
vo výške 500,00 EUR (pri zlomenine dlhých kostí). V prípade, že 
v poistnej zmluve dôjde v priebehu trvania poistenia k zníženiu úra-
zových rizík pod hranicu štyri, riziko ZKU zaniká.

6. Podmienkou vzniku pripoistenia ZKU je vek poisteného v čase uza-
tvorenia poistnej zmluvy maximálne 60 rokov (vrátane). Riziko ZKU 
zaniká pri dosiahnutí 65. roku veku poisteného.

7. Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je do-
hodnuté, že v rámci rizika Smrť následkom úrazu (SNU) poisťovňa 
vyplatí dvojnásobok dojednanej poistnej sumy, ak nastala smrť ná-
sledkom úrazu v dopravnom prostriedku, okrem dvojkolesových do-
pravných prostriedkov (maximálne však navýšenie môže dosiahnuť 
10 000,00 EUR).

8. Podmienkou aplikovania zľavy pre deti je vek poisteného v čase uza-
tvorenia poistnej zmluvy maximálne 15 rokov (vrátane). Vo výročný 
deň poistenia v roku, kedy poistený dosiahne vek 25 rokov, nárok na 
zľavu zaniká a poistenie pokračuje bez zľavy na poistnom za úrazové 
riziká (SNU, TNU, TNUP, TNUP2, ČNL, UH, IU). 

Článok 3 – Poistné plnenie
Poisťovňa vyplatí poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, za 
predpokladu splnenia podmienok pre vznik nároku na výplatu poistné-
ho plnenia. Poistnou udalosťou je niektorá z udalostí konkretizovaná 
v čl. 2 ods. 3 až 7 a vo VPP 1000-9.

Článok 4 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý. Taktiež 
nie je možné v rámci tohto poistenia realizovať čiastočný odkup.

Článok 5 – Účinnosť
Tento rozsah nárokov a dojednaní platí odo dňa 15.11.2022 a spolu so 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie č. 1000-9 je 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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