
Článok 1 – Poistná ochrana
1) Rozsah nárokov a dojednaní pre skupinové 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 neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Ak ustanove-
nia Rozsahu nárokov upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, 
poistníkom a poisteným odlišne od VPP 1000-9, majú ustanovenia 
Rozsahu nárokov v tejto časti 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 úrazové poistenie pre skupinu dvoch a 

viac menovaných osôb, ktoré sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré 
nastanú počas výkonu pracovných, športových alebo iných činností 
špecifikovaných v poistnej zmluve počas dojednanej poistnej doby. 

2. Poistenie sa dojednáva pre osoby menovite uvedené v poistnej zmlu-
ve alebo v zozname, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť poistnej zmluvy.

3. Menný zoznam obsahuje: 
• meno a priezvisko,
• adresa trvalého bydliska (ulica, PSČ, mesto),
• rodné číslo alebo dátum narodenia.

4. V priebehu trvania poistenia je možné menný zoznam aktualizovať, 
a to tak, že je možné nahradiť poistené osoby novými poistenými 
osobami. V aktualizácii je potrebné uviesť mená nahrádzaných pois-
tených osôb a údaje nových poistených osôb podľa ods. 3. 

5. Poistenie sa dojednáva bez preskúmania zdravotného stavu poiste-
ných osôb.

6. Poistnú ochranu si poistené osoby môžu zvoliť z nasledovných úra-
zových rizík – Smrť následkom úrazu (SNU), Trvalé následky úrazu 
(TNU), Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 % (TNUP), 
Hospitalizácia následkom úrazu (UH), Čas nevyhnutného liečenia úra-
zu (ČNL) a Invalidita následkom úrazu (IU).

7. K poisteniu je automaticky bezplatne dojednané riziko Detské zlo-
meniny (DZ) počas celej doby trvania poistenia pre všetky osoby 
od 0 rokov do 15 rokov (vrátane). Riziko DZ zaniká pri dosiahnutí 
18. roku veku poisteného. V prípade zlomeniny kosti (aj neúplnej 
zlomeniny) poisteného vyplatí poisťovňa poistné plnenie. Poistné pl-
nenie sa určí podľa nasledovných kategórií:
a) poistné plnenie vo výške 60 EUR – za združené zlomeniny tváre 

(tzv. Le Fort zlomeniny), zlomeniny lebečnej klenby a spodiny 
lebečnej,

b) poistné plnenie vo výške 40 EUR – za zlomeniny hrudných kostí 
(rebrá, hrudná kosť), zlomeniny kľúčnej kosti, tvárových a noso-
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vých kostí, zlomeniny dlhých kostí (stehenná kosť, kosti predko-
lenia – píšťala, ihlica; ramenná kosť, kosti predlaktia – vretenná 
kosť, lakťová kosť), zlomeniny členka a člnkovitej kosti, zlomeni-
ny panvy a zlomeniny stavcov,

c) poistné plnenie vo výške 20 EUR – za zlomeniny malých kostí 
(kosti ruky – články prstov, zápästné a záprstné kosti; kosti nohy 
– jabĺčko, články prstov, priehlavkové a predpriehlavkové kosti) 
a zlomeniny lopatky.

Článok 3 – Poistné plnenie
Poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie v prípade vzniku poistnej 
udalosti za  predpokladu splnenia podmienok pre vznik nároku na výpla-
tu poistného plnenia. Poistnou udalosťou je niektorá z udalostí konkreti-
zovaná v čl. 2 ods. 6 až 7 a vo VPP 1000-9.

Článok 4 – Poistná doba, začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie sa dojednávaná na dobu určitú, uvedenú v poistnej zmlu-

ve, minimálne na 1 deň a maximálne na 74 rokov, najviac však do 
75. roku života poisteného.

2. Poistenie začína 0:00 hod. dňa dojednaného ako začiatok poistenia. 
Najskorší začiatok poistenia je možný od nasledujúceho dňa po uzav-
retí poistenia.

3. Poistenie končí 00:00 hod. posledného dňa dojednaného ako koniec 
poistenia.

4. Ak nastane poistná udalosť pred začiatkom poistenia, nevzniká ná-
rok na plnenie.

Článok 5 – Poistné a platenie poistného
1. Poistné sa stanovuje na základe sadzobníka poisťovne.
2. Ak je doba trvania poistenia v celých rokoch, poistné sa hradí ročne 

počas celej doby trvania poistenia.
3. Ak nie je doba trvania poistenia v celých rokoch, poistné sa hradí za 

celú poistnú dobu naraz formou jednorazového poistného.
4. Poistné sa považuje za uhradené pripísaním poistného na účet pois-

ťovne.  

Článok 6 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý. Taktiež 
nie je možné v rámci tohto poistenia realizovať čiastočný odkup.

Článok 7 – 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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