
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Tento Rozsah nárokov a dojednaní pre úrazové poistenie K - Škole do-
pĺňajú a bližšie špecifikujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové 
poistenie (VPP 1000-9) a spolu tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy.

Článok 2 – Predmet a rozsah poistenia
1. Predmetom poistnej zmluvy je skupinové poistenie menovaných 

osôb, ktoré je určené pre žiakov materských, základných a stred-
ných škôl a pracovníkov v pracovnoprávnom vzťahu so školským 
zariadením (ďalej len „školský pracovník“). 

2. Poistenie sa dojednáva pre osoby menovite uvedené priamo v po-
istnej zmluve alebo v mennom zozname, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť poistnej zmluvy.

3. Menný zoznam podľa ods. 2 obsahuje: 
• meno a priezvisko, 
• triedu, adresu, PSČ, mesto,
• rodné číslo resp. dátum narodenia,
• dojednaný variant poistenia.

4. V priebehu roka je možné menný zoznam aktualizovať. V aktualizácii 
je potrebné uviesť prírastok alebo úbytok poistených rozsahu podľa 
ods. 3. Platnosť poistenia pre nových poistených, uvedených v ak-
tualizovanom mennom zozname, začína odo dňa doručenia zoznamu 
do poisťovne a pripísaním poistného za týchto poistených na účet 
poisťovne. 

5. Poistenie sa vo vzťahu ku tomu-ktorému poistenému vzťahuje vý-
hradne na poistné udalosti vzniknuté počas jeho vyučovania, v dobe 
jeho školskej dochádzky, počas jeho vyučovacích hodín a prestávok 
a podujatí, ktoré organizuje škola a dojednáva v jednom z troch voli-
teľných Variantov A, B alebo C.

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

7. Variant A zahŕňa poistné krytie pre riziko:
a) Trvalé následky úrazu (TNÚ), s poistnou sumou vo výške 

3 000,00 EUR,
b) Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), s poistnou sumou vo 

výške 1 500,00 EU.
 Variant A je možné dojednať pre žiaka školy alebo školského pracov-

níka.
8. Variant B zahŕňa poistné krytie pre riziko:

a) Trvalé následky úrazu (TNÚ, s poistnou sumou vo výške 
6 000,00 EUR,

b) Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), s poistnou sumou vo 
výške 3 000,00 EUR.

 Variant B je možné dojednať pre žiaka školy alebo školského pracov-
níka.

9. Variant C zahŕňa poistné krytie pre riziko:
a) Smrť následkom úrazu (SNÚ) s poistnou sumou vo výške 

3 000,00 EUR,
b) Trvalé následky úrazu (TNÚ), s poistnou sumou vo výške 

6 000,00 EUR,
c) Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), s poistnou sumou vo 

výške 3 000,00 EUR,
d) Materiálna škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení (MS), 

s poistnou sumou vo výške 300,00 EUR,
e) Zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom školské-

mu zariadeniu, s poistnou sumou vo výške 300,00 EUR,
f) Detské zlomeniny (DZ), s poistnou sumou:

ROZSAH NÁROKOV A DOJEDNANÍ
PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE K - ŠKOLE

i. 60 EUR pre združené zlomeniny tváre, zlomeniny lebečnej 
klenby a spodiny lebečnej,

ii. 40 EUR pre zlomeniny hrudných kostí (rebrá, hrudná kosť), 
zlomeniny kľúčnej kosti, tvárových a nosových kostí, zlome-
niny dlhých kostí (stehenná kosť, kosti predkolenia – píšťala, 
ihlica; ramenná kosť, kosti predlaktia - vretenná kosť, lakťová 
kosť), zlomeniny členka a člnkovitej kosti, zlomeniny panvy 
a zlomeniny stavcov,

iii. 20 EUR pre zlomeniny malých kostí (kosti ruky – články prs-
tov, zápästné a záprstné kosti; kosti nohy – jabĺčko, články 
prstov, priehlavkové a predpriehlavkové kosti), zlomeniny lo-
patky.

 Variant C je možné dojednať len pre žiaka školy.

Článok 3 – Poistné plnenie
1. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, 

za predpokladu splnenia podmienok pre vznik nároku na výplatu po-
istného plnenia. Poistnou udalosťou je niektorá z udalostí konkretizo-
vaná v čl. 2 ods. 7 až 9.

2. Poistník je povinný viesť evidenciu úrazov a materiálnych škôd, na 
základe ktorej musí potvrdiť, že došlo k úrazu alebo materiálnej ško-
de počas vyučovania, v dobe školskej dochádzky, počas vyučova-
cích hodín, prestávok a podujatí, ktoré organizuje škola, najmä ale 
nie výlučne brigády, výlety a pod.

3. Osoba, z ktorej z poistenia vznikne právo na plnenie, je povinná bez-
odkladne po vzniku úrazu oznámiť uvedenú skutočnosť zodpoved-
nému pracovníkovi školy, ktorý jej vydá Záznam o školskom úraze 
alebo materiálnej škode a zároveň je povinná poisťovni písomne 
oznámiť na tlačive Oznámenie poistnej udalosti, že utrpela úraz alebo 
že došlo ku vzniku materiálnej škody. K oznámeniu o poistnej udalos-
ti je poistený povinný predložiť záznam o školskom úraze alebo ma-
teriálnej škode. Pod pojmom „bezodkladne“ sa rozumie do 24 hodín 
po vzniku úrazu alebo materiálnej škody, pokiaľ tomu nebránia ob-
jektívne okolnosti, existenciu ktorých je povinná osoba, ktorej vzniklo 
právo na plnenie preukázať.

Článok 4 – Poistná doba, začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu, uvedenú v poistnej zmluve, maxi-

málne však na 10 mesiacov, t. j. školský rok.
2. Poistenie začína 0:00 hod. dňa dojednaného ako začiatok poiste-

nia. Najskorší začiatok poistenia je možný od nasledujúceho dňa po 
uzavretí poistenia. Začiatok poistenia je možný kedykoľvek počas 
školského roka, najskôr však 01.09.

3. Poistenie končí 24:00 hod. posledného dňa platnosti poistnej zmluvy.
4. Ak nastane poistná udalosť pred začiatkom poistenia, nevzniká ná-

rok na plnenie.
5. Poistenie zanikne aj ukončením registrácie žiaka v zariadení, ukon-

čením pracovnoprávneho vzťahu školského pracovníka v zariadení 
alebo zánikom poistnej zmluvy, v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Článok 5 – Poistné a platenie poistného
1. Poistné stanovené podľa sadzobníka poisťovne sa uhradí za celú po-

istná dobu naraz.
2. Poistné sa uhradí formou jednorazového poistného.
3. Poistné sa považuje za uhradené pripísaním poistného na účet pois-

ťovne.
4. Poistné za pripoistené osoby je potrebné uhradiť v čase ich vstupu 

do poistenia.
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5. Nespotrebovaná časť jednorazového poistného za odpoistené osoby 
sa nevracia.

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 
a Osobitnými poistnými podmienkami pre pripoistenie materiálnej škody 
(OPP 2800-2) je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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