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Poistenie úrazu  
a zodpovednosti
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie úrazu a zodpovednosti.

O aký typ poistenia ide ?
Úrazové poistenie dospelého a/alebo dieťaťa a/alebo poistenie zodpovednosti za škodu.

Čo je predmetom poistenia?
 Úrazové poistenie poisteného a/alebo poisteného 

dieťaťa pre prípad vybranej kombinácie poistných rizík. 
Poistenie je možné dojednať pre prípad:

a) trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 
400 %,

b) smrti spôsobenej úrazom,

c) denného odškodného po úraze a počas dlhodobej 
pracovnej neschopnosti,

d) náhrady liečebných a zachraňovacích nákladov s 
asistenciou

 Poistenie zodpovednosti za škodu, za ktorú poistený 
zodpovedá iným osobám

ovzdušia, flóry alebo fauny, tvorením húb a plesní,

 priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo 
vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou alebo rádio-
aktivitou akéhokoľvek druhu,

 manipuláciou so zápalnými alebo výbušnými látkami, 
plynom, formaldehydom, azbestom, toxickými látkami, 
karcinogénnymi látkami a pod. alebo ich výrobou,

 sadaním, zosúvaním pôdy, poddolovaním, eróziou, 
priemyselným odstrelom, chemickým postrekom alebo 
podkopaním,

 pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami na lúkach, stro-
moch, záhradných, poľných alebo lesných kultúrach, 
alebo spôsobenú ich úhynom,

 prenosom vírusu HIV, iných infekčných alebo vírusových 
chorôb ľudí alebo zvierat,

 ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov, 
alebo škodu spôsobenú geneticky modifikovanými 
organizmami,

 priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, 
zväčšenú alebo zhoršenú v dôsledku pôsobenia siliky 
(oxidu kremičitého) v ľubovoľnej forme alebo množstve,

 škody na ušlom zisku

 škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám jemu 
blízkym a osobám, ktoré s ním žijú v domácnosti, alebo 
právnickej osobe, v ktorej má poistený alebo tieto oso-
by majetkovú účasť,

 vykonávaním iného ako nerizikového športu alebo 
záujmovej činnosti poisteným na rekreačnej úrovni, 
amatérsky s klubovou registráciou alebo na profesionál-
nej úrovni,

 prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi,

 vzniknutú z pracovných úrazov,

 pri ktorej uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne 
záväz ných právnych predpisov na uplatnenie nároku na 
súde, 

 ak bola náhrada škody prisúdená súdom Spojených 
štátov amerických alebo Kanady,

 pri výkone podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné, riziko ako riziko uvedené v sekcii „Čo je 

predmetom poistenia “.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k škodovej udalosti 
došlo:

 úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonné-
ho alebo povinného zmluvného poistenia zodpoved-
nosti za škodu,

 pod vplyvom drog, duševnej choroby, mozgovej mŕt-
vice, srdcového infarktu alebo epileptického záchvatu 
poisteného alebo ku ktorému došlo v dôsledku požitia 
alkoholu alebo iných omamných, toxických alebo 
psychotropných látok,

 v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami každého 
druhu, vzburou, povstaním, alebo inými hromadnými 
násilnými nepokojmi, štrajkom, terorizmom alebo 
zásahom štátnej alebo úradnej moci,

 živelnými udalosťami,

 pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, 
žiarením všetkého druhu, kontamináciou vody, pôdy, 
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 pri plnení pracovných (členských) povinností v pracov-
no-právnych (členských) alebo štátnozamestnaneckých 
vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním, za ktoré pois-
tený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi (družstvu),

 na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve pois-
teného, boli však poistenému požičané alebo ich užíva 
z iného dôvodu alebo ich má pri sebe,

 v súvislosti s nehnuteľnosťou (jej príslušenstvom), 
ktorú poistený užíva protiprávne alebo v súvislosti s 
výstavbou alebo rekonštrukciou rodinného domu, 
ktorú uskutočňuje protiprávne,

 použitím strelnej zbrane inou ako oprávnenou osobou 
v dôsledku toho, že poistený nedostatočne zabezpečil 
jej ochranu pred zneužitím inou osobou,

 prevádzkou motorových lietadiel a na motorových 
vozidlách v garážach daných do prenájmu,

 ktorú poistený spôsobil spoluvlastníkovi nehnuteľnosti 
alebo osobe, ktorej vlastník nehnuteľnosť prenajal,

 ak stavebnú činnosť vykonáva pre poisteného 
právnická osoba, prípadne podnikajúca fyzická osoba,

 pri športoch alebo činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku úrazu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území celého sveta, s výnimkou náhrady liečebných a 

zachraňovacích nákladov, ktoré sa nevzťahuje na udalosti, ktoré vznikli na území:

a) Slovenskej republiky,

b) štátu, v ktorom má poistený štátne občianstvo alebo trvalý pobyt alebo v ktorom je poistený účastníkom verejného zdravotného 
poistenia; výnimkou je prípad, ak poistený má trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne je účastníkom 
verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, potom sa toto poistné riziko vzťahuje i na udalosti, ktoré vznikli v štáte, 
ktorého je poistený štátnym občanom,

c) štátu, na území ktorého sa poistený zdržuje nelegálne.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo 

ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, je povinný urobiť tak dodatočne, 
najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.

• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
• Umožniť obhliadku poškodenej veci.
• Znášať cestovné náklady a iné súvisiace náklady spojené s preskúmaním zdravotného stavu poisteného, okrem nákladov na priame lekárske 

vyšetrenie u zmluvného lekára poistiteľa.
• Bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a dbať o to, aby bol výsledok ošetrenia preukázateľný 

lekárskou dokumentáciou.
• Podrobiť sa lekárskym prehliadkam v zdravotníckom zariadení, ktoré určí poistiteľ a predložiť poistiteľovi požadované údaje zo zdravotnej 

dokumentácie.
• Ak škodová udalosť nastala v zahraničí, zadovážiť príslušné lekárske správy a tieto odovzdať poistiteľovi úradne preložené do slovenského 

jazyka
• Dodržiavať aj ostatné povinnosti stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie úrazu a zodpovednosti.

Kedy začína a končí poistenie? 
• Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. 

• Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
• Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 

v poistnej zmluve.

• Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

• Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie 

zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. 
Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou do troch mesiacov od výplaty poistného plnenia poisťovňou alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je jeden 
mesiac od doručenia výpovede, jej uply nutím poistenie zanikne.


