Úrazové poistenie (bežne platené)
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Produkt: Úrazové poistenie
Tento Informačný dokument o poistnom produkte Úrazové poistenie 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?
Úrazové poistenie je poistenie pre prípad úrazu pre jednu osobu 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,
mesačná výplata v prípade neschopnosti
pracovať následkom úrazu.

poistné udalosti, ktoré vznikli:
 následkom priamej alebo nepriamej účasti
poisteného na vojnových udalostiach,
teroristických
akciách,
potlačovaní
vzbury, povstania, nepokojov alebo
teroristickej akcie,
 pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo
pilot nemali úradné povolenie alebo boli
uskutočnené proti úradnému predpisu,
 pri účasti poisteného na súťažiach
a závodoch so vzdušnými, vodnými
a cestnými dopravnými prostriedkami
alebo pri prípravných jazdách, letoch
alebo plavbách k nim (tréning),
× ak osoba, ktorej smrťou poisteného má
vzniknúť právo na poistné plnenie, spôsobila
poistenému smrť úmyselným trestným činom,
pre ktorý bola uznaná súdom za vinnú.
Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných
poistných podmienkach č. 1000-5.
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 došlo k úrazu poisteného následkom
opitosti alebo pod vplyvom omamných či
toxických látok, poisťovňa zníži svoje plnenie,
najviac však o jednu polovicu.
Ak poistený po úraze nevyhľadá bez
zbytočného odkladu lekárske ošetrenie, alebo
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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
obmedzení
nájdete
vo
Všeobecných poistných podmienkach č. 1000-5.
Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 na území Európy.
Aké mám povinnosti?
-

-

-

Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze lekárske
ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára, a ak to poisťovňa vyžaduje, dať sa vyšetriť na
jej náklady lekárom, ktorého sama určí.
Ten, komu vznikne právo na poistné plnenie, je povinný poisťovni bezodkladne písomne
oznámiť, že utrpel úraz, resp. že poistený v dôsledku úrazu zomrel.
Ten, komu vznikne právo na poistné plnenie, je povinný predložiť doklady potrebné na
výplatu poistného plnenia, ktoré si poisťovňa vyžiada a na vyzvanie poisťovne sa podrobiť
lekárskej prehliadke. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa až do splnenia
uvedených povinností poistné plnenie nevyplatí.
Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisťovne, je povinný
znášať náklady tohto vyšetrenia.
V prípade nejasností je poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie,
povinný preukázať, že k úrazu došlo.

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.
Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovateľa, 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 ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6
týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
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