
  
Osobitné dojednania pre úrazové poistenie osôb  

prepravovaných v motorovom vozidle  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,  ktoré 
uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové poistenie (ďalej aj „VPP ÚP“), tieto Osobitné dojednania pre 
úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle  (ďalej aj „OD 
UPOPMV“) a poistná zmluva.  

Článok 2 
Výklad pojmov 

Motorové vozidlo - pozemné dvojstopové motorové vozidlo, najviac s 8 
sedadlami okrem sedadla pre vodiča motorového vozidla, ktorému bolo 
pridelené evidenčné číslo alebo prenosné evidenčné číslo. 
 
Havária - stret vozidla s iným vozidlom, náraz do iného vozidla alebo náraz 
iným vozidlom do poisteného vozidla, alebo náraz do iného predmetu, t.j. 
udalosť, ktorá pôsobí na vozidlo bezprostredne zvonku, nečakane 
a mechanicky. 

Článok 3 
Poistené osoby 

1. Poistenie sa vzťahuje na osoby prepravované motorovým vozidlom, 
uvedeným v poistnej zmluve druhom motorového vozidla, továrenskou 
značkou, evidenčným číslom a VIN číslom.   

2. Poistenými osobami sú osoby, ktoré sa v čase vzniku poistnej udalosti 
nachádzajú vo vozidle na miestach určených na sedenie, pričom je pre 
dojednanie poistenia rozhodujúci počet miest na sedenie uvedený v 
Osvedčení o evidencií resp. Technickom preukaze.  

3. Poistenými osobami sú aj osoby, ktoré vystúpili z motorového vozidla 
uvedeného v poistnej zmluve pri nevyhnutných zastávkach za účelom 
odstránenia porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy, ktoré bránia 
v pokračovaní v jazde (výmena kolesa a pod.) predpísaným spôsobom 
a riadnymi pomôckami a nachádzajú sa v čase vzniku poistnej udalosti 
v bezprostrednej blízkosti motorového vozidla na komunikácii.  

 
Článok 4 

Rozsah poistenia 
1. Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v 

rozsahu týchto OD UPOPMV a podmienok dohodnutých v poistnej 
zmluve v prípade:  
a) smrti poistenej osoby v dôsledku úrazu,  
b) trvalých následkov úrazu poistenej osoby, 
c) nevyhnutného liečenia poistenej osoby po úraze. 

2. Úrazové poistenie sa dojednáva so stanovením poistnej sumy pre 
každé miesto na sedenie v zmysle Osvedčenia o evidencií resp. Tech-
nického preukazu vzťahujúceho sa k motorovému vozidlu uvedenému 
v poistnej zmluve.  

Článok 5 
Definícia úrazu 

1. Odchýlne od článku 5 ods. 1 VPP UP sa dojednáva, že za úraz sa 
považuje pre účely týchto OD UPOPMV udalosť nezávislá od vôle 
poistenej osoby, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným 
pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou 
pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila 
objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie 
alebo smrť a ktorá vznikla v priamej príčinnej súvislosti s prevádzkou 
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve:  
a) počas jazdy,  
b) pri havárii vozidla alebo za okolností s touto haváriou bezprostredne 

súvisiacimi,  
c) pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,  
d) pri nevyhnutných zastávkach za účelom odstránenia porúch vozidla 

vzniknutých v priebehu jazdy, ktoré bránia v pokračovaní v jazde 
(výmena kolesa a pod.), predpísaným spôsobom a riadnymi 
pomôckami, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti na komunikácii.  

2. Osobitne sa dojednáva, že okrem skutočností, uvedených v článku 5 
ods. 2 VPP UP sa za úraz nepovažuje ani: 
a) odlúpenie sietnice.  

 
Článok 6 

Poistná udalosť 
Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas 
poistnej doby a na základe ktorého podľa týchto OD UPOPMV 
vzniká právo na poistné plnenie.  

 
Článok 7 

Zánik poistenia 
1. Odchýlne od článku 15  VPP UP sa dojednáva, že poistná 

zmluva zaniká: 
a) uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak poistník 

alebo poisťovateľ vypovie poistnú zmluvu do 2 mesiacov 
od jej uzavretia. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane, 

b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak poistník 
alebo poisťovateľ písomne vypovie poistnú zmluvu 
najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia, 

c) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, 
d) odmietnutím poistného plnenia alebo odstúpením od 

poistnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, 

e) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo 
jednorazového poistného do troch mesiacov od jeho 
splatnosti, 

f) nezaplatením poistného za druhé a ďalšie poistné 
obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva 
poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie 
zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola 
zaplatená len časť poistného, 

g) zánikom právnickej osoby, na ktorej majetok sa poistenie 
vzťahuje, 

h) písomnou dohodou zmluvných strán dňom, ktorý je 
v dohode uvedený. 

2. Odchýlne od článku 15  VPP UP sa dojednáva, že poistenie  
zaniká pri jednotlivom motorovom vozidle: 
a) dňom zničenia alebo odcudzenia tohto motorového 

vozidla,  
b) zmenou držiteľa alebo vlastníka tohto motorového 

vozidla, 
c) skončením zmluvy, ktorej predmetom je dočasné 

užívanie tohto motorového vozidla, 
d) vyradením tohto motorového vozidla z evidencie vozidiel, 
e) vyradením tohto motorového vozidla z premávky na 

pozemných komunikáciách. 
 

Článok 8 
Vylúčenia z poistenia 

1. Okrem vylúčení z poistenia uvedených v článku 14 VPP ÚP  
sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie ani 
za:  

a) úraz osôb, ktoré použili vozidlo bez vedomia alebo proti 
vôli osoby oprávnenej s vozidlom disponovať, 

b) úraz pri dopravnej nehode, ktorej vznik mal byť podľa 
príslušného právneho predpisu ohlásený a k tomuto 
ohláseniu nedošlo 

c) úraz, ktorý utrpí poistená osoba ako účastník 
rýchlostných pretekov alebo súťaží alebo s nimi 
súvisiacich oficiálnych tréningových jázd, pri 
vykonávaní typových skúšok rýchlosti, bŕzd, zvratu a 
stability vozidla, dojazdu s najväčšou rýchlosťou, 
zabehávanie a pod. (napr. pri predvádzacích jazdách, 
v škole šmyku), 

d) úraz ktorý vznikol pri útoku na prepravované osoby. 
2. Odchýlne od článku 14 ods. 2, písm. n) VPP UP sa 

dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za 
úrazy, ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu a  ak v 
čase vzniku úrazu mala poistená osoba obsah alkoholu vo 
vydychovanom vzduchu viac ako 0,71 mg/l  alebo obsah 
alkoholu určený inou metódou ako dychovou skúškou, ktorý 
je ekvivalentný uvedenej hodnote.  



3. Poisťovateľ neposkytne poistenému, ktorý bol v čase vzniku poistnej 
udalosti vodičom, poistné plnenie v prípade, ak poistený viedol 
motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, omamných, toxických alebo 
psychotropných látok.  

 
Článok 9 

Poistné plnenie 
1. Ak sa vo vozidle v čase poistnej udalosti prepravovalo viac osôb, ako je 

počet miest na sedenie uvedený v Osvedčení o evidencii resp. 
Technickom preukaze, poistné plnenie pre každú poistenú osobu 
poisťovateľ zníži v pomere počtu miest na sedenie k počtu 
prepravovaných osôb.  

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad smrti v dôsledku 
úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe určenej v zmysle 
ustanovenia § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka poistné plnenie 
podľa článku 17 VPP ÚP. 

3. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad trvalých 
následkov úrazu, poisťovateľ vyplatí poistenej osobe poistné plnenie 
podľa článku 16 VPP ÚP. 

4. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad trvalých 
následkov úrazu vyšších ako 50%, poisťovateľ vyplatí poistenej osobe 
poistné plnenie podľa článku 16 VPP ÚP.  Nárok na poistné plnenie za 
trvalé následky úrazu vyššie ako 50% vzniká len za trvalé poškodenie 
rovné alebo vyššie ako 50% podľa Oceňovacej tabuľky pre trvalé 
následky úrazu, do ktorých má poistený právo u poisťovateľa 
nahliadnuť. 
 

Článok 10 
Poistné plnenie za čas nevyhnutného liečenia  

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistné plnenie za čas nevyhnutného 
liečenia, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie najviac za dva 
úrazy, ktoré poistený utrpí počas jedného poistného roka, ak dôjde 
k úrazu poisteného a priemerný čas nevyhnutného liečenia je viac ako 
14 kalendárnych dní. Priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je 
čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na 
zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

2. Poisťovateľ stanoví výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia 
percentuálne z dojednanej poistnej sumy. Percentuálna výška 
poistného plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú 
diagnózu) určí podľa Oceňovacích  tabuliek za čas nevyhnutného 
liečenia (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre ČNL“), platných v čase vzniku 
poistnej udalosti. Poistený má právo u poisťovateľa nahliadnuť do týchto 
tabuliek. 

3. V oceňovacích tabuľkách pre ČNL sú uvedené jednotlivé druhy 
telesných poškodení spôsobených úrazom a percentuálna výška ich 
ohodnotenia, ktorá zodpovedá priemernému času nevyhnutného 
liečenia úrazu vrátane nevyhnutnej rehabilitácie. 

4. Maximálna percentuálna výška poistného plnenia za čas nevyhnutného 
liečenia úrazu je 100% dojednanej poistnej sumy. 

5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom, nie je 
uvedené v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, výška plnenia sa určí podľa 
priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a 
rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovateľ 
povinný plniť iba vtedy, ak je priemerný čas nevyhnutného liečenia viac 
ako 14 kalendárnych dní. 

6. Ak poistený utrpel pri jednom úraze niekoľko telesných poškodení 
rôznych druhov, plní poisťovateľ za čas nevyhnutného liečenia toho 
poškodenia, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom. 

7. Poisťovateľ nie je povinný vyplatiť poistné plnenie za čas nevyhnutného 
liečenia, ak poistený zomrie do jedného mesiaca odo dňa úrazu. 

8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, 
poisťovateľ plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového úrazu 
nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz. 

9. V prípadoch uvedených v oceňovacích tabuľkách pre ČNL (napr. 
obojstranné zlomeniny očnice, nosových kostí, jarmových kostí, sánky), 
môže poisťovateľ zvýšiť poistné plnenie až o 50%. 

 
Článok 11 

Poistné plnenie  vyplácané ako denné dávky za čas nevyhnutného 
liečenia  

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané vyplácanie denných dávok za čas 
nevyhnutného liečenia, poisťovateľ vyplatí poistenému najviac za dva 
úrazy, ktoré poistený utrpí počas jedného poistného roka v prípade 
poistnej udalosti denné dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu, ak 
čas nevyhnutného liečenia úrazu dosiahne aspoň 21 kalendárnych 
dní. 

2. Poisťovateľ vyplatí denné dávky za každý deň za čas nevyhnutného 
liečenia úrazu, ktorého dĺžku určí ošetrujúci lekár, najviac však za čas 

nevyhnutného liečenia uvedený v Oceňovacej tabuľke pre 
denné dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu (ďalej aj 
„oceňovacie tabuľky pre DD ČNL“).  

3. V oceňovacích tabuľkách pre DD ČNL, sú uvedené 
jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom 
a ich priemerná doba nevyhnutného liečenia, vrátane 
nevyhnutnej rehabilitácie. Priemerný čas nevyhnutného 
liečenia úrazu je čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej 
vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie 
telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

4. Poisťovateľ vyplatí denné dávky za čas nevyhnutného 
liečenia úrazu najviac za 365 dní za každú poistnú udalosť. 

5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom nie je uvedené 
v oceňovacích tabuľkách pre DD ČNL, výška plnenia sa 
určí podľa priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý 
je primeraný povahe tohto telesného poškodenia a ktorého 
dĺžku určí ošetrujúci lekár. Aj v tomto prípade je poisťovateľ 
povinný plniť iba vtedy, ak je tento čas dlhší ako 21 
kalendárnych dní. 

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom niekoľko 
telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovateľ 
denné dávky za čas nevyhnutného liečenia telesného 
poškodenia  s najvyšším počtom dní liečenia. 

7. Ak je pre telesné poškodenie v oceňovacej tabuľke pre DD 
ČNL uvedená podmienka, (napr. overenie diagnózy 
určeným pracoviskom, povinná fixácia a repozícia, odborná 
príp. rtg. verifikácia, povinná hospitalizácia, obmedzenia 
habituálnej luxácie), je splnenie uvedenej podmienky 
nevyhnutné pre poskytnutie poistného plnenia. 

8. Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kostí a malých úlomkov 
s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny 
a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovateľ vyplatí poistné 
plnenie vo výške 50% poistného plnenia za úplnú 
zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné 
zlomeniny.     

9. Poisťovateľ nie je povinný plniť denné dávky za čas 
nevyhnutného liečenia úrazu, ak poistený zomrie do 
jedného mesiaca odo dňa vzniku úrazu.  

10. V prípade, že poistený utrpel niekoľko úrazov nezávisle na 
sebe, pričom ich doby nevyhnutného liečenia sa prekrývajú, 
poisťovateľ poskytne vždy iba jednu dennú dávku denne. 

11. Pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu, prejavia ďalšie 
následky toho istého úrazu, vyžadujúce si dodatočné 
nevyhnutné liečenie, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť 
za toto dodatočné nevyhnutné liečenie poistné plnenie.  

 
Článok 12 

Zníženie poistného plnenia 
1. Okrem čl. 13 VPP ÚP má poisťovateľ právo primerane znížiť 

poistné plnenie z  úrazového poistenia:  
a) v prípade poistnej udalosti spôsobenej zjavným 

precenením vlastných telesných síl poistenej osoby,  
b) ak k následkom poistnej udalosti prispeli aj choroby alebo 

telesné vady poistenej osoby, v pomere k podielu 
spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady,  

c) ak poistená osoba v čase poistnej udalosti nebola 
pripútaná bezpečnostným pásom alebo iným 
zadržiavacím zariadením ktorým výrobca vozidlo vybavil, 
resp. ak je poistenou osobou dieťa, detským zadržiavacím 
zariadením,  

d) ak poistená osoba poruší niektorú zo svojich povinností 
uvedených v článku 8 VPP ÚP,  

e) za úrazy, ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu a  
ak v čase vzniku úrazu mala poistená osoba obsah 
alkoholu vo vydychovanom vzduchu 0,71 mg/l a menej, 
ale viac ako 0,01 mg/l, alebo obsah alkoholu určený inou 
metódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný 
uvedeným hodnotám.  

2. Zníženie poistného plnenia je poisťovateľ oprávnený uplatniť 
len voči osobe, ktorej sa týkajú dôvody zníženia.  

 
Článok 13 

Záverečné ustanovenia 
Od ustanovení týchto OD UPOPMV sa možno v poistnej zmluve 
odchýliť s výnimkou článku 1.  
Tieto osobitné dojednania nadobúdajú účinnosť dňom 18.04.2012.

 


