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Úrazové poistenie AUTO
Informačný dokument o poistnom produkte

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

O aký typ poistenia ide?
Úrazové poistenie AUTO.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Úrazové poistenie AUTO

Čo je predmetom poistenia?
 Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsled-

ku úrazu a  smrti spôsobenej úrazom pre všetky 
prepravované osoby s celkovou poistnou sumou 
35 000 eur.

 účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľ-
vek dôvodom,

 účasti vojakov na zahraničných misiách alebo za-
hraničných cvičeniach,

 telesného poškodenia pri liečebných opatreniach 
alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá 
urobiť na svojom tele, ak poistný prípad nedal na 
toto podnet,

 telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov 
alebo jadrovou energiou,

 poisťovňa je oprávnená podľa povahy prípadu 
primerane znížiť poistné plnenie, ak k úrazu doš-
lo v súvislosti s konaním poisteného, za ktorý bol 
rozhodnutím súdu právoplatne odsúdený a opráv-
nená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak 
poistenému spôsobila smrť úmyselným trestným 
činom, za ktorý bola rozhodnutím súdu právoplat-
ne odsúdená. To platí aj v prípade, ak proti takejto 
osobe nemohlo byť začaté trestné stíhanie, preto-
že trestné stíhanie je neprípustné zo zákona alebo 
bolo zastavené, bola udelená milosť a pod.,

 poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane 
znížiť, ak bolo vo vozidle prepravovaný vyšší počet 
osôb, vrátane vodiča, než je uvedené v osvedčení 
o evidencii takéhoto vozidla,

 poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ktoré vznikli pois-
teným vo vozidle:
a. ktoré v čase poistnej udalosti viedla osoba bez 

platného vodičského oprávnenia alebo
b. ktoré v  čase poistnej udalosti viedla poistená 

osoba uvedená v  poistnej zmluve ako vodič 
z povolania,

 ak malo vedomé porušenie povinností uvedených 
v poistných podmienkach alebo vo všeobecne zá-
väzných právnych predpisoch podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 
následkov poistnej udalosti, je poisťovňa opráv-
nená znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

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

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto škody:

 ku ktorým došlo na miestach, ktoré nie sú určené 
na prepravu osôb,

 ktoré nastali pri testovaní vozidla,
 ktoré nastali pri bežnej údržbe vozidla (t.j. s výnim-
kou opráv závad, ktoré spôsobili prerušenie jazdy 
a sú vykonávané s cieľom bezprostredného pokra-
čovania jazdy vozidla),

 ku ktorým došlo počas ciest vozidla uskutočne-
ných bez vedomia a súhlasu vlastníka vozidla,

 ak k poistnej udalosti došlo následkom mikrospán-
ku vodiča, ktorý je poistenou osobou uvedenou 
v poistnej zmluve alebo následkom mikrospánku 
vodiča poisteného vozidla, poisťovňa je povinná 
plniť spôsobom uvedeným v čl. 7 ods. 3 len do výš-
ky polovice poistnej sumy,

 účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojno-
vom stave,

 účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na 
strane pôvodcov vzbury,

 účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude 
SR postihnutá nukleárnou katastrofou,

 vzniknuté v  súvislosti s  duševnou poruchou, in-
farktom myokardu, náhlou cievnou príhodou, po-
ruchami správania alebo epileptickým záchvatom,

 porucha, či stratou vedomia,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na geografickom území Európy.
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Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Dbať ako vodič vozidla, aby vo vozidle nebol prepravovaný vyšší počet osôb, vrátane vodiča, než je uvedené v osvedčení 

o evidencii takéhoto vozidla.
• Odmietnuť prepravu vo vozidle, ak ním má byť prepravovaný vyšší počet osôb, vrátane vodiča, než je uvedené v osvedčení 

o evidencii takéhoto vozidla.
Pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu:
• Bezprostredne po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára, dbať o to, aby bol vyšetrený a aby bol 

výsledok vyšetrenia lekárskou dokumentáciou preukázateľný.
• Bez odkladu písomne oznámiť poisťovni, že poistná udalosť nastala.
• Predložiť lekársku správu o ošetrení úrazu.
• Bez zbytočného odkladu zabezpečiť všetky ďalšie doklady, správy a posudky, ktoré si vyžiada poisťovňa.
• Umožniť prístup k zdravotnej dokumentácii a predložiť údaje zo zdravotnej dokumentácie.
• Zbaviť všetkých zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, u ktorých sa poistený liečil mlčanlivosti o zdravot-

nom stave v prospech poisťovne. 
• Podrobiť sa lekárskej prehliadke za účelom posúdenia rozsahu trvalých následkov úrazu u lekára, resp. lekárov, ktorých určí 

poisťovňa.
• Písomne splnomocniť pri likvidácií poistnej udalosti poisťovňu na získavanie alebo preskúmanie zdravotného stavu, na ob-

starávanie údajov o zdravotnom stave a zdravotnej anamnéze zo zdravotnej dokumentácie a na získavanie údajov z lekár-
skej správy Sociálnej poisťovne.

Pre prípad smrti poisteného spôsobenej úrazom je potrebné:
• Predložiť písomné oznámenie o vzniku poistnej udalosti spolu s lekárskou správou o ošetrení úrazu.
• Predložiť originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu poisteného.
• Predložiť originál alebo úradne overenú kópiu lekárskej správy o obhliadke mŕtveho a o príčine úmrtia.
• Predložiť originál alebo úradne overenú kópiu správy o úradnom vyšetrovaní úmrtia, ak sa takéto vyšetrovanie vykonalo.
• Bez zbytočného odkladu zabezpečiť všetky ďalšie doklady, správy a posudky, ktoré si vyžiada poisťovňa.
• Umožniť prístup k zdravotnej dokumentácii poisteného.
• Na výzvu poisťovne zabezpečiť v prospech poisťovne zbavenie mlčanlivosti o zdravotnom stave poisteného všetkých zdra-

votníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, u ktorých sa poistený liečil.
• Písomne splnomocniť poisťovňu pri likvidácií poistnej udalosti na získavanie alebo preskúmanie zdravotného stavu pois-

teného, na obstarávanie údajov o zdravotnom stave a zdravotnej anamnéze zo zdravotnej dokumentácie a na získavanie 
údajov z lekárskej správy Sociálnej poisťovne.

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. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. 
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim 
po dni podpisu poistnej zmluvy. 
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

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

tenie zanikne. 
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-

tím. 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 po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpoved-

ná lehota je jeden mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Zápisom prevodu držby poisteného vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Dňom vyradenia poisteného vozidla z evidencie vozidiel, ak nebolo zároveň dojednané aj úrazové poistenie pre všetky osoby 

prepravované vozidlom, ktorého vodičom je v čase vzniku poistnej udalosti poistená osoba uvedená v poistnej zmluve.
• Dňom krádeže poisteného vozidla, ak nie je možné dobu krádeže vozidla presne určiť, považuje sa poistené vozidlo za ukrad-

nuté dňom, keď polícia Slovenskej republiky prijala oznámenie o krádeži poisteného vozidla, ak nebolo zároveň dojednané 
aj úrazové poistenie pre všetky osoby prepravované vozidlom, ktorého vodičom je v čase vzniku poistnej udalosti poistená 
osoba uvedená v poistnej zmluve.

• Smrťou poistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve, ak nebolo zároveň dojednané aj úrazové poistenie pre všetky osoby pre-
pravované vozidlom, ktorého vodičom je v čase vzniku poistnej udalosti poistená osoba uvedená v poistnej zmluve.


