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Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach  pre úrazové poistenie Školák. 
Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.  

O aký typ poistenia ide? 
Produkt Školák predstavuje skupinové úrazové poistenie, ktoré poskytuje ochranu žiakom a zamestnancom školy pri činnostiach spojených s aktivitami 

materskej, základnej a strednej školy. Účelom tohto poistenia je aj krytie úrazov mimo priestorov školy, ktoré nastanú na akciách organizovaných školou, 

akými sú školské výlety a lyžiarske kurzy.

Čo je predmetom poistenia? 

Poistenie Školák poskytuje poistnú ochranu pre prípad 

neočakávaných udalostí, ku ktorým dôjde následkom úrazu 

poistených žiakov a zamestnancov školy. Poistenie obsahuje 

dve povinné poistné riziká a niekoľko voliteľných úrazových 

poistení a s voľbou výšky sumy krytia (tzv. poistnej sumy).

Hlavné (povinné) úrazové poistné riziká – musia byť 

poistené pre každú poistenú skupinu:

 smrť následkom úrazu – v prípade smrti následkom

úrazu bude vyplatená dohodnutá poistná suma,

 trvalé následky úrazu s plnením od 1 % – ak úraz

zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 1 %

poškodenia zdravia, závisí poistné plnenie od percenta

zanechaných trvalých následkov a od dojednanej poistnej

sumy. Poistná suma je voliteľná. V poistnej zmluve sa

dojednáva lineárne alebo progresívne poistné plnenie.

Pri lineárnom plnení, bude vyplatená časť poistnej sumy

zodpovedajúca percentu zanechaných trvalých následkov.

Pri progresívnom plnení bude vyplatená suma v závislosti

od percenta zanechaných trvalých následkov, pričom

výška plnenia sa progresívne zvyšuje s rastúcim rozsahom

trvalých následkov (minimálne 1 % a maximálne 400 %

z poistnej sumy).

Ostatné úrazové poistné riziká:

Poistenie zlomenín – každá poistená osoba do 18 rokov 

veku má poistenie úplných zlomenín zadarmo. Poistné 

plnenie za zlomeniny je vo výške 40 EUR za úplné 

zlomeniny dlhých kostí, kostí lebečných a panvy a vo výške 

20 EUR za ostatné zlomeniny. Maximálne plnenie je 60 EUR 

na jednu poistnú udalosť.

Ďalšie voliteľné úrazové poistenia sú: 

Denná dávka pri hospitalizácii – ak si úraz vynúti 

hospitalizáciu, bude vyplatené plnenie vo výške dohodnutej 

poistnej sumy za každý deň hospitalizácie.

Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia – ak si úraz 

vynúti liečenie trvajúce minimálne 8 dní, bude vyplatené plnenie 

vo výške dohodnutej poistnej sumy za každý deň liečenia 

do dovŕšenia určenej maximálnej doby liečenia pre daný úraz.

Skupinové úrazové poistenie 
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Čo nie je predmetom poistenia?

 Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ktoré vzniknú 

na priamej ceste poisteného do školy a späť, prípadne 

na ceste na miesta, kde sa konajú akcie pripravované 

školou, pokiaľ  k nim nebol zabezpečený odborný dozor 

zodpovednej osoby (zamestnanca školy alebo školou 

poverenej osoby).

Poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré v okamihu 

ich zamýšľaného vstupu do poistenia sú trvalo 

práceneschopné, osoby s ťažkou telesnou, nervovou 

alebo duševnou poruchou, ktorá je trvalá a ďalej 

osoby závislé na alkohole alebo iných omamných, 

toxických alebo psychotropných látkach, s výnimkou 

liekov indikovaných lekárom v dôsledku dlhodobého 

ochorenia.

 Poistenie sa nevzťahuje na poruchy zdravia, ktoré 

vznikli pred začiatkom poistenia.

Poistenie sa nevzťahuje na choroby (s výnimkou tých čo 

vznikli výlučne následkom úrazu, na ktorý sa poistenie 

vzťahuje).









Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje na úrazy:

! ktoré poistený utrpel porušením školského poriadku

alebo pracovného poriadku,

! spôsobené pod vplyvom alkoholu alebo iných

omamných, toxických, alebo psychotropných látok,

! v dôsledku srdcového infarktu, mozgovej mŕtvice,

epileptického záchvatu, alebo straty vedomia.

! v dôsledku duševnej choroby alebo poruchy,

! v dôsledku samovraždy alebo samovražedných pokusov,

! vzniknuté pri vykonávaní extrémnych, adrenalínových,

bojových alebo motoristických športov,

! vzniknuté pri akejkoľvek účasti na príprave, pokuse,

alebo spáchaní trestnej činnosti.

Úplný zoznam výluk a obmedzení nájdete vo Všeobecných 

poistných podmienkach pre úrazové poistenie Školák v Článku 4



10

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie je platné na území celého sveta s výnimkou poistenia dennej dávky pri hospitalizácii v dôsledku úrazu, kde hospitalizácia

musí byť poskytnutá na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?

 Uvádzať pravdivé a úplné informácie tak pri vzniku poistenia, počas jeho trvania ako pri riešení poistnej udalosti.

 Platiť dohodnuté poistné riadne a včas.

 Oznámiť zmeny v zozname poistených osôb.

Povinnosti pre poistené osoby:

 Po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadať lekársku pomoc a liečiť sa podľa pokynov lekára.

 Poistnú udalosť čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť jej potrebné doklady (vyplnené tlačivo „Oznámenie o úraze“, zápis

o školskom alebo pracovnom úraze, príslušné lekárske správy).

Kedy a ako uhrádzam platbu?

V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu 1 roka s automatickým predĺžením (dlhodobé poistenie) je potrebné uhrádzať poistné 

v pravidelných platbách za dohodnuté poistné obdobie (polročne alebo ročne) počas doby trvania poistenia.

V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na presne stanovenú dobu je potrebné poistné uhradiť naraz v deň začiatku poistenia.

Poistné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, ePOUKAZOM alebo poštovou poukážkou.

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie začína dňom určeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie je možné uzavrieť ako dlhodobé alebo krátkodobé 

(t.j. na presne stanovenú dobu). Dlhodobé poistenie je uzavreté na dobu 1 roka, pričom po uplynutí 1 roka sa doba poistenia automaticky 

predlžuje vždy o ďalší rok a trvá do okamihu, s ktorým je spojený zánik poistenia (napr. výpoveď alebo nezaplatenie poistného). V prípade 

poistnej zmluvy uzatvorenej na presne stanovenú dobu končí poistenie v deň určený v zmluve ako koniec poistenia. 

Poistenie sa vzťahuje na všetky osoby (zamestnancov a žiakov školy), ktoré boli nahlásené do poistenia. V prípade, že dôjde k nahláseniu 

ďalších osôb počas trvania poistenia, poistenie pre tieto osoby začína v zmluvne stanovený deň nasledujúci po doručení žiadosti o zmenu 

a akceptovaní zmeny poisťovňou. V prípade vyradenia osôb z poistenia, poistenie pre tieto osoby končí v zmluvne stanovený deň 

nasledujúci po doručení žiadosti o zmenu a akceptovaní zmeny poisťovňou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Vypovedať je možné iba poistenie uzatvorené na dobu 1 roka s automatickou obnovou, a to na základe Vašej žiadosti adresovanej 

poisťovni. Výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, ku ktorému požadujete poistenie ukončiť.
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