
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie osôb, Osobitných 
poistných podmienkach pre poistenie úrazu a choroby, osobitných poistných podmienkach pre dojednané druhy poistení a v Zmluvných 
dojednaniach pre skupinové úrazové poistenie. Aby ste boli plne informovaný, prečítajte si všetky dokumenty.

Čo nie je predmetom poistenia?

Skupinové úrazové 
poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte (IDPPSUP2019.1)

O aký typ poistenia ide?
Produkt skupinového poistenia, prostredníctvom ktorého je možné poistiť neobmedzený počet osôb. Produkt je určený predovšetkým klientom z radov 
firiem, organizácií, združení, inštitúcií, úradov, ktorý umožňuje poistiť svojich zamestnancov, členov zväzov, združení, klubov, účastníkov 
organizovaných podujatí, pracovníkov počas aktivačnej činnosti a pod. Účelom tohto poistenia je chrániť poistené osoby a ich rodiny pred prípadnými 
finančnými problémami, ktoré môžu nastať v dôsledku vybraných neočakávaných situácií.  

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad neočakávaných 
udalostí, ku ktorým dôjde následkom úrazu. Poistenie je možné 
vyskladať výberom z viacerých úrazových poistení a časov krytia, 
počas ktorého je poskytnutá poistná ochrana a s voľbou výšky sumy 
krytia (tzv. poistnej sumy). 

Úrazové poistenia: 
• Smrť úrazom - v prípade smrti následkom úrazu bude vyplatená 

dohodnutá poistná suma. 
• Smrť úrazom s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode 

– v prípade smrti následkom úrazu bude vyplatená dohodnutá 
poistná suma, v prípade úmrtia pri dopravnej nehode bude 
vyplatený dvojnásobok poistnej sumy. 

• Trvalé následky úrazu s plnením od 1 % – ak úraz zanechá 
trvalé následky v rozsahu minimálne 1 % poškodenia zdravia, bude 
vyplatená časť poistnej sumy zodpovedajúca percentu 
zanechaných trvalých následkov. 

• Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 1 % – ak 
úraz zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 1 % poškodenia 
zdravia, 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 500 % z poistnej sumy). 

• Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % – ak 
úraz zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 10 % 
poškodenia zdravia, bude vyplatená suma v závislosti od percenta 
zanechaných trvalých následkov, pričom výška vyplatenej sumy sa 
progresívne zvyšuje s rastúcim rozsahom trvalých následkov 
(minimálne 10 % a maximálne 500 % z poistnej sumy). 

• Prémiová ochrana – ak úraz zanechá trvalé následky v rozsahu 
aspoň 50 % poškodenia zdravia, bude vyplatená celá poistná 
suma. 

• Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu – 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. 

• Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % – ak bude 
poistenému v dôsledku úrazu priznaná invalidita (trvalá invalidita 
s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 
70%), bude vyplatená dohodnutá poistná suma. 

Poistenie nekryje udalosti, ktoré nastanú na ceste 
do zamestnania, resp. výkonu činnosti, resp. 
konania podujatia a na ceste späť z nich, avšak 
ak sú tieto cesty organizované zamestnávateľom, 
resp. združením, resp. usporiadateľom podujatia, 
poistenie kryje aj tieto cesty. Toto neplatí pri 
poistení uzatvorenom ako Celodenné krytie, ktoré 
kryje 24 hodín denne. 
Poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré 
v okamihu ich zamýšľaného vstupu do poistenia 
trpia nervovou/duševnou poruchou, sú závislé od 
alkoholu a iných návykových a omamných látok, 
trpia vírusom HIV alebo ochorením AIDS, 
s diagnostikovaným onkologickým ochorením 
bez ukončenej liečby, resp. ak od ukončenia 
liečby ešte neuplynulo 5 rokov. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k úrazu 
dôjde následkom samovraždy alebo úmyselného 
sebapoškodenia. 
Poistenie sa nevzťahuje na poruchy zdravia, 
ktoré vznikli pred začiatkom poistenia. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na úrazy, ku ktorým 
dôjde:

v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy 
správania, 
v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného 
záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo, 
v dôsledku kozmetických úkonov, ktoré neboli 
z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, 
pri vykonávaní extrémnych, adrenalínových, 
bojových alebo motoristických športov, 
v dôsledku infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, 
v dôsledku degeneratívnych ochorení (napr. 
chrbtica, Achillova šľacha, meniskus a pod.). 

Pri poistení Dennej dávky pri hospitalizácii 
následkom úrazu je poistné plnenie vyplatené 
maximálne za 90 dní hospitalizácie. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Územná platnosť poistenia nie je obmedzená s výnimkou poistenia Dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu, kde hospitalizácia 
musí byť poskytnutá na území krajín Európskej únie. 

 Pri poistení Invalidity následkom úrazu v rozsahu nad 70 % sa invaliditou rozumie invalidita, ktorá bola priznaná podľa príslušných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Aké mám povinnosti? 

• Uvádzať pravdivé a úplné informácie tak pri vzniku poistenia, počas jeho trvania ako aj pri riešení poistnej udalosti. 
• Platiť dohodnuté poistné riadne a včas. 
• Každú požiadavku na zmenu poistenia (napr. zaradenie do poistenia nových zamestnancov) oznámiť poisťovni formou žiadosti o zmenu 

v poistení. 
Povinnosti pre poistené osoby: 
• Po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára. 
• Poistnú udalosť čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť jej potrebné doklady. 
• V prípade poistenia Invalidity následkom úrazu v rozsahu nad 70 % oznámiť poisťovni, ak rozhodnutie o priznaní invalidity bolo 

napadnuté alebo zrušené a to v lehote do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. 
 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú (dlhodobé poistenie) je potrebné poistné uhrádzať v pravidelných platbách za 
dohodnuté poistné obdobie (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) počas doby trvania poistenia. 
V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú (krátkodobé poistenie) je potrebné poistné uhradiť naraz v deň začiatku poistenia. 
Poistné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom určeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie je možné uzavrieť na dobu určitú (najdlhšie na 1 rok) 
alebo na dobu neurčitú. V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú poistenie končí v deň určený v zmluve ako koniec poistenia. 
V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poistenie trvá do okamihu, s ktorým je spojený zánik poistenia (napr. výpoveď alebo 
nezaplatenie poistného). 
Poistenie sa vzťahuje na všetky osoby (napr. zamestnancov), 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. K zániku poistenia jednotlivej osoby môže dôjsť aj z ďalších príčin, napr. 
dovŕšením najvyššieho poistiteľného veku (tzv. výstupný vek) pre dané poistenia. 
Poistenie sa vzťahuje na úrazy vzniknuté v dohodnutom čase krytia: 
• Celodenné krytie – časom krytia sa rozumie celý deň (24 hodín denne). 
• Pracovné krytie – časom krytia je pracovný čas, počas ktorého dochádza k plneniu pracovných úloh poisteného. 
• Krytie pre združenie – časom krytia je čas v rámci dňa, počas ktorého poistený aktívne vykonáva činnosť pre združenie, klub, zväz. 
• Krytie pre podujatie – časom krytia je čas, počas ktorého sa poistený aktívne zúčastňuje podujatia/udalosti (napr. teambuilding, kurz, 

letný tábor, výlet, festival a pod.). 
• Krytie počas výkonu aktivačnej činnosti – časom krytia je čas, počas ktorého poistený vykonáva aktivačnú činnosť nezamestnaných podľa 

zákona o službách zamestnanosti. 
Krytie pre podujatie a Krytie počas výkonu aktivačnej činnosti je možné uzatvoriť len ako krátkodobé poistenie (na minimálne 1 deň 
a maximálne na 1 rok). 
 

Ako môžem poistenie vypovedať? 

Vypovedať je možné iba poistenie uzatvorené na dobu neurčitú, a to na základe Vašej písomnej žiadosti adresovanej poisťovni. Výpoveď 
musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, ku ktorému požadujete poistenie ukončiť. Ak došlo k zmene 
výšky poistného a poisťovňa vám (poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, 
neuplatní sa lehota podľa predchádzajúcej vety a môžete podať písomnú výpoveď až do konca príslušného poistného obdobia. 
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