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Úvodné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko denného 
odškodnenia následkom úrazu dopĺňajú Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie úrazu a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
poistnej zmluvy, ak je toto riziko dojednané v poistnej zmluve 
alebo v jej dodatku.  
Ak je niektorý pojem v týchto Osobitných poistných podmienkach  
Cl 389/21/07 podčiarknutý, je vysvetlený v článku 2 - Výklad 
základných pojmov Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie úrazu Cl 380/20/07.  
 
ČLÁNOK 1 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika 
Dátum začiatku krytia poisteného rizika v zmysle týchto 
osobitných poistných podmienok bude totožný s dátumom 
začiatku úrazového poistenia, dojednaného v poistnej zmluve, 
príp. jej dodatku. 
 

ČLÁNOK 2 – Poistná udalosť a poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto Osobitných poistných 

podmienok je úraz poisteného.  
2. Poistiteľ vyplatí poistné plnenie v podľa týchto Osobitných 

poistných podmienok,  ak poistený ostane v domácom liečení 
alebo v nemocnici ako hospitalizovaný pacient, na základe 
rozhodnutia lekára.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti: 
      Poistiteľ vyplatí denné odškodné vo výške stanovenej 

v poistnej zmluve za každý deň, keď poistený musel zostať v 
domácom liečení alebo v nemocnici, nasledujúci 
bezprostredne po eliminačnej dobe (ak je stanovená 
v poistnej zmluve), ale maximálne za 30 dní. 

 Poistné plnenie za všetky domáce liečenia alebo 
hospitalizácie v nemocnici začaté  v období 12 mesiacov, po 
dátume prvého domáceho liečenia alebo hospitalizácie, 
následkom aj rôznych poistných udalostí je maximálne za 90 
dní. 

 Poistné plnenie za všetky  domáce liečenia alebo 
hospitalizácie v nemocnici následkom tej istej poistnej udalosti  
je maximálne za 180 dní.  

4. Pobyt v domácom liečení musí byť predpísaný ošetrujúcim 
lekárom. Poistiteľ si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav 
poisteného svojím posudkovým lekárom. 

 

ČLÁNOK 4 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre 
riziko denného odškodnenia následkom úrazu sú platné 
od 01.07.2021. 
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