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Úvodné ustanovenie 

Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko liečenia úrazu 
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu 
a poistenie choroby a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, 
ak je toto riziko dojednané v poistnej zmluve alebo v jej dodatku. 
Poistná zmluva sa ďalej  riadi  príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 
Vydávajú sa za účelom krytia poisteného, ktorého meno je 
uvedené v poistnej zmluve, na základe návrhu na uzatvorenie 
poistnej zmluvy v čase dojednania poistenia, prípadne neskôr 
formou prijateľnou pre poisťovňu. 
Poskytnutie poistného krytia v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok je podmienené zaplatením poistného za dané riziko. 
Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. 

ČLÁNOK 1 – Výklad základných pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto osobitných poistných podmienok 
sa budú používať tieto pojmy: 
Lekár – osoba, ktorá je na základe zákonom predpísaného 
osvedčenia oprávnená praktizovať medicínu, prípadne chirurgické 
zákroky, a je inou osobou ako poistený alebo člen najbližšej 
rodiny poisteného. 
Liečenie – v zmysle týchto Osobitných poistných podmienok za 
liečenie považujeme iba liečenie na základe rozhodnutia lekára, 
ktoré začalo najneskôr 5 dní po úraze. 
ČLÁNOK 2 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika   
Dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude totožný s dátumom začiatku 
úrazového poistenia, ak toto poistné krytie nebolo dojednané 
neskôr. V prípade, ak toto poistné krytie bolo dojednané neskôr, 
dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude uvedený v príslušnom dodatku 
k poistnej zmluve. 

ČLÁNOK 3 – Poistné udalosti a poistné plnenie 

1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok je úraz poisteného. 

2. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie podľa týchto Osobitných 
poistných podmienok v prípade liečenia poisteného (v zmysle 
vyššie uvedenej definície) následkom poistnej udalosti. 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti: 
Ak poistený bol liečený následkom úrazu po dobu viac ako 
14 po sebe idúcich dní, poisťovňa vyplatí percento z poistnej 
sumy pre prípad liečenia úrazu podľa zoznamu diagnóz 
poisťovne pre liečenie úrazu platnú v čase vzniku poistnej 
udalosti. V prípade, ak diagnóze zodpovedá percento plnenia 
menšie ako 5%, tak poisťovňa neposkytne poistné plnenie.      

4. Ak je následkom tej istej poistnej udalosti diagnostikovaná 
viac ako jedna diagnóza, poisťovňa vyplatí poistné plnenie 
len za diagnózu, ktorá je ohodnotená najvyšším percentom 
v zozname diagnóz poisťovne pre liečenie úrazu. 

5. V prípade diagnózy, ktorá nie je uvedená v zozname diagnóz 
poisťovne pre liečenie úrazu bude poisťovňa pri určení výšky 
poistného plnenia vychádzať z percenta plnenia 

prislúchajúceho diagnóze uvedenej v tabuľke a porovnateľnej 
z hľadiska závažnosti.  

6. Liečenie musí byť predpísané ošetrujúcim lekárom. 
Poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav 
poisteného lekárom poisťovne a prípadne upraviť výšku 
poistného plnenia. 

ČLÁNOK 4 – Záverečné ustanovenie 

Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
liečenia úrazu sú platné od 01.05.2016. 
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