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Úvodné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko denného 
odškodnenia za pobyt v nemocnici 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 384/20/04 podčiarknutý, je vysvetlený v článku 
2 - Výklad základných pojmov Všeobecných poistných 
podmienok pre poistenie úrazu Cl 380/20/04.  
  

ČLÁNOK 1 – Dátum začiatku krytia  poisteného rizika   
Dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto 
Osobitných poistných podmienok úrazového poistenia pre riziko 
denného odškodnenia za pobyt v nemocnici následkom úrazu 
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 2 – Poistné udalosti a poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto Osobitných poistných 

podmienok je úraz poisteného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLÁNOK 2 – Poistné udalosti a poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto Osobitných poistných 

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

poistných podmienok ak poistený zostane v nemocnici ako 
hospitalizovaný pacient pod dohľadom lekára následkom 
poistnej udalosti. 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti:  
Poistiteľ vyplatí denné odškodné vo výške stanovenej 
v poistnej zmluve za každý deň, ktorý bude poistený 
hospitalizovaný po skončení eliminačného obdobia (ak je 
stanovené v poistnej zmluve).  
Následkom toho istého úrazu sa tiež aplikuje na každú 
ďalšiu hospitalizáciu, ktorá nastala po 12 mesiacoch od 
začiatku predchádzajúcej hospitalizácie. Maximálny počet 
dní, za ktoré poistiteľ vyplatí poistné plnenie za jednu 
poistnú udalosť nesmie byť väčší ako 365. 

        ČLÁNOK 4 – Záverečné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre 
riziko denného odškodnenia za pobyt v nemocnici 
následkom úrazu sú platné od 01.04.2020. 
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