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Osobitné poistné podmienky pre skupinové úrazové poistenie
pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

AD

Časť II.
Rozsah poistenia
Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej aj „osobitné poistné
podmienky“), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému
poisteniu, podľa toho, tvoria doplnok k Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie a
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia je uvedený v poistnej
zmluve a zároveň je za toto poistenie zaplatené poistné zodpovedajúce tomuto poisteniu.
Článok 1 - Poistná udalosť
1. Poistná udalosť podľa tohto poistenia je skutočnosť, ktorá nastala počas platnosti poistnej zmluvy a s
ktorou je spojená povinnosť poistiteľa v zmysle poistnej zmluvy poskytnúť poistné plnenie. Touto
skutočnosťou môže byť v zmysle poistnej zmluvy:
a) smrť následkom úrazu.
2. Ak je následkom úrazu poisteného krytého poistnou zmluvou telesné poškodenie, ktoré má za následok
smrť poisteného, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe (osobám) poistné plnenie rovnajúce sa výške poistnej
sumy uvedenej v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve alebo v prehľade poistného plnenia za
predpokladu, že boli splnené nasledovné podmienky:
a) smrť poisteného nastala počas 365 dní odo dňa vzniku úrazu a smrť poisteného je spôsobená priamym
následkom (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek ostatných príčin) telesného poranenia, spôsobeného
výhradne vonkajšími, násilnými a náhodnými prostriedkami a
b) dôkaz o smrti následkom úrazu musí byť predložený jednou z oprávnených osôb alebo ich oprávneným
zástupcom formou úmrtného listu.
Článok 2 - Platba poistného plnenia
1. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za predpokladu, že poistná udalosť:
a) je priamym následkom úrazu, nezávisle a výlučne od akýchkoľvek príčin, telesného poranenia
spôsobeného výhradne vonkajšími násilnými a náhodnými prostriedkami, ktorých dôkazom (okrem utopenia
alebo vnútorného poranenia zisteného obdukciou) sú zjavné a viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na
vonkajšom tele a
b) nie je následkom akýchkoľvek poranení, ktoré predstavuju výnimku z poistného krytia a
c) nastala počas platnosti tohto poistenia a za predpokladu, že zodpovedajúce poistné za toto poistenie je
zaplatené v súlade s podmienkami poistnej zmluvy,
d) nastala pred dátumom výročia poistenia nasledujúcom po dni, kedy poistený dosiahol vek 70 rokov,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
2. Poistenému môže byť v súvislosti s jednou poistnou udalosťou vyplatené iba jedno z nasledujúcich plnení:
plnenie pre prípad smrti následkom úrazu alebo plnenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu.
3. V prípade, že poistený obdržal poistné plnenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu a potom na
následky tohto úrazu zomrel, vyplatené poistné plnenie pre prípad smrti bude znížené o už vyplatené plnenie
pre prípad trvalej invalidity.
4. Každé uplatnenie nároku musí obsahovať:
- číslo poistnej zmluvy,
- podrobný popis okolností úrazu a mená všetkých prípadných svedkov,
- všetky policajné záznamy o úraze,
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- predbežnú lekársku správu potvrdzujúcu povahu a rozsah všetkých telesných poškodení a poskytujúcu
presnú diagnózu,
- úmrtný list,
- list o prehliadke mŕtveho,
- právne dokumenty potvrdzujúce identitu ktorýchkoľvek a všetkých oprávnených osôb.
Článok 3 - Ohrozenie poisteného a jeho zmiznutie
1. Ak sa poistený následkom úrazu krytého poistnou zmluvou nevyhnutne ocitne v situácii, kedy nie je
chránený proti vplyvom vonkajšieho prostredia a následkom tohto pôsobenia utrpí stratu, pre ktorú je
vyplatiteľné poistné plnenie podľa poistnej zmluvy, je taká strata poistnou zmluvou krytá.
2. Pokiaľ bolo zistené, že poistený je stále nažive po vyplatení poistného plnenia v prípade predpokladanej
smrti následkom úrazu, musia byť všetky vyplatené plnenia v plnej výške vrátené poisťovateľovi.
Článok 4 - Rozšírenie poistenia
Poistenie podľa týchto osobitných poistných podmienok môže byť poskytnuté aj manželke/manželovi a/alebo
deťom poisteného, ak je tak uvedené v prehľade poistného plnenia, spolu s uvedením zodpovedajúceho
poistného za poistenie týchto osôb.
Článok 5 - Záverečné ustanovenia
1. Účinnosť poistenia u dospelých osôb je limitovaná dovŕšením veku 70 rokov, ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak. U detí je vekový limit dovŕšenie 18 rokov alebo 26 rokov veku, v prípade, že sú riadnymi
študentami denného štúdia a predložia doklad o návšteve školy/vysokej školy.
2. Od týchto Osobitných poistných podmienok je možné odchýliť sa v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovania týchto Osobitných poistných podmienok umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha
poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto Osobitné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2018.
(AD 2)
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