Osobitné poistné podmienky
pre poistenie zlomenín a popálenín
(ďalej len „OPP BBB“)
KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1. Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia týkajúce sa poistenia
Oslobodenia od platenia poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve
dojednané.
2. Ak ustanovenia týchto OPP BBB zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP BBB.
3. Od ustanovení týchto OPP BBB sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP BBB dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.
4. Tieto OPP BBB boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1. Tieto OPP BBB dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).
KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je:
a) zlomenina spôsobená úrazom poisteného a/alebo,
b) popálenina spôsobená úrazom poisteného.
KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1. Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento
z poistnej sumy uvedené v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín (ďalej
len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 6).
2. Ak príslušný typ zlomenín a/alebo popálenín nie je uvedený v Tabuľke,
poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním ich stupňa
alebo rozsahu so zlomeninami a/alebo popáleninami v nej uvedenými.
Stupeň alebo rozsah zlomenín a popálenín v takomto prípade určí náš
zmluvný lekár.
3. Ak jeden úraz spôsobí viaceré zlomeniny a/alebo popáleniny, príslušné
percentá poškodenia za jednotlivé zlomeniny a/alebo popáleniny sa sčítajú, celkové poistné plnenie bude vyplatené maximálne do výšky 100%
poistnej sumy.
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Článok 2 – Výluky z poistenia
1. Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti
s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne
z dôvodu alebo následkom akýchkoľvek chorôb a ich následkov.
2. Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
a) patologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobených osteoporózou,
b) stresové zlomeniny,
c) zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred začiatkom tohto poistenia.
KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase
začiatku poistenia a je stanovený takto:
a) 2 5 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕšených 18 rokov,
b) 8 0 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 79 rokov
(vrátane).
KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1. V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná
zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností
v Dubline pod č. 415123
1/1

