
Produkt: Úrazové poistenie – 
Poistenie Bonus
Kompletné informácie pred 
uzavretím zmluvy a zmluvné 
informácie o produkte sú uvedené v 
zmluvnej dokumentácii.

O aký typ poistenia ide? 
Poistenie Bonus je neživotné 
poistenie, ktoré má  chrániť klienta 
pred neočakávanými situáciami v 
súvislosti so smrťou následkom úrazu 

  Čo je predmetom poistenia?
✓ Smrť následkom úrazu
Úrazové poistenie môže byť uzavreté 
vo variantoch A1 a/alebo A2. 
Uvedené varianty sa líšia rozsahom 
poistného krytia, ktoré sú uvedené v 
poistnej zmluve. 

Aké je poistné plnenie?
•  V prípade smrti poisteného 

následkom úrazu, vyplatíme 
oprávnenej osobe poistnú sumu 
dohodnutú v zmluve. 

•  Ak dôjde k poistnej udalosti 
trvalé následky úrazu, vyplatíme 
poistenému poistné plnenie 
vo forme doživotného paušálu 
na 25 rokov zdarma.Bližší 
popis peňažného plnenia pre 
jednotlivé poistenia je uvedený v 
príslušných osobitných poistných 
podmienkach, ktoré platia pre 
toto poistenie, a to v článkoch 
týkajúcich sa popisu poistného 
plnenia.

   Čo nie je predmetom poistenia?
 Oprávnenej osobe nevzniká žiadny 
nárok na poistné plnenie v súvislosti 
s udalosťami, ktoré nastali priamo 
alebo nepriamo, úplne alebo 
čiastočne z dôvodu alebo následkom:
x  akýchkoľvek chorôb a ich 

následkov,
x  bakteriálnych infekcií, s výnimkou 

pyogénnych (hnisavých) infekcií, 
ktoré vznikli v dôsledku reznej rany 
alebo poranenia následkom úrazu a 
krytého poistením.

x  Oprávnenej osobe nevzniká nárok 
na 2-násobok dohodnutej poistnej 
sumy v prípade úrazu pri dopravnej 
nehode, ak k tejto došlo 

x  pri preprave poisteného na takom 
mieste dopravného prostriedku, 
ktoré nie je určené na prepravu osôb,

 x  pri preprave poisteného 
dopravným prostriedkom, ktorý 
bol používaný neoprávnene 
(t.j. najmä ak bol dopravný 
prostriedok vedený bez 
príslušného opráv- nenia na 
jeho vedenie, alebo ak ide o 
odcudzený dopravný prostriedok).

   Týkajú sa krytia nejaké 
obmedzenia?

!  Poistenie sa nevzťahuje na úrazy 
vzniknuté počas cestovania alebo 
pobytu poistenej osoby  
v politicky nestabilných krajinách 
alebo oblastiach uvedených na 
internetových stránkach Minister-
stva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky. V prípade pochybností 
sa má za to, že ide o politicky ne-
stabilnú krajinu alebo oblasť. 

!  V určitých situáciách nebude 
poistné plnenie vyplatené, v 
prípadne nebude vyplatené v plnej 
výške. Konkrétne obmedzenia, 
výluky a výnimky z poistenia 
sú uvedené vo Všeobecných 
poistných podmienkach 
„VPPÚCH“ v Kapitole VII, 
Článok 4 - Výluky z poistenia a v 
poistných podmienkach „„OPP“ 
ADI“ v Kapitole III, Článok 3 - 
Výluky z poistenia.

  Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
✓  Poistné krytie pre prípad smrti 

následkom úrazu sa vzťahuje 
kdekoľvek na oblasť celého sveta.

  Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
Vstupný vek poisteného je od 18 
rokov, maximálne však 79 rokov v 
deň začiatku Poistenia. Poistenie je 
poskytované maximálne do veku 80 
rokov poisteného, pričom poistenie 
zaniká až uplynutím posledného 
dňa poistného obdobia, v ktorom 
poistený tento vek dosiahol, ak k 
zániku poistenia nedošlo skôr iným 
spôsobom podľa Poistnej zmluvy 
a/alebo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Poistenie 
nemôže byť poskytnuté osobám 
trpiacim duševnou chorobou alebo 
poruchou alebo závažným telesným 
postihnutím. Upozornenie: Ak aj 
napriek tomu bude poistenie takejto 

osobe poskytnuté, poistenie takejto 
osoby nenadobudne účinnosť 
a poisťovateľ vráti poistníkovi 
zodpovedajúce zaplatené poistné.

  Kedy a ako uhrádzam platbu?
Splatnosť poistného je mesačne, 
vždy k tomu istému dátumu, ktorý 
je na zmluve uvedený ako začiatok 
poistenia. Spôsob platenia poistného 
je možné si zvoliť - prostredníctvom 
služby SIPO, bankovým 
prevodom alebo bezhotovostne 
prostredníctvom platobnej karty.

  Kedy začína a končí krytie?
Začiatok poistenia je deň 
nasledujúci po zaplatení prvého 
mesačného poistného v plnej výške 
za predpokladu, že sú splnené 
podmienky uvedené v zmluve a 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne 
nedohodli inak. Poistná doba je 1 rok, 
pričom sa automaticky predlžuje 
vždy na ďalších 12 mesiacov, ak 
žiadna zo zmluvných strán neoznámi 
písomne druhej zmluvnej strane v 
lehote 6 týždňov pred uplynutím tejto 
doby, že nemá záujem na predĺžení 
poistenia. Poistné obdobie je časové 
obdobie, ktoré si poistník volí v 
Návrhu a za ktoré pravidelne platí 
poistné. Poistné obdobie je jeden 
mesiac.

  Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistenie môže zaniknúť z dôvodu 
písomnej výpovede:
•  odstúpením od poistnej zmluvy 

do 30 kalendárnych dní od je 
uzavretia;

•  výpoveďou do 2 mesiacov 
od uzavretia poistnej zmluvy, 
výpovedná lehota je osemdenná a 
jej uplynutím poistenie zanikne;

•  výpoveďou na konci poistného 
obdobia; písomná výpoveď musí 
byť doručená druhej zmluvnej 
strane najneskôr 6 týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia.

Poistenie možno zrušiť aj z dôvodov 
uvedených v Občianskom zákonníku 
(§ 800-803).

Úrazové poistenie 
Informačný dokument o poistnom produkte
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