Osobitné poistné podmienky
pre poistenie smrti následkom úrazu
a/alebo trvalých následkov úrazu
a/alebo trvalých následkov úrazu
s progresívnym plnením do 500%
alebo do 1000%
(ďalej len „OPP ADI“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1. Tieto OPP ADI dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

sumy v prípade úrazu pri dopravnej nehode, ak k tejto došlo :
a) p ri preprave poisteného na takom mieste dopravného prostriedku,
ktoré nie je určené na prepravu osôb,
b) p ri preprave poisteného dopravným prostriedkom, ktorý bol používaný neoprávnene (t.j. najmä ak bol dopravný prostriedok vedený bez
príslušného oprávnenia na jeho vedenie, alebo ak ide o odcudzený
dopravný prostriedok).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Časť A – Smrť následkom úrazu
1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného, následkom ktorého je smrť poisteného.

Časť B – Trvalé následky úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1. Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu a/alebo
trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 500 %/1000 %
a dôjde k poistnej udalosti podľa kapitoly II časti B, týchto OPP ADI, následkom ktorej má poistený trvalé následky, vyplatíme poistenému nasledovné poistné plnenie:
– príslušné percento z poistnej sumy pre dané poškodenie podľa Tabuľky
ocenenia trvalých následkov úrazu, (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 1).
Ak trvalé následky, ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke,
poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním s trvalými
následkami uvedenými v Tabuľke.
– v prípade poistenia trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do
500 %/1000 % bude k percentu poškodenia ocenenému podľa Tabuľky,
alebo porovnaním, zohľadnená nasledovná progresia:

Časť B – Trvalé následky úrazu
1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky
definované vo VPPÚCH.
DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť definovaná v časti A a časti B tejto kapitoly,
musí byť priamym následkom úrazu, bez pôsobenia akýchkoľvek iných
príčin, dôkazom čoho sú viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na
vonkajšom tele (s výnimkou prípadov utopenia alebo vnútorného
poranenia). Úraz musí poistený utrpieť počas platnosti tohto
poistenia a smrť alebo trvalé následky musia nastať najneskôr
do jedného roka odo dňa úrazu.
KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Časť A – Smrť následkom úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1. Ak je v zmluve dohodnuté poistenie smrti následkom úrazu a dôjde
k poistnej udalosti podľa kapitoly II časti A, týchto OPP ADI, následkom
ktorej je smrť poisteného, vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu dohodnutú v zmluve.

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do 500%
Percento poškodenia (PP)

DÔLEŽITÉ: V prípade smrti poisteného následkom úrazu pri dopravnej
nehode, vyplatíme oprávnenej osobe 2 – násobok dohodnutej
poistnej sumy.

Poistné plnenie ako
percento z poistnej sumy

0% až 20%

rovnaké ako % PP

21% až 40%

3 krát PP mínus 40%

41% až 60%

5 krát PP mínus 120%

61% až 80%

7 krát PP mínus 240%

81% až 100%

9 krát PP mínus 400%

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do 1000%

Článok 2 – Výluky z poistenia
1. Oprávnenej osobe nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v súvislosti
s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne
z dôvodu alebo následkom:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b) bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií,
ktoré vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom
úrazu a sú kryté poistením.
2. Oprávnenej osobe nevzniká nárok na 2-násobok dohodnutej poistnej

Percento poškodenia (PP)
0% až 20%
21% až 40%
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Poistné plnenie ako
percento z poistnej sumy
rovnaké ako % PP
4 krát PP mínus

60%

41% až 60%

10 krát PP mínus 300%

61% až 80%

15 krát PP mínus 600%

81% až 100%

20 krát PP mínus 1000%

DÔLEŽITÉ: Prípadné obmedzenie schopnosti poisteného vykonávať
jeho zamestnanie a/alebo športovú činnosť a/alebo iné aktivity, ktoré
vykonával pred úrazom, sa pri oceňovaní trvalých následkov
nezohľadňuje.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1. V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

2. Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, príslušné percentá poškodenia za jednotlivé trvalé následky sa sčítajú, výsledné percento poškodenia nemôže presiahnuť 100%.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1. V súlade s kapitolou VIII článkom 1 bodom 4 VPPÚCH, je poistený povinný, ak to od neho požadujeme, absolvovať lekársku prehliadku alebo
vyšetrenie za účelom stanovenia trvalých následkov úrazu.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1. Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak sú trvalé následky lekárom
uznané ako definitívne a trvalé, bez predpokladu na zlepšenie. V prípade
straty funkcie (napr. obmedzenie hybnosti končatiny, strata zraku, reči,
sluchu a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 mesiacoch odo dňa
úrazu, ktorý ich spôsobil.
2. Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a následky úrazu sa z tohto
dôvodu zhoršili, poistné plnenie určíme podľa následkov úrazu, ktoré by
za rovnakých okolností utrpela zdravá osoba, pokiaľ by dodržala liečbu.
DÔLEŽITÉ: Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berieme do úvahy
vždy len skutočné následky daného úrazu. V prípade predchádzajúceho
telesného poškodenia sa prihliada na predchádzajúci zdravotný
stav poisteného, ktorý sa zohľadní v ocenení.
DÔLEŽITÉ: Z jednej poistnej udalosti bude vždy vyplatené iba jedno z
plnení uvedených v časti A a B, tejto kapitoly. Ak sme poistenému vyplatili
poistné plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu a na následky tohto
úrazu neskôr zomrel, poistné plnenie pre prípad smrti znížime
o už vyplatené percento poistného plnenia pre prípad trvalých
následkov úrazu.
Článok 3 – 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:
a) akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
b) bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisavých) infekcií, ktoré
vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu a sú
kryté poistením,
c) slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/prietrží),
d) hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, vertebrogénneho
algického syndrómu, ischiasu, lumbaga a ich komplikácií.

DÔLEŽITÉ: Máme právo určiť lekára, ktorý vykoná prehliadku alebo
vyšetrenie poisteného. Výplata poistného plnenia závisí od rozsahu
trvalých následkov zistených na základe tejto lekárskej prehliadky
alebo vyšetrenia.
KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Vyhlásenie poisteného za mŕtveho
1. V prípade, ak je poistený nezvestný a následne bude vyhlásený za mŕtveho, považujeme to za smrť následkom úrazu.
2. Ak sa dodatočne preukáže, že je poistený naďalej nažive, máme právo na
vrátenie poistného plnenia za smrť následkom úrazu.
Článok 2 – Záver
1. Ak ustanovenia týchto OPP ADI zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustanovenia týchto OPP ADI.
2. Od ustanovení týchto OPP ADI sa môžeme v zmluve odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP ADI dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP ADI boli nami schválené a sú účinné odo dňa 16.1.2017.
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KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1. M
 aximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od veku poisteného v čase
začiatku poistenia a je stanovený takto:
a) 25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte nemal dovŕšených 18 rokov,
b) 80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal od 18 do 79 rokov
(vrátane).
Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1. Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
a) uznanie nároku na poistné plnenie v prípade smrti následkom úrazu,
b) uznanie nároku jedného alebo viac poistných plnení za trvalé následky po
jednom alebo viacerých úrazoch, v prípade ak percento poškodenia spolu
dosiahne 100%.
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