
Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na poistenie invalidity následkom úrazu (20UP) sa okrem týchto
osobitných poistných podmienok (ďalej len „OPP“) vzťahujú
Poistné podmienky pre úrazové poistenie, Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“), príslušné ustano-
venia Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných v Poistnej
zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. 
2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených vo VPP

a v Zmluvných dojednaniach aj:
a) priznaním starobného alebo predčasného starobného

dôchodku, 
b) prvou poistnou udalosťou.

Článok 3: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poistné
plnenie
1. Poistná ochrana je poistenému poskytnutá v prípade úrazu

poisteného za súčasného splnenia podmienok pre vznik
poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je úraz poisteného za sú-
časného splnenia nasledovných podmienok: 
a) úraz poisteného nastal počas trvania poistenia,
b) následkom úrazu poisteného je vznik invalidity poistené-

ho,
c) invalidita poisteného vznikla najneskôr do 3 rokov od dá-

tumu konca poistenia.
3. Odchylne od čl. 2 ods. 10. VPP sa invaliditou v tomto poistení

rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, v dôsledku kto-
rého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, po-
tvrdený v rozhodnutí príslušného orgánu alebo inštitúcie. 

4. Poistným plnením je poistná suma, platná v deň vzniku poist-
nej udalosti. 

5. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto článku, ak po-
čas trvania poistenia invalidity následkom úrazu dôjde k pod-
statným zmenám vo všeobecne záväzných  právnych predpi-

soch o sociálnom poistení, týkajúcich sa podmienok priznáva-
nia invalidity. 

Článok 4: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo

a úplne vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti, všetku
zdravotnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane po-
pisov  RTG, CT alebo MRI snímkov resp. záznamov a popis
okolností vzniku úrazu. Okrem toho je potrebné priložiť origi-
nál dokladu (príp. jeho overenú kópiu) príslušného orgánu so-
ciálneho zabezpečenia o vzniku invalidity, kde je uvedená
miera percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť (napr. rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne
o vzniku invalidity; zápisnica lekárskej posudkovej komisie So-
ciálnej poisťovne alebo iný doklad preukazujúci vznik invalidi-
ty poisteného). V odôvodnených prípadoch sa vznik invalidity
preukazuje potvrdením lekára poisťovateľa.  

2. Ak udalosť vyšetroval policajný útvar, prikladá sa policajná
správa, preukazujúca okolnosti vzniku úrazu poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade úrazu poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kéhoto úrazu.  

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie po-
trebné vyšetrenia.

Článok 5: Dynamika
1. Poisťovateľ ponúka dynamiku k výročnému dňu. 
2. K poslednej dynamike môže dôjsť jeden rok pred uplynutím

poistnej doby. 

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 01.06.2016.
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