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Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o miliónovom poistení osôb prepravovaných motorovým
vozidlom. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o miliónovom poistení osôb prepravovaných
motorovým vozidlom sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach pre miliónové
poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (ďalej len „VPP“).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie je určené prevádzkovateľom motorových vozidiel. Poistením sú kryté úrazy vzniknuté všetkým prepravovaným osobám
vo vozidle, ku ktorému bolo poistenie dojednané.

✓ smrť následkom úrazu
✓ trvalé následky úrazu v rozsahu vybraných
diagnóz
Poistenie sa v poistnej zmluve dojednáva vždy pre
všetky sedadlá, ktorých počet je uvedený
v technickom preukaze motorového vozidla,
a dojednáva sa pre všetky sedadlá na rovnaké
poistné sumy.

Čo nie je predmetom poistenia?
ak úraz poisteného vznikne úmyselným konaním poistníka alebo poisteného alebo oprávnenej osoby alebo
osoby konajúcej na podnet niektorej z týchto osôb
ak úraz poisteného vznikne v súvislosti s jazdou
motorového vozidla, ktorého vodič alebo spolujazdec
(ak je pre spolujazdca táto povinnosť ustanovená
všeobecne záväznými právnymi predpismi) nemal
predpísané príslušné vodičské oprávnenie, mal
zadržaný vodičský preukaz alebo mal uložený zákaz
viesť motorové vozidlo
ak úraz poisteného vznikne pri pretekoch a súťažiach
akéhokoľvek druhu
ak úraz poisteného vznikne pri vykonávaní typových
skúšok rýchlosti, bŕzd, zvratu a stability vozidla,
dojazdu s najväčšou rýchlosťou, zabehávanie
ak úraz poisteného vznikne pri jazde odcudzeným
motorovým vozidlom alebo pri útoku na prepravované
osoby
ak úraz poisteného vznikne vo vozidle, ktoré v rozpore
s príslušným právnym predpisom nebolo podrobené
technickej kontrole a jeho technický stav prispel ku
vzniku poistnej udalosti
ak úraz poisteného vznikne v dôsledku psychiatrickej
diagnózy, t.j. diagnózy F00 až F99 podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (duševné poruchy alebo poruchy
správania) alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice,
epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom,
ktorý zachváti celé telo poisteného (s výnimkou
duševnej poruchy alebo poruchy vedomia spôsobenej
úrazom)
ak úraz poisteného vznikne pri jazde odcudzeným
vozidlom alebo vozidlom používanom neoprávnene, ak
poistený o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť
ak úraz poisteného vznikne pri dopravnej nehode,
ktorej vznik mal byť podľa príslušného právneho
predpisu ohlásený príslušnému orgánu, a k tomuto
ohláseniu nedošlo
ak úraz poisteného vznikne v dôsledku požitia alebo
aplikácie návykovej látky, ktorou je alkohol (pri zistenom
promile alkoholu v krvi nad 1,5), omamná látka, psychotropná látka, alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo
ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo
rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie
(s výnimkou užívania lekárom predpísaných liečiv)
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Čo je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti je spôsobený zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne
nedbanlivosťou poisteného,
b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady poisteného, pričom toto
spolupôsobenie predstavuje podiel minimálne 25%,
c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku alkoholu pri zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5 vrátane,
d) poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla vozidlo uvedené v poistnej zmluve pod vplyvom liekov,
s ktorými je spojený zákaz vedenia vozidla; to platí aj pre lekársky zákaz, s ktorým je po určitú dobu spojený
zákaz vedenia vozidla alebo dočasná nespôsobilosť vedenia vozidla,
e) poistená osoba utrpela úraz počas jazdy motorového vozidla alebo pri havárii a táto osoba nebola v okamihu
vzniku poistnej udalosti pripútaná bezpečnostným pásom alebo iným bezpečnostným zariadením, ktorý bol výrobcom pevne zabudovaný na sedadle alebo jeho použitie je povinné podľa všeobecne platných právnych predpisov.
Ak nastane poistná udalosť podľa článku 8 ods. 1 písm. a) VPP, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému poistné
plnenie, ktorého výška je stanovená percentom z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu. Toto percento
je určené rozsahom ustálených trvalých následkov konkrétneho telesného poškodenia v zmysle čl. 8 ods. 3 VPP.
Celkové poistné plnenie za trvalé následky úrazu je obmedzené za jednu udalosť podľa čl. 3 ods. 1 VPP
nasledovne:
a) jednej osobe môže byť vyplatené maximálne poistné plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej pre prípad
trvalých následkov úrazu v poistnej zmluve, a súčasne
b) súčet všetkých poistných plnení z poistnej zmluvy je ohraničený súčinom poistnej sumy dojednanej pre prípad
trvalých následkov úrazu a počtu sedadiel motorového vozidla uvedeného v technickom preukaze.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný
uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dní uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný
– neskorší začiatok poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

