Poistné podmienky pre úrazové poistenie
Článok 1: Úvodné ustanovenie
Pre úrazové poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
osôb, tieto Poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len
„PP“), príslušné Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“),
Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej zmluve.
Článok 2: Druhy úrazového poistenia
1. V rámci úrazového poistenia poisťovateľ dojednáva:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
b) poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu bez progresie alebo s progresiou,
c) poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu,
d) poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu,
e) poistenie telesného poškodenia následkom úrazu,
f) poistenie invalidity následkom úrazu.
2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy úrazového poistenia.
Na také poistenie sa vzťahujú tieto PP, ak tak stanovujú príslušné OPP.
Článok 3: Výluky z poistenia a zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak úraz
poisteného vznikne:
a) v súvislosti so samovraždou, s pokusom o samovraždu,
s úmyselným sebapoškodením alebo v súvislosti so zámerným privodením telesného poškodenia, vrátane ich následkov,
b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými
udalosťami a pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo
vnútroštátnych nepokojoch,
c) v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne odsúdený,
d) 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),
e) v dôsledku priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie (s výnimkou ich pôsobenia v rámci liečebného procesu pod lekárskym dohľadom),
f) 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),
g) pri leteckej doprave, pričom poistený bol členom leteckého personálu na palube havarovaného vrtuľového alebo
prúdového lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri parašutizme,
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom, či motorovom rogale, pri lietaní v klzáku alebo balóne,
h) v súvislosti s tým, že poistený sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní pretekov alebo

súťaží alebo s nimi súvisiacich tréningových jázd,
v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou pevných alebo
kvapalných látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom
do dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú vylúčené otravy potravinami.
2. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním
poisteného, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej
udalosti,
b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku požitia alkoholu
pri zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5 vrátane.
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená skutočnosť
prispela k vzniku poistnej udalosti,
c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobenia
choroby alebo telesnej vady, pričom toto spolupôsobenie
predstavuje podiel minimálne 25 %. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť v pomere k podielu spolupôsobenia tejto choroby alebo telesnej vady,
d) je vznik poistnej udalosti spôsobený zjavným precenením
vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne nedbanlivosťou. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti.
i)

Článok 4: Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný poisťovateľovi bezodkladne oznámiť všetky
zmeny súvisiace so zmenou jeho povolania, zamestnania alebo športovej činnosti.
2. Poistený je povinný v prípade úrazu, na ktorý sa poistenie vzťahuje, bezodkladne vyhľadať lekára, dodržiavať liečebné
a režimové opatrenia odporučené lekárom, a ak je to možné,
prispievať k zmierneniu následkov úrazu.
Článok 5: Zmena povolania, zamestnania alebo športovej činnosti
1. V prípade zmeny podľa článku 4 ods. 1 týchto PP, ak novému
povolaniu, zamestnaniu alebo športovej činnosti poisteného
podľa sadzobníka poisťovateľa platného v okamihu zmeny zodpovedá zaradenie do inej rizikovej skupiny, vykoná sa táto zmena spolu so zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu, ktorý
sa kalendárne na dni zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak je
tento deň dňom, ktorý v príslušnom mesiaci neexistuje, je
dňom účinnosti zmeny posledný deň v mesiaci.
2. V prípade, že zmena povolania, zamestnania alebo športovej
činnosti, ktorá by znamenala zaradenie poisteného do vyššej rizikovej skupiny, nebude oznámená do vzniku poistnej udalosti,
potom prípadné poistné plnenie bude znížené v pomere poistného, ktoré bolo doteraz platené, a poistného, ktoré malo byť
platené v dôsledku tejto zmeny.
Článok 6: Územná platnosť
Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ v príslušných
OPP nie je uvedené inak.
Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto PP je možné sa odchýliť.
2. Tieto PP boli schválené dňa 15.12.2014.

