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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE 

Úvodné ustanovenia 
 

 

 

Pre úrazové poistenie dojednávané KOOPERATÍVOU, družstevnou poisťovňou, a.s. (ďalej len “poisťovňa”) 
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a tieto všeobecné poistné podmienky a dojednania 
v poistnej zmluve. 

 

 

Článok 1 

Základné pojmy 
 

Poisťovňa (poistiteľ) - právnická osoba, ktorá má 
oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť. 

Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
uzavrela poistnú zmluvu. 

Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej život alebo 
zdravie sa poistenie vzťahuje . 

Poistná zmluva – návrh poistnej zmluvy akceptovaný 
poistníkom i poisťovňou. 

Poistka – písomné potvrdenie poistiteľa o uzavretí 
poistnej zmluvy. 

Poistné plnenie – dohodnutá poistná suma alebo 
dôchodok, ktoré sú podľa poistnej zmluvy vyplatené 
poistiteľom v prípade poistnej udalosti. 

Poistná doba – čas, na ktorý je dojednaná poistná 
zmluva. Jeho uplynutím poistenie zaniká. 

Poistná udalosť – je náhodná udalosť dojednaná 
v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 

Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá má právo, aby jej bolo vyplatené poistné plnenie 
podľa poistnej zmluvy. 

Poistné obdobie – časový úsek poistnej doby, 
dohodnutý v poistnej zmluve, vymedzujúci obdobie, 
na ktoré je poistník povinný platiť poistné. 

Poistné – zmluvná cena za poistenie dohodnutá 
v poistnej zmluve. 

 

Článok 2 

Druhy poistení 
 

(1) Poisťovňa v rámci úrazového poistenia 
dojednáva  

- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 
(ďalej “smrť úrazom”), 

- poistenie pre prípad trvalého telesného 
poškodenia následkom úrazu (ďalej iba “trvalé 
následky úrazu”), 

- poistenie pre prípad prechodných následkov 
úrazu s plnením poisťovne za priemerný čas 
nevyhnutného liečenia alebo vo forme denného 
odškodného za dobu práceneschopnosti, 

- poistenie pre prípad plnej invalidity následkom 
úrazu. 

(2) Poisťovňa dojednáva úrazové poistenie aj 
formou združeného poistenia so životným 
poistením. 

Článok 3 

Poistná udalosť 
 

(1) Poistnou udalosťou v úrazových poisteniach je 
úraz poisteného. Úrazom v zmysle poistných 
podmienok je telesné poškodenie alebo smrť 
spôsobené neočakávaným a náhlym 
pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej 
telesnej sily, resp. neočakávaným 
a neprerušeným pôsobením vysokých alebo 
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia 
a jedov ( s výnimkou mikrobiálnych jedov 
a imunotoxických látok). 

(2) Poisťovňa je povinná plniť i za ujmy na zdraví, 
ktoré boli poistenému spôsobené : 

a) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, 

b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou 
poistený trpel pred úrazom, 

c) miestnym hnisaním po vniknutí 
choroboplodných zárodkov do otvorenej rany 
spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri 
úraze, 



d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi 
zákrokmi vykonanými za účelom liečenia 
následkov úrazu, 

e) utopením, 

f) zlomením, vykĺbením a natrhnutím,  nie však 
vnútorných orgánov a ciev v dôsledku náhlej, 
neprimeranej telesnej námahy, 

g) elektrickým prúdom a úderom blesku. 

(3) Právo na plnenie nie je : 

a) pri vzniku a zhoršení prietrží (hernií), nádorov 
každého druhu a pôvodu, bercových vredov, 
diabetických gangrén, pri vzniku a zhoršenie 
aseptických zápalov šľachových pošiev, 
svalových úponov, kĺbových vačkov, 
epikondylitíd a za lumboischiadický syndróm, 

b) pri infekčných chorobách aj keď boli prenesené 
zranením a za pracovné úrazy a choroby 
z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa 
týchto podmienok,  

c) pri následkoch diagnostických, liečebných 
a preventívnych zákrokov, ktoré neboli 
vykonané za účelom liečenia následkov úrazu, 

d) pri zhoršení choroby v dôsledku úrazu, pri 
náhlych cievnych príhodách a pri odlúpení 
sietnice, ak nebol úraz ich výlučnou príčinou, 

e) pri smrti alebo telesnom poškodení jadrovým 
žiarením vyvolaným výbuchom alebo závadou 
jadrového zariadenia a prístrojov, konaním 
alebo nedbalosťou zodpovedných osôb, 
inštitúcii alebo úradu pri doprave, skladovaní 
alebo manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi, 

f) pri smrti alebo telesnom poškodení pri 
vojnových udalostiach, vzburách, povstaní, 
stávkách a nepokojoch, 

g) pri samovražde, pokuse o ňu a úmyselnom 
sebapoškodení. 

(4) Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne 
dojednané, poisťovňa nie je povinná plniť za 
úrazy, ku ktorým došlo : 

a) pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot 
nemal úradné povolenie, alebo ktoré boli 
uskutočnené proti úradnému predpisu alebo 
bez vedomia, či proti vôli držiteľa lietadla, 

b) pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch 
so vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými 
prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, 
letoch alebo plavbách k nim (tréning). 

 

Článok 4 

Uzavretie poistnej zmluvy 
 

(1) Návrh na uzavretie poistnej zmluvy nemusí mať 
písomnú formu, ak sa poistenie dojednáva na 
dobu najviac jedného roka. 

(2) Poistná zmluva je uzavretá podpísaním 
zmluvnými stranami. U zmlúv, kde sa 
nevyžaduje písomná forma, je poistná zmluva 
uzavretá zaplatením poistného. 

(3) Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky 
poisťovne vzťahujúce sa na dojednané 
poistenie o zdravotnom stave poistníka 
i poisteného, ako aj ďalšie otázky potrebné pre 
uzavretie poistnej zmluvy. Vedomé nepravdivé 
alebo neúplné odpovede môžu mať za 
následok odstúpenie od zmluvy alebo 
odmietnutie plnenia. 

(4) Poisťovňa je oprávnená overovať zdravotný 
stav občana, a to na základe správ vyžiadaných 
s jeho súhlasom od zdravotníckych zariadení, 
v ktorých sa liečil, ako aj prehliadkou lekárom, 
ktorého mu sama určí. 

(5) Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri 
zisťovaní zdravotného stavu, smie použiť iba 
pre svoju potrebu. 

(6) Ak dôjde v čase medzi podaním a prijatím 
návrhu poistenia k zvýšeniu rizika, ktoré je 
predmetom poistenia, je povinnosťou poistníka, 
resp. poisteného túto skutočnosť poisťovni 
ihneď oznámiť. 

(7) Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako 
písomné potvrdenie o uzavretí poistenia. 

(8) V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia 
poistnej zmluvy môže poisťovňa i poistník 
odstúpiť od poistnej zmluvy bez udania dôvodu. 

(9) Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne 
právnická osoba, ktorá dojednala poistenie inej 
osoby, vstupuje táto osoba do poistenia 
namiesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu 
uzavrel. 

 

Článok 5 

Začiatok a koniec poistenia 
 

(1) Povinnosť poisťovne plniť a jej právo na poistné 
vznikne od 00. hodiny prvého dňa po uzatvretí 
poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi 
dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej 
zmluvy alebo neskôr. 

(2) Poistenie dojednané na dobu určitú končí 
najneskôr uplynutím stanoveného počtu rokov 
(mesiacov, dní) v deň a hodinu zhodnú so 
začiatkom poistenia, pokiaľ je tak dojednané 
v poistnej zmluve, inak o 00. hodine dňa 
dojednaného ako koniec poistenia. 

 

Článok 6 

Zánik poistenia 
 



(1) Ak poisťovňa v súlade s ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka odmietne plniť pre 
vedomé porušenie povinnosti pravdivo 
a úplne odpovedať na písomné dotazy 
poisťovne, poistenie zanikne k dátumu 
odmietnutia. Zaplatené bežné poistné 
poisťovňa nevracia, z jednorazového 
poistného vráti iba zostávajúcu 
nespotrebovanú časť. 

(2) Ak odstúpi poisťovňa od poistnej zmluvy 
z dôvodu vedome nepravdivého a neúplného 
zodpovedania dotazov, pričom pri ich 
pravdivom zodpovedaní by zmluvu 
neuzavrela, vráti poistníkovi zaplatené poistné 
znížené o náklady, ktoré jej vznikli uzavretím 
poistnej zmluvy. Poistník je povinný vrátiť 
poisťovni to, čo z poistenia plnila. 

(3) Ak zanikne poistenie z iných dôvodov než sú 
uvedené v odsekoch 1 a 2, nie však preto, že 
poistnou udalosťou odpadol dôvod ďalšieho 
poistenia, je poisťovňa povinná vrátiť 
zostávajúcu časť poistného.  

 

Článok 7 

Rozsah poistenia 
 

(1) Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
vzťahuje sa poistenie na úrazy poisteného, ku 
ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti 
a kdekoľvek počas trvania poistenia. 

(2) Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už 
dojednaného, je poisťovňa povinná plniť zo 
zmeneného poistenia až z poistných udalostí, 
ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody. 

(3) Ak dôjde počas trvania poistenia k zvýšeniu 
rizika (pri zmene povolania, mimopracovnej 
činnosti) alebo k zmene poistenej pracovnej 
alebo mimopracovnej činnosti, ktoré sú 
predmetom poistenia, je povinnosťou poistníka, 
resp. poisteného túto skutočnosť poisťovni 
ihneď oznámiť. 

 

Článok 8 

Poistné 
 

(1) Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre 
jednotlivé druhy poistenia stanovených 
poisťovňou podľa kalkulačných zásad 
a v závislosti od zaradenia poisteného do 
rizikovej skupiny podľa rizikovosti pracovnej 
i mimopracovnej činnosti ním vykonávanej. 
Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve. 

(2) Ak výška poistného závisí aj od veku 
poisteného, považuje sa za jeho vek rozdiel 
medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa má 

poistenie začať a kalendárnym rokom, v ktorom 
sa poistený narodil. 

 

Článok 9 

Platenie poistného 
 

(1) Poistné môže byť platené jednorázovo pri 
uzavretí poistnej zmluvy alebo bežne 
v dohodnutých poistných obdobiach. 

(2) Bežné poistné za prvé poistné obdobie 
a jednorázové poistné je poistník povinný 
uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr 
však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako 
začiatok poistenia. 

(3) Poistné za ďalšie poistné obdobia (následné 
poistné) sú splatné vždy v prvý deň 
dojednaného poistného obdobia. 

(4) Ak je poistník v meškaní s platením poistného, 
je povinný zaplatiť poisťovni zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania, ak v poistnej zmluve nie je 
stanovené inak. 

  

Článok 10 

Dôsledky neplatenia poistného 
 

(1) Ak nebolo prvé, jednorazové alebo poistné za 
ďalšie poistné obdobie zaplatené v lehote 
stanovenej Občianskym zákonníkom, poistenie 
zanikne bez náhrady uplynutím tejto lehoty. 

(2) Lehoty, do ktorých možno zaplatiť splatné 
poistné, môžu byť predtým než uplynú, 
písomnou dohodou predĺžené až o tri mesiace. 

(3) Poisťovňa má právo na poistné do zániku 
poistenia.  

  

Článok 11 

Oprávnené osoby 
 

(1) Oprávnené osoby sú :  

- poistený pre všetky plnenia okrem plnenia 
v prípade smrti, 

- osoby určené poistníkom v poistnej zmluve 
menom a dátumom narodenia, prípadne 
vzťahom k poistenému, pre všetky plnenia 
v prípade smrti poisteného. 

(2) Ak poistník neurčil oprávnené osoby, alebo ak 
nenadobudnú tieto osoby právo na plnenie, 
oprávnenými osobami v zmysle ustanovení 
Občianskeho zákonníka sú :  

a) manžel (manželka) poisteného, 



b) ak ho (jej) niet, deti poisteného, 

c) ak ich niet, rodičia poisteného, 

d) ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po 
dobu najmenej jedného roku pred jeho smrťou 
v spoločnej domácnosti, a ktoré z tohoto 
dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo 
boli odkázané výživou na poisteného,  

e) ak ich niet, dedičia poisteného. 

 

(3) Poistník má právo zmeniť určenie oprávnenej 
osoby až do vzniku poistnej udalosti. Zmena 
musí byť urobená písomnou formou 
a nadobúda účinnosť dňom doručenia do 
poisťovne. V prípade, že poistník nie je súčasne 
i poisteným, k zmene oprávnenej osoby je 
potrebný písomný súhlas poisteného. 

 

Článok 12 

Plnenie poisťovne 
 

(1) Z poistenia je poisťovňa povinná poskytnúť 
plnenie za :  

a) trvalé následky úrazu, 

b) smrť spôsobenú úrazom, 

c) čas nevyhnutného liečenia telesného 
poškodenia spôsobeného úrazom alebo čas 
pracovnej neschopnosti následkom úrazu, 

d) plnú invaliditu následkom úrazu. 

Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy 
plnenia alebo len na niektoré z nich, je 
rozhodujúci obsah poistnej zmluvy. 

(2) Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku 
poistnej udalosti poskytnúť jednorazové plnenie 
alebo vyplácať dôchodok, a to podľa toho, čo 
bolo dojednané. 

(3) Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia 
telesného poškodenia spôsobeného úrazom 
a za trvalé následky úrazu určí poisťovňa na 
základe správy lekára podľa Zásad a tabuliek 
pre hodnotenie telesných poškodení 
v úrazových poisteniach poisťovne (ďalej len 
“oceňovacie tabuľky”), platných v čase vzniku 
poistnej udalosti. Do oceňovacích tabuliek má 
právo poistený nahliadnuť na každej 
organizačnej jednotke poisťovne. Oceňovacie 
tabuľky môže poisťovňa doplňovať a meniť. 
Výšku plnenia určí poisťovňa podľa 
oceňovacích tabuliek platných v čase vzniku 
poistnej udalosti (úrazu). 

(4) Ak sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť 
nastala po skončení poistenia, je poisťovňa 
povinná plniť iba vtedy, ak k úrazu došlo za 
trvania poistenia. 

 

Článok 13 
 

(1) Ten, komu vznikne právo na plnenie, je povinný 
poisťovni bezodkladne písomne oznámiť, že 
utrpel úraz, resp. že poistený v dôsledku úrazu 
zomrel. 

(2) Povinnosťou podľa Občianskeho zákonníka je 
aj povinnosť predložiť doklady potrebné na 
výplatu poistnej sumy alebo dôchodku, ktoré si 
poisťovňa vyžiada, podrobiť sa lekárskej 
prehliadke na vyzvanie poisťovne a oznámiť 
zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu dôchodku. 
Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa 
nevyplatí poistnú sumu alebo s výplatou 
dôchodku nezačne, prípadne zastaví jeho 
vyplácanie až do splnenia uvedených 
povinností. 

(3) Povinnosťou poisteného je tiež bez zbytočného 
odkladu vyhľadať po úraze lekárske ošetrenie, 
liečiť sa podľa pokynov lekára, a ak to 
poisťovňa vyžaduje, dať sa vyšetriť na jej 
náklad lekárom, ktorého sama určí. 

(4) Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie 
posudkovým lekárom poisťovne, je povinný 
znášať náklady tohto vyšetrenia. 

(5) V prípade vzniku nejasností, je poistený, resp. 
ten, komu právo na plnenie vzniklo, povinný 
dokázať, že k úrazu došlo. 

(6) Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť 
premlčacia doba za rok po poistnej udalosti. 

  

Článok 14 

Plnenie za čas nevyhnutného 
liečenia 

 

(1) Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je 
podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na 
zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia 
spôsobeného úrazom (ďalej len “priemerný čas 
nevyhnutného liečenia”), je dlhší ako dva týždne 
(minimálne 15 dní), je poisťovňa povinná 
vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkými 
je ohodnotené toto telesné poškodenie 
v oceňovacích tabuľkách. Ak je v oceňovacích 
tabuľkách stanovené hodnotenie 
percentuálnym rozpätím, určí sa výška plnenia 
v rámci neho podľa primeraného času liečenia. 

(2) Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie 
je uvedené v oceňovacích tabuľkách, určí sa 
výška plnenia podľa času nevyhnutného 
liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu 
tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade 
je poisťovňa povinná plniť iba vtedy, ak je 
primeraný čas nevyhnutného liečenia úrazu 
dlhší ako dva týždne. Podľa primeranej doby 
liečenia úrazu je povinná poisťovňa plniť tiež 



vtedy, ak táto doba presiahne priemernú dobu 
času nevyhnutného liečenia vlastného 
telesného poškodenia o viac ako 4 týždne. 

(3) Ak bolo poistenému spôsobené jediným 
úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych 
druhov, plní poisťovňa za čas nevyhnutného 
liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené 
najvyššie. 

(4) Poisťovňa je povinná plniť za priemerný, resp. 
primeraný čas nevyhnutného liečenia najviac za 
dobu jedného roka. 

(5) Do času nevyhnutného liečenia sa 
nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený 
podroboval občasným zdravotným kontrolám 
alebo rehabilitácii, ktorá bola zameraná na 
zmiernenie bolesti bez následnej úpravy 
funkčného stavu. 

(6) Za čas nevyhnutného liečenia nie je poisťovňa 
povinná plniť, ak zomrie poistený do jedného 
mesiaca od úrazu. 

 

Článok 15 

Plnenie za čas pracovnej  
neschopnosti 

 

(1) Za čas pracovnej neschopnosti následkom 
úrazu je poisťovňa povinná plniť, len ak 
pracovná neschopnosť trvá minimálne 7 dní, 
najviac však za dobu jedného roka od začiatku 
pracovnej neschopnosti. 

(2) Výšku plnenia za čas pracovnej neschopnosti 
následkom úrazu určí poisťovňa súčinom 
dojednanej sumy denného odškodného a počtu 
dní pracovnej neschopnosti. 

(3) Poisťovňa nie je povinná plniť  za čas 
pracovnej neschopnosti, ak poistený zomrie do 
jedného mesiaca od úrazu. 

 

Článok 16 

Plnenie za trvalé následky úrazu  
 

(1) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, je 
poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko 
percent, koľkým percentám zodpovedá podľa 
oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov 
po ich ustálení, a v prípade, že sa neustálili do 
troch rokov odo dňa úrazu, koľkým percentám 
zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty. Ak je 
v oceňovacích tabuľkách stanovené hodnotenie 
percentuálnym rozpätím, určí poisťovňa výšku 
plnenia v rámci daného rozpätia tak, aby 
zodpovedalo povahe a rozsahu telesného 
poškodenia spôsobeného úrazom. 

(2) Ak jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko 
trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotí 
poisťovňa celkové následky súčtom percent za 
jednotlivé následky.  

(3) Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého 
údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako 
celok, a to najviac percentom uvedeným 
v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo 
funkčnú stratu. 

(4) Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela, 
alebo orgánu, ktorých funkcie boli znížené už 
pred úrazom, poisťovňa zníži plnenie o toľko 
percent koľkým percentám zodpovedá rozsah 
predchádzajúceho poškodenia stanoveného 
podľa oceňovacích tabuliek. 

(5) Ak nemôže poisťovňa plniť preto, že trvalé 
následky nie sú ešte ustálené po uplynutí 
šiestich mesiacov odo dňa úrazu a je známy ich 
rozsah, je povinná poskytnúť poistenému na 
jeho požiadanie primeraný preddavok. 

(6) Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za 
trvalé následky úrazu, nie však na následky 
tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom 
sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, 
najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej 
sume dohodnutej pre prípad smrti následkom 
úrazu. 

 

Článok 17 

Plnenie za smrť následkom úrazu 
 

 

(1) Ak bola úrazom spôsobená poistenému smrť, 
ktorá nastala najneskoršie do troch rokov odo 
dňa úrazu, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú 
sumu pre prípad smrti následkom úrazu tomu, 
komu vzniklo smrťou poisteného právo na 
plnenie. 

(2) Ak poistený na následky úrazu zomrie 
a poisťovňa už plnila za trvalé následky tohto 
úrazu, je povinná vyplatiť len prípadný rozdiel 
medzi poistnou sumou pre prípad smrti 
následkom úrazu a už vyplatenou sumou. 

 

Článok 18 

Plnenie za plnú invaliditu 
následkom úrazu 

 

(1) Pri plnej invalidite poisteného v zmysle 
predpisov o sociálnom zabezpečení, ktorá 
vznikla výlučne následkom úrazu najneskôr do 
troch rokov odo dňa úrazu, ktorý nastal v čase 



trvania poistenia je poisťovňa povinná vyplatiť 
plnenie za plnú invaliditu. 

(2) Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá výplata 
poistnej sumy pri plnej invalidite poisteného, 
poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu po 
častiach v priebehu nasledujúcich piatich rokov 
tak, že každý rok vyplatí jednu pätinu 
dojednanej sumy za predpokladu zotrvania 
plnej invalidity poisteného. 

(3) Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá výplata 
dôchodku za plnú invaliditu, poisťovňa začne 
mesačne vyplácať dojednaný dôchodok. 
Dôchodok vypláca počas trvania plnej invalidity 
poisteného, najdlhšie však do dovŕšenia veku 
65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve 
dojednané inak. S výplatou dôchodku začne 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bol poistený uznaný plne 
invalidným v zmysle predpisov o sociálnom 
zabezpečení. 

 

Obmedzenie plnenia poisťovne 

Článok 19 
 

(1) Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži svoje 
plnenie, najviac však o jednu polovicu : 

a) ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho 
konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za 
vinného trestným činom, 

b) ak zomrel poistený v súvislosti s konaním, 
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví 
alebo smrť. 

(2) Ak bol trestný čin spáchaný poisteným 
spáchaný úmyselne a okolnosti takého prípadu 
to odôvodňujú, poisťovňa zníži svoje plnenie 
o viac ako polovicu. 

 

Článok 20 
 

(1) Ak došlo k úrazu poisteného následkom jeho 
opilosti alebo pod vplyvom omamných, či 
toxických látok, poisťovňa zníži svoje plnenie, 
najviac však o jednu polovicu. Ak mal taký úraz 
za následok smrť poisteného, zníži poisťovňa 
svoje plnenie len vtedy, ak k úrazu poisteného 
došlo v súvislosti s jeho konaním uvedeným 
v čl. 19 odsek 1 písm. b). 

(2) Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť na 
prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje 
ustanovenie čl. 19. 

 

Článok 21 
 

Občan, ktorému smrťou poisteného má vzniknúť 
právo na plnenie poisťovne, toto právo nenadobudne, 
ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným 
činom, pre ktorý bol uznaný súdom za vinného. 
V čase, kedy sa proti osobe, ktorej má vzniknúť právo 
na plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre 
takýto trestný čin, nie je poisťovňa povinná plniť. 

 

 

Článok 22 
 

Ak poistený po úraze nevyhľadá bez zbytočného 
odkladu lekárske ošetrenie alebo sa nelieči podľa 
pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť 
plnenie, najviac však o jednu polovicu, pokiaľ toto 
konanie malo vplyv na výšku poistného plnenia. 

Článok 23 

Podiel na prebytkoch poistného 
 

  Prípadné prebytky poistného použije poisťovňa 
k zvýhodneniu poistení formou zvýšenia poistných 
súm alebo zníženia sadzieb poistného. 

 

Článok 24 

Strata poistnej zmluvy 
 

(1) Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí 
poistnej zmluvy, vydá poisťovňa poistníkovi na 
jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia. 

 

(2) Náklady s tým spojené hradí žiadateľ. 

 

Záverečné ustanovenia 

Článok 25 
 

  Všetky platby realizované v súvislosti s poistením, 
či už poistníkom alebo poisťovňou budú vyplatené 
v tuzemskej mene, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak. 

Článok 26 
 

  Od ustanovení týchto Všeobecných poistných 
podmienok sa možno v poistných zmluvách odchýliť, 
ak to vyžaduje účel a povaha poistenia. 

Článok 27 
  

Tieto všeobecné poistné podmienky pre úrazové 
poistenia boli schválené Ministerstvom financií SR 
ako dozorným orgánom nad poisťovníctvom pre 



územie Slovenskej republiky pod číslom: 52/816/1993 
a sú platné pre poistné zmluvy uzavreté od 1.7.1993. 


