ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE BK1 – VODIČ PLUS_01
POISTENIE PRE PRÍPAD STRATY SCHOPNOSTI VIESŤ BEŽNÉ
MOTOROVÉ VOZIDLO ZA BEŽNE PLATENÉ POISTNÉ
Ak poistený stratí schopnosť viesť bežný automobil z dôvodu diagnostikovania jednej z vážnych chorôb uvedených vo všeobecných poistných podmienkach pre poistenie straty schopnosti viesť bežný automobil, potom mu
poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu pre prípad straty schopnosti viesť
bežný automobil.
Ak je poistenému odobraté vodičské oprávnenie zo zdravotného dôvodu,
ktorý nie je uvedený vo všeobecných poistných podmienkach, potom mu
poisťovňa vyplatí v priebehu nasledujúcich 4 rokov 1/4 dojednanej poistnej
sumy pre prípad straty schopnosti viesť bežné motorové vozidlo.
Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, poistenie zanikne bez náhrady.
Ak poistený zomrie v dobe trvania poistenia, poistenie zanikne bez náhrady.
Podiely na zisku z poistenia – nie je nárok na podiely na zisku z poistenia.
Odkupná hodnota poistenia – nie je nárok na výplatu odkupnej hodnoty.
Redukcia poistnej zmluvy – nie je nárok na redukciu poistenia.
PREDCHOROBIE
Poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie za poistnú udalosť, ktorej
príčinou je (priamo alebo nepriamo) také ochorenie, ktorým poistený trpel
pred začiatkom poistenia, resp. choroba, ktorá s takýmto ochorením súvisí.
Ochorenie, ktorým poistený trpel pred začiatkom poistenia je choroba, zranenie, stav alebo symptóm:
ktorý bol známy poistenému pred začiatkom poistenia,
–
pre ktoré poistený konzultoval s registrovaným lekárom pred začiatkom
poistenia, alebo
–
pre ktoré by rozumná osoba v postavení poisteného konzultovala s
registrovaným lekárom pred začiatkom poistenia.

DIAGNÓZY
Poistná suma v plnej výške bude vyplatená, ak klient bude trpieť aspoň
jednou z nasledovných diagnóz, resp. funkčných porúch, pričom tieto sú presne definované vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie straty
schopnosti viesť bežný automobil:
–
ochrnutie,
–
slepota – trvalá a nezvratná,
–
syndróm caudae equinae,
–
kóma,
–
hluchota – trvalá a nezvratná,
–
strata schopnosti sebaobsluhy,
–
strata končatín,
–
strata manuálnej zručnosti,
–
cievna mozgová príhoda (mŕtvica),
–
Alzheimerova choroba alebo demencia,
–
veľká mozgová trauma,
–
operácia mozgu,
–
popáleniny (III. stupňa, 20 %),
–
chirurgické ošetrenie depresívnej zlomeniny lebky,
–
intenzívna starostlivosť,
–
vegetatívny stav/apalický syndróm.
DYNAMIZÁCIA
V poistnej zmluve nie je možné dojednať dynamizáciu poistenia.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 01.11.2019 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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