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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE U6 – ÚRAZOVÉ POISTENIE_01
Poistenými osobami sú nemenované osoby
prepravované motorovým vozidlom uvedeným v poistnej
zmluve.
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti (úrazy
poistených osôb), ku ktorým dôjde na území Európy:
– pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred
začiatkom jazdy,
– pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho
motorového vozidla,
– za jazdy motorového vozidla a pri jeho havárii,
– pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla vo
vozidle, či jeho blízkosti, v priestore určenom na jazdu
motorového vozidla,
– pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla
vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa, žiarovky
a pod.).
Poisťovňa poskytne v prípade úrazu poisteného, ktorý sa
stal počas doby poistenia, poistné plnenie z tých rizík, ktoré
sú v poistnej zmluve dojednané (obsah poistenia).
Ak poistená osoba zomrie na následky úrazu, ktorý sa
stal v dobe trvania poistenia, vyplatí poisťovňa
oprávneným osobám podľa § 817 Občianskeho zákonníka
v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre
úrazové poistenie dojednanú poistnú sumu pre prípad
smrti následkom úrazu.
V prípade trvalých následkov úrazu, ktorý sa stal
poistenému v dobe trvania poistenia, vyplatí poisťovňa po
ich ustálení v súlade so Všeobecnými poistnými
podmienkami pre úrazové poistenie príslušné percento z
dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa
tabuľky B v „Zásadách a tabuľkách pre hodnotenie
telesných poškodení v úrazovom poistení“ spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
(ďalej len „Zásady"), platných v čase vzniku úrazu.

V prípade úrazu poisteného v dobe trvania poistenia, ak
čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na
zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia, je
najmenej 15 dní, vyplatí poisťovňa podľa Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie za čas
nevyhnutného liečenia príslušné percento z dojednanej
poistnej sumy pre čas nevyhnutného liečenia,
zodpovedajúce priemernej dobe liečenia telesného
poškodenia podľa tabuľky A v „Zásadách" platných v čase
vzniku úrazu. Ak bolo dojednané poistenie času
nevyhnutného liečenia úrazom s nárokom na plnenie
poisťovne od 15 % (podľa tabuľky A „Zásad"), vyplatí
poisťovňa príslušné percento z dojednanej poistnej sumy
iba za úrazy, u ktorých priemerný čas nevyhnutného
liečenia telesného poškodenia podľa tabuľky A „Zásad"
zodpovedá najmenej 15 percentám.
Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým prišlo na
miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb (napr. na
stupačkách, blatníkoch, nádrži pre palivo a pod.).
Poistenie sa nevzťahuje taktiež na úrazy, ktoré nastali pri
účasti na rýchlostných a terénnych pretekoch, závodoch s
rýchlostnou vložkou vrátane oficiálnych tréningov, pokiaľ
to nebolo v zmluve dojednané. Pri úrazoch, ku ktorým
prišlo pri použití motorového vozidla viacerými osobami
ako je počet sedadiel, poisťovňa zníži plnenie v pomere
počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb.
Predajom, odcudzením alebo zničením motorového
vozidla poistenie zaniká. Poistník je povinný oznámiť
všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v
dobe trvania 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.

