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Tento Informačný dokument o poistnom produkte Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného 
pokrytia a vylúčení a nie je prispôsobený Vašim špecifickým individuálnym potrebám. Kompletné informácie týkajúce sa produktu, ktoré sú predzmluvnými  
a zmluvnými údajmi, sú uvedené v dokumentácii v poistnej zmluve. 

O aký typ poistenia ide?
Poistenie Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami je určené na zabezpečenie nemenovaných osôb v prípade úrazu pri preprave moto- 
rovým vozidlom, ku ktorému je toto poistenie dojednané.
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   Čo je predmetom poistenia?    Čo nie je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou nie sú:
 Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým prišlo na miestach,  
 ktoré nie sú určené na prepravu osôb. 
 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. 
 Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je  
 povinná plniť za poistné udalosti, ktoré vznikli:
	  Pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými,  
  vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo pri  
  prípravných jazdách, letoch a plavbám k nim.
	  Za tie časti tela, ktorých poškodenie sa prejavilo alebo bolo  
  diagnostikované pred začiatkom poistenia v dôsledku:
  -  Vrodených a vývojových vád,
  -  Poškodenia kĺbu úrazom, degeneratívnymi alebo chorob- 
   nými zmenami, pričom výluka sa vzťahuje na celý kĺb,
  -  Poškodenia chrbtice, pričom výluka sa aplikuje na chrbticu  
   ako celok.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienkach č. 829.

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! 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.
! V prípade nepravdivej, neúplnej odpovede, alebo v dôsledku  
 nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve môže poisťovňa  
 plnenie primerane znížiť.
! Ak došlo k úrazu poisteného pod vplyvom alkoholu, omamných 
 toxických, či psychotropných látok, poisťovňa zníži poistné plnenie.
! Nevyhľadanie lekárskeho ošetrenia bez zbytočného odkladu  
 po úraze alebo neliečenie sa podľa pokynov lekára, môže viesť  
 k zníženiu poistného plnenia. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienkach č. 829.

V závislosti od v poistnej zmluve dohodnutého rozsahu:

Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osôb prepravovaných 
motorovým vozidlom, ktoré vznikli na území Európy:
 Pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred jazdou  
 motorovým vozidlom.
 Pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového  
 vozidla.
 Počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii.
 Pri krátkodobých zastávkach, pokiaľ k úrazu príde vo vozidle alebo  
 v jeho blízkosti v priestore určenom pre jazdu.
 Pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých  
 v priebehu jazdy.

V poistnej zmluve môžu byť dojednané tieto poistenia:
 Smrť následkom úrazu,
 Trvalé následky úrazu,
 Čas nevyhnutného liečenia úrazu,
 Čas nevyhnutného liečenia úrazu s nárokom na plnenie len  
 v prípade, že toto plnenie je najmenej 15% podľa oceňovacej  
 tabuľky A.
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   Aké mám povinnosti?

•  Poistený, ak je osobou odlišnou od poistníka, je povinný pravdivo zodpovedať otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvýšenia  
 poistného krytia, ako aj súvisiace so vznikom poistnej udalosti na zistenie rozsahu poistného plnenia.
•  Poistník, ak je odlišný od poisteného, je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy.
•  Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
•  Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bezodkladne poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti  
 a toto aj preukázať a na žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady a informácie potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia. 
•  Poistený je povinný, na žiadosť poisťovne a jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí, a oznámiť poisťovni všetky  
 zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistného plnenia. 
•  Poistený je povinný počínať si tak, aby predchádzal vzniku poistnej udalosti. 

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie.

   Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Ak je poistenie dojednané ako pripoistenie k havarijnému poisteniu, platí sa poistné spolu s poistným za havarijné poistenie v rovnakých poist- 
 ných obdobiach. V ostatných prípadoch sa poistné platí bežne v ročných poistných obdobiach. Pri poistení súboru motorových vozidiel (najme- 
 nej 2 autobusy alebo najmenej 5 ostatných motorových vozidiel alebo najmenej 50 sedadiel pri poistení autobusu a ostatných motorových  
 vozidiel spolu) je výnimočne možné dojednať i polročný spôsob platenia. 
• Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo poštovou poukážkou.
• Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.
• Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako  
 začiatok poistenia. 
• Poistné za ďalšie poistné obdobia je splatné vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.

   Kedy začína a končí krytie?

•  Poistenie začína od nultej hodiny prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že začína už uzavretím poistnej  
 zmluvy alebo neskôr. 
•  Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. 

Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
•  uplynutie poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve,
•  omeškanie s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Poisťovňa je  
 povinná doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie zanikne, ak poistné  
 nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
•  úmrtie poisteného,
•  dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
•  nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom,
•  odmietnutie poistného plnenia z poistenia poisťovňou,
•  odstúpenie od poistnej zmluvy.

   Ako môžem zmluvu vypovedať?

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak došlo  
 k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred  
 uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety. 
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Na území Európy.


