
 Krátkodobé úrazové poistenie (on-line)  
 Informačný dokument o poistnom produkte  
 
 

 

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Krátkodobé úrazové poistenie (on-line) 

 
Tento dokument má informatívny charakter a poskytuje stručný prehľad o kľúčových údajoch týkajúcich sa obsahu poistenia pre prijatie 
informovaného rozhodnutia zákazníka. Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v 
zmluvnej dokumentácii: Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPP ÚP“) a Poistná zmluva.  
 
O aké poistenie ide? 
Krátkodobé úrazové poistenie (on-line) je produkt určený pre fyzické osoby (1 až 5 osôb na jednej zmluve), ktoré uprednostňujú aktívny životný 
štýl. V prípade vážnejšieho úrazu pomáha zmierniť finančné následky a preklenúť ťažké obdobie, ktoré by mohli poškodenej osobe a jeho 
najbližším zhoršiť životnú situáciu. Dojednávateľom poistenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, poistenie sa uzatvára na dobu určitú (od 
1 až 30 dní).  

 
 
 
 

 

 

 

  

 Čo je predmetom poistenia? 

 

Hlavnou (povinnou) súčasťou poistného produktu sú 
tieto poistné riziká: 

 poistenie smrti v dôsledku úrazu (ďalej aj „SNÚ“) –  
PS 5.000 EUR 

 poistenie trvalých následkov úrazu (ďalej aj „TNÚ“) –  
PS 5.000 EUR 

 poistenie denného odškodného počas hospitalizácie 
v dôsledku úrazu (ďalej aj „DO“) –  PS  3 EUR / deň 
 
 

Dodatočné informácie k poisteniu 

 

 

 

Klientovi sú k dispozícii na výber dve rizikové 
skupiny – TURISTIKA a  ŠPORT, ktoré sa líšia 
v aktivitách, ktoré sú týmto poistením kryté:  

 TURISTIKA - Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré 
vzniknú v súvislosti s vykonávaním nemanuálnych 
činností (napr. administratíva vrátane služobných 
ciest) a turistických činností (napr. návšteva múzeí, 
galérií, kín, divadiel, prehliadka mesta, kultúrnych 
pamiatok) ako aj pri vykonávaní bežných 
rekreačných športov (napr. plávanie, šnorchlovanie, 
tenis, bedminton, kolky, golf, stolný tenis), mimo 
prevádzkovania zimných športov a športov 
uvedených v kategórii ŠPORT 
 

 ŠPORT - okrem činností uvedených v kategórii 
TURISTIKA sa poistenie ŠPORT vzťahuje aj na 
úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním 
manuálnych činností (napr. remeselníci, robotníci) a 
s prevádzkovaním rizikových športov (napr. 
korčuľovanie, potápanie, kanoistika, kajaky, 
veslovanie, športová streľba, gymnastika, futbal, 
hokej, rugby, jazdectvo, potápanie, bojové športy) a 
zimných športov (napr. lyžovanie alebo 
snowboarding len na vyznačených lyžiarskych 
tratiach) v prípade, ak sa nejedná o prípravu na 
súťaž alebo súťaž 
 

Okrem toho sa dojednáva že: 

a) poistná zmluva sa považuje za uzavretú okamihom 
zaplatenia poistného za podmienky, že poistné bolo 
zaplatené najneskôr v deň predchádzajúci začiatku 
poistenia. Za deň zaplatenia poistného sa považuje deň, 
kedy bolo poistné odpísané z účtu poisteného v 

prospech účtu poisťovne Union 

  

b) Ak je v poistení poistených 2 a viac osôb, poistenie 
nezanikne smrťou poistenej osoby 

  

c) riziko denné odškodné sa vyplatí najviac za 60 dní 
hospitalizácie v priebehu 2 rokov odo dňa úrazu 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 

Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania 
poistenia: 

 riziká vzniknuté následkom choroby (smrť, práceneschopnosť, invalidita,..)  
 poistenie kritických (onkologických) chorôb 
 poistenie liečebných nákladov 
 náklady na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) 
 doplnkové zdravotné pripoistenie 
 verejné zdravotné poistenie 
 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania poistenia: 

! je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby 

! trpí psychickým ochorením 

! je infikovaná vírusom HIV 

! je v čase dojednávania poistenia práceneschopná 

! trpí epilepsiou, okrem epilepsie typu petit mal 

! je závislá od alkoholu alebo drog 

! je uznaná invalidnou s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa 
platných predpisov o sociálnom poistení 

! je profesionálnym športovcom 
 

Poisťovňa neposkytne poistné plnenie za úrazy, ktoré boli spôsobené 
alebo vznikli: 

! v dôsledku aktívnej účasti poisteného na akejkoľvek vzbure, štrajkoch, 
nepokojoch, teroristických akciách ako aj v dôsledku porušenia 
podmienok stanného práva alebo v dôsledku vojnových udalostí 

! v akýchkoľvek rýchlostných pretekoch motorových alebo 
nemotorových dopravných prostriedkov (cestných, vodných, 
vzdušných), ako aj  počas prípravy  na preteky 

! pri výkone rizikového športu  - motoristické disciplíny vrátane jazdy na 
vodnom skútri, vodné lyžovanie, potápanie, rafting, kaňoning, športová 
streľba, skialpinizmus, skoky na lyžiach, lyžovanie alebo 
snowboarding mimo vyznačených trás, speleológia, horolezectvo, 
alpinistika, turistika vykonávaná po ľadovcoch, turistika vykonávaná po 
označených aj neoznačených cestách, ak sú na tejto ceste 
umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stúpačky, 
rebríky), alebo je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie 
akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje (lano, úväz sedací, úväz 
prsný, prilba, karabína, skoba) 

! pri akýchkoľvek leteckých športoch, parašutizme, paraglidingu, lietaní 
na motorovom alebo bezmotorovom rogale a letoch s výnimkou 
spoločností, ktoré sú držiteľom platného prevádzkového povolenia na 
prepravu osôb alebo nákladu 

Upozornenie: Kompletný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo VPP 
ÚP, článok 13 a 14 a v poistnej zmluve. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 

 

 

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba utrpí kdekoľvek na svete. 

 Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 
Poistné zaplatíte jednorazovo pri uzavretí poistenia. Uhrádza sa prevodom na účet uvedený v poistnej zmluve. 

 

 Aké mám povinnosti? 

 

 poistník resp. poistený je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy pravdivo a úplne odpovedať na otázky poisťovne  

 poistený alebo jeho zákonný zástupca je na požiadanie poisťovne povinný písomne jej poskytnúť informáciu o svojom všeobecnom 
lekárovi alebo lekárovi špecialistovi, ktorý vedia záznam o jeho zdravotnom stave (v rozsahu prinajmenšom meno a priezvisko lekára, 
adresa ambulancie)  

 osoba, ktorá dojednala poistenie (poistník) je povinná platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve 
 
 

Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po úraze, povinný:  

 bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, v liečení postupovať podľa pokynov lekára a dbať na to, aby sa následky úrazu nezväčšili  

 bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť vznik úrazu  

 lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase poistenia  

 podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí poisťovňa  

 predložiť poisťovni potvrdenie od polície, ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia  

 dať súhlas poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby poskytol poisťovni na jeho požiadanie informácie o jeho zdravotnom stave  

 vyplniť všetky formuláre poisťovne a predložiť poisťovni kópie výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré majú 
súvis s poistnou udalosťou a o ktoré poisťovňa požiada, prípadne poslať tieto doklady poisťovni v elektronickej podobe, pričom ich 
predloženie je podmienkou pre vyplatenie príslušného poistného plnenia. V prípade, ak poistený nepredloží poisťovni doklady 
potrebné na vyšetrenie poistnej udalosti v origináloch, je poistený povinný uchovávať tieto originály najmenej po dobu jedného roka od 
nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto doby umožniť poisťovni nahliadnuť do týchto dokladov  

 poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovne všetky informácie potrebné na zistenie rozsahu poistnej udalosti a 
určenie výšky poistného plnenia a spolupracovať pri získavaní potrebných dokladov  

 v prípade vzniku poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky na vlastné náklady zabezpečiť úradný preklad správ, posudkov, 
prípadne iných dokladov vyžiadaných poisťovňou do slovenského jazyka, ak o ne poisťovňa požiada 
 
 
 

         Upozornenie: Všetky Vaše povinnosti nájdete vo VPP ÚP, článok 8. 

Kedy sa začína a končí krytie? 

 

Poistenie sa začína dňom, ktorý je v poistnej zmluve označený ako „Doba poistenia od“. Začiatok poistenia je možné stanoviť najskôr prvý deň 
nasledujúci po dni uzavretia poistnej zmluvy, najneskôr 1 mesiac od uzavretia poistnej zmluvy. 

 

Poistenie sa končí 24. hodinou dňa označeného v poistnej zmluve ako „Doba poistenia do“. 

 Ako môžem zmluvu vypovedať? 

 

Poistenie môžete vypovedať vy alebo poisťovateľ písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí. Výpovedná lehota je osemdenná a jej 
uplynutím poistenie zanikne. 

Právo na odstúpenie od poistnej zmluvy máte v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy, pričom oznámenie o odstúpení je 
potrebné odoslať písomne, najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. 

Môžete sa tiež s poisťovateľom dohodnúť na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. 

Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo dojednané, prípadne smrťou poisteného, ak sa v zmluve nedohodlo inak. 

Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia podľa §802 Občianskeho zákonníka.  
 


