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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pre zmluvné úrazové poistenie, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len
„poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP ÚP“)
a poistná zmluva.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP ÚP platí nasledujúci výklad pojmov:
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu
s poisťovateľom a je povinná platiť poistné.
Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa úrazové poistenie
vzťahuje. Poistený a poistník môže byť tá istá osoba.
Poistná doba – doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistné obdobie – obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí
bežné poistné.
Poistné – finančná čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú musí poist-
ník zaplatiť poisťovateľovi za finančné krytie rizika.
Poistné plnenie – finančná náhrada, ktorú je podľa týchto VPP ÚP a poist-
nej zmluvy poisťovateľ povinný vyplatiť v prípade poistnej udalosti.
Poistná suma – suma dohodnutá v poistnej zmluve pre určenie výšky poist-
ného plnenia.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba určená v poistnej  zmluve,
ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie v prípade, že poistnou udalosťou
je smrť poisteného. Ak nie je takáto osoba v čase poistnej udalosti určená
alebo ak nenadobudne právo na plnenie, potom je oprávnenou osobou osoba
určená v § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. 

Článok 3
Poistná zmluva

1. Poistná zmluva a dodatky k nej musia mať písomnú formu.
2. Poistná zmluva je uzavretá, keď je podpísaná oboma zmluvnými

stranami.
3. V poistnej zmluve sa dohodnú podľa čl. 4 riziká, na ktoré sa poistenie

vzťahuje.

Článok 4
Rozsah poistenia

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rozsahu
týchto VPP ÚP a podmienok dohodnutých v poistnej zmluve v prípade:
a) trvalých následkov úrazu poisteného (čl. 16),
b) smrti poisteného v dôsledku úrazu (čl. 17),
c) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (čl. 18, 19).

Článok 5
Definícia úrazu

1. Za úraz sa považuje pre účely týchto VPP ÚP udalosť nezávislá od vôle

poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením
vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikro-
biálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné
alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.

2. Za úraz sa nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,
f ) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových

úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,
j) patologické zlomeniny. 

Článok 6
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas poistnej doby
a na základe ktorého podľa týchto VPP ÚP vzniká právo na poistné plnenie,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 7
Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba utrpí kdekoľvek
vo svete, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

Článok 8
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník aj poistený (alebo jeho zákonný zástupca) sú povinní pred uza-
vretím zmluvy pravdivo a úplne odpovedať na otázky poisťovateľa.

2. Pri vedomom porušení povinnosti uvedenej v ods. 1 tohto článku  je
poisťovateľ oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy alebo odmietnuť
poistné plnenie v celom rozsahu za podmienok uvedených v § 802
Občianskeho zákonníka.

3. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný:
a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať povinnosť

urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva,
b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu údajov,

ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane pracov-
nej alebo pravidelne vykonávanej  záujmovej činnosti,

c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, ostat-
ných všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto VPP ÚP a poist-
nej zmluvy.

4. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po úraze, povinný:
a) bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, v liečení postupovať podľa

pokynov lekára a dbať na to, aby sa následky úrazu nezväčšili,
b) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť vznik úrazu,
c) lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase poistenia,
d) podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí poisťovateľ,
e) predložiť poisťovateľovi potvrdenie od polície, ak okolnosti, za ktorých
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došlo k úrazu, vyšetrovala polícia,
f ) dať súhlas poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,  aby poskytol

poisťovateľovi na jeho požiadanie informácie o zdravotnom stave
poisteného,

g) vyplniť všetky formuláre poisťovateľa a predložiť poisťovateľovi kópie
výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré majú
súvis s poistnou udalosťou a o ktoré  poisťovateľ požiada, prípadne
poslať tieto doklady poisťovateľovi v elektronickej podobe, pričom ich
predloženie je podmienkou pre vyplatenie príslušného poistného
plnenia. V prípade, ak poistený nepredloží poisťovateľovi 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 poisťo-
vateľovi nahliadnuť do  týchto dokladov,

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

i) zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
boli vyhotovené  bez zbytočného odkladu,

j) v prípade vzniku poistnej udalosti mimo územia Slovenskej repub-
liky na vlastné náklady zabezpečiť úradný preklad správ, posudkov,
prípadne iných dokladov vyžiadaných poisťovateľom do slovenského
jazyka, ak o ne poisťovateľ požiada.

5. Poistník je povinný platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. 
6. V poistnej zmluve môže poisťovateľ uviesť ďalšie povinnosti.

Článok 9
Práva a povinnosti poisťovateľa

1. Poisťovateľ je oprávnený vyžadovať informácie o zdravotnom stave pois-
teného a preskúmať zdravotný stav poisteného pri uzavieraní poistenia,
pri jeho zmene, pri likvidácii poistnej udalosti a to najmä na základe:
a) zdravotného dotazníka,
b) lekárskej správy, výpisov z účtu poistenca zdravotnej poisťovne,

výpisov a kópií zdravotnej dokumentácie od poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti, ktoré sú predložené poisteným alebo vyžiadané so
súhlasom poisteného,

c) poisťovateľom vyžiadaného lekárskeho vyšetrenia u lekára určeného
poisťovateľom a na náklady poisťovateľa.

2. Poisťovateľ je povinný:
a) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri uza-

vieraní poistenia, jeho správe alebo pri likvidácii poistnej udalosti okrem
výnimiek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,

b) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, ostat-
ných všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto VPP ÚP a poist-
nej zmluvy.

3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti poistné plne-
nie do 15 dní po ukončení vyšetrovania potrebného na zistenie rozsahu
poisťovateľa plniť, maximálne do výšky poistnej sumy uvedenej v poist-
nej zmluve. Vyšetrovanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu a po-
važuje sa za skončené vtedy, keď poisťovateľ oznámi poistenému výšku
poistného plnenia alebo jeho zamietnutie.

4. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ dozvie pri zisťovaní zdravotného
stavu poisteného, smie použiť len pre účely poistenia, okrem výnimiek
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Článok 10
Platenie poistného

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistník je povinný uhradiť
poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné pri uzavretí
poistenia, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako za-

čiatok poistenia. Bežné poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia.
2. V individuálnej poistnej zmluve je možné dohodnúť poistné obdobie

ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné.
3. Poisťovateľ má právo na úroky z omeškania, pokiaľ je poistník v omeškaní

s platením poistného.
4. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky, ak nie

je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej výške.

Článok 11
Nepoistiteľné osoby

Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania poistenia:
a) je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby,
b) trpí psychickým ochorením,
c) je infikovaná vírusom HIV,
d) je dlhodobo (viac ako 3 mesiace) práceneschopná,
e) trpí epilepsiou, okrem epilepsie typu petit mal,
f ) je závislá od alkoholu alebo drog,
g) 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,

h) je profesionálnym športovcom.

Článok 12
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie v zmysle týchto VPP ÚP v prípade trvalých
následkov úrazu (podľa čl. 16) a v prípade hospitalizácie  v dôsledku úrazu
(podľa čl. 18, 19), ak sú tieto riziká dojednané, má poistený.

2. Nárok na poistné plnenie v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu
(podľa čl. 17), ak je toto riziko dojednané, má oprávnená osoba.

3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď boli
splnené všetky podmienky uvedené v týchto VPP ÚP a boli mu pred-
ložené všetky doklady, ktoré požadoval.

4. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky,
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

5. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o dlžné poistné.

Článok 13
Zníženie plnenia 

Poisťovateľ má  právo primerane znížiť poistné plnenie:
a) ak má poistený v čase poistnej udalosti zamestnanie alebo vykonáva

pravidelnú záujmovú činnosť, ktoré by znamenali zaradenie do vyššej
rizikovej skupiny ako je uvedená v poistnej zmluve a táto zmena nebola
poisťovateľovi nahlásená do vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie
bude krátené v pomere poistného, ktoré bolo platené, k poistnému, ktoré
by bolo platené po zaradení poisteného do vyššej rizikovej skupiny.
Rizikové skupiny určuje poisťovateľ. Poistený má právo informovať sa
u sprostredkovateľa alebo u poisťovateľa o zaradení zamestnania alebo
pravidelnej záujmovej činnosti do príslušnej rizikovej skupiny,

b) ak poistený poruší niektorú z povinností uvedených v čl. 8 týchto VPP ÚP,
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti
poskytnúť poistné plnenie,

c) ak v čase vzniku úrazu mal poistený, ktorý utrpel úraz, obsah alkoholu
vo vydychovanom vzduchu 0,71 mg/l a menej alebo obsah alkoholu
určený inou metódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uve-
denej hodnote a ak táto skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

Článok 14
Vylúčenia z poistného plnenia

1. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
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a) následky úrazu, ktoré poistenému vznikli pred uzavretím poistnej
 zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,

b) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré
neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,

c) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,
d) úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými alebo vývo-

jovými vadami,
e) úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty vedomia,

porážky, epileptického záchvatu alebo iných kŕčových záchvatov, ktoré
postihnú celé telo,

f ) úrazy, vrátane ich následkov, ktoré si poistený úmyselne spôsobil,
samovraždu alebo pokus o samovraždu,

g) úrazy, ktoré sa týkajú Achillovej šľachy,
h) náhle platničkové chrbticové syndrómy,
i) odlúpenie sietnice.

2. Ďalej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za úrazy poisteného, ktoré
boli spôsobené alebo vznikli:
a) úmyselným konaním poisteného, pre ktoré bol súdom uznaný za vin-

ného pre trestný čin alebo konaním, ktorým poistený porušil právne
predpisy, príkazy a zákazy,

b) v dôsledku psychiatrického alebo psychického ochorenia, ďalej
z dôvodu duševnej choroby, bez ohľadu na to čím boli spôsobené,

c) v dôsledku užitia omamných, psychotropných, toxických alebo
návykových látok alebo liekov poisteným, ak neboli vydané na  zákla -
de lekárskeho predpisu,

d) ako následok vedomého požitia pevných alebo kvapalných látok, ktoré
nie sú určené na konzumáciu,

e) v dôsledku  aktívnej účasti poisteného na akejkoľvek vzbure, štrajkoch,
nepokojoch, teroristických akciách ako aj v dôsledku porušenia pod-
mienok stanného práva alebo v dôsledku vojnových udalostí,

f ) v dôsledku nukleárneho žiarenia (úraz spôsobený priamo alebo
 nepria mo jadrovou energiou),

g) v dôsledku vedenia dopravného prostriedku poisteným (motorové
vozidlo, motocykel, atď.) bez platného predpísaného vodičského
oprávnenia,

h) v akýchkoľvek rýchlostných pretekoch motorových alebo bezmo-
torových dopravných prostriedkov (cestných, vodných, vzdušných),
ako aj v príprave na preteky, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,

i) pri výkone rizikového športu, t. j. pri motoristických disciplínach vrá-
tane jazdy na vodnom skútri, ďalej pri vodnom lyžovaní, potápaní,
raftingu, kaňoningu, športovej streľbe, skialpinizme, skokoch na  ly -
žiach, lyžovaní alebo snowboardingu mimo vyznačených trás,  speleo -
lógii, horolezectve, alpinistike, turistike vykonávanej po ľadovcoch
a pri turistike vykonávanej 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 horolezeckého výstroja (lano, úväz sedací,
úväz prsný, prilba, karabína, skoba), ak sa v poistnej zmluve nedo-
hodlo inak,

j) pri akýchkoľvek leteckých športoch, parašutizme, paraglidingu, lietaní
na bezmotorovom či motorovom rogale a letoch s výnimkou letov
spoločností, ktoré sú držiteľom platného prevádzkového povolenia
na prepravu osôb alebo nákladu, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak,

k) pri plávaní, člnkovaní, surfovaní a pod. v zakázaných vodách a pri
 vyhlá sení zákazu kúpania,

l) počas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej krajiny ako
Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak,

m) v dôsledku zásahu štátnej alebo úradnej moci, ak bol tento zásah
vykonaný priamo proti poistenému.

3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie ani v prípade, ak v čase vzniku
úrazu mal poistený obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu viac ako
0,71 mg/l príp. obsah alkoholu určený inou metódou ako dychovou
skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej hodnote a ak táto skutočnosť
prispela ku vzniku poistnej udalosti, prípadne sa odmietol podrobiť skúške
alebo vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov alebo návykových látok.

4. Právo na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ v čase uzavretia poistnej  zmluvy
bol poistený nepoistiteľnou osobou v zmysle čl. 11 týchto VPP ÚP.

5. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie ak spôsobila  pois -
tenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bola súdom uznaná
za vinnú.

Článok 15
Zánik poistenia

1. Poistenie zanikne uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak poistník
alebo poisťovateľ vypovie poistnú zmluvu písomne do dvoch mesiacov
po jej uzavretí, a ak je možnosť takejto výpovede dohodnutá v poistnej
zmluve. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po
doručení výpovede druhej strane.

2. Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak poistník
alebo poisťovateľ najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného ob-
dobia písomne poistenie vypovie.

3. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, ak poistné za prvé poistné ob-
dobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov
alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa poistníkovi na jeho
zaplatenie. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty. To isté platí,
ak bola zaplatená iba časť poistného.

4. Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmiet-
nutím poistného plnenia podľa § 802 Občianskeho zákonníka.

5. Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby.
6. Poistenie zanikne smrťou poisteného, ak nie je v poistnej zmluve do-

hodnuté inak.
7. Poistenie zanikne písomnou dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý

je v tejto dohode uvedený.
8. Ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy, podľa § 802 ods. 1

Občianskeho zákonníka, vráti poisťovateľ poistníkovi zaplatené poistné
znížené o náklady vzniknuté s uzavretím a správou poistnej zmluvy,
a o poistné plnenie, ktoré už poisťovateľ z poistnej zmluvy poskytol.

Druhá časť
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 16
Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu,
vyplatí poisťovateľ poistenému poistné plnenie vo výške určenej podľa
tohto článku.

2. Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní)
odo dňa úrazu. Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré
zodpovedá rozsahu trvalých následkov. Ak telesné poškodenie podľa vy-
jadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa vzniku
úrazu jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže poisťovateľ
pristúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte nebude
rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po troch rokoch od
 dátumu vzniku úrazu. K zhodnoteniu trvalých následkov môže dôjsť až
po kompletnej konzervatívnej, operačnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli
vykonávané za účelom zníženia rozsahu trvalých následkov. Poisťovateľ
vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých
následkov podľa ďalších odsekov tohto článku.
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3. Rozsah trvalých následkov určí poisťovateľ v spolupráci s lekárom určeným
poisťovateľom, podľa Oceňovacích tabuliek pre trvalé následky úrazu, do
ktorých ma poistený právo u poisťovateľa nahliadnuť. Pre určenie rozsahu
trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho
hľadiska obmedzená telesná funkčnosť poisteného. Rozsah trvalých
následkov úrazu sa určuje v percentách.

4. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej
pre prípad trvalých následkov úrazu. Percentuálna výška poistného plne-
nia zodpovedá rozsahu trvalých následkov, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnutý iný spôsob určenia jej výšky.

5. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jednoznačne
určený, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie do 15 dní po skončení šetre-
nia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.

6. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový rozsah
trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov pre jednotlivé druhy trvalých
následkov, maximálne však do výšky 100%.

7. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorého
funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred týmto úrazom,
poisťovateľ môže poistné plnenie znížiť. Poistné plnenie sa vypočíta tak,
že sa určí poistné plnenie podľa týchto VPP ÚP zodpovedajúce rozsahu
 trvalých následkov úrazu a zníži sa o výšku, ktorá by zodpovedala výške
poistného plnenia zodpovedajúceho rozsahu funkčného postihnutia pred
úrazom.

Článok 17
Poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté  poistenie pre prípad smrti poisteného
v dôsledku úrazu, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu pre
prípad smrti.

2. Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a poisťovateľ už predtým
vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho istého úrazu, je poisťo-
vateľ povinný vyplatiť len rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti
v dôsledku úrazu a už vyplateným poistným plnením za trvalé následky
úrazu.

Článok 18
Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie pre prípad hospitalizácie
v dôsledku úrazu, vyplatí poisťovateľ denné odškodné počas hospita -
lizácie v dôsledku úrazu za každý kalendárny deň, počas ktorého bol pois-
tený v dôsledku poistnej udalosti hospitalizovaný, ak je hospitalizácia
z lekárskeho hľadiska nutná.

2. Výška denného odškodného sa dohodne v poistnej zmluve.
3. Denné odškodné sa vyplatí najviac za 365 dní hospitalizácie v priebehu

2 rokov odo dňa úrazu. K uplatneniu nároku na denné odškodné je nutné
predložiť  prepúšťaciu správu z nemocnice s uvedením diagnózy, doby
hospitalizácie (od - do) a priebehu liečby s uvedením diagnózy.

4. Za hospitalizáciu sa považuje najmenej 2 dni (1 polnoc) nepretržite
 trvajúci pobyt poisteného v nemocnici na území členských štátov
 Európskej únie alebo Švajčiarska, v ktorej je poistenému poskytovaná
opatera pod stálym lekárskym dozorom, ak je hospitalizácia z medicín -
skeho hľadiska nutná a lekárom odporúčaná a ak nejde o hospitalizáciu
podľa ods. 5 tohto článku.

5. Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečeb-
niach tuberkulózy a respiračných chorôb, nervových a psychiatrických
liečebniach, domovoch dôchodcov, domoch opatrovateľských služieb,
ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizácia iba z dôvodu vykonáva-
nia rehabilitácie, ani hospitalizácia na pracovisku jednodňovej zdravotnej
starostlivosti. Za hospitalizáciu sa tiež nepovažuje hospitalizácia z dôvodu
neschopnosti zabezpečiť opateru poisteného v domácnosti, ak
z medicínskeho hľadiska hospitalizácia nie je nutná a za hospitalizáciu
sa nepovažuje ani hospitalizácia z iných osobných dôvodov poisteného.
Za hospitalizáciu sa súčasne nepovažuje ani hospitalizácia z posudkových
dôvodov a hospitalizácia v zariadeniach biomedicínskeho výskumu. Za
hospitalizáciu sa tiež nepovažuje hospitalizácia z dôvodov kozmetických
výkonov (estetické a plastické zákroky).

6. Poistné plnenie bude vyplatené po skončení hospitalizácie. Celkový počet
dní hospitalizácie sa určí počtom polnocí hospitalizácie.

Článok 19
Bolestné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu

Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie pre prípad hospitalizácie
v dôsledku úrazu s výplatou bolestného, vyplatí poisťovateľ jednorazové
bolestné vo výške 2% z poistnej sumy, dohodnutej pre prípad trvalých násled-
kov úrazu, ak v dôsledku poistnej udalosti trvala nevyhnutná hospitalizácia
poisteného nepretržite najmenej 15 dní v priebehu jedného roka odo dňa
vzniku úrazu.

Tretia časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
1. Od ustanovení týchto VPP ÚP sa možno v poistnej zmluve odchýliť, s vý -

nimkou článku 1, 2, 6 a 20.
2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný súd

v Slovenskej republike.
3. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je

splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom,
keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. Písomnosti sa
doručujú na adresu uvedenú v poistnej zmluve.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie nadobúdajú účin-
nosť dňom 1.1.2015.
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