
Úrazové poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: UNIQA pojišťovna, a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Produkt: Úrazové poistenie  
pre klientov Tatra banky, a.s.

Čo je predmetom poistenia?

Úrazové poistenie
 Poistenie smrti úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej 

nehode

 Odškodnenie v prípade smrti úrazom vo výške poistnej sumy, v prípade 
dopravnej nehody vo výške dvojnásobku poistnej sumy

 Poistenie trvalých následkov úrazu 10 PLUS s progresiou 600 %

 Odškodnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy, zodpovedajúce 
rozsahu trvalých následkov a dojednanej progresii s plnením od 10 % 
telesného poškodenia a stratové poranenia aj v menšom rozsahu

 Úplná úrazová invalidita

 Vznik úplnej invalidity následkom úrazu pri poklese schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou

Poistenie drobných úrazov

 Odškodnenie v prípade zlomenín kostí, popálenín alebo vyrazenia zubov

Čo nie je predmetom poistenia?

 Samovražda, úmyselné sebapoškodenie 
 Infarkt myokardu, choroba, zhoršenie choroby v dôsledku úrazu 
 Vrodené vady, vývojové vady a úchylky
 Vznik a zhoršenie prietrží (hernií)
 Strata končatín u diabetikov, patologické zlomeniny
 Úraz v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického 

záchvatu
 Vykonávanie rizikových športov a povolaní v zmysle VPP ÚP-TA, Oddiel I, 

článok 5 
 Ostatné prípady a detailná špecifikácia je uvedená vo VPP ÚP-TA, v Oddiel I, 

článok 6, bod 2
 Poistenie sa nevzťahuje na osoby: ktoré sú v čase dojednávania poistenia 

práceneschopné, sú hospitalizované, osoby infikované vírusom HIV, trpiace 
epilepsiou, duševnými poruchami, úplnou slepotou alebo hluchotou, osoby 
poberajúce invalidný dôchodok, osoby, ktoré absolvovali odvykaciu liečbu 
od alkoholu alebo drog

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 Poistenými sú osoby uvedené vo VPP ÚP-TA, Oddiel I, článok 3, bod 2

 Výluky z poistného plnenia na úrazy v súvislosti s aktívnou účasťou 
na vojnových udalostiach alebo teroristických útokoch, na vnútroštátnych, 
resp. medzinárodných nepokojoch, v súvislosti s teroristickými činmi alebo 
inými ozbrojenými konfliktami, úrazy spôsobené vplyvom ionizačného 
žiarenia, jadrovej energie, jadrovej reakcie alebo rádioaktívneho zamorenia, 
úrazy spôsobene atómovými, biologickými alebo chemickými zbraňami

 Vykonávanie rizikových športov a povolaní v zmysle VPP ÚP-TA, Oddiel I., 
článok 11, bod 3, napríklad: pri použití lietajúcich zariadení (napr. rogalo, 
teplovzdušný balón), pri bungee jumpingu, paraglidingu, zoskokoch 
parašutistov, pri účasti na športových motoristických súťažiach, alebo 
na rallye 

 Ostatné prípady a detailná špecifikácia výluk z poistného plnenia sú uvedené 
vo VPP ÚP-TA, Oddiel I, článok 11, bod 3

 Ak sa úraz týka tých častí tela, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži 
sa plnenie o rozsah poškodenia pred úrazom

 Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť v prípade 
porušenia povinností v prípadoch, ktoré sú uvedené vo VPP ÚP-TA, Oddiel 
I, článok 10, napríklad: ak došlo k úrazu následkom požitia alkoholu, drog, 
ak poistený spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo ak osoba, 
ktorá má dostať plnenie, bola v súvislosti s úrazom právoplatne odsúdená

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred 
uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu), predovšetkým 
v poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie pre klientov Tatra banky, a.s. – 2022 (ďalej „VPP ÚP-TA“).

O aký typ poistenia ide?
Úrazové poistenie slúži na kompenzáciu finančných nákladov spojených so vznikom úrazu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Na celom svete, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
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Aké mám povinnosti?

Povinnosti poistníka / poisteného

 – Platiť poistné včas a v stanovenej výške

 – Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok

 – Informovať o akýchkoľvek zmenách údajov na poistnej zmluve

 – Bezprostredne po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie

 – Dodržiavať liečebný režim nariadený ošetrujúcim lekárom

 – Bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

 – Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok

 – Predložiť požadované doklady k škodovej udalosti vyžiadané poistiteľom

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Bežné poistné sa platí mesačne. 

Bežné poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia.

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie sa začína nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie je dojednané na neurčito, k zániku poistenia dochádza v zmysle poistných podmienok.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Písomnou výpoveďou do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

Písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti. 

Poistenie zaniká uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.


