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Úvodné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenia 
úrazu dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
úrazu a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, ak je 
toto riziko dojednané v poistnej zmluve alebo v jej dodatku. 
Ak je niektorý pojem v týchto Osobitných poistných 
podmienkach  
Cl 388/20/04 podčiarknutý, je vysvetlený v článku 2 - Výklad 
základných pojmov Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie úrazu Cl 380/20/04.  

ČLÁNOK 1 - Obmedzenie poistného plnenia v prípade 
terorizmu 
1. Okrem výluk uvedených v článku Výluky z poistenia vo 

Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
úrazu Cl 380/20/04  platí aj nasledovne obmedzenie:  
V prípade akejkoľvek poistnej udalosti alebo navzájom 
„súvisiacich“ poistných udalostí, ktoré podľa názoru 
poistiteľa,  
vznikli priamo alebo nepriamo následkom  teroristického 
činu, „súvisiacich“ teroristických činov, alebo činu 
súvisiaceho s terorizmom, bude poistné plnenie zo 
všetkých poistných zmlúv uzavretých medzi poistiteľom 
a poistníkom maximálne v  celkovej  výške 
1 500 000 EUR, resp.15 000 EUR na osobu, podľa toho, 
ktorá z nich je nižšia na poistenú osobu. Pod pojmom 
terorizmus rozumieme hrozbu alebo použitie násilia 
kohokoľvek, kto koná samostatne alebo v spojení s 
organizáciou alebo organizáciami v úmysle ovplyvniť 
alebo zastrašiť vládnu moc, verejnosť alebo časť 
verejnosti pre náboženské, politické, ideologické alebo 
iné ciele.  

2. Použitie, alebo hrozba násilia podľa bodu 2, pri ktorom 
dôjde k použitiu strelných zbraní alebo výbušnín je 
"terorizmus" bez ohľadu na to, či účelom teroristického 
činu bolo ovplyvniť alebo zastrašiť vládnu moc, verejnosť 
alebo časť verejnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Za súvisiace teroristické činy považujeme tie, medzi 

ktorými uplynie maximálne 24 hodín.  
4. Ak poistiteľ odmietne poistné plnenie na základe toho, že 

poistná udalosť nie je poistením krytá z dôvodu 
dosiahnutia limitu uvedeného v bode 1 tohto článku, 
osoba, ktorá si uplatňuje nárok na poistné plnenie, je 
povinná preukázať, že poistná udalosť nenastala priamo 
alebo nepriamo následkom  teroristického činu, 
súvisiacich teroristických činov, alebo činu súvisiaceho s 
terorizmom. 

 ČLÁNOK 2 – Ukončenie skupinového poistenia 
Skupinové poistenie  zaniká v prípade, že: 
1. nie je zaplatené poistné v lehotách stanovených 

v Občianskom zákonníku alebo dohodnutých zmluvnými 
stranami, 

2. poistník (ako právnická osoba) je v likvidácií. 

ČLÁNOK 3 – Ukončenie skupinového poistenia pre 
člena skupiny 
Jednotlivé poistné krytia poisteného  tiež končia: 
1. vo výročný deň začiatku poistenia nasledujúci po 

dovŕšení veku stanovenom pre jednotlivé riziká 
v príslušných osobitných poistných podmienkach, alebo 

2. dňom, kedy poistená osoba prestala spĺňať podmienky 
člena skupiny. 

ČLÁNOK 4 – Záverečné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre 
skupinové poistenie úrazu sú platné od 01.04.2020. 
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