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Úvodné ustanovenie 

Tieto Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenia úrazu 
a choroby dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
úrazu a poistenie choroby a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy, ak je toto riziko dojednané v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. Poistná zmluva sa ďalej  riadi  príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Vydávajú sa za účelom krytia poisteného, ktorého meno je 
uvedené v poistnej zmluve, na základe návrhu na uzatvorenie 
poistnej zmluvy v čase dojednania poistenia, prípadne neskôr 
formou prijateľnou pre poisťovňu. 
Poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť poistenie poisteným osobám v 
rozsahu poistných podmienok a zmluvných dojednaní za 
podmienok, že všetky informácie poskytnuté poistníkom sú 
pravdivé a obsahujú všetky požadované skutočnosti, známe 
poistníkovi, potrebné pre správne ocenenie rizika poistených 
osôb. 
Poisťovňa na základe tohto skupinového poistenia poskytne 
poistné plnenie len ak poistené riziká a poistné sumy sú rovnaké 
pre každého člena skupiny definovanej v poistnej zmluve. 
ČLÁNOK 1 – Výklad základných pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto osobitných poistných podmienok 
sa budú používať tieto pojmy: 
Nezaopatrené dieťa: je v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok dieťa poisteného vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov 
vrátane alebo do 21 rokov vrátane, ak študuje určitý druh 
denného štúdia, ktoré žije s poisteným v spoločnej  domácnosti a 
za predpokladu, že manželstvom nezískal plnoletosť 
Člen špecifickej skupiny: je osoba, ktorá je zamestnaná 
poistníkom alebo medzi ňou a poistníkom existuje iný relevantný 
vzťah, a ktorá je určená poistníkom pre poistenie, vo veku od 16 
do 65 rokov k dátumu účinnosti zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. 
Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poisteného v zmysle 
vyššie uvedenej definície môžu byť členmi špecifickej skupiny, 
keď je to priamo uvedené v poistnej zmluve a ak je za nich 
zaplatené prislúchajúce poistné.  
Za člena špecifickej skupiny sa však nepovažuje osoba, ktorá je 
trvalo invalidná alebo osoba, ktorá má duševnú poruchu, napriek 
tomu, že spĺňa podmienky člena špecifickej skupiny definované 
vyššie. 
Poistený: je každý člen špecifickej skupiny. 
Oprávnená osoba: v prípade smrti poisteného je oprávnená 
osoba určená  v súlade s Občianskym zákonníkom, ak to nie je 
v zmluve špecifikované inak.  
Pri iných poistných udalostiach ako smrť poisteného je 
oprávnenou osobou poistený, ak to nie je v zmluve špecifikované 
inak.  

ČLÁNOK 2 – Prolongácia poistenia 

Trvanie skupinového poistenia môže byť predĺžené so súhlasom 
poisťovne na konci každej poistnej doby definovanej v poistnej 
zmluve ak je zaplatené adekvátne poistné pred koncom poistnej 
doby. 

ČLÁNOK 3 – Ukončenie skupinového poistenia 

Skupinové poistenie okamžite zaniká v prípade, že: 
1. nie je zaplatené poistné v lehotách stanovených 

v Občianskom zákonníku, 
2. poistník (ako právnická osoba) je v likvidácií. 
ČLÁNOK 4 – Ukončenie skupinového poistenia pre člena 
špecifickej skupiny 

Jednotlivé poistné krytia poistenej osoby 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 
špecifickej skupiny podľa vyššie uvedenej definície. 

ČLÁNOK 5 – Obmedzenie poistného plnenia v prípade 
terorizmu 

1. Okrem výluk uvedených v článku Výluky z poistenia vo 
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie úrazu 
a poistenie choroby platí aj nasledovne obmedzenie:  
V prípade akejkoľvek poistnej udalosti alebo navzájom 
„súvisiacich“ poistných udalostí, ktoré podľa názoru poisťovne, 
vznikli priamo alebo nepriamo následkom  teroristického činu, 
„súvisiacich“ teroristických činov, alebo činu súvisiaceho 
s terorizmom, bude poistné plnenie zo všetkých poistných 
zmlúv uzavretých medzi poisťovňou 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. 

2. 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.  

3. Násilím je:  
a) použitie násilia voči inej osobe alebo viacerým osobám s 

úmyslom spôsobiť im smrť alebo vážnu ujmu na zdraví,  
b) spôsobenie škody veľkého rozsahu na majetku,  
c) ohrozenie života inej osoby ako osoby, ktorá 

hrozí použitím násilia alebo násilie použije,  
d) hrozba alebo použitie násilia, ktoré predstavujú vážne 

riziko pre zdravie alebo bezpečnosť verejnosti alebo časti 
verejnosti,  

e) hrozba alebo použitie násilia, ktoré predstavuje vážne 
ohrozenie, narušenie alebo zničenie elektronického 
systému. 

4. 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.  

5. Za súvisiace teroristické činy považujeme tie, medzi ktorými 
uplynie maximálne 24 hodín.  

6. Ak poisťovňa odmietne poistné plnenie na základe toho, že 
poistná udalosť nie je poistením krytá z dôvodu dosiahnutia 
limitu uvedeného v bode 5 tohto článku, osoba, ktorá si 
uplatňuje nárok na poistné plnenie, je povinná preukázať, 
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že poistná udalosť nenastala priamo alebo nepriamo 
následkom  teroristického činu, súvisiacich teroristických 
činov, alebo činu súvisiaceho s terorizmom. 

ČLÁNOK 6 – Záverečné ustanovenie 

Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
liečenia úrazu sú platné od 01.05.2016. 
 


