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Úvodné ustanovenia 

Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko smrti následkom 
úrazu a trvalej invalidity následkom úrazu 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. 
Okrem krytia poistného tieto osobitné poistné podmienky môžu 
poskytnúť krytie aj manželovi/manželke poisteného a deťom 
poisteného, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, ktorých 
mená, príslušné poistné plnenie, poistná suma a poistné 
sú uvedené v poistnej zmluve alebo v jej dodatku. 
Poskytnutie poistného krytia v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok je podmienené zaplatením poistného za dané riziko. 
Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. 

ČLÁNOK 1 – Výklad základných pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto osobitných poistných podmienok 
sa budú používať tieto pojmy: 
Strata – trvalá a úplná strata funkčného používania alebo úplná 
a nevratná amputácia:  týkajúca sa ruky alebo nohy: v mieste zápästia alebo členku, 

alebo v mieste nad zápästím alebo členkovým kĺbom,  týkajúca sa palca ruky a ukazováka: v mieste záprstnej kosti 
(metakarpi), alebo v mieste kĺbu základného článku prsta,  týkajúca sa zraku, sluchu alebo reči: úplná a nevratná strata 
zraku, sluchu alebo reči potvrdená odborným lekárom. 

Trvalá celková invalidita a trvalá čiastočná invalidita – 
lekársky preukázateľný zdravotný stav, ktorý je trvalý a má 
nezvratný charakter, je uvedený v článku „Rozpis poistných 
náhrad pri trvalej  invalidite, a ktorý bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou nemenný do konca života poisteného. 
ČLÁNOK 2 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika 

Dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude totožný s dátumom začiatku 
úrazového poistenia, ak toto poistné krytie nebolo dojednané 
neskôr. V prípade, ak toto poistné krytie bolo dojednané neskôr, 
dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude uvedený v príslušnom dodatku 
k poistnej zmluve. 

ČLÁNOK 3 – Poistné udalosti a poistné plnenie 

1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto Osobitných poistných 
podmienok je úraz poisteného. 

2. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie podľa týchto Osobitných 
poistných podmienok v prípade:  
a) smrti poisteného následkom úrazu alebo 

b) trvalej celkovej invalidity poisteného následkom úrazu 
alebo 

c) trvalej čiastočnej invalidity poisteného následkom úrazu. 
3. Poistné plnenie v prípade smrti poisteného následkom úrazu: 

Ak poistený v dôsledku úrazu zomrie, poisťovňa vyplatí 
oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti následkom 
úrazu uvedenú v poistnej zmluve alebo v dodatku za 
podmienky, že poistený zomrie do 365 (tristošesťdesiatpäť) 
dní od vzniku úrazu, ktorý bol príčinou smrti. 

4. Poistné plnenie v prípade trvalej celkovej invalidity 
poisteného: 
Ak následkom úrazu poistený utrpí telesné poškodenie, 
ktorého dôsledkom je jeho trvalá celková invalidita tak, ako je 
stanovená v článku „Rozpis poistných náhrad pri trvalej 
invalidite“ v časti „Trvalá celková invalidita“ , poisťovňa vyplatí 
poistenému poistnú sumu pre prípad trvalej invalidity 
stanovenú v poistnej zmluve alebo v jej dodatku, ak takáto 
trvalá celková invalidita vznikne do 365 (tristošesťdesiatpäť) 
dní od úrazu, ktorý bol príčinou takejto invalidity, a táto trvá 12 
po sebe idúcich mesiacov a je trvalá celková aj po uplynutí 12 
mesačného obdobia. 

5. Poistné plnenie v prípade trvalej čiastočnej invalidity 
poisteného:  
Ak následkom úrazu poistený utrpí telesné poškodenie, 
ktorého dôsledkom je trvalá čiastočná invalidita tak, ako 
je stanovené v článku „Rozpis poistných náhrad pri trvalej 
invalidite“ v časti „Trvalá čiastočná invalidita“, poisťovňa 
vyplatí poistenému sumu, ktorá sa rovná percentu 
stanovenému vo vyššie uvedenom článku pre konkrétne 
telesné poškodenie vynásobenému poistnou sumou 
pre prípad trvalej invalidity uvedenou v poistnej zmluve, 
ak takáto trvalá čiastočná invalidita vznikne do 365 
(tristošesťdesiatpäť) dní od úrazu, ktorý bol príčinou takejto 
trvalej čiastočnej invalidity, a táto trvá 12 po sebe idúcich 
mesiacov a je trvalá čiastočná aj po uplynutí 12 mesačného 
obdobia.  
Telesné poškodenie, ktorého dôsledkom je trvalá čiastočná 
invalidita, ktoré nie je uvedené v článku „Rozpis poistných 
náhrad pri trvalej invalidite v časti „Trvalá čiastočná invalidita“, 
sa bude kompenzovať podľa závažnosti v porovnaní s tými, 
ktoré sú uvedené v článku „Rozpis poistných náhrad pri trvalej 
invalidite“ a podľa toho, ako ju posúdi lekár poisťovne. 
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie za trvalú čiastočnú 
invaliditu, ak percento telesného poškodenia alebo trvalej 
invalidity je menšie ako 3% z poistnej sumy pre prípad trvalej 
invalidity. 

6. Ak v dôsledku toho istého úrazu nastane viac ako jedno 
telesné poškodenie, ktorého dôsledkom je trvalá celková 
alebo trvalá čiastočná invalidita, k poistnému plneniu sa 
dospeje sčítaním viacerých súm, pričom poistné plnenie 
nesmie prekročiť poistnú sumu pre prípad trvalej invalidity 
z ktorej sa vychádza pri výplate poistného plnenia. 
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7. Ak je v poistnej zmluve alebo v jej dodatku dojednané riziko 
trvalej invalidity s progresívnym plnením, tak poistná suma, 
pri ktorej sa vychádza pri výplate poistného plnenia sa 
vynásobí koeficientom uvedeným v nasledujúcej tabuľke 
v závislosti od percenta celkového telesného poškodenia 
podľa článku „Rozpis poistných náhrad pri trvalej invalidite“. 

Rozsah plnenia podľa článku „Rozpis 
poistných náhrad pri trvalej invalidite“  

(v %) 
koeficient 

3-40 1 

41-70 1,5 

71-90 2 

91-100 2,5 

ČLÁNOK 4 – Nezvestnosť poisteného 

Ak sa telo poisteného nenašlo z dôvodu pádu lietadla, potopenia 
alebo stroskotania lode, pričom poistený bol dokázateľne 
prítomný v takomto lietadle alebo na lodi a bude v zmysle zákona 
vyhlásený za mŕtveho, vtedy poisťovňa poskytne poistné plnenie 
ako za smrť následkom úrazu.  
Ak sa po vyplatení poistného plnenia v prípade smrti následkom 
úrazu zistí, že poistený žije, osoba, ktorej bolo poistné plnenie 
vyplatené, je povinná vrátiť poisťovni poistné plnenie v plnej 
výške. 
ČLÁNOK 5 – Rozpis poistných náhrad pri trvalej invalidite 

Všetky nižšie uvedené číselné hodnoty sú uvedené ako % 
z poistnej sumy pre prípad trvalej celkovej a čiastočnej invalidity. 
TRVALÁ CELKOVÁ INVALIDITA 

Úplná strata zraku oboch očí    100 
Úplná strata oboch horných končatín alebo 
oboch rúk  100 
Úplná strata sluchu oboch uší úraz. pôvodu  100 
Odstránenie dolnej čeľuste  100 
Úplná strata reči  100 
Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej  
dolnej končatiny  100 
Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej  
nohy od členka nadol  100 
Úplná strata jednej ruky a jednej nohy 
od členku nadol  100 
Úplná strata jednej ruky a jednej dolnej 
končatiny  100 
Úplná strata oboch dolných končatín  100 
Úplná strata oboch nôh od členku nadol  100 
 

TRVALÁ ČIASTOČNÁ INVALIDITA 

Hlava 

Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu  
   Plocha povrchu minimálne 6 cm2  40 
   Plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2  20 
   Plocha povrchu menšia ako 3 cm2  10 
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo 
polovice čeľustnej kosti  40 
Úplná strata jedného oka  40 
Úplná strata sluchu jedného ucha  30 
Horné končatiny Pravá Ľavá 

Strata jednej hornej končatiny  
alebo jednej ruky 60 50 
Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej  

končatiny(konečné a nevyliečiteľné 
poškodenie)  50  40 
Úplné ochrnutie hornej končatiny  
(nevyliečiteľné poškodenie nervov) 65 55 
Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu 20 15 
Ankylóza ramenného kĺbu 40 30 
Ankylóza lakťa 
- v priaznivom postavení (15 stupňov  
okolo pravého uhla) 25 20 
- v nepriaznivom postavení 40 35 
Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí  
predlaktia (konečné a nevyliečiteľné 
poškodenie) 40 30 
Úplné ochrnutie nervus medianus 45 35 
Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe 40 35 
Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia 30 25 
Úplné ochrnutie nervus radialis ruky 20 15 
Úplné ochrnutie nervus ulnaris 30 25 
Ankylóza zápästia v priaznivom postavení 
(priamo a v pronácii ) 20 15 
Ankylóza zápästia v nepriaznivom postavení 
(v ohnutí alebo v narovnaní alebo 
 v supinácii) 30 25 
Úplná strata palca alebo ankylóza 20 15 
Čiastočná strata palca (nechtový článok) 10 5 
Úplná amputácia ukazováka alebo  
ankylóza 15 10 
Úplná strata dvoch článkov ukazováka 10 8 
Úplná strata nechtového článku  
ukazováka 5 3 
Amputácia palca a ukazováka zároveň 35 25 
Úplná strata palca a iného prsta 
ako ukazováka 25 20 
Úplná strata iných dvoch prstov ako palca  
a ukazováka 12 8 
Úplná strata ostatných troch prstov  
s výnimkou palca a ukazováka 20 15 
Úplná strata štyroch prstov vrátane palca 45 40 
Úplná strata štyroch prstov s výnimkou  
palca 40 35 
Úplná strata prostredníka 10 8 
Úplná strata iného prsta ako palca, 
ukazováka a prostredníka 7 3 
Ankylóza prstov (iných ako palca a ukazováka) zakladá nárok len 
na 50 % plnenia prináležiaceho za stratu uvedených častí.  
Poznámka:  Ak je poistený ľavák, percentuálna výška 

jednotlivých druhov invalidity ľavej a pravej 
končatiny sa prehodí. 

Dolné končatiny 

Úplná strata stehna (v hornej polovici)  60 
Úplná strata stehna (v dolnej polovici)  50 
Úplná strata končatiny od členka nadol  
(v tibio-tarzálnom kĺbe)  45 
Čiastočná strata chodidla (pod tibio-tarzálnym kĺbom) 40 
Čiastočná strata chodidla  
(v medio-tarzálnom kĺbe)  35 
Čiastočná strata chodidla  
(v tarzo-metatarzálnom kĺbe)  30 
Úplné ochrnutie dolnej končatiny  
(nevyliečiteľné poškodenie nervu)  50 
Úplné ochrnutie nervus peronaenus  30 
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Úplné ochrnutie nervus tibialis  20 
Úplné ochrnutie oboch nervov  
(nervus peronaenus a nervus tibialis)  40 
Ankylóza bedrového kĺbu  40 
Ankylóza kolena  20 
Strata kostného tkaniva stehennej kosti alebo oboch  
kostí predkolenia(nevyliečiteľný stav)  60 
Strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným  
oddelením fragmentov a značnými ťažkosťami 
pri vystieraní nohy  40 
Strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohybov 20 
Skrátenie dolnej končatiny najmenej o 5 cm  30 
Skrátenie dolnej končatiny o 3 až 5 cm  20 
Skrátenie dolnej končatiny o 1 až 3 cm  10 
Úplná amputácia všetkých prstov nohy  25 
Amputácia štyroch prstov vrátane palca nohy  20 
Úplná strata štyroch prstov nohy  10 
Úplná strata palca nohy  10 
Úplná strata dvoch prstov nohy  5 
Amputácia iného prstu ako palca nohy  3 
Ankylóza prstov na nohách (okrem palca) zakladá nárok len na 
50 % plnenia prináležiaceho za stratu uvedených častí. 
Chrbtica a miecha 

Trvalé následky ľahkého stupňa (opakujúce sa poúrazové bolesti 
v chrbtici, ktoré neexistovali pred úrazom, občasné zablokovanie).  

Trvalé následky stredného stupňa (viditeľné deformácie chrbtice, 
skolióza, svalové kŕče, obmedzenie pohybu chrbtice, stále bolesti, 
parestézia). 
Trvalé následky ťažkého stupňa (viditeľné deformácie chrbtice, 
hrb, skolióza, plégia, parestézia). 
O percente invalidity vyššie uvedených následkov rozhodne lekár 
poisťovne na základe aktuálneho stavu invalidity.  
Vnútorné orgány  
Na základe týchto osobitných podmienok, v prípade straty 
vnútorných orgánov spôsobenej priamo a výlučne telesným 
poškodením v dôsledku úrazu poisteného, a bez akejkoľvek 
súvislosti so zdravotným stavom už predtým existujúcim, sa 
uplatnia tieto percentá: 
Strata 

Úplná strata jednej obličky 30 
Úplná strata oboch obličiek 100 
Úplná strata 1 laloka pľúc 50 
Úplná strata sleziny 15 
Trvalé poškodenie orgánov tráviaceho 
systému 15 

ČLÁNOK 6 – Záverečné ustanovenie 

Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
smrti následkom úrazu a trvalej invalidity následkom úrazu sú 
platné od 01.05.2016. 
 

 

 


