
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiee

Pre zmluvné úrazové poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou
poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia ustanovenia
Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a zmluvné
dojednania.

VVššeeoobbeeccnnéé  uussttaannoovveenniiaa

ČČlláánnookk  11
PPooiissttnnáá  uuddaalloossťť

1. Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je úraz poisteného.
Úrazom sa rozumie neočakávané a náhle pôsobenie
vonkajších síl, ktorým bolo poistenému nezávisle na jeho
vôli spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Za úraz sa
považuje i stav, kedy v dôsledku zvýšenej svalovej sily
vyvinutej na končatinu alebo chrbticu dôjde k vyskočeniu
kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach väzov alebo púzdier.
Poistná ochrana zahŕňa taktiež neočakávané a neprerušované
pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt,
plynov, pár a jedov (s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok
imunotoxických), ktorým bolo poistenému počas trvania
poistenia spôsobené nezávisle na jeho vôli telesné
poškodenie alebo smrť. V prípade, že sa telesné poškodenie
prejavilo, alebo smrť nastala po skončení poistenia,
poisťovateľ je povinný plniť vtedy, ak nastal úraz počas
trvania poistenia.

2. Poisťovateľ plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému
spôsobené:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných

zárodkov do otvorenej rany, spôsobenej úrazom,
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze,
c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi

vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.
3. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vzniknú počas

trvania poistenia.
4. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.
5. Do poistnej ochrany nie sú zahrnuté:

a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého
druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických zápalov
šľachových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov
a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy,
náhle cievne príhody a odchlípenie sietnice,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením
(vynímajúc nákazy tetanom, alebo besnotou, viď článok
1, odsek 2 písm. b), choroby z povolania,

c) zhoršenie choroby následkom úrazu,
d) samovražda, pokus o ňu a úmyselné sebapoškodenie,
e) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením

organizmu,

f) duševné poruchy a zmeny psychického stavu bez ohľadu
na to, čím boli spôsobené.

g) úrazy  tých častí organizmu, ktoré boli pred dojednaním
poistenia poškodené úrazom či ochorením a ktorých
percentuálne poškodenie pred dojednaním poistenia
bolo 70%

ČČlláánnookk  22
VVýýlluukkyy  ppooiisstteenniiaa

(vymedzenie prípadov, keď pri poistnej udalosti nevzniká
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie)
PPooiissťťoovvaatteeľľ  nneeppllnníí  zzaa::
1. a) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy

alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického
záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé
telo poisteného. Poistná ochrana je však poskytnutá, ak
tieto poruchy alebo záchvaty boli spôsobené úrazom podľa
definície v čl. 1.

b) úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi,
a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej aplikácie
návykových látok,

c) úraz, ktorý je priamo alebo nepriamo spôsobený vojnovými
udalosťami alebo občianskou vojnou, úraz, ktorý vznikol
pri aktívnej účasti na vnútorných nepokojoch,

d) úraz spôsobený priamo alebo nepriamo jadrovou energiou.
2. a) úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený bol

členom leteckého personálu na palube havarovaného
vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri parašutizme,
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či motorovom
rogale a pri lietaní v klzáku a balóne,

b) úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolujazdec
alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní pretekov
alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich tréningových jázd.

3. a) následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele,

b) otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných látok.
Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do dovŕšenia
10. roku života. U týchto detí zostávajú vylúčené otravy
potravinami.

ČČlláánnookk  33
OObbmmeeddzzeenniiaa  ppoovviinnnnoossttii  ppllnniiťť

1. V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením
vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne
nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie,
najviac však o jednu polovicu.

2. Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné
vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere

VVššeeoobbeeccnnéé  ppooiissttnnéé  ppooddmmiieennkkyy  pprree  úúrraazzoovvéé  ppooiisstteenniiee  --  AA
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k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak
tento podiel predstavuje aspoň 25%.

3. V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia
alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,
nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený
poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

4. Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu
polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri
ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť
alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide
o také konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom
odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným
právnym predpisom.

ČČlláánnookk  44
UUzzaavvrreettiiee  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú
formu.

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovateľa,
týkajúce sa dojednávaného poistenia. Písomnými otázkami
poisťovateľa vzťahujúcimi sa na uzavretie poistnej zmluvy,
sú aj otázky týkajúce sa zdravotného stavu poisteného
a ďalšie otázky potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy.

ČČlláánnookk  55
ZZaaččiiaattookk  aa ddoobbaa  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie začína o 00. hodine prvého dňa v mesiaci, ktorý
nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je
zmluvou stanovené inak.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je zmluvou
stanovené inak.

3. Poistenie končí o 24.00 hodine dňa, dojednaného ako
koniec poistenia.

4. Poistenie končí vo výročný deň, ktorý nasleduje po dni,
v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov a môže byť na
žiadosť poistníka predĺžené za podmienky, že prípadné
plnenie za trvalé následky úrazu bude vyplácané formou
dôchodku.

ČČlláánnookk  66
PPooiissttnnéé,,  ppllaatteenniiee  ppooiissttnnééhhoo

1. Vstupný vek poisteného sa určí rozdielom kalendárneho
roku začiatku poistenia a kalendárneho roku narodenia
poisťovanej osoby.

2. Výška poistného pre jednotlivé typy poistenia sa určuje
podľa sadzieb stanovených poisťovateľom.

3. Prvé alebo jednorazové poistné je splatné pri uzavretí
poistnej zmluvy. Následné poistné je splatné vždy prvý deň
poistného obdobia.

4. Ak nie je  zaplatené prvé alebo jednorazové poistné do 3
mesiacov od jeho splatnosti na účet poisťovateľa, poistenie
zaniká. 
Poistenie tiež zaniká, ak poistné za ďalšie poistné obdobie
nebolo na účet poisťovateľa zaplatené do jedného mesiaca

od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.
Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia.

ČČlláánnookk  77
PPooddiieell  nnaa  pprreebbyyttkkoocchh  ppooiissttnnééhhoo

Prípadné prebytky poistného použije poisťovateľ na zvýhodnenie
poistenia formou rozšírenia jeho rozsahu, zvýšenia poistných
súm alebo zníženia poistného.

ČČlláánnookk  88
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee

Dojednané poistné plnenie a jeho výška vyplývajú z poistnej
zmluvy. Posúdenie nároku na poistné plnenie sa riadi
nasledujúcimi ustanoveniami:
1. Plnenie v prípade smrti.

Ak zomrie poistený na následky úrazu do jedného roku odo
dňa, kedy k tomuto úrazu došlo, vzniká nárok na plnenie vo
výške poistnej sumy, dojednanej pre prípad smrti. Od
plnenia sa odpočíta už vyplatená suma plnenia alebo
záloha na plnenie za trvalé následky tohto úrazu.

2. Plnenie za trvalé následky úrazu.
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, poisťovateľ

je povinný vyplatiť z poistnej sumy toľko percent,
koľkým percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné
poškodenia podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých
následkov (ďalej len „oceňovacia tabuľka“, do ktorej má
poistený právo u poisťovateľa nahliadnuť, rozsah
trvalých následkov po ich ustálení. V prípade, že sa
neustálili do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ
sumu, ktorá zodpovedá percentu poškodenia na konci
tejto lehoty. V prípade, že oceňovacia tabuľka stanoví
percentné rozpätie, určí poisťovateľ výšku plnenia tak,
aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie
povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného
úrazom. Oceňovaciu tabuľku môže poisťovateľ doplňovať
a meniť v závislosti od vývoja lekárskej vedy alebo
lekárskej praxe. Výšku poistného plnenia určuje
poisťovateľ podľa oceňovacej tabuľky platnej v dobe
vzniku poistnej udalosti.

b) Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo
orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom,
poisťovateľ zníži svoje plnenie za trvalé následky o toľko
percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce
poškodenie určené tiež podľa oceňovacej tabuľky.

c) Celkové plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé
následky jedného úrazu zodpovedá najviac 100% podľa
oceňovacích tabuliek.

d) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých
úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí,
hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom
stanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú
alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich
častí.

e) Ak poistený zomrie do jedného roka odo dňa kedy
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nastal úraz z príčin, ktoré s úrazom nesúvisia, alebo ak
zomrie do troch rokov po uplynutí jedného roka od
úrazu z akejkoľvek príčiny, je vyplatená suma, ktorá
zodpovedá rozsahu trvalých následkov poisteného
v čase jeho smrti, najviac však suma zodpovedajúca
poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti následkom
úrazu. Toto platí v prípade, že vznikol nárok na plnenie
za trvalé následky úrazu, ale doteraz nebolo plnené.

3. Denné odškodné pri pobyte v nemocnici.
a) Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej

hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov
úrazu sa vyplatí dojednaná suma denného odškodného
pri pobyte v nemocnici. Celkový počet dní strávených
v nemocnici je daný počtom polnocí tu strávených.

b) Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu
z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie sa vypláca
maximálne počas doby jedného roka odo dňa úrazu.

c) Denné odškodné za pobyt v sanatóriách, zotavovniach,
rehabilitačných ústavoch a kúpeľných zariadeniach sa
neposkytuje.

4. Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.
a) Ak úraz vedie k obmedzeniu pracovnej schopnosti,

ktoré je dlhšie ako 21 dní, vypláca sa dojednaná suma
denného odškodného. Doba, počas ktorej sa vypláca
denné odškodné, zodpovedá dobe nevyhnutného
liečenia skrátenej o 21 dní. Denné odškodné je
odstupňované podľa obmedzenia, ktoré závisí od
povolania alebo zamestnania poisteného. Stupeň tohto
obmedzenia určí poisťovateľ podľa „Tabuľky pre
stanovenie denného odškodného podľa povolania
alebo zamestnania poisteného“, do ktorej má poistený
právo u poisťovateľa nahliadnuť.

b) Podmienkou plnenia denného odškodného je
nevyhnutné liečenie dlhšie ako 21 dní. Toto liečenie
a jeho dĺžka musia byť doložené lekárskou správou
a dokladom o pracovnej neschopnosti.

c) Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia sa
poskytuje najdlhšie počas doby trvania pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu.

d) Denné odškodné sa vypláca najdlhšie počas doby
jedného roka odo dňa úrazu.

ČČlláánnookk  99
VVýýppllaattaa  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1. Akonáhle poisťovateľ získa všetky podklady, ktoré sú
nevyhnutné na zistenie okolností, pri ktorých došlo
k poistnej udalosti, a tiež na zistenie následkov poistnej
udalosti, vyplatí plnenie do 15 dní. Ak nemôže byť došetrovanie
ukončené do 1 mesiaca po tom kedy sa poisťovateľ
dozvedel o poistnej udalosti, je poisťovateľom povinný
poskytnúť poistnému na požiadanie primeranú zálohu.

2. V prípade neoprávnenej požiadavky poisteného na likvidáciu
poistnej udalosti, je mu poisťovateľ oprávnený odmietnuť
uhradenie nákladov, ktoré sú spojené s lekárskymi
vyšetreniami, ak bol zistený podvodný úmysel poisteného.

3. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ poistenému,
v prípade jeho smrti osobe určenej v poistnej zmluve (ďalej
len „oprávnená osoba“). Ak nie je určená oprávnená osoba,
poskytne plnenie osobám podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka (§ 817 a § 473).

4. Poistné plnenie je splatné v SR a v tuzemskej mene.
5. Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do troch

rokov po poistnej udalosti, znovu požiadať o stanovenie
rozsahu trvalých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné
zhoršenie. Ak tým bol poistenému priznaný vyšší rozsah
trvalých následkov úrazu, poisťovateľ je povinný zvýšené
plnenie vyplatiť do 15 dní od jeho nového stanovenia.

ČČlláánnookk  1100
PPrráávvnnee  vvzzťťaahhyy  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn

1. Ak poistený a osoba, ktorá poistenie dojednala (ďalej len
„poistník“), nie je tá istá osoba, potom dispozičné práva
vyplývajúce z poistnej zmluvy patria poistníkovi. Poistená
osoba je však spolu s poistníkom zodpovedná za  pravdivé
zodpovedanie otázok týkajúcich sa zdravotného stavu.

2. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdravotného
stavu poisteného dozvie, smie použiť iba pre svoju potrebu,
inak len so súhlasom poisteného.

3. Všetky ustanovenia platné pre poistníka sú zodpovedajúcim
spôsobom platné aj pre jeho právnych nástupcov a iné
osoby, uplatňujúce nároky.

4. Nároky na poistné plnenia nemôžu byť pred konečným
stanovením bez výslovného súhlasu poisťovateľa postúpené
ani zastavené.

ČČlláánnookk  1111
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  aa ppooiisstteennééhhoo

1. V prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, je poistený
povinný bezodkladne vyhľadať lekára. Poistený sa musí
riadiť pokynmi lekára, a ak je to možné, prispievať
k zmierneniu následkov úrazu.

2. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť,
akonáhle je to objektívne možné.

3. Po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti poisťovateľ
zašle formulár o oznámení poistnej udalosti, ktorý je
potrebné pravdivo vyplniť a obratom zaslať späť
poisťovateľovi. Všetky údaje týkajúce sa poistnej udalosti je
rovnako potrebné bezodkladne oznámiť.

4. Poistený je povinný zabezpečiť, aby všetky správy a posudky,
ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli bezodkladne vyhotovené.

5. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav
poisteného a vyžiadať si prehliadku poisteného lekárom.
Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí
poisťovateľ. Náklady s tým spojené, okrem náhrady ušlej
mzdy poisteného, znáša poisťovateľ.

6. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi získať všetku
zdravotnú dokumentáciu, ktorú si poisťovateľ vyžiada.
Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí
poisteného liečili alebo vyšetrovali aj z iných dôvodov, ako
je daný úraz, a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií.

7.  Ak sa úraz skončí smrťou, je potrebné oznámiť to bez



zbytočného odkladu poisťovateľovi, a to aj v prípade, že
úraz bol už oznámený.

8. Ak poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie vo forme
denného odškodného, je povinný spolu s formulárom
o oznámení poistnej udalosti zaslať poisťovateľovi fotokópiu
dokladu pracovnej neschopnosti, ktorá sa na tento úraz
vzťahuje.

9. Poistený je povinný hlásiť poisťovateľovi dlhodobé zmeny
svojho zdravotného stavu.

10. Ak je niektorá z povinností podľa ods. 1 až 9 porušená,
poisťovateľ je oprávnený primerane, vzhľadom k závažnosti
porušenia, znížiť poistné plnenie.

ČČlláánnookk  1122
ZZmmeennaa  ppoovvoollaanniiaa,,  zzaammeessttnnaanniiaa  aalleebboo  ššppoorrttoovveejj  ččiinnnnoossttii

1. Všetky zmeny súvisiace so zmenou povolania, zamestnania
alebo športovej činnosti poisteného musia byť bezodkladne
oznámené poisťovateľovi. Výkon vojenskej základnej
(náhradnej) služby, civilná služba alebo účasť na
vojenských cvičeniach záloh sa nepovažujú za zmenu
povolania alebo zamestnania.

2. Ak novému povolaniu, zamestnaniu alebo športovej
činnosti poisteného podľa sadzobníka poisťovateľa platného
v okamihu zmeny zodpovedá zaradenie do inej
nebezpečenskej skupiny, vykoná sa táto zmena spolu so
zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu, ktorý sa
kalendárne na dni zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak je
tento deň dňom, ktorý v príslušnom mesiaci neexistuje, je
dňom účinnosti zmeny posledný deň v mesiaci. V prípade,
že zmena povolania, zamestnania alebo športovej činnosti,
ktorá by znamenala zaradenie poisteného do vyššej
rizikovej skupiny, nebude oznámená do vzniku poistnej
udalosti, potom prípadné poistné plnenie bude krátené
v pomere poistného, ktoré bolo doteraz platené, a poistného,
ktoré malo byť platené v dôsledku tejto zmeny.

ČČlláánnookk  1133
VVýýppoovveeďď  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie môže každý z účastníkov vypovedať do dvoch
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto
prípade má poisťovateľ právo na pomernú časť poistného,
zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.

2. Poisťovateľ a poistník môžu poistenie písomne vypovedať
vždy najmenej 6 týždňov pred koncom každého poistného
obdobia. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do
zániku poistenia.

3. Pri výpovedi poistenia s jednorazovým poistným zo strany
poistníka je poisťovateľ povinný nespotrebované poistné
poistníkovi vrátiť. Bežné poistné poisťovateľ nevracia.

ČČlláánnookk  1144
VVýýppllaattaa  ddôôcchhooddkkuu  pprrii  ttrrvvaallýýcchh  nnáásslleeddkkoocchh  úúrraazzuu

1. Ak pri plnení za trvalé následky úrazu vznikne nárok na
výplatu dôchodku (článok 5 ods. 4), potom za každých
33,19 EUR plnenia sa vypláca dôchodok, ktorého výška je
uvedená v príslušnej tabuľke, do ktorej má poistník právo u
poisťovateľa nahliadnuť. 

2. Dôchodok sa vypláca ročne, a to vopred, začínajúc 1. dňom
mesiaca, ktorý nasleduje po stanovení rozsahu trvalých
následkov po ich ustálení a v prípade, že sa neustálili do
3 rokov odo dňa úrazu, podľa ich stavu ku koncu tejto
lehoty. Ročné splátky sú vyplácané počas trvania života
poisteného.

3. Poistený môže každoročne v priebehu troch rokov po
poistnej udalosti požiadať o nový výmer, ak nastalo
podstatné zhoršenie následkov úrazu. Zvýšený dôchodok
je potom splatný od ďalšej výplaty dôchodku.

ČČlláánnookk  1155
OOzznnáámmeenniiaa  aa pprreehhlláásseenniiaa

1. Všetky oznámenia a prehlásenia obidvoch zmluvných strán
je potrebné vykonávať písomne.

2. Ak je účinnosť prehlásenia, najmä výpovede, závislá na
dodržaní určitej lehoty, musí byť druhej zmluvnej strane
doručená najneskôr posledný deň tejto lehoty.

3. Finančný agent poisťovateľa môže prijímať oznámenia
a prehlásenia poistníka, ale účinnosť oznámenia je platná
až po doručení poisťovateľovi.

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa
Ak to vyžaduje účel a povaha poistenia, je možné sa
v poistných zmluvách odchýliť od čl. 2, čl. 3 ods. 1. a 2, čl. 4,
čl. 5, čl., 6 ods. 3, čl. 8, čl. 12a čl. 14.
Účinnosť VPP od 22.02.2010.



ZZmmlluuvvnnéé  ddoojjeeddnnaanniiaa  pprree  sskkuuppiinnoovvéé  úúrraazzoovvéé  ppooiisstteenniiee  pprree  šškkoollyy  
((ďďaalleejj  lleenn  „„ZZDD  UUPP__šškkoollyy““))

kk  VVššeeoobbeeccnnýýmm  ppooiissttnnýýmm  ppooddmmiieennkkaamm  pprree  úúrraazzoovvéé  ppooiisstteenniiee  ––  AA  ((ďďaalleejj  lleenn  „„VVPPPP  UU--AA  ““))
AAlllliiaannzz  --  SSlloovveennsskkeejj  ppooiissťťoovvnnee,,  aa..ss..  ((ďďaalleejj  lleenn  „„ppooiissťťoovvaatteeľľ““))  ssaa  ddoojjeeddnnáávvaa::

ČČlláánnookk  11
VVyymmeeddzzeenniiee  ppoojjmmoovv

PPooiissťťoovvaatteeľľ je Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského
rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika
PPooiissttnnííkk je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
s poisťovateľom poistnú zmluvu
PPooiisstteennýý je fyzická osoba, občan Slovenskej republiky (ďalej len
"SR") alebo cudzí štátny príslušník s povoleným pobytom v SR,
definovaná v poistnej zmluve, na ktorej život alebo zdravie sa
poistenie vzťahuje a ktorá
a) sa učí, študuje, alebo sa pripravuje na budúce povolanie

u poisteného subjektu a zároveň je v evidencii žiakov/
študentov poisteného subjektu (ďalej len "žiak"),

b) je zamestnancom poisteného subjektu v trvalom pracovnom
pomere (ďalej len "zamestnanec").

Poistený je určený v poistnej zmluve:
a) v zozname žiakov a/alebo zamestnancov 
b) pomenovaním okruhu poistených žiakov
PPooiisstteennýý  ssuubbjjeekktt je školské zariadenie, škola alebo jej samostatná
organizačná jednotka (napr. fakulta a pod.) zriadená v súlade
s platnou legislatívou SR vrátane pridružených zariadení ako sú
internáty, domovy mládeže, a pod., (ďalej len "škola"). 
Poistený subjekt nie je poisteným podľa § 797 ods. 1
Občianskeho zákonníka.
Pre potreby poistenia sa rozlišuje kategória poisteného
subjektu nasledovne:
kategória AA ––  „„bbeežžnnáá  šškkoollaa““ – škola nepatriaca do kategórie B
alebo C (aktivity sú organizované obvykle 5 dní v týždni
spravidla do 10 hodín denne);
kategória BB ––  „„ššppoorrttoovváá  šškkoollaa““ – športová škola so zameraním
na výučbu konkrétneho športu alebo odvetvia, napr. hokejová,
atletická, fakulta telesnej výchovy;
kategória CC ––  „„2244  hhooddiinnoovváá““ – aktivity sú organizované obvykle
24 hodín denne; napr. internátna škola a pod.
OOpprráávvnneennáá  oossoobbaa je osoba určená v zmysle Občianskeho
zákonníka v platnom znení, ktorej vznikne právo na poistné
plnenie v prípade smrti poisteného.

ČČlláánnookk  22
PPooiisstteennáá  ččiinnnnoossťť

1. Žiaci, sú poistení pri predškolskej, školskej, mimoškolskej
vzdelávacej a výchovnej činnosti, ak je táto činnosť plnením
úloh poisteného subjektu: v školách, predškolských
a školských zariadeniach (školské jedálne, internáty,
školské družiny a kluby, záujmové útvary, jazykové školy,
školy v prírode), pri praktickom vyučovaní, odbornom
výcviku a odbornej praxi, pri exkurziách, pri výcvikoch,
výučbových a študijných zájazdoch, pri školských výletoch,
pri činnostiach súvisiacich s ochranou človeka a prírody

organizovaných poisteným subjektom v rámci vyučovacieho
procesu, pri hromadných zotavovacích akciách, pobyte
v liečebniach a ozdravovniach a pri účasti na zdravotníckej
starostlivosti organizovanej poisteným subjektom alebo
organizáciou Združenie rodičov a priateľov školy, pri účasti
žiakov na pracovných činnostiach organizovaných
poisteným subjektom v mimovyučovacom čase, pri
telovýchovných, kultúrnych alebo iných súťažiach,
vystúpeniach a akciách poriadaných poisteným subjektom,
alebo v súčinnosti so Združením rodičov a priateľov školy,
vrátane športových hier a masových cvičení a pri príprave
na ne so súhlasom poisteného subjektu.

2. Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného
subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením
krytá.

ČČlláánnookk  33
RRoozzssaahh  ppooiisstteenniiaa

1. Ak vznikne poistná udalosť, poisťovateľ poskytne
jednorazové poistné plnenie v súlade s VPP U-A, týmito
ZD UP_školy a v rozsahu dojednanej verzie poistného
krytia (ďalej len "verzia") uvedenej v poistnej zmluve :

VVeerrzziiaa  11  ––  žžiiaakk::
Smrť úrazom: 2 000 EUR
Trvalé následky úrazu: 4 000 EUR
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici: 2 EUR
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia: nepois-

ťuje sa

VVeerrzziiaa  22  ––  žžiiaakk::
Smrť úrazom: 1 000 EUR
Trvalé následky úrazu: 2 000 EUR
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici: 2 EUR
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia: nepois-

ťuje sa

VVeerrzziiaa  33  ––  žžiiaakk::
Smrť úrazom: 1 000 EUR
Trvalé následky úrazu: 2 000 EUR
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici: 2 EUR
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia: 2 EUR

VVeerrzziiaa  44  ––  zzaammeessttnnaanneecc::
Smrť úrazom: 4 000 EUR
Trvalé následky úrazu: 4 000 EUR
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici: 4 EUR
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia: 4 EUR
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2. Cudzí štátny príslušník je poistený len pre prípad smrti
úrazom, právo na ostatné plnenia mu nevzniká.

3. Odchylne od Článku 8 bodu 4. písmeno a) VPP U – A
sa dojednáva, že pokiaľ je doba nevyhnutného liečenia
úrazu dlhšia ako 9 dní, vypláca sa denné odškodné od jej
1. dňa.

4. Odchylne od Článku 8 bodu 4. písmeno b) VPP U – A sa
dojednáva: 
Pre poistených, ktorým sa v čase vzniku úrazu nepreplácajú
dávky nemocenského poistenia, osoby nemocensky
nepoistené, alebo ak si poistený nenechá vystaviť doklad
o práceneschopnosti, stanoví poisťovateľ poistné plnenie
podľa „Oceňovacích tabuliek“ pre dobu nevyhnutného
liečenia následkov úrazu. Ak je podľa tabuľky priemerná
doba nevyhnutného liečenia následkov úrazu dlhšia ako
9 dní, vypláca sa dohodnutá suma denného odškodného.
Nevyhnutné liečenie následkov úrazu a jeho skutočná
dĺžka musia byť doložené dostatočnou zdravotnou
dokumentáciou so zápisom o prvotnom ošetrení, priebehu
liečenia a rehabilitácie, ktorá slúži ako základný podklad
pre stanovenie výšky poistného plnenia.

5. Právo na plnenie z poistnej udalosti má poistený. Ak došlo
poistnou udalosťou k smrti poisteného, právo na plnenie
majú osoby určené a vymenované podľa § 817 ods. 2 a 3
Občianskeho zákonníka.

ČČlláánnookk  44
VVýýlluukkyy  zz ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa, okrem výluk uvedených vo VPP U – A,
nevzťahuje na: 
a) úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti uvedenej v čl. 2, ak

tieto činnosti neboli organizované alebo povolené
poisteným subjektom ani Združením rodičov a
priateľov školy alebo boli uskutočnené bez dozoru
zodpovedného pracovníka poisteného subjektu alebo
bez jeho výslovného povolenia,

b) činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, artista, akrobat, drezér, krotiteľ, námorník
(lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik, výbušninár,
strelmajster, banský- horský- záchranár, horolezecký
sprievodca, potápač – záchranár (profesionál), potápač
vykonávajúci montážnu a opravárenskú činnosť a pod.,
speleológ, väzeň vo výkone trestu, vojak útvaru v zahraničí.

2. Tá istá osoba nie je touto ani obdobnou poistnou zmluvou
uzavretou poisťovateľom s rôznymi poistníkmi viacnásobne
poistená, ani v prípade ak by bola vedená v evidencii žiakov
v rôznych školách alebo školských zariadeniach viackrát
a bez ohľadu na skutočnosť, či bude viackrát zaplatené
poistné od jedného alebo viacerých poistníkov. Na
viacnásobné poistné plnenie poistenému právo nevzniká. 

ČČlláánnookk  55
ZZaaččiiaattookk  aa kkoonniieecc  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého

v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však
nasledujúci deň po dni uzavretia poistnej zmluvy.

2. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného
subjektu/triedy/fakulty, poistenie jednotlivého žiaka začína
dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo
dňom zapísania žiaka do evidencie vedenej poisteným
subjektom počas trvania poistenia.

3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10.
v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume
dojednania poistnej zmluvy.

4. Poistenie končí aj smrťou poistenej osoby, ukončením
účinnosti poistnej zmluvy, vyradením poistenej osoby
z evidencie u poisteného subjektu alebo skutočnosťou, že
poistená osoba z akýchkoľvek dôvodov skončila učebný,
študijný alebo obdobný vzťah, resp. pracovný pomer
s poisteným subjektom, a to dňom kedy nastala skutočnosť
zakladajúca zánik poistenia. Zánik poistenia z iných
dôvodov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov nie je týmto dotknutý.

ČČlláánnookk  66
PPooiissttnnéé

1. Poistné vypočítané v poistnej zmluve je určené v súlade
s poistno-technickými zásadami poisťovateľa.

2. Pokiaľ sú poistení všetci žiaci školy/triedy/fakulty a pod. sa
na zmenu počtu poistených osôb počas trvania poistenia
pre účely výpočtu poistného neprihliada.

ČČlláánnookk  77
PPrráávvaa  aa ppoovviinnnnoossttii  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn

1. Pre účely tohto poistenia je poistník/poistený subjekt povinný:
a) viesť evidenciu poistených osôb a najmenej 5 rokov od

skončenia poistenia ju uchovávať s údajmi: Meno
a priezvisko, rodné číslo, adresa, dátum zaradenia do
evidencie, dátum vyradenia z evidencie, písomný
súhlas poistenej osoby na spracúvanie osobných údajov
pre poisťovateľa, ak nebol súhlas poisťovateľovi
odovzdaný (ďalej len „evidencia“),

b) na požiadanie kedykoľvek poisťovateľovi doručiť alebo
dať k nahliadnutiu údaje a doklady z evidencie, a to pred
začiatkom poistenia, počas trvania, alebo najmenej
5 rokov po skončení poistenia,

c) v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov zabezpečiť súhlas
poistenej osoby na spracúvanie osobných údajov pre
účely poistenia v rozsahu vyhlásenia poistníka/
poisteného subjektu uvedeného v poistnej zmluve,
ktorý bude súčasťou osobného spisu poisteného
u poisteného subjektu.

2. Poistník/poistený subjekt je povinný vhodným spôsobom
oboznámiť poistených alebo ich zástupcov s rozsahom
tohto poistenia, právami a povinnosťami vyplývajúcimi
z poistnej zmluvy vrátane jej príloh, najmä s postupom
v prípade poistnej udalosti a s obmedzením povinnosti
poisťovateľa plniť.
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3. V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a pre účel
plnenia predmetu zmluvy poisťovateľ poveruje poistníka
spracúvaním osobných údajov poistených osôb a to v rozsahu
a za podmienok stanovených v bode 1 tohoto článku zmluvy.

4. Poisťovateľ je oprávnený preveriť u poistníka prostredníctvom
svojich poverených pracovníkov úplnosť a správnosť údajov
uvedených v poistnej zmluve. 

ČČlláánnookk  88
HHlláásseenniiee  ppooiissttnnýýcchh  uuddaalloossttíí

1. Poistený alebo jeho zástupca je povinný bez zbytočného
odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť na tlačive
poisťovateľa „Hlásenie poistnej udalosti“, že nastala
poistná udalosť. „Hlásenie poistnej udalosti“ dá potvrdiť
poistenému subjektu a lekárovi, u ktorého sa poistený lieči,
s uvedením druhu a rozsahu telesného poškodenia, prípadne
predloží originál lekárskych správ týkajúcich sa predmetného
telesného poškodenia. Ak došlo k smrti poisteného
následkom úrazu, predloží poisťovateľovi ten, kto má právo
na plnenie, úmrtný list a lekárske potvrdenie o príčine smrti.

2. Poistený subjekt je povinný potvrdiť pri hlásení poistnej
udalosti na tlačive „Hlásenie poistnej udalosti“ pečiatkou
a podpisom svojho zodpovedného pracovníka, či k úrazu
poisteného došlo pri činnosti, pre ktorú je poistenie uzavreté.
Poistený subjekt zodpovedá za správne vyplnenie a prípadné
zneužitie dokladov potvrdzujúcich alebo týkajúcich sa
poistenia podľa tejto zmluvy a nahradí poisťovateľovi
prípadnú škodu, ktorá mu porušením tejto povinnosti vznikne.

3. Poisťovateľ má právo vyžiadať si od poisteného subjektu
a poisteného ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej
udalosti a preveriť podklady, podľa ktorých bol vyhotovený
doklad o úraze poisteného, pri čom poskytne poistený
subjekt potrebnú súčinnosť.

4. Poistený subjekt je povinný predložiť poisťovateľovi na
požiadanie všetky zdravotné a iné doklady potrebné na
preukázanie nárokov z poistnej udalosti a na stanovenie
výšky plnenia.

ČČlláánnookk  99
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Uzavretá poistná zmluva je zároveň poistkou v zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom
znení. 

2. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi/poistenému
subjektu alebo poistenému (ďalej len „adresát„) sa považuje
za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo
dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade,
že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na
pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo
dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník/poistený
subjekt alebo poistený neoznámil.

3. Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na poistnú zmluvu, sú
upravené všeobecne záväzným právnym predpisom
platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj
odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti 
týkajúce sa poistenia.

4. Poistník/poistený subjekt ako aj poistený a oprávnená
osoba z tejto poistnej zmluvy môžu podať sťažnosť proti
poisťovateľovi. Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom
pošty, e-mailu alebo faxom. O ústnej sťažnosti, ktorú
nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, sa vyhotoví záznam,
ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na
požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu. Zo
sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahovať
meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo
právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ
domáha. Poisťovateľ je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť
do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená.
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je
možné predĺžiť lehotu a bezodkladne o tom sťažovateľa
informovať. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje
sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť
opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa
zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj
opatrenia, prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených
nedostatkov.

5. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje,
že bol pred uzavretím poistnej zmluvy, počas obdobia
povinnosti duálneho zobrazovania, poisťovateľom
oboznámený s výškou všetkých cien, platieb a iných
hodnôt, uvedených v poistnej zmluve, ktoré podliehajú
duálnemu zobrazovaniu v zmysle príslušných právnych
predpisov, v mene Slovenskej republiky platnej ku dňu
uzavretia poistnej zmluvy a zároveň v mene určenej na
informatívne účely.

6. Poistník zároveň potvrdzuje, že mu poisťovateľ v období
troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej
republike bezodplatne poskytol informácie o opatreniach,
pravidlách a postupoch, ktoré poisťovateľ pripravil, vykonal,
vykonáva alebo sa chystá vykonať na zabezpečenie prechodu
zo slovenskej meny na euro v rozsahu podľa § 97 ods. 1
zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

7. Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, VPP U-A, týmito ZD-UP_školy, ustanoveniami
poistnej zmluvy a ostatnými všobecne záväznými právnymi
predpismi.

8. Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD UP_školy je možné
sa v zmluve odchýliť.

10. Tieto ZD UP_školy boli schválené 15.08.2012.
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