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Skupinové poistenie úrazu a choroby 
Informačný dokument o poistnom produkte 

 

Spoločnosť: Chubb European Group SE, organizačná zložka 

Chubb European Group SE, zahraničná poisťovňa voľne poskytujúca cezhraničné služby na území Slovenskej 
republiky, so sídlom La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francúzsko, 
registračné číslo 450 327 374 RSC Nanterre, oprávnená na podnikanie a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánom dohľadu pre výkon 
činnosti v Českej republike je Česká národná banka. Táto regulácia môže byť odlišná od práva Francúzska. 

Produkt: Skupinové poistenie úrazu a choroby 

Tento dokument poskytuje prehľad kľúčových informácií o poistnom krytí a výlukách z poistenia. Kompletné 
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie k poisteniu (napr. o ochrane údajov) sú uvedené v 
rámcovej zmluve a v Poistných podmienkach pre poistenie úrazu a choroby (ďalej len "PP"). Dokumenty sú k 
dispozícii online na stránke: https://www2.chubb.com/cz-cz/. 

O aký druh poistenia sa jedná? 

Poistením je kryté riziko úrazu.  
 

Čo je predmetom 
poistenia? 

✓ Smrť v dôsledku úrazu 
Poistným plnením je dohodnutá poistná 
suma. 

✓ Trvalé následky úrazu 
Poistným plnením je suma zodpovedajúca 
percentu rozsahu trvalých následkov podľa 
oceňovacej tabuľky, ktorá je prílohou 
zmluvy. 

✓ Zlomeniny a popáleniny 
Poistným plnením je suma zodpovedajúca 
percentu uvedenému v oceňovacej tabuľke 
zlomenín a popálenín, ktorá je prílohou 
zmluvy. 

✓ Chirurgický zákrok 
Poistným plnením je suma zodpovedajúca 
percentu uvedenému v oceňovacej tabuľke, 
ktorá je prílohou zmluvy. 

✓ Hospitalizácia poisteného 
Poistná suma zodpovedá ukončenému dňu 
(24 hodín) strávenému v nemocnici. 

✓ Náklady na pohreb 
Poistným plnením sú doložené náklady na 
pohreb v súvislosti so smrťou v dôsledku 
úrazu. 

✓ Náklady na uspôsobenie domácnosti 
/ presťahovaní 
Poistným plnením sú náklady na praktické 
zmeny v súvislosti s úrazom, ktorý spôsobí 
kvadruplégia alebo paraplégia. 

✓ Dočasná pracovná neschopnosť v 
dôsledku úrazu a / alebo choroby 
Poistná suma zodpovedá kalendárnemu 
dňu dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

Na čo sa poistenie nevťahuje? 

 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti so skutočnosťou, 
že poistený spácha alebo sa pokúsi spáchať samovraždu 
alebo si sám spôsobí poranenie alebo koná spôsobom, 
ktorým sa úmyselne vystavuje nebezpečenstvu (okrem 
pokusu o záchranu ľudského života) 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti s požitím alkoholu 
alebo aplikácií drog (pokiaľ neboli predpísané lekárom) 
alebo následkom rozšírenia biologických, chemických a 
rádioaktívnych látok 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti s duševnými, 
psychickými alebo neurologickými chorobami 

 ak ujma na zdraví vznikla priamou účasťou poisteného 
na násilných výtržnostiach, nepokojoch a rušení 
verejného poriadku 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti s vojnou 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti s trestným činom, 
ktorého sa dopustil poistený 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti s pôsobením 
poisteného v letectve ako pilota alebo člena posádky 
lietadla alebo pri ceste lietadlom, ktoré nie je 
registrované u oficiálnej leteckej spoločnosti 

 ak ujma na zdraví vznikla pri výkone profesionálnej 
športovej činnosti, pri organizovanej športovej súťaži, 
pri rizikových športoch alebo pri účasti na motorových 
pretekoch 

 ak ujma na zdraví vznikla v súvislosti so špecifickými 
zákroky (kozmetické úpravy, očkovanie, obezita, 
impotencia, umelé oplodnenie, kontrola počatia, umelé 
prerušenie tehotenstva a pôrod). 

https://www2.chubb.com/cz-cz/
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 Existujú nejaké obmedzenia v poistnom krytí? 

 

!      Poistenie sa nevzťahuje na ujmy na zdraví, ku ktorým došlo v súvislosti s okolnosťami, ktoré existovali pred 

uzavretím zmluvy a pred začiatkom poistenia 

 

 Kde sa na mňa vzťahuje poistné krytie? 

✓ Územná platnosť poistenia je neobmedzená. 

✓ Poistenie je platné 24 hodín denne, ak poistka neobmedzí dobu poistnej ochrany len na určité poistené činnosti 
ako môže byť napr. výkon práce či účasť poisteného na poistenej akcii a ďalšie. 

 

 Aké mám povinnosti? 

• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia 

• bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve, rovnako tak týkajúce sa 
zmeny poistného rizika 

• platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti 

• bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa o vzniku poistnej udalosti 

• v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny, 
priebehu a rozsahu 

 

Kedy a ako vykonávať platby? 

Poistné je hradené bankovým prevodom. Výška poistného a dátum splatnosti je uvedený v poistnej zmluve. 

Kedy poistné krytie začína a končí? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako dátum a čas vzniku poistenia. Poistenie sa uzatvára na 
dobu určitú, a to na obdobie jedného roka odo dňa vzniku poistenia. 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať?   

Poistnú zmluvu možno vypovedať písomnou formou: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní a jej uplynutím 
poistenie zanikne, 

• do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti, výpovedná lehota je 2 mesiace a jej 
uplynutím poistenie zanikne, 

• ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť poisťovateľovi doručená aspoň 6 týždňov pred 
jeho uplynutím. 

Poistenie zanikne aj márnym uplynutím lehoty stanovenej poisťovateľom v upomienke o zaplatenie dlžného 
poistného alebo jeho časti. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné 
bude vrátené. 

 


