
ÚRAZOVÉ POISTENIE PRE DRŽITEĽOV 
MEDZINÁRODNÝCH PLATOBNÝCH KARIET READY<15                       
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP).

O aký typ poistenia ide?
Úrazové poistenie pre držiteľov medzinárodných platobných kariet (ďalej len „MPK“) je poskytované prostredníctvom skupinovej poistnej 
zmluvy uzavretej s OTP Banka, a. s., ku ktorej sa môžu poistené osoby pripojiť. Poistenie poskytuje finančnú pomoc v prípade smrti 
následkom úrazu, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu a v prípade prechodných následkov úrazu s plnením poisťovne za čas 
nevyhnutného liečenia vo forme denného odškodného.

Čo je predmetom poistenia?
 
Poistenie sa vzťahuje na nasledovné poistné udalosti:

Smrť následkom úrazu
Ak poistený zomrie na následky úrazu, ktorý 
utrpel počas poistnej doby, poisťovňa vyplatí 
oprávneným osobám jednorazové poistné 
plnenie vo výške 663,9 €.

Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
V prípade následkov úrazu, ktorý poistený utrpel 
počas poistnej doby, a ktoré spôsobia trvalú 
invaliditu priznanú podľa rozhodnutia posudkovej 
komisie v sociálnej poisťovni, poisťovňa vyplatí 
jednorazovo poistnú sumu, ktorá je dojednaná 
vo výške 663,9 €.

Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia 
následkov úrazu
Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je 
podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na 
zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia 
spôsobeného úrazom, je dlhší ako dva týždne 
(minimálne 15 dní), poisťovateľ vyplatí za každý 
deň času nevyhnutného liečenia úrazu sumu 
denného odškodného, ktorá sa dojednáva vo 
výške 1,66 € na deň. Maximálny možný počet dní 
času nevyhnutného liečenia sa určí podľa platnej 
Oceňovacej tabuľky pre čas nevyhnutného 
liečenia úrazu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poisťovateľ podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, ak 
došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, pre 
ktoré bol súdom uznaný za vinného v dôsledku spáchania 
trestného činu; 

Ak došlo k úrazu poisteného následkom požitia alkoholu 

(do 1,5 promile alkoholu v krvi), poisťovateľ zníži plnenie;







Čo nie je predmetom poistenia?

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie:
 8 pri vzniku a zhoršení prietrží (hernií), nádorov  

    každého druhu a pôvodu, bercových vredov,  
    diabetických gangrén, pri vzniku a zhoršení  
    aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových  
    úponov, kĺbových vačkov, epikondylitíd a za  
    lumboischiatický syndróm;

 8 pri infekčných chorobách, aj keď boli prenesené  
    zranením;

 8 za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ  
    nemajú povahu úrazu podľa článku 8, Všeobecných  
    poistných podmienok;

 8 za následky diagnostických, liečebných a  
    preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za  
    účelom liečenia následkov úrazu;

 8 pri zhoršení už existujúcej choroby v dôsledku  
    úrazu, pri náhlych cievnych a mozgových príhodách  
    a pri odlúpení sietnice;

 8 za patologické zlomeniny;
 8 pri samovražde, pokuse o ňu a úmyselnom  

    sebapoškodení bez ohľadu na duševný stav  
    poisteného;

 8 pri smrti alebo telesnom poškodení, ktoré  
    nastalo pri účasti na domácich majstrovstvách,  
    medzinárodných pretekoch alebo pri prípravách  
    (tréningoch) na tieto preteky v dopravnom  
    prostriedku s motorovým pohonom používaným pri  
    leteckej, námornej alebo riečnej, resp. suchozemskej  
    doprave;

 8 pri lyžovaní alebo snowboardingu mimo vyznačených  
     trás;

 8 za poistné udalosti, ku ktorým došlo následkom  
    požitia alkoholu poisteného (1,5 promile alkoholu  
    v krvi a viac);

 8 ak dôjde k škodovej udalosti následkom zníženia  
    ostrosti rozpoznávacej schopnosti, ku ktorému  
    došlo následkom aplikácie návykových, omamných  
    alebo toxických látok;

 8 za úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo  
    straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu  
    alebo iných kŕčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo.



Kedy a ako uhrádzam platbu ?

Poistné inkasuje OTP Banka, a. s., platí sa buď jednorazovo za 
celú dobu trvania poistenia alebo formou bežného poistného  

 
 
v ročných platbách poistného, ktoré sú splatné v deň, ktorý 
zodpovedá začiatku poistenia. 

Kedy začína a končí krytie ? 

Krytie rizika, t. j. začiatok poistnej ochrany:
Poistné krytie začína plynúť nultou hodinou dňa začiatku 
platnosti MPK.
Poistenie je možné dojednať aj po začatí platnosti MPK, a 
to na dobu do ukončenia platnosti MPK. Za začiatok  

 

platnosti poistenia sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, 
kedy držiteľ MPK požiadal o poistenie.
Zánik poistného krytia poskytovaného poisťovateľom:
V prípade zrušenia MPK poistenie zaniká dňom zrušenia MPK;
V deň smrti poistenej osoby.

Ako môžem zmluvu vypovedať ?

riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia 
doručenou poisťovateľovi, najneskôr 6 týždňov pred 
koncom poistného obdobia.

–

–

Aké mám povinnosti?

Záväzky vyplývajúce zo zmluvy:
Informačná povinnosť
Poistený si splní svoju oznamovaciu povinnosť poskytnutím 
písomných pravdivých odpovedí na otázky poisťovne 
položené písomnou formou.

Povinnosti počas trvania poistenia:
Povinnosť nahlásenia zmeny
Poisťovňa musí byť informovaná o zmene vecných 
okolností poistenia do 15 dní od zmeny okolností, resp. 
odkedy sa o nich poistený dozvedel. 

Povinnosti v prípade vzniku škodovej udalosti:
Povinnosť oznámenia škody
Škodovú udalosť je potrebné oznámiť poisťovni na 
ktoromkoľvek klientskom centre alebo na čísle 02/208 54 
208 a to do 15 dní od jej vzniku – v prípade odôvodnených 
prekážok do 30 dní. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

  Územný rozsah poistenia pokrýva celý svet.

–

–

–

–


