
KEDY SI UZATVORIŤ ÚRAZOVÉ POISTENIE VODIČA
 Jazdíte pravidelne osobným alebo dodávkovým autom?
 Jazdíte služobným autom?
 Jazdíte častejšie mimo diaľnice a väčších miest?
 Bojíte sa vážnej autonehody?
 Uvedomujete si, že po vážnom úraze už nemusíte byť schopní pracovať?
 Chcete mať pokryté výdavky, ak už nebudete môcť pracovať?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali ÁNO, úrazové poistenie vodiča je určené hlavne vám.

PREČO SI UZATVORIŤ ÚRAZOVÉ POISTENIE VODIČA

Len na slovenských cestách sa ročne stane viac ako 13 000 dopravných nehôd a až  
10 % z nich sa končí ťažkými až smrteľnými zraneniami.

V prípade dopravnej nehody je vaše auto kryté prostredníctvom povinného zmluvného 
poistenia či havarijného poistenia, ale čo vy? Následky poškodenia svojho zdravia po 
dopravnej nehode kdekoľvek na svete si poistíte cez úrazové poistenie vodiča.

JEDINEČNOSŤ ÚRAZOVÉHO POISTENIA VODIČA 

 doživotná mesačná renta pre prípad vážneho úrazu
 vopred známa výška doživotnej renty
 za volantom vás chráni vo všetkých krajinách sveta
 poistenie vodiča bez ohľadu na to, či auto vlastníte alebo nie (služobné alebo 

zapožičané auto a pod.)
 jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy

CHARAKTERISTIKA POISTENIA

Pokiaľ sa vám na cestách niečo prihodí a vážne sa zraníte, postaráme sa o vás. Ak utrpíte 
pri dopravnej nehode trvalé následky s celkovým telesným poškodením nad 50 %, 
budete mať nárok na doživotnú mesačnú rentu až do výšky 1 800 €.

Príklady ťažkých úrazov po dopravnej nehode s telesným poškodením nad 50 %:
 poškodenie chrbtice a miechy,
 slepota,
 strata ruky nad lakťom,
 strata nohy nad kolenom,
 následky po poškodení hrudného koša.
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Zoznam diagnóz pre hodnotenie trvalých následkov úrazu vodiča je súčasťou poistnej 
zmluvy alebo je k nahliadnutiu u finančného poradcu.

Mesačné doživotné renty pre trvalé následky úrazu

Vek poisteného v čase úrazu Basic Standard VIP

18 až 25 rokov 250 € 500 € 750 €

26 až 39 rokov 400 € 800 € 1 200 €

40 až 49 rokov 500 € 1 000 € 1 500 €

50 až 59 rokov 550 € 1 100 € 1 650 €

60 a viac rokov 600 € 1 200 € 1 800 €

Ročné poistné 60,50 € 121 € 181,50 €

Príklad:
Klient mesačne najazdil autom 3 500 km, a preto sa vo veku 42 rokov rozhodol 
pre poistenie v rozsahu balíka Standard. Ročne platil 121 €. Vo veku 45 rokov  
sa mu stala dopravná nehoda. Poisťovňa mu vypláca doživotne mesačnú rentu 
1 000 €. Pri dožití veku 73 rokov bude klientovi vyplatená renta celkovo vo výške 
336 000 €.

V prípade, že pri dopravnej nehode dôjde k vášmu úmrtiu, vyplatíme vašim pozostalým 
jednorazovo 2 000 €.

 Využite cestovné poistenie pre chvíle oddychu a pohody.
 So životným poistením zabezpečíte seba a svoju rodinu.
 S poistením bývania ochránime aj vašu garáž a majetok.
 S poistením máte možnosť využiť aj vernostné zľavy.

 Tipy pre vaše auto
 Využite poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 
vášho motorového vozidla.

 S havarijným poistením je vaše auto kryté v prípade škôd spôsobených  
pri dopravnej nehode, zverou či vandalizmom.

TIP PRE VÁS

Viac informácií o úrazovom poistení, ako aj možnosť jeho uzatvorenia vám poskytnú aj 
na Infolinke ČSOB Poisťovne 0850 111 303 alebo u finančného poradcu.


