ÚRAZOVÉ POISTENIE k ČSOB Detskému účtu Sloník
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

ČSOB Poisťovňa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31 325 416

Produkt: Úrazové poistenie
Kompletné informácie o úrazovom poistení, ktoré je možné dojednať k ČSOB Detskému účtu Sloník, a zmluvné
informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre
úrazové poistenie, v Doplnkových poistných podmienkach pre úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu Sloník
a v Dodatku k Zmluve o produktových balíčkoch pre deti, študentov a mladých (Prihláška do poistenia), ktorým
sa dojednáva úrazové poistenie.
O aký typ poistenia ide?
Úrazové poistenie je neživotné poistenie. Je ho možné dojednať k ČSOB Detskému účtu Sloník za základe Dodatku
k Zmluve o produktových balíčkoch pre deti, študentov a mladých.
Poistenie je poskytované na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi ČSOB Poisťovňou, a.s. a Československou
obchodnou bankou, a.s.. Poisteným je dieťa - majiteľ ČSOB Detského účtu Sloník, ku ktorému bolo dojednané
poistenie.
Čo je predmetom poistenia?
 Predmetom poistenia sú:
 Trvalé následky úrazu v rozsahu minimálne
10 % a viac s poistnou sumou vo výške
5 000,- EUR;
 Odškodné za chirurgický zákrok po úraze
v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej
anestézii s jednorazovým limitom plnenia vo
výške 100,00 EUR;
 Odškodné za hospitalizáciu po úraze
s denným limitom 5,00 EUR, ak hospitalizácia
trvá aspoň tri kalendárne dni, pričom
odškodné je vyplatené za každý deň
hospitalizácie následkom úrazu od prvého
dňa hospitalizácie, maximálne však za 90 dní
hospitalizácie.
 Úraz s vyššie uvedenými následkami musí
vzniknúť dieťaťu - majiteľovi ČSOB Detského účtu
Sloník v čase platnosti účtu, ktorého súčasťou je
úrazové poistenie.
 Rozsah trvalých následkov (TN) sa určuje v súlade
s Tabuľkou pre hodnotenie trvalých následkov
úrazu. Pre TN je dojednané tzv. progresívne
plnenie, na základe ktorého ak rozsah TN je od
10% do 24,99%, plní sa dané percento z poistnej
sumy 5 000 EUR; ak je rozsah TN úrazu od 25%
do 49,99%, plní sa dané percento z 10 000 EUR;
pri percente TN úrazu od 50% do 74,99% sa plní
dané percento z 15 000 EUR a pri percente TN
úrazu od 75% do 100% plní sa dané percento z 20
000 EUR. Ak sa stane úraz pri dopravnej nehode,
poistné plnenie bude plnené z dvojnásobných
poistných súm uvedených v predchádzajúcej vete.

Čo nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia nie je úraz, ktorý nastal:
 pri vykonávaní nebezpečného druhu športu
alebo v rámci verejne organizovaných
športových súťaží alebo v súvislosti s
vykonávaním profesionálneho športu,
 v priamej súvislosti s úmyselným trestným
činom,
 v dôsledku
samovraždy,
pokusu
o samovraždu
alebo
ako
dôsledok
sebapoškodenia poisteného,
 v súvislosti s vojnovým konfliktom,
bojovými alebo vojnovými akciami,
jadrovou energiou, mierovými misiami,
terorizmom,
vzburami,
povstaniami
a nepokojmi,
 následkom duševných, psychických a
neurologických
porúch
a
zmien
psychického stavu poisteného, ak boli
diagnostikované pred uzavretím poistenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistné plnenie môže byť znížené, ak úraz
nastal:
! následkom požitia alkoholu alebo iných
omamných látok,
! v súvislosti s násilným konaním, ktoré
nebolo ohlásené polícii.
! Poistné plnenie môže byť znížené, ak k
zhoršeniu
následkov
úrazu
z dôvodu
nevyhľadania
zdravotnej
starostlivosti
poisteným
alebo
nerešpektovania
rád
a odporúčaní lekára.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré vznikli na území celého sveta.

Aké mám povinnosti?
-

Po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadajte lekára a riaďte sa jeho pokynmi.
Nahláste úraz v pobočke Československej obchodnej banky, a.s., ktorá vedie váš ČSOB Detský účet
Sloník.
Predložte všetky požadované doklady, ktoré sú potrebné k šetreniu poistnej udalosti.
Umožnite ČSOB Poisťovni, a. s. realizovať všetky potrebné šetrenia poistnej udalosti, aby vedela posúdiť
váš nárok na poistné plnenie a jeho výšku a poskytnite jej pri tom potrebnú súčinnosť.
Na žiadosť ČSOB Poisťovne, a. s. zbavte tretiu osobu (ošetrujúceho lekára, a pod.) mlčanlivosti
o skutočnostiach súvisiacich s vašou poistnou udalosťou.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poplatok za poistenie, ktorý zaplatíte vo výške podľa sadzobníka Československej obchodnej banky, a.s. za
jeden rok trvania poistenia. Ročný poplatok za poistenie je splatný ku dňu predchádzajúcemu začiatku
poistenia a ďalej ku každému výročnému dňu začiatku poistenia.
Tento poplatok platíte formou automaticky zadaného trvalého platobného príkazu z Detského účtu Sloník.

Kedy začína a končí krytie?
Začiatok krytia
Začiatkom poistenia je deň nasledujúci po dni podpisu Dodatku k Zmluve o produktových balíčkoch pre
deti, študentov a mladých (Prihlášky do poistenia).
Koniec krytia
 Ak poistený dovŕši 15 rokov, poistenie zanikne v najbližší deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku
poistenia.
 Ak došlo k zániku Zmluvy o produktových balíčkoch pre deti, študentov a mladých, ku ktorej bolo
dojednané toto poistenie, poistenie zanikne v najbližší deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku
poistenia.
 Ak došlo k nahradeniu ČSOB Detského účtu Sloník na iný účet pre vyššiu vekovú kategóriu, poistenie
zanikne v najbližší deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku poistenia.
 Ak zanikne poistná zmluva medzi ČSOB Poisťovňou a Československou obchodnou bankou, a.s.,
poistenie zanikne v najbližší deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Ak najmenej 6 týždňov pred ktorýmkoľvek výročím vášho poistenia písomne oznámite banke, že o ďalšie
trvanie poistenia nemáte záujem, poistenie skončí v najbližší deň predchádzajúci výročnému dňu začiatku
poistenia.

