
ÚRAZOVÉ POISTENIE v rámci balíka produktov  

a služieb ČSOB Extra Pohoda 
 

Informačný dokument o poistnom produkte 
 

Spoločnosť:  ČSOB Poisťovňa, a. s.,    Produkt:  Úrazové poistenie  

Slovenská republika         v rámci balíka produktov a služieb 

    ČSOB Extra Pohoda 

Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom  

kompletné informácie o úrazovom poistení, ktoré je súčasťou balíka produktov a služieb ČSOB Extra Pohoda, 

a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných 

podmienkach pre úrazové poistenie a v ustanoveniach Zmluvy o bežnom účte a balíka produktov a služieb 

ČSOB Extra Pohoda. 

O aký typ poistenia ide? 

Úrazové poistenie je súčasťou balíka produktov a služieb ČSOB Extra Pohoda. Poistenie je poskytované  na základe 

poistnej zmluvy uzavretej medzi ČSOB Poisťovňou, a.s. a Československou obchodnou bankou, a.s. Poisteným je 

majiteľ tohto bežného účtu ČSOB Extra Pohoda.  

  Čo je predmetom poistenia?  

 

✓ Predmetom poistenia sú: 

• Trvalé následky úrazu v rozsahu 
minimálne 51 % a viac s poistnou sumou 
vo výške 10 000,- EUR, ktorá sa vypláca 
jednorazovo; 

• Smrť následkom úrazu s poistnou sumou 
vo výške 3 330,- EUR. 

 
✓ Úraz s vyššie uvedenými následkami musí 

vzniknúť  majiteľovi bežného účtu v čase 
platnosti bežného účtu ČSOB Extra Pohoda, 
ktorého súčasťou je úrazové poistenie. 

 

✓ Poistený môže určiť oprávnenú osobu na 
vyplatenie poistného plnenia v prípade smrti 
následkom úrazu, ak úplne a  pravdivo vyplní 
tlačivo „Oznámenie o  určení, zmene alebo 
zrušení oprávnenej osoby“. 

 

✓ Pred výplatou poistného plnenia sú najprv 
prednostne uhradené finančné záväzky 
poisteného voči Československej obchodnej 
banke, a.s., ktoré vznikli ako debetné zostatky 
všetkých bežných účtov alebo ako nesplatená 
istina úveru a  úrok z  istiny úveru ku Kreditnej 
karte, avšak najviac do výšky príslušnej 
dojednanej poistnej sumy. Po odpočítaní 
týchto záväzkov bude zostatok poistného 
plnenia vyplatený poistenému alebo 
oprávnenej osobe.  

  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, 

 pri vedení dopravného prostriedku, na 
vedenie ktorého poistený nemal príslušné 
oprávnenie, 

 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? 

! Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 

poistnej sumy alebo limitov pre riziká alebo poistené veci, ak 

sú stanovené poisťovateľom.  

 

 

  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. 



 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 bežný účet ČSOB Extra 

Pohoda. 
- Predložte všetky požadované doklady, ktoré sú potrebné k šetreniu poistnej udalosti. 

 

  Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné neplatíte. Je hradené Československou obchodnou bankou, a. s. 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie  začína o nultej hodine nasledujúceho dňa po podpise Zmluvy o bežnom účte a balíka produktov 
a služieb ČSOB Extra Pohoda. 
 
Koniec krytia 
Poistenie končí o 24.00 hodine dňa, v ktorom nastali účinky skončenia Zmluvy o bežnom účte a balíka 
produktov a služieb ČSOB Extra Pohoda. 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?   

Úrazové poistenie nie je možné vypovedať z balíka produktov a služieb ČSOB Extra Pohoda, pretože  je 
súčasťou Zmluvy k bežnému účtu a balíku produktov a služieb ČSOB Extra Pohoda, poistenie je 
poskytované ako benefit a nie je ho možné z tohto dôvodu poisteným vypovedať. 

 


