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

Slovenská republika  

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

kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 

zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach úrazového poistenia vodiča a v Tabuľke pre hodnotenie 

trvalých následkov úrazu vodiča. 

O aký typ poistenia ide? 

Úrazové poistenie vodiča kryje poisteného, ak pri vedení motorového vozidla a následnej dopravnej nehody utrpí trvalé následky 
úrazu.  

  Čo je predmetom poistenia?  

 

✓ Poistenie smrti následkom úrazu alebo trvalých 

následkov spôsobených úrazom, ak dôjde k úrazu 

poisteného v dobe trvania poistenia a pri vedení 

motorového vozidla poisteným (t.j. pri dopravnej nehode).  

 

✓ Plnenie za trvalé následky úrazu je kryté, ak rozsah 

poškodení je v rozsahu väčšom ako 50% podľa Tabuliek pre 

hodnotenie trvalých následkov úrazu vodiča a minimálne 

jedno poškodenie bolo ohodnotené na minimálne 25% 

poškodenia.  

 

✓ Poistenie sa vzťahuje na vedenie motorových vozidiel do 

celkovej hmotnosti 3,5 t určených na prepravu max. 9 osôb 

vrátane vodiča. 

 

✓ Poistenie je možné dojednať výberom jedného z troch 

ponúkaných variantov, ktoré sa odlišujú iba výškou 

poistného plnenia (doživotnej mesačnej renty) v prípade 

trvalých následkov úrazu. Jednorazové poistné plnenie pre 

prípad smrti následkom úrazu je vo všetkých troch 

variantoch rovnaké. 

 

✓ Výška poistného plnenia závisí od aktuálneho veku 

poisteného v čase poistnej udalosti (dopravnej nehody). 

Jednotlivé výšky poistného plnenia a vekové kategórie sú 

uvedené v poistnej zmluve. 

 

K poisteniu nie je možné dojednať žiadne pripoistenia.  

 

 

 

 

  Čo nie je predmetom poistenia? 

Z poistenia nie sú hradené škody, ktoré nastali: 

 

 v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu 

a úmyselného sebapoškodenia, 

 pod vplyvom požitia alkoholu alebo iných omamných, 

toxických, alebo psychotropných, či ostatných látok 

schopných nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka 

alebo jeho ovládaciu alebo rozpoznávaciu schopnosť, 

 ak poistený utrpel úraz pri vedení motorového vozidla, 

na vedenie ktorého nemal príslušné oprávnenie, 

 ak vodič nebol pripútaný bezpečnostným pásom v 

dobe, keď mal byť podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov pripútaný. 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli najmä 

v súvislosti s: 

! držaním telefónneho prístroja alebo iného hovorového 

alebo záznamového zariadenia pri vedení vozidla v 

ruke alebo iným spôsobom a o tejto skutočnosti bol 

vykonaný záznam v policajnej správe o dopravnej 

nehode, 

! prekročením najvyššej dovolenej rýchlosti stanovenej 

zákonom o cestnej premávke alebo dopravnou 

značkou v obci o viac ako 10 km/h a mimo obce o viac 

ako 20 km/h, 

! predchádzaním iného vozidla v prípadoch, v ktorých je 

to podľa zákona o cestnej premávke zakázané, resp. 

podľa zákona upravujúceho cestnú premávku v danej  

krajine. 

 

 



 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Úrazové poistenie vodiča sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú kdekoľvek na území celého sveta. 

  Aké mám povinnosti? 

- Neodkladne vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.  

- Neodkladne nahláste príslušnému orgánu polície každú vzniknutú škodovú udalosť následkom havárie. 

- Neodkladne nahláste škodovú udalosť vzniknutú v zahraničí príslušnému orgánu polície v mieste vzniku škodovej udalosti a 

poisťovateľovi písomne doložte výsledky vyšetrovania polície v úradnom preklade do slovenského jazyka. 

- Predložte poisťovateľovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti. 

- Na žiadosť poisťovateľa zbavte tretiu osobu (ošetrujúceho lekára a pod.) mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s poistnou 

udalosťou. 

- Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa. 

- Umožnite poisťovateľovi realizovať všetky potrebné vyšetrenia poistnej udalosti rozhodujúce na posúdenie nároku na poistné plnenie 

a jeho výšku a poskytnite mu pri tom potrebnú súčinnosť. 

- Bez zbytočného odkladu nahláste poisťovateľovi smrť poisteného a predložte požadované dokumenty. 

  Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov)  je splatné dňom začiatku poistenia.  Následné poistné je potrebné uhradiť do 
začiatku ďalšieho poistného obdobia. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné nie je možné uhrádzať v splátkach. 
 
Poistné môžete zaplatiť poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet alebo vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Ak poistenie vzniká zaplatením poistného v súlade s Návrhom poistnej zmluvy, krytie začína dňom uvedeným v Návrhu poistnej zmluvy 
ako začiatok poistenia za predpokladu, že stanovené poistné ste uhradili najneskôr v deň predchádzajúci začiatku poistenia.  
Ak poistenie vzniká podpisom poistnej zmluvy, krytie začína o nultej hodine dňa začiatku poistenia. 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. 

 
Koniec krytia 
Krytie končí: 
 

• uplynutím výpovednej lehoty, 

• nezaplatením tzv. prvého poistného, ak pri poistnej zmluve uzatvorenej podpisom poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do 3 

mesiacov odo dňa jeho splatnosti,  

• nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné  za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy 

na jeho zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie zanikne, 

ak následné poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

• odstúpením poisťovateľa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka by 

poisťovateľ zmluvu neuzavrel, 

• iným spôsobom dohodnutým v zmluve alebo poistných podmienkach. 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

• Poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia. 

• Poistnú zmluvu môžete vypovedať do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho 
zamietnutia.  

• Poistnú zmluvu môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne 
6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného 
oznámená aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

• Ak je vaša poistná zmluva uzavretá na diaľku (tzn. napríklad prostredníctvom telefónu alebo emailu), môžete bez uvedenia dôvodu 
a bez zaplatenia sankcie od zmluvy odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia. 


