
Úrazové poistenie 
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA životní pojišťovna a.s.  
Česká republika podnikajúca  
v Slovenskej republike prostredníctvom 
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu

Produkt: 5 PLUS

Čo je predmetom poistenia?
 Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom 

úrazu od 1 % telesného poškodenia s rastúcou poistnou 
sumou.

Aké je poistné plnenie?

Poistné plnenie sa vypláca ako jednorazové plnenie maximálne 
vo výške príslušného percenta (uvedeného v oceňovacej tabuľke) 
z aktuálnej poistnej sumy, ktoré zodpovedá stupňu trvalého 
telesného poškodenia. Aktuálna poistná suma pre daný poistný rok 
sa stanovuje podľa tabuľky uvedenej v čl. 4. OPP. Poistná suma sa 
každý rok automaticky zvyšuje.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Poistná udalosť, ktorá nastala následkom ochorenia.

 Úraz, ktorý sa stane osobe, ktorá je v poistných podmienkach 
definovaná ako nepoistiteľná osoba v čl. 1.10 Všeobecných 
poistných podmienok 0118UP/SK (ďalej len „ VPP“).

 Poškodenia alebo úrazy, ktoré nastali alebo boli 
diagnostikované pred uzatvorením, resp. začiatkom poistenia, 
podľa toho čo nastane skôr.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na:

 poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej 
súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou, vnútornými 
nepokojmi alebo jadrovou katastrofou, alebo pri plnení 
služobných povinností vojakov pri zahraničných misiách, 

 prípady, kedy poistná udalosť nastala v súvislosti s úmyselným 
konaním, ktorým bola inému spôsobená ťažká ujma na zdraví 
alebo smrť,

 úrazy, ktoré vznikli následkom samovraždy ako aj úmyselného 
poškodenia vlastného zdravia, ako aj pokusom o ne,

 úrazy, ktoré vznikli následkom rádioaktívneho žiarenia,

 úrazy, ktoré vznikli pri vedení motorového vozidla poisteným 
bez platného vodičského oprávnenia,

 úrazy, ktoré vznikli následkom úrazu pri vykonávaní akéhokoľvek 
profesionálneho športu vrátane tréningu, pri rizikových športoch 
alebo iných činnostiach so zvýšeným rizikom vzniku úrazu,

 úrazy, ktoré vznikli v dôsledku epileptického záchvatu alebo 
iného záchvatu kŕčom, ktorýzachváti celé telo poisteného. 

Poisťovňa je oprávnená znížiť plnenie najmä:

 ak k poistnej udalosti došlo následkom požitia alkoholu, alebo 
užitia návykových, omamných alebo psychotropných látok,

 v prípade nedodržania liečebného režimu.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 
1.12. VPP

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Územná platnosť nie je obmedzená. 

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie 5 PLUS poskytuje poistné krytie pre prípad trvalého telesného poškodenia poisteného následkom úrazu s plnením od 1 % 
telesného poškodenia.
Trvalým telesným poškodením sa na účely tohto poistenia rozumie trvalé obmedzenie telesných alebo duševných funkcií, ktoré 
nastali v dôsledku úrazu, a ktoré už nemožno zlepšiť.
Stupeň telesného poškodenia v % určí poisťovňa podľa Oceňovacej tabuľky pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom 
úrazu 1212 SK, ktorá stanovuje maximálny percentuálny stupeň telesného poškodenia pre jednotlivé diagnózy, a podľa Osobitných 
poistných podmienok pre poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 1 % telesného poškodenia s rastúcou 
poistnou sumou 0515OS/SK (ďalej len „OPP“).
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzatvorením poistenia

 – Pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa uzatváraného poistenia a zdravotného stavu poisteného. 

Povinnosti v priebehu poistenia

 – Platiť poistné vo výške a v lehote podľa poistnej zmluvy.

 – Oznamovať akúkoľvek zmenu týkajúcu sa kontaktných a osobných údajov.

Povinnosti v prípade vzniku poistnej udalosti

 – Bez zbytočného odkladu oznámiť, že nastala poistná udalosť, podať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu následkov tejto udalosti a predložiť k tomu 
potrebné doklady.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného, jeho splatnosť a interval platenia (mesačný, štvrťročný, polročný a ročný) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je potrebné zaplatiť 
v stanovenej výške a termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu zmluvy, resp. číslo poistnej zmluvy. 

Poistné je potrebné platiť počas celej doby trvania poistenia. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistné krytie je poskytované po celú dobu trvania poistenia od dátumu uvedeného ako začiatok poistenia až do jeho zániku. 

Poistenie začína od 00.00 hod dňa dohodnutého ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na poistnú dobu 11 rokov. 

Poistenie môže zaniknúť z dôvodu uplynutia poistnej doby, neplatenia poistného, uplynutia poistného roku, v ktorom poistený dosiahne výstupný vek 
70 rokov alebo smrti poisteného, podľa toho, čo z uvedeného nastane skôr. Poistnú zmluvu je tiež možné ukončiť inými spôsobmi uvedenými v oddiele 
„Ako môžem zmluvu vypovedať“? 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť kedykoľvek písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia) alebo do 2 mesiacov od jej uzatvorenia (zmluva v takom prípade zaniká uplynutím 8 dní od doručenia výpovede). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Okrem vyššie uvedeného môžete zmluvu ukončiť dohodou s poisťovňou. V prípade, ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej 
komunikácie, môžete od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

Poisťovňa má právo zmluvu vypovedať v rovnakej lehote a rovnakým spôsobom ako Vy. Ďalej má právo od zmluvy odstúpiť, príp. odmietnuť plnenie 
z dôvodu, že ste porušili Vašu povinnosť úplne a pravdivo odpovedať na otázky poisťovne.

Vytlačené dňa 23.9.2019 v aplikácii AXA Studio verzia 4.120.30293




