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Pre doplnkové poistenie úmrtia úrazom (ZA1F) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 
v platnom znení, Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“), tieto Osobitné poistné podmienky 
(ďalej len „OPP“) a podmienky dohodnuté v poistnej zmluve. 

Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 22. 01. 2022.

1.  Čo považujeme za poistnú udalosť? 

Poistnou udalosťou je:
 a)  úmrtie poistenej osoby priamym následkom úrazu, ktoré vzniklo počas poistnej doby a zároveň 

nastalo najneskôr do 1 roka odo dňa vzniku úrazu. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň úmrtia 
poistenej osoby,

 b)  vyhlásenie nezvestnej poistenej osoby za mŕtvu zo strany miestne príslušného súdu. Dňom vzniku 
poistnej udalosti je deň úmrtia uvedený v právoplatnom rozsudku súdu. 

2. V akej výške a komu vyplácame poistné plnenie?

Poistné plnenie vyplácame oprávnenej osobe vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej 
udalosti. Vyplatením poistného plnenia doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

3. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?

Oprávnená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku 
poistnej udalosti dozvie a predložiť nasledovné dokumenty:
 -  hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb 

musí každá požiadať samostatne o poistné plnenie prostredníctvom hlásenia poistnej udalosti,
 - úradne overenú kópiu úmrtného listu,
 - kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
 - kópie lekárskych správ a kópiu záverečnej prepúšťacej správy, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 -  úradne overenú kópiu potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že poistená 

osoba neurčila oprávnené osoby,
 - kópiu policajnej správy, v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 - kópiu záznamu o pracovnom úraze, v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz,
 -  úradne overenú kópiu právoplatného rozsudku miestne príslušného súdu, ktorý vyhlásil poistenú 

nezvestnú osobu za mŕtvu.
Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a/alebo zdravotnú dokumentáciu za účelom šetrenia 
poistnej udalosti.
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