Trvalé následky úrazu
Poistenie trvalého poškodenia následkom
úrazu pomôže s úhradou nákladov,
ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s trvalým
telesným poškodením

Druhy úrazov s trvalými následkami
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Úraz, ktorý nie len bolí, ale zanechá naviac i trvalé telesné poškodenie,
môže výrazne ovplyvniť bežný chod domácnosti a úroveň života celej
rodiny. Táto situácia so sebou tiež prináša nemalé výdaje na rehabilitáciu,
nákup kompenzačných pomôcok či prípadnú úpravu bytu. Vplyvom
trvalých následkov môže dôjsť ku zhoršeniu pracovného uplatnenia.
Tieto negatívne finančné dopady vám pomôžu zmierniť plnenia z poistenia
trvalých následkov, ktoré s vyšším rozsahom telesného poškodenia
ponúka násobne zvyšované poistné plnenie, tzv. progresia.
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Zlomeniny
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov
Otvorené rany
Poranenie svalu a šľachy, obmedzenie hybnosti
Iné úrazy
Povrchové poranenie a jazvy
Amputácia končatiny alebo jej časti
Poškodenie zubov

Zdroj: Údaje poisťovne AXA za obdobie 2017 – 2019

1P
 oistné krytie a vybrané varianty poistenia
VÝŠKA POISTNÉHO
PLNENIA
■
■

=

Koeficient progresie podľa druhu úrazu
a rozsahu telesného poškodenia v %

×

Zvolená
poistná suma

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie a vznikol v dobe trvania poistenia.
V poistnej zmluve je individuálne zvolený minimálny rozsah telesného poškodenia napr. od 1 % alebo 10 %, násobok poistnej sumy
alebo progresie, napr. 500 % či 700 % a zvolená poistná suma, napr. 40 000 €.

■

Poistné plnenie je spravidla stanovené po ustálení zdravotného stavu a určení trvalých následkov.

■

Pri poistení s progresívnym plnením, poistné plnenie násobne rastie s rastúcim percentom poškodenia.

■

Suma zodpovedajúca najvyššiemu násobku je vyplatená v prípade maximálneho rozsahu telesného poškodenia.

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VYBRANÝCH VARIANTOV POISTENIA
Výška poistného plnenia podľa rozsahu trvalého telesného poškodenia v % pri uzatvorenej poistnej sume vo výške 40 000 €.
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2 Praktické príklady
Vyplatené sumy podľa druhu trvalých následkov, resp. podľa rozsahu poškodenia v %:
Poistná suma 40 000 € s plnením od 1 % trvalých následkov.
Poistné plnenie pri progresii 500 % / Poistné plnenie pri progresii 700 %
Úplná strata zraku obidvoch očí (100 %)
= 200 000 € / 280 000 €

Strata ruky v ramennom kĺbe (70 %)
= 114 000 € / 80 000 €

Strata ruky v zápästí (50 %)
= 70 000 € / 40 000 €

Strata článku palca (9 %)
= 4 000 € / 3 600 €

Obojstranná strata sluchu (45 %)
= 42 800 € / 34 000 €
Strata jedného zuba (1 %)
= 400 € / 400 €
Strata jednej obličky (20 %)
= 12 000 € / 8 000 €
Ťažké poškodenie chrbtice a miechy (80 %)
= 140 000 € / 128 000 €
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe (60 %)
= 92 000 € / 60 000 €

Strata všetkých prstov nohy (15 %)
= 8 800 € / 6 000 €

3N
 a čo si dať pozor?
■
■
■

Pri menších úrazoch nie je v závislosti na zvolenom variante aplikovaný násobok poistnej sumy.
V prípade, že vzniklo v dôsledku jedného úrazu viac trvalých následkov, výsledný rozsah poškodenia je najviac 100 %.
Niektoré úrazy sú vylúčené z poistnej ochrany. Ide napríklad o:
• úrazy, ktoré nie sú uvedené v tzv. Oceňovacej tabuľke v poistných podmienkach,
• úrazy, ktoré vznikli v dôsledku zámerného vlastného poškodenia,
• úrazy spôsobené pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok,
• úrazy v dôsledku činnosti, ku ktorej nemal poškodený príslušné či potrebné oprávnenie alebo
• úrazy v dôsledku vykonávania rizikových športov (napríklad bungee jumping, skok padákom či súťažné lyžiarske disciplíny).

4A
 ko postupovať v prípade poistnej udalosti?
Poistnú udalosť, prosím, nahláste po ustálení zdravotného stavu. Spravidla ide o obdobie 1 roka od úrazu,
zhruba pol roka po absolvovaní operácie alebo po ukončení rehabilitácie.
Poistnú udalosť nám môžete oznámiť týmito spôsobmi:
	1. ONLINE
Využite jednoduché a rýchle online hlásenie poistnej udalosti z pohodlia vášho domova na skody.axa.sk
2. TELEFONICKY
Na AXA linke +421 2 2929 2929 vám pomôžeme s hlásením poistnej udalosti aj s akoukoľvek inou otázkou.
3. POŠTOU
Vytlačte si formulár z www.axa.sk v časti Škody a poistné udalosti a vyplnený ho pošlite na adresu uvedenú nižšie.
Čo budete potrebovať k nahláseniu poistnej udalosti:
■ Číslo poistnej zmluvy a dátum narodenia
■ Aktuálny nález po ukončení liečby vrátane prípadnej fotodokumentácie, z ktorej bude jasné telesné poškodenie
■ Kópiu správy o prvom lekárskom vyšetrení (prvá návšteva u lekára, pohotovosť, rýchla záchranná služba)
■ Kópie všetkých lekárskych správ z priebehu liečenia, vrátane prepúšťacích správ, záznamov z rehabilitácie
■ V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
■ Ostatné súvisiace dokumenty
Tento materiál má len informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Pred uzatvorením zmluvy sa
dôkladne oboznámte s poistnými podmienkami produktu, ktoré nájdete na pobočkách, u vášho finančného agenta alebo na www.axa.sk.
Produkt ponúka AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 968 079, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1327/B.
AXA životní pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

