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Verejný prísľub na poskytnutie poistného
plnenia
Životné poistenie

V záujme poskytnúť našim existujúcim klientom rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia ako
novým prichádzajúcim klientom, spoločnosť AXA životní pojišťovna a.s. podnikajúca
v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského státu (ďalej len “poistiteľ“) týmto
dáva verejný prísľub v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení, ktorým sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej
udalosti zo zmluvy životného poistenia s tarifným označením hlavného poistenia 100V/SK,
100Y/SK, 003B/SK, 003V/SK, 003X/SK, 003Y/SK, 003Z/SK alebo 305/SK, ku ktorej
dôjde od 03. 07. 2017, za splnenia nasledovných podmienok uvedených v tomto prísľube.
Ak je v poistnej zmluve uzatvorené poistenie pre prípad choroby alebo úrazu poisteného,
ktorého podmienky upravujú Osobitné poistné podmienky pre úrazové poistenie, Osobitné
poistné podmienky pre poistenie pre prípad choroby, Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné
poškodenie, Oceňovacia tabuľka pre denné odškodné, Oceňovacia tabuľka maximálnej doby
liečenia úrazu a Všeobecné poistné podmienky, poistiteľ po dobu zverejnenia tohto verejného
prísľubu poskytne poistné plnenie z týchto poistení aj v prípade udalosti, ktorá je uvedená
nižšie a na ktorú by sa inak vzťahovali výluky či obmedzenia plnenia, prípadne ktorá nebola
pôvodne zahrnutá v rozsahu poistného krytia.
1. Osobitné poistné podmienky pre úrazové poistenie a Osobitné poistné podmienky
pre poistenie pre prípad choroby
Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

v prípade úrazu, ktorý vznikol pôsobením úderu blesku,
v prípade úrazu, ktorý vznikol ako následok mikrospánku alebo nevoľnosti,
v prípade ujmy na zdraví, spôsobenej poistenému diagnostickým, liečebným alebo
preventívnym opatrením, ktoré slúžia k vyliečeniu následkov úrazu,
v prípade vytknutia končatín, natrhnutia alebo odtrhnutia častí končatín a svalov
na chrbtici, šliach, väzív a puzdier kĺbov, aj keď nevznikli v dôsledku náhlej
odchýlky od bežného pohybu,
v prípade úrazu vzniknutého pri lezení po cvičných stenách, pri hĺbkovom
potápaní (do 10 m hĺbky), pri raftingu (do WW II stupňa obtiažnosti vrátane),
v prípade úrazu cestujúcich pri haváriách motorových lietadiel na pravidelných
alebo nepravidelných linkách určených na prepravu osôb. Za týchto cestujúcich
sa považujú aj posádky lietadiel, s výnimkou vojenských pilotov,
pri strate vedomia alebo podstatného ovplyvnenia psychickej výkonnosti
následkom požitia alkoholu, narkotík, toxických, omamných alebo psychotropných
látok. Poistiteľ bude v takomto prípade postupovať v súlade s § 820 Občianskeho
zákonníka.
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2. Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad choroby
Poistenou osobou v poistení pre prípad invalidity môže byť aj osoba bez trvajúceho
pracovného pomeru, resp. bez príjmov plynúcich zo samostatnej zárobkovej činnosti.
3. Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné poškodenie
Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie v prípade trvalého telesného
poškodenia následkom úrazu, ktorého rozsah stanovuje Oceňovacia tabuľka pre
trvalé telesné poškodenie a ktorý zanechá/spôsobí:
a) zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy od 2 cm (plnenie do výšky 5 % telesného
poškodenia),
b) jazvy a deformácie nad 45 cm2 do 1 % povrchu tela, ktoré nezanechajú funkčné
poškodenie (plnenie do výšky 1 % telesného poškodenia),
c) jazvy a deformácie od 1 % povrchu tela, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie
(plnenie do výšky 40 % telesného poškodenia),
d) stratu zuba od 1/3 a stratu každého ďalšieho zuba od 1/3 (plnenie do výšky 1 %
telesného poškodenia za každý zub). Plnenie nie je možné poskytnúť v prípade
straty, odlomenia a poškodenia mliečnych zubov a umelých zubných náhrad,
e) poškodenie zraku (plnenie do výšky príslušného % telesného poškodenia
uvedeného v tabuľke nižšie).

4. Oceňovacia tabuľka pre denné odškodné a Oceňovacia tabuľka maximálnej doby
liečenia úrazu
Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie v prípade úrazu, pri ktorom je
poskytované denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ktorého
maximálny počet dní plnenia stanovuje Oceňovacia tabuľka pre denné odškodné
a Oceňovacia tabuľka maximálnej doby liečenia úrazu, za:
a) stratu alebo nutnú extrakciu jedného až šiestich zubov (od 1/3 jedného zuba)
následkom pôsobenia vonkajšieho násilia, nie zhryzom (plnenie do výšky 42 dní
liečenia úrazu),
b) stratu alebo nutnú extrakciu siedmich alebo viac zubov (od 1/3 jedného zuba)
následkom pôsobenia vonkajšieho násilia, nie zhryzom (plnenie do výšky 42 dní
liečenia úrazu).

5. Všeobecné poistné podmienky
Pri poistnej udalosti, ktorou je úraz (vrátane smrti následkom úrazu) alebo choroba
poisteného, vzniknutej následkom požitia alkoholu, narkotík, toxických, omamných alebo
psychotropných látok, bude poistiteľ postupovať v súlade s Občianskym zákonníkom a
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Osobitné ustanovenia osobitných poistných podmienok a oceňovacích tabuliek, ktoré
stanovujú obmedzenia, výluky z poistného plnenia či vylučujú chorobu a úraz vzniknutý
v súvislosti s alkoholom, alkoholizmom a toxikomániou z definície poistnej udalosti,
zostávajú aj naďalej v platnosti.
6. Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia príslušných všeobecných, osobitných poistných podmienok
a oceňovacích tabuliek zostávajú bezo zmeny. Poistného plnenia sa z verejného prísľubu
môžu domáhať len tie osoby, ktorým je poskytované poistenie s výlukami či obmedzeniami
uvedenými v tomto prísľube a zároveň sú splnené ostatné požiadavky pre výplatu plnenia
v zmysle poistných podmienok. Tento verejný prísľub nemá vplyv na individuálne
dojednané výluky, obmedzenia a úpravy poistnej zmluvy, ktoré sú výsledkom konkrétneho
ocenenia zdravotného a osobného stavu poisteného, a tieto zostávajú zachované aj
naďalej. Tento verejný prísľub sa ďalej nevzťahuje na poistenia, ktoré boli uzatvorené na
diaľku zaplatením poistného.
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