Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým
vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.
Týmto poistením sú kryté riziká:





smrť následkom úrazu
trvalá invalidita následkom úrazu
denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví v dôsledku úrazu, ku ktorému dôjde:






pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla
za jazdy motorového vozidla alebo pri havárii
pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti
pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla, vzniknutých v priebehu jazdy na území Slovenskej
republiky alebo počas pobytu v zahraničí
Výhodou tohto produktu je:




možnosť výberu poistnej sumy a to až do výšky 70 000 EUR pre riziko smrti následkom úrazu a trvalej
invalidity následkom úrazu
poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta
na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)

Toto poistenie môže byť uzavreté individuálne pre každé motorové vozidlo zvlášť alebo hromadne pre skupinu
motorových vozidiel, pričom poistenie uzatvára spravidla vlastník alebo držiteľ motorového vozidla v prospech
prepravovaných osôb. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, dojednáva sa bez skúmania vstupného veku či
zdravotného stavu a pre nemenované osoby.
Poistné sumy a poistné
Poistné sumy sú závislé na type poistenia v zmysle Tab. č. 1
(Tab. č. 1)

Typ
poistenia
X
A
B
C
D

Smrť následkom
úrazu
70 000,00
35 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00

Denné odškodnenie za pobyt
Trvalá invalidita v nemocnici následkom úrazu
následkom úrazu
(Eliminačné obdobie tri dni)
70 000,00
35
35 000,00
20
25 000,00
15
20 000,00
10
15 000,00
8

Zlomeniny a popáleniny
následkom úrazu
3 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
800

PS – poistná suma v EUR

Eliminačné obdobie u úrazového poistenia pre riziko denného odškodnenia za pobyt v nemocnici následkom úrazu
činí tri dni.
Poistné je závislé na type poistenia a počte miest na sedenie v motorovom vozidle (MV) v zmysle Tab. č. 2
(Tab. č. 2)

Typ poistenia
X
A
B
C
D

Jednorazové ročné poistné v EUR za...
MV s 1-5 sedadlami
95,00
40,00
34,00
29,00
25,00

MV s 6-7 sedadlami
138,00
54,00
46,00
40,00
34,00

MV s 8-9 sedadlami
218,00
90,00
85,00
77,00
70,00

Poistná doba a trvanie poistenia
Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s prolongáciou poistenia.
Uplynutím poistnej doby poistná zmluva nezaniká, ak poisťovňa alebo poistník najmenej šesť týždňov pred uplynutím
poistnej doby neoznámi druhej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem a poistník najneskôr v posledný deň
poistnej doby uhradí poistné stanovené v poistnej zmluve. Pokiaľ poistná zmluva nezanikne, predlžuje sa za rovnakých
podmienok a na rovnakú poistnú dobu. Vzhľadom na prolongáciu poistenia je nevyhnutné uhradiť poistné včas, inak
poistenie zanikne (bez zasielania výzvy na zaplatenie poistného).
Zmenou vlastníka, zničením alebo odcudzením motorového vozidla poistenie zaniká.
V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
GETA s.r.o. - samostatný finančný agent
Viktora Tegelhoffa 3, 831 04 Bratislava
Mob: 0903 747 244, 0904 466 926
Tel: 02/5564 5251-3
e-mail: klientservis@geta.sk
www.geta.sk

