Basler Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Informácia pre klientov k úrazovému poisteniu s možnosťou zvýšenia poistných súm do 10 % bez zdravotného
ocenenia
1. Zmluvné dokumenty
Medzi zmluvné dokumenty patria okrem návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy a poistky aj Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
(VPP) platné v čase predloženia návrhu, ako aj príp. ďalšie dojednané
dodatočné podmienky.
2. Začiatok, koniec a doba poistenia
Poistenie sa začína o 0.00 hod. dňa, ktorý je v poistnej zmluve dohodnutý
ako začiatok poistenia, a končí sa o 24.00 hod. dňa, ktorý je v poistnej
zmluve dohodnutý ako koniec poistenia. Každá zo zmluvných strán
má právo vypovedať uzatvorenú zmluvu najneskôr šesť týždňov pred
uplynutím ročného poistného obdobia
3. Poistiteľnosť
Nepoistiteľné, a to aj napriek zaplatenému poistnému, sú ťažko zdravotne
postihnuté osoby v zmysle zákona o sociálnom poistení platnom na území
Slovenskej republiky, ako aj duševne chorí.
Duševne chorou osobou je ten, kto sa na základe trvalého duševného
alebo psychického ochorenia vysokého stupňa nemôže zúčastňovať
plnohodnotného života a potrebuje čiastočnú alebo trvalú opateru.
4. Vekové hranice
Deti môžu byť poistené od narodenia do 17. roku života. Dospelí môžu byť
poistení od 18. roku do 64. roku života.
5.	Odmietnutie rizikových povolaní, odborných činností / rizikových
druhov športu
Uzatvorenie úrazového poistenia nie je možné v prípade nižšie uvedených
povolaní alebo rizikových druhov športu, resp. činností. Tieto sa uvádzajú
iba ako príklady. V prípade podobných nebezpečných povolaní a/alebo
druhov športu, ktoré však tu nie sú vymenované, je potrebné požiadať
o informáciu pobočku Basler Sachversicherungs-AG.
Povolania
Artista, kaskadér, džokej, špeciálne jednotky polície alebo armády,
prieskumníci, vedúci expedície, letecký personál, učitelia lietania,
robotníci na vrtných plošinách, telesní strážcovia (ochrana osôb), členovia
záchranárskych družstiev, osoby vyhľadávajúce a likvidujúce muníciu,
osoby pracujúce s výbušninami, potápači a učitelia potápania, testovací
jazdci, testovací piloti, pretekári, domptéri, krotitelia zvierat, ako aj
podobné povolania.
Rizikové druhy športu
Motoristický šport; lietanie ako závesné lietanie, paragliding, zoskok
s padákom alebo lietanie v balóne, bungee-jumping, rafting, kaňoning,
voľné lezenie, horolezectvo, box a kickbox, bojové umenia ako aikidó, jiujitsu, džudo, karate, taekwondo, kendó, kung fu, americký futbal, ragby,
zápasenie, šermovanie, jaskyniarstvo, ako aj podobné druhy športu.
Pre vojakov platí nasledovné mimoriadne pravidlo:
•	Vojaci z povolania sa môžu poistiť a musia sa zaradiť do profesijnej
skupiny B.
•	Pokiaľ pracujú vojaci z povolania ako piloti alebo potápači, s výbuš
ninami alebo patria do špeciálnych zásahových skupín, poistnú ochranu
nemôžeme ponúknuť.
•	Príslušníci vojska vo výlučne administratívnych pozíciách (ako napr.
sekretári/lekári/informatici) môžu byť poistení a zaradia sa do
profesijnej skupiny A. Je však nutné priložiť kópiu pracovnej náplne
z pracovnej zmluvy.
6.	Riziká, ktoré musia byť vopred osobitne schválené poisťo
vateľom
Nasledujúce riziká patria medzi neželané riziká. Pri prijatí návrhu v takýchto
prípadoch je potrebné požiadať o vyjadrenie centrálu poisťovateľa:
• profesionálni športovci
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7. Zaradenie podľa profesijných skupín (dospelí)
Dospelé osoby sú zásadne zaradené do profesijnej skupiny A (profesie
bez činností s vyšším rizikom vzniku úrazu) alebo do profesijnej skupiny B
(profesie s činnosťami s vyšším rizikom vzniku úrazu).
Do profesijnej skupiny B sú zaradené osoby s nasledujúcimi povolaniami
alebo činnosťami (sú však uvedené len ako príklad):
• pracovník v bani (budovanie štôlní, tunelov, podzemné práce),
• požiarnik / hasič,
• drevorubač,
• 	práce v laboratóriách s horľavinami a s rizikom explózie, chemik,
výskumný pracovník, laborant,
• stavebné práce (cesty, výškové budovy a podzemné stavby),
• 	práce vo výškach (napr. pokrývač striech, inštalatér televíznych
antén, kominár alebo osoby, ktoré vykonávajú podobné činnosti),
• 	osoby, ktoré zabezpečujú bezpečný prevoz peňazí.
Tieto povolania sú uvedené len exemplárne. Podobné povolania a činnosti
s iným označením sú taktiež zaradené v profesijnej skupine B aj v prípade,
že nie sú uvedené v exemplárnom výpočte.
8. Podmienky uzatvorenia
Uzatvorenie poistenia pre prípad smrti následkom úrazu, dennej dávky pri
pobyte v nemocnici následkom úrazu, dennej dávky za dobu nevyhnutného
liečenia úrazu, poistenia zadefinovaných diagnóz, je možné iba v spojení
s poistením pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu.
9. Na Vašu zmluvu sa vzťahuje právo Slovenskej republiky.
10. Váš poradca (sprostredkovateľ poistenia) a spolupracovníci poisťovne
Basler Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského
štátu, Vám poskytnú podrobné a kompetentné poradenstvo. Ak by napriek
tomu malo v ojedinelých prípadoch dôjsť k nezrovnalostiam, obráťte sa
na servis pre klientov poisťovne Basler Sachversicherungs-AG, pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava na
bezplatnom telefónnom čísle 0800/10 16 16 alebo napíšte na adresu:
Basler Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava
alebo na orgán dohľadu
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
Sektor Versicherungsaufsicht –,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Nemecko
alebo na orgán pre dohľad nad poisťovníctvom v Slovenskej republike:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
11.	Možnosť zvýšenia poistných súm do 10 % bez zdravotného
ocenenia
Poistník spolu so zákonným zástupcom poisteného môžu raz ročne
písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných
súm pri jednotlivých poistených rizikách, a to bez nového skúmania
zdravotného stavu poisteného. Uvedené však platí len v prípade, ak
bude požiadané o zvýšenie poistných súm až do výšky 10 % na dovtedy
dojednané pôvodné poistné sumy.
Poisťovňa zašle poistníkovi písomné vyrozumenie o prijatí takejto žiadosti.
Ďalšie podrobnosti získate vo VPP, článok 21.
12. Príplatok k splátkam
V prípade področného spôsobu platenia poistného sa pri poistení dojedná
príplatok k poistnému vo výške 10 % pri mesačnom, 4 % pri štvrťročnom
a 2 % pri polročnom spôsobe platenia.
13.	Súhlas s úpravou výšky poistného/poistného plnenia zo strany
poisťovateľa

14. Rizikové prirážky a zľavy na poistnom
a) Prirážky za profesijnú činnosť
•	Pre poistené osoby, ktoré sú zaradené do profesijnej skupiny B,
platí prirážka k poistnému pre úrazové riziká vo výške 100 %.
b) Prirážky za výkon športu
•	Za úrazové poistné plnenia platí pre všetkých registrovaných
športovcov (dospelí) prirážka k poistnému vo výške 50 %.
(Prirážka sa neúčtuje za: rybolov, šach, biliard, bowling, kolky, joga, kartové hry a podobné aktivity.) Za pripoistenia mesačného invalidného dôchodku, chirurgické zákroky, denného
odškodného pri dočasnej pracovnej neschopnosti, kritických
chorôb a všeobecnej hospitalizácie sa nedáva žiadna prirážka
za vykonávanú športovú činnosť.

7-319-14

Pre prípad, že Váš návrh na uzavretie poistnej zmluvy nebude vo veci
Vami zvoleného poistného a/alebo poistného plnenia matematicky
v súlade s tarifami, ktoré ponúka poisťovateľ, alebo so štandardným
zhodnotením rizika, ponúkate týmto poisťovateľovi uzavretie všetkých
poistných zmlúv, ktorých predmetom je všetko poistné a/ alebo poistné
plnenia, ktoré sú v intervale 15 %-nej matematickej odchýlky smerom
nahor i nadol od poistného a/alebo poistného plnenia, ktoré ste uviedli
v tomto návrhu. Tieto Vaše ostatné ponuky však platia do tej miery, že
je poisťovateľ oprávnený prijať iba jednu z Vašich ponúk. Prijatím jednej
z Vašich ponúk poisťovateľom zanikajú automaticky všetky Vaše ostatné
ponuky na uzavretie tejto poistnej zmluvy. Ste tak uzrozumený s tým, že
pokiaľ poisťovateľ akceptuje inú ponuku ako tú, ktorá je uvedená v tomto
návrhu, môžete za rovnakú poistnú ochranu platiť vyššie poistné.
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