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   Poistné podmienky 

  
Toto poistenie sa riadi: 

Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP UP“) 
s dňom vstupu do účinnosti 20.07.2022 

 

 
 

 

Predmet poistenia 

 

Poistenie sa dojednáva pre prípad prechodných následkov úrazu s plnením 

poisťovateľa za priemernú dobu nevyhnutného liečenia (ďalej iba „doba nevyhnutného 

liečenia úrazu“) v zmysle Čl. 4 ods. 1 písm. c) VPP UP 

Doba nevyhnutného liečenia úrazu (DNLU) sa dojednáva s krytím nasledovných 

úrazov pre každú poistenú osobu: 

    Úrazy Poistná suma  

    Rana chirurgicky ošetrená (šitá) 125,00 EUR  

    Otras mozgu 250,00 EUR  

    Ťažké pomliaždenie s krvným výronom 250,00 EUR  

    Podvrtnutie končatiny alebo častí končatín s krvným výronom 250,00 EUR  

    Vykĺbenie (luxácia) s odbornou repozíciou 250,00 EUR  

    Natrhnutie kolenného väzu  500,00 EUR  

    Strata alebo nutná extrakcia trvalého zubu 400,00 EUR  

    Zlomenina 600,00 EUR  

    

 Územná platnosť  Slovenská republika 

 

Osobitné zmluvné 
dojednania 

 

1. Pre jednotlivých poistených sa vzťahuje poistná ochrana počas pobytu v 

lyžiarskom stredisku Ski Tále, avšak iba počas prevádzkovej doby 

lyžiarskeho strediska s platnou vstupenkou /skipasom/. 

2. Poistený je povinný po vstupe do areálu lyžiarskeho strediska dodržiavať 

návštevnícky poriadok, ktorý slúži na ochranu zdravia a bezpečnosti 

návštevníkov. Za poranenia alebo úrazy spôsobené nedbalosťou, neopatrnosťou 

poisteného alebo porušením prevádzkového poriadku a/alebo prevádzkového 

poriadku, nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. 

3. Predmetom poistenia je riziko Doba nevyhnutného liečenia úrazu (DNLU) s 

krytím nasledovných úrazov: 

a) rana chirurgicky ošetrená (šitá), 

b) otras mozgu, 

c) ťažké pomliaždenie s krvným výronom, 

d) podvrtnutie končatiny alebo častí končatín s krvným výronom, 

e) vykĺbenie (luxácia) s odbornou repozíciou, 

f) natrhnutie kolenného väzu, 

g) strata alebo nutná extrakcia trvalého zubu, 

h) zlomenina. 

4. Po vzniku úrazu poisteného je poistený povinný privolať zamestnanca strediska, 

prípadne bezodkladne navštíviť ošetrovňu za účelom ošetrenia, spísania 

a evidovania úrazu. V prípade, že poistený nedodrží uvedený postup, nemá právo 

na poistné plnenie. 

5. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 a), kedy poistenému vznikla 
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rana následkom úrazu, ktorá si vyžaduje chirurgické ošetrenie (šitie), poisťovateľ 

vyplatí poistné plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej pre tento úraz. 

6. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 b), kedy vznikol otras mozgu 

následkom úrazu, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške 

poistnej sumy dojednanej pre tento úraz. 

7. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 c), kedy poistenému vzniklo 

ťažké pomliaždenie s krvným výronom následkom úrazu, ktorého doba liečenia je 

minimálne 7 dní, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške poistnej 

sumy dojednanej pre tento úraz. Podmienkou je odborné ošetrenie úrazu 

lekárom. 

8. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 d), kedy poistenému vzniklo 

podvrtnutie končatiny alebo častí končatín s krvným výronom následkom úrazu, 

poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške poistnej sumy 

dojednanej pre tento úraz. 

9. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 e), kedy poistenému vzniklo 

vykĺbenie končatiny alebo časti končatín následkom úrazu, poisťovateľ vyplatí 

poistenému poistné plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej pre tento úraz. 

Podmienkou je odborná repozícia danej končatiny alebo časti končatiny. 

10. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 f), kedy poistenému vzniklo 

natrhnutie kolenného väzu, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo 

výške poistnej sumy dojednanej pre tento úraz. Podmienkou je potvrdenie úrazu 

SONO vyšetrením. 

11. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 g), kedy poistenému vznikla 

úplná strata alebo nutná extrakcia trvalého zubu následkom úrazu, poisťovateľ 

vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej pre tento 

úraz za každý zub. Podmienkou je odborné ošetrenie úrazu lekárom. Nevzťahuje 

sa na dočasné (mliečne) zuby a zubné náhrady. 

12. V prípade vzniku poistnej udalosti v zmysle bodu 3 h), kedy poistenému vznikla 

zlomenina kosti následkom úrazu, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie 

vo výške poistnej sumy dojednanej pre tento úraz. Podmienkou je potvrdenie 

RTG vyšetrením a liečba pevnou fixáciou.  

13. V prípade oprávneného nároku na poistné plnenie, poisťovateľ okrem 

vyplatenia poistného plnenia vráti aj zaplatenú sumu za skipas alebo 

alikvótnu časť (pri viacdňovom skipase). 

14. Tieto Zmluvné dojednania dopĺňajú a bližšie špecifikujú VPP UP a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 
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   Poistné podmienky 

  
Toto poistenie sa riadi: 

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) s dňom 
vstupu do účinnosti 20.07.2022 

 

 

Por.č. Predmet poistenia 
Poistná 
hodnota 

Poistná suma Poistné riziká Spoluúčasť Miesto poistenia 

(i) 
Lyžiarska výstroj 
poisteného 

nová 
300,00 EUR 

(1. riziko) 

poškodenie 
alebo zničenie 

lyžiarskeho 
výstroja 

 Lyžiarske stredisko 
SKI Tále, a.s. 

 
 
 

 
 
Osobitné zmluvné 
dojednania 
 
 

 

1. Pre jednotlivých poistených sa vzťahuje poistná ochrana počas pobytu v 

lyžiarskom stredisku Ski Tále, avšak iba počas prevádzkovej doby 

lyžiarskeho strediska s platnou vstupenkou /skipasom/ a len v priamej súvislosti 

s poisteným rizikom v časti A  Úrazové poistenie. 

 


