Úrazové poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: ERGO Poisťovňa, a. s., Slovenská republika

Produkt: ERGO Active

Dohľad nad ERGO Poisťovňou, a. s. vykonáva Národná banka Slovenska.
Dátum vytvorenia Informačného dokumentu o poistnom produkte: 23.02.2018

Tento Informačný dokument obsahuje stručný prehľad o poistnom produkte ERGO Active. Kompletné informácie o produkte sú uvedené v návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP) pre úrazové poistenie ERGO Active.

O aký typ poistenia ide?
ERGO Active je úrazovým poistením pre zabezpečenie úhrady nákladov spojených s úrazom. Poistný produkt je
určený klientom, ktorým záleží na svojom zdraví a zabezpečení si kvalitnej zdravotnej starostlivosti po úraze ako
aj následných nákladov. Poistný produkt je možné dojednať individuálne pre dieťa alebo dospelého, alebo aj
pre rodinu. Nepoistiteľné osoby sú profesionálni športovci, osoby vykonávajúce rizikové povolania, osoby pripútané na lôžko a osoby z ťažkými telesnými alebo psychickými poruchami.

- Rekonvalescencia po hospitalizácii
v dôsledku úrazu
- Bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu
- Zlomenina kosti
- Pre dospelých denné odškodné v dôsledku
úrazu od 7. dňa
- Pre dospelých denné odškodné v dôsledku
úrazu od 15. dňa
- Pre dospelých renta po úraze s plnením
od 40% invalidity
- Pre dospelých renta po úraze s plnením
od 60% invalidity

Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve.
Limity poistného plnenia sú uvedené vo VPP.

Čo nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia nie sú napríklad riziká
a situácie opísané nižšie:
akékoľvek iné riziká, ktoré nie sú uvedené
v časti „Čo je predmetom poistenia“.
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nie je krytá škoda spôsobená úmyselným
konaním alebo hrubou nedbanlivosťou
poisteného, alebo jemu blízkymi osobami.
Nie je krytá škoda spôsobená v dôsledku
požitia alkoholu alebo iných omamných
látok poisteným, alebo jemu blízkymi osobami.
Nie je krytá škoda spôsobená v dôsledku
samovraždy alebo pokusu o samovraždu.
Nie je krytá škoda spôsobená v dôsledku
vykonávania rizikových športov.
Nie je krytá škoda v dôsledku svojvoľného
manipulovania s výbušninami.
Nie je krytá škoda spôsobená v dôsledku
zdravotných ťažkostí alebo úrazov vzniknutých pred začiatkom poistenia.
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Čo je predmetom poistenia?
Trvalé následky úrazu
Trvalé následky úrazu s progresívnym
plnením
- Úmrtie následkom úrazu
- Hospitalizácia v dôsledku úrazu
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Bez obmedzenia územnej platnosti
Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky pri uzavretí poistenia.
• Platiť poistné v plnej výške a načas.
• Dbať o to, aby nenastala škoda a ak nastala, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia.
• Bez zbytočného odkladu po zistení škody informovať ERGO o vzniku škody, ktorá by mohla byť
považovaná za poistnú udalosť a dať pravdivé vysvetlenie o vzniku, príčine a rozsahu takejto
udalosti.
• Bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia (štvrťročné / polročné / ročné) a považuje
sa za zaplatené dňom pripísania na účet ERGO v celej výške. Poistné zaplaťte prevodom z účtu,
vkladom v hotovosti na účet alebo poštovou poukážkou. Variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vznikne prvým dňom nasledujúcim po uzavretí zmluvy, ak nie je v samotnej poistnej
zmluve dohodnutý iný (neskorší) dátum začiatku poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu dohodnutú
a uvedenú v poistnej zmluve.
Poistenie končí dňom zániku poistenia alebo po vzájomnej dohode medzi vami a ERGO.
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Ako môžem zmluvu vypovedať?
Od poistenia môžete písomne odstúpiť v lehote 30 dní od jeho uzavretia.
Zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od uzavretia s 8-dňovou výpovednou lehotou.
Zmluvu môžete vypovedať aj minimálne 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Zmluvu môžete tiež vypovedať po poistnej udalosti najneskôr do 1 mesiaca od konečného vyjadrenia
ERGO k poistnej udalosti.
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