Verejný prísľub na poskytnutie plnenia

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16282/7

1. Verejný prísľub Groupama poisťovne a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama
Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ:
4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
(ďalej len „poisťovateľ“) na poskytnutie plnenia v
prípade úrazu s trvalými následkami v rozsahu
minimálne 76 % alebo smrti vodiča motorového vozidla,
na ktoré bolo dojednané poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla u
poisťovateľa podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v platnom znení (ďalej len „poistené
vozidlo“) je upravený týmto dokumentom.
2. Poisťovateľ vyslovuje týmto v zmysle § 850
Občianskeho zákonníka všetkým fyzickým osobám,
ktorí budú viesť poistené vozidlo - motorové vozidlo, na
ktoré je alebo bude uzatvorené Povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla u poisťovateľa (ďalej
len „PZP“), platné a účinné v roku 2022, verejný prísľub
na poskytnutie plnenia v prípade úrazu s trvalými
následkami minimálne 76 % (ďalej aj ako „úraz
TNÚ76“), alebo smrti vodiča poisteného vozidla v
dôsledku prevádzky poisteného vozidla, (ďalej len
„plnenie“), nad rámec poistenia PZP podľa z. č.
381/2001 Z. z. v platnom znení, a to za nasledovných
podmienok:
a. na motorové vozidlo – poistené vozidlo je
uzatvorené PZP u poisťovateľa, so začiatkom
poistenia alebo výročným dňom v roku 2022.
b. k úrazu TNÚ76 alebo smrti vodiča poisteného
vozidla (ďalej aj ako „udalosť“) dôjde počas platnosti
a účinnosti poistenia zodpovednosti na príslušné
poistené vozidlo a zároveň v období od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2023.
c. poistník nebol v omeškaní s platením poistného v
čase udalosti.
d. verejný prísľub sa vzťahuje iba na vodiča poisteného
vozidla s hmotnosťou do 3 500 kg, pričom za vodiča
motorového vozidla sa považuje:
– vodič poisteného vozidla, na ktoré bolo u

e.

f.

g.

h.

poisťovateľa uzavreté poistenie PZP platné a
účinné ku dňu 01. 01. 2022;
– vodič poisteného vozidla, na ktoré je/bude u
poisťovateľa uzavreté poistenie PZP, so začiatkom
poistenia 01. 01. 2022 alebo neskôr.
vodič motorového vozidla resp. oprávnená osoba si
môže uplatniť právo na plnenie z tohto verejného
prísľubu iba jedenkrát za jedno poistné obdobie
uzatvorenej
poistnej
zmluvy
poistenia
zodpovednosti, pričom ak dôjde k viacerým
udalostiam v priebehu toho istého poistného
obdobia, poisťovateľ poskytne plnenie tomu
vodičovi poisteného vozidla, respektíve oprávnenej
osobe, ktorá si plnenie z tohto verejného prísľubu
uplatnila skôr, a to bez ohľadu na dátum udalosti.
oprávnenou osobou v zmysle tohto verejného
prísľubu je osoba, ktorá je oprávnená na prijatie
plnenia z tohto verejného prísľubu. Oprávnenou
osobou v prípade udalosti, ktorou je úraz TNÚ76
(bez následku smrti) vodiča poisteného vozidla v
dôsledku prevádzky poisteného vozidla, je vodič
poisteného vozidla, a v prípade udalosti, ktorou je
smrť vodiča poisteného vozidla v dôsledku prevádzky
poisteného vozidla je osoba určená podľa § 817 ods.
2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel v prvom rade,
deti v druhom rade, rodičia v treťom rade, osoby v
spoločnej domácnosti vo štvrtom rade a dedičia v
rade piatom).
za úraz TNÚ76 sa na účely tohto verejného prísľubu
všeobecne považuje:
– vonkajší vplyv vznikajúci náhle, mimo vôle
poisteného, pričom jeho následkom dôjde do
jedného roku od vzniku úrazu k smrti vodiča, resp.
vodič utrpí do 2 rokov od vzniku úrazu trvalú
práceneschopnosť, trvalé poškodenie zdravia
(invaliditu) v rozsahu definovanom v tomto
Verejnom prísľube. Pre účely tohto verejného
prísľubu sa za úraz považujú aj nasledovné
udalosti, ak nastanú mimo vôle poisteného, náhle:
– utopenie sa;
– popáleniny, obarenie, účinky blesku a
elektrického prúdu;
– nadýchnutie sa škodlivých plynov, výparov,
prienik toxických alebo žieravých látok do
organizmu.
nepovažuje za úraz:
– vznik chorôb;
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– vznik infekčných ochorení;
– samovražda alebo pokus o samovraždu.
i. miera trvalých následkov úrazu TNÚ76 sa posudzuje
podľa tabuľky – Stanovenie miery trvalých následkov
úrazu TNÚ76, ktorá je Prílohou č. 1 tohto verejného
prísľubu. Ak dôjde k viacerým poškodeniam
uvedeným v tabuľke – Stanovenie miery trvalých
následkov úrazu TNÚ76, tieto sa sčítavajú.
j. plnenie v prípade udalosti – úrazu TNÚ76 alebo
smrti vodiča poisteného vozidla pri prevádzke
poisteného motorového vozidla - bude poskytnuté
vo výške 2 000 EUR na jednu a všetky udalosti (a to
aj v prípade, ak trvalé následky úrazu TNÚ76
presahujú 100 %), ku ktorým dôjde v priebehu
jedného poistného obdobia príslušnej poistnej
zmluvy PZP.
3. Právo na plnenie v zmysle tohto verejného prísľubu
nevznikne:
a. ak k udalosti dôjde úmyselným konaním vodiča
poisteného vozidla;
b. v prípade poškodení zdravia vodiča poisteného
vozidla, ktoré existovali pred udalosťou v zmysle
tohto verejného prísľubu alebo udalostiam, ku
ktorým dôjde v priamej súvislosti s takýmito
poškodeniami zdravia;
c. v prípade udalostí, ktoré nastanú následkom
poruchy vedomia z dôvodu požitia omamných a
psychotropných látok, lieku nepredpísaného
lekárom alebo pod vplyvom alkoholu;
d. ak udalosť priamo alebo nepriamo súvisí s
nasledovnými:
– vojenskými udalosťami alebo inými vojnovými
aktivitami;
– povstaniami, vzburami alebo nepokojmi,

e.

f.

g.

h.

i.
j.

vynímajúc poistné udalosti, ktoré nastanú na
území Slovenskej republiky v rámci plnenia
úradných alebo verejnoprávnych povinností;
ak udalosť vznikne následkom účasti na celoštátnej
alebo medzinárodnej športovej súťaži pomocou
suchozemského vozidla poháňaného motorom,
alebo v rámci prípravy (tréningov) na takúto súťaž;
na udalosť, ktorá nastala počas vedenia cestného
vozidla a motorového vozidla vodičom bez
vodičského oprávnenia alebo iného potrebného
úradného povolenia, príp. po požití alkoholu,
v prípadoch udalostí, ktoré nastanú počas vedenia
motorového vozidla na inej ako verejnej
komunikácii;
ak sa vodič poisteného vozidla po udalosti obrátil na
lekára neskoro a poškodenie zdravia z tohto dôvodu
už nebolo možné ovplyvniť medikamentóznou
liečbou, iba operáciou alebo bola potrebná jeho
hospitalizácia a udalosťou nie je smrť;
na udalosti vzniknuté v súvislosti s mentálnymi
poruchami a poruchami správania;
v prípade udalosti, ku ktorej dôjde v dôsledku
infarktu, epilepsie alebo krvácania do mozgu,
následkom infekcie HIV a choroby AIDS.

4. Tento verejný prísľub je účinný voči vopred
neobmedzenému počtu osôb a právo na plnenie za
podmienok v ňom uvedených má každý vodič
poisteného vozidla, ak sú splnené všetky podmienky
uvedené v tomto verejnom prísľube. Účinnosť tohto
verejného prísľubu je od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
V prípade uplatnenia práva na plnenie podľa tohto
verejného prísľubu je vodič motorového vozidla,
respektíve oprávnená osoba povinná postupovať v
súlade s pokynmi poisťovateľa.

V Bratislave dňa 01. 01. 2022
GroupaMa poisŤoVŇa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25
OR SR Bratislava I, odd: Po, vložka číslo: 2019/B
IČO: 47 236 060, IČ DPH: SK4020340236
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podpis a odtlačok
pečiatky poisťovateľa

príloHa Č. 1 – stanoVenie Miery trValýCH nÁsleDkoV ÚraZu tnÚ76
Poškodenie telesných partií

Miera TNÚ

úplná strata či úplná nefunkčnosť jednej z horných končatín od ramenného kĺbu

70 %

úplná strata či úplná nefunkčnosť jednej z horných končatín nad lakťovým kĺbom

65 %

úplná strata či úplná nefunkčnosť jednej z horných končatín pod lakťovým kĺbom, resp. úplná
strata alebo nefunkčnosť jednej z rúk

60 %

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného z palcov ruky

20 %

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného z ukazovákov

10 %

úplná strata alebo nefunkčnosť ktoréhokoľvek iného prsta

5%

úplná strata alebo nefunkčnosť dolnej končatiny nad polovicou stehna

70 %

úplná strata alebo nefunkčnosť dolnej končatiny do polovice stehna

60 %

úplná strata alebo nefunkčnosť dolnej končatiny do polovice predkolenia, resp. úplná strata
alebo nefunkčnosť jedného chodidla

50 %

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného chodidla na úrovni členku

30 %

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného veľkého palca na nohe

5%

úplná strata alebo nefunkčnosť ktoréhokoľvek iného palca na nohe

2%

úplná strata videnia oboch očí

100 %

úplná strata videnia jedného oka

35 %

úplná strata videnia jedného oka, ak vodič stratil videnie na druhom oku už pred poistnou
udalosťou

65 %

úplná strata sluchu oboch uší

60 %

úplná strata sluchu jedného ucha

15 %

úplná strata sluchu jedného ucha, ak vodič stratil sluch v druhom uchu už pred poistnou
udalosťou

45 %

úplná strata schopnosti reči

60 %

úplná strata čuchu

10 %

úplná strata chute

5%
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