Zvláštne dojednanie č. 1 pre produkty ACR+, DCR+ a Detské tábory k Všeobecným
poistným podmienkam cestovného poistenia ECP-VPP 2016 Generali Poisťovňa,
a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Trvalé následky úrazu
Odchylne od ECP-VPP 2016 čl. 37 bod 1. platí:
Ak sa v priebehu jedného roka odo dňa úrazu preukáže, že následkom úrazu zostali trvalé následky úrazu najmenej na 10%, bude vyplatená suma zodpovedajúca stupňu trvalej invalidity.

Odchylne od ECP-VPP 2016 čl. 38 bod 3. platí:
Ak poistený zomrie z inej príčiny ako na následok pôvodne poisteného úrazu v priebehu
štyroch rokov odo dňa úrazu, plní sa iba vtedy, ak by sa na základe posledných vyhotovených lekárskych nálezov muselo jednoznačne počítať s minimálne 10% trvalými následkami úrazu. Pri neskoršom úmrtí nevzniká žiaden nárok na poistné plnenie.

Smrť poisteného
1. Ak zomrie poistený do 1 roku od poistnej udalosti na následky úrazu, poisťovateľ vyplatí poistnú sumu dojednanú pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu po smrti poisteného vzniklo právo na plnenie. V takomto prípade zaniká nárok na plnenie
z rizika trvalej invalidity.
2. Do poistného plnenia pre prípad smrti sa zahŕňajú platby, ktoré boli poistenému vyplatené ako poistné plnenie za trvalú invaliditu z toho istého úrazu. Ak bola poisťovateľom plnená za invaliditu vyššie suma, ako je poistná suma dojednaná pre prípad smrti, poisťovateľ nemá právo na vrátenie rozdielu týchto dvoch plnení.
3. V prípade smrti poisteného dieťaťa vo veku do 18 rokov sa plnenie poskytne vo výške primeraných nákladov vynaložených na pohreb, a to až do výšky poistnej sumy pre
prípad smrti.

Povinnosti poistníka alebo osoby oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia
Navyše k povinnostiam uvedených v článku 8 a 36 je poistník alebo osoba oprávnená
k prevzatiu poistného plnenia povinná:
1. úraz neodkladne, smrť do troch dní – aj vtedy ak úraz už nahlásený bol, poisťovateľovi písomne oznámiť. V prípade vedomého porušenia povinností môže poisťovateľ poistné plnenie znížiť.
2. Ak je to nevyhnutné pre zistenie povinnosti poisťovateľ a plniť, je poistený alebo osoba
oprávnená k prevzatiu poistného plnenia povinná dať súhlas k obhliadke mŕtvoly lekárom stanovým poisťovateľom, prípadne dať súhlas k pitve alebo k exhumácii.
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