
Článok 1
Predmet programu

1. V rámci programu Farbička je možné dojednať nasledovné poistenia a pripoistenia (ďalej spolu aj
„poistenie“): 
1.1. pre dieťa

a) kapitálové životné poistenie – tarifa A6 / A6J (ďalej aj „hlavné poistenie“)
b) úrazové pripoistenia dieťaťa:

ba) pripoistenie smrti dieťaťa následkom úrazu – tarifa 11UM / 11UMJ,
bb) pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa - tarifa 12UM / 12UMJ, 
bc) pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou – tarifa 13UM / 13UMJ,
bd) pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

dieťaťa - tarifa 14UM / 14UMJ, 
be) pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa –

tarifa 15UM / 15UMJ,
c) pripoistenie kritických chorôb dieťaťa – tarifa ZN6 / ZN6J,
d) poistenie zodpovednosti z domácnosti – tarifa Z6,
e) pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu –

tarifa OP6,
f) poistenie Baby kartou – tarifa BB1 / BB1J

1.2. pre poistníka - 1. dospelú osobu
a) úrazové pripoistenia: 

aa) pripoistenie trvalých následkov úrazu bez progresívneho plnenia – tarifa 12UP /
12UPJ,

ab) pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením - tarifa 13UP / 13UPJ,
ac) pripoistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej

nehody - tarifa 16UP / 16UPJ, 
b) poistenie smrti s výplatou anuity – tarifa R6 / R6J,
c) pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti – tarifa UN1,
d) pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (ďalej aj „pripoistenie

oslobodenia poistníka“) – tarifa OP2,
e) pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia (ďalej aj

„pripoistenie oslobodenia poistníka“) – tarifa OP5
1.3. pre 2. dospelú osobu

a) úrazové pripoistenia:
aa) pripoistenie trvalých následkov úrazu bez progresívneho plnenia – tarifa 12UP /

12UPJ,
ab) pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením - tarifa 13UP / 13UPJ,
ac) pripoistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej

nehody - tarifa 16UP / 16UPJ, 
b) poistenie smrti s výplatou anuity – tarifa R6 / R6J.

2. V rámci programu Farbička môže byť samostatne dojednané len hlavné poistenie alebo tarify úrazo-
vého pripoistenia dieťaťa. Ostatné poistenia a pripoistenia môžu byť dojednané v rámci programu
Farbička len spolu s hlavným poistením.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Pre program Farbička platia nasledovné pojmy:
1. Poisťovateľ je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Sloven-

ská republika.
2. Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu, má

povinnosť platiť poistné a v prípade, ak je poistníkom fyzická osoba môže byť zároveň aj poistenou
osobou.

3. Poisteným alebo poistenou osobou je fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje. V rámci pro-
gramu Farbička je povinne poistené dieťa a voliteľne poistené môžu byť najviac dve dospelé osoby,
avšak za predpokladu, že dieťa je poistené hlavným poistením. Dieťaťom sa rozumie fyzická osoba,
ktorá má v deň začiatku poistenia vstupný vek maximálne 15 rokov, minimálne však 2 týždne. 

4. Oprávnená osoba je osoba uvedená v poistnej zmluve alebo určená v zmysle Občianskeho zákon-
níka, ktorá má v prípade smrti poisteného dieťaťa právo na poistné plnenie. V prípade smrti poiste-
nej dospelej osoby je oprávnenou osobou poistené dieťa.

5. Poistná udalosť je skutočnosť, ktorá nastala počas trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik po-
vinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

6. Poistné plnenie je úhrada, ktorú poskytuje poisťovateľ, ak nastane poistná udalosť.
Poistné plnenie je splatné v SR, a to v mene platnej na území SR v čase vyplatenia poistného
plnenia.

7. Poistné je finančný záväzok poistníka voči poisťovateľovi za poistenie, dohodnutý v poistnej zmluve.
Platí sa bežne alebo jednorazovo.

8. Lehotné poistné – pre zmluvy s bežne plateným poistným je to poistné, platené za poistné obdo-
bie, pre zmluvy s jednorazovo plateným poistným, je to poistné, uhradené jednorazovo za celú pois-
tnú dobu.

9. Poistná doba je doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
10. Poistné obdobie je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré platí poistník bežné

poistné.
11. Lehota platenia je časový interval, za ktorý poistník platí poistné a je dohodnutá v poistnej zmluve.

Je určená poistným obdobím, ak poistník platí bežné poistné alebo celou poistnou dobou, ak pois-
tník platí jednorazovo. 

12. Vstupný vek je rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a kalendárnym rokom narode-
nia poisteného.

13. Výročný deň je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dňa začiatku poistenia. V prí-
pade, že takýto deň v príslušnom roku nie je, je výročným dňom najbližší predchádzajúci deň
v mesiaci.

14. Poistný rok je obdobie trvajúce jeden rok, ktoré začína plynúť výročným dňom a končí uplynutím
dňa pred nasledujúcim výročným dňom. Prvý poistný rok začína plynúť dňom začiatku poistenia
a končí uplynutím dňa pred prvým výročným dňom.

15. Aktuálna hodnota poistenia - rovná sa výške rezervy poistného zvýšenej o podiely na prebytku
v deň vzniku poistnej udalosti v súlade s čl. 3 ods. 3 a 4 týchto ZD.

16. Podiel na prebytku - prebytok poisťovateľa vzniká ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutým úroko-
vým výnosom a technickou úrokovou mierou, znížený o administratívny poplatok 1%.

17. Odbytné – suma, ktorú vyplatí poisťovateľ pri zániku kapitálového životného poistenia a tiež pri záni-
ku poistenia smrti s výplatou anuity a pripoistenia kritických chorôb dieťaťa ak sú tieto zaplatené jed-
norazovo.
Nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému, ale rezerve poistného zníženej o doposiaľ nespla-
tené počiatočné náklady a o odkupný poplatok (aktuálnu výšku poplatku zverejňuje poisťovateľ na
svojej internetovej stránke) a zvýšenej o podiel na prebytku. 

18. Založením vlastnej firmy sa rozumie prípad, keď sa poistené dieťa, resp. ním založená verejná
obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo komanditná spoločnosť stane pod-
nikateľom podľa § 2 zákona č.513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Článok 3
Kapitálové životné poistenie

1. Kapitálové životné poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie – A
(ďalej len VPP pre ŽP), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa tarify: A6 / A6J.

2. V prípade dožitia sa poisteného dieťaťa konca dohodnutej poistnej doby mu poisťovateľ vyplatí do-
hodnutú poistnú sumu zvýšenú o prijaté dynamiky a podiel na prebytku.

3. Poistnou udalosťou je aj hlásenie niektorej z nasledovných skutočností, ktorá však musí nastať naj-
skôr po dovŕšení 18 rokov veku poisteného dieťaťa: 
a) prijatie na vysokú školu / univerzitu, 
b) uzavretie sobáša,
c) založenie vlastnej firmy.

4. Za deň vzniku poistnej udalosti podľa bodu 3 tohto článku sa rozumie deň doručenia niektorého z na-
sledovných hlásení poisťovateľovi 
a) o prijatí na vysokú školu / univerzitu, ktoré musí byť doložené oznámením o prijatí na vysokú ško-

lu alebo univerzitu, 
b) o uzavretí manželstva, ktoré musí byť doložené sobášnym listom,
c) o založení vlastnej firmy, ktoré musí byť doložené výpisom z Obchodného registra alebo živnos-

tenského registra alebo iným oprávnením na podnikateľskú činnosť. 
5. V prípade vzniku poistnej udalosti podľa bodu 3 tohto článku poisťovateľ vyplatí poistenému dieťaťu,

poistné plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia.
6. V prípade smrti poisteného dieťaťa počas trvania poistenia poisťovateľ do 15 dní od ukončenia vyše-

trenia poistnej udalosti vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie vo výške zaplateného poistného
za danú tarifu, zvýšené o podiely na prebytkoch.

7. Odchylne od čl. 11 ods. 4 VPP pre ŽP nie je možné poistné plnenie pre prípad smrti vinkulovať.
8. Ustanovenia čl. 6, čl. 8 a čl. 14 VPP pre ŽP sa na toto poistenie nevzťahujú. 

Článok 4
Úrazové pripoistenia a úrazové pripoistenia dieťaťa

1. Úrazové pripoistenia a úrazové pripoistenia dieťaťa sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pre úrazové poistenie – A (ďalej len „VPP pre UP“) a týmito ZD. 

2. Úrazové pripoistenia je možné dojednať podľa taríf: 12UP / 12UPJ, 13UP / 13UPJ, 16UP / 16UPJ. 
2.1. Tarifa 12UP / 12UPJ

2.1.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
2.2. Tarifa 13UP / 13UPJ

2.2.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
2.2.2. Odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 2 písm. c) VPP pre UP sa bude plnenie v prípade

trvalých následkov progresívne zvyšovať (pozri uvedená tabuľka). 

2.3. Pripoistenie trvalých následkov úrazu - tarifa 12UP / 12UPJ nie je možné dojednať súčasne
s pripoistením trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením - tarifa 13UP / 13UPJ. 

2.4. Tarifa 16UP / 16UPJ
2.4.1. Ustanovenia čl. 8, čl. 9 ods. 3 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
2.4.2. Ak poistený počas trvania pripoistenia zomrie na následky úrazu najneskoršie do 3 ro-

kov odo dňa úrazu, ktorý nastal počas trvania pripoistenia, vzniká poistenému dieťaťu
nárok na poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy v čase vzniku poistnej
udalosti vrátane prijatých dynamík.

2.4.3. Ak poistná udalosť nastala pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí dvojnásobok
dohodnutej poistnej sumy platnej v čase vzniku poistnej udalosti vrátane prijatých
dynamík.

3. Úrazové pripoistenia dieťaťa je možné dojednať podľa taríf: 11UM / 11UMJ, 12UM / 12UMJ,
13UM / 13UMJ, 14UM / 14UMJ, 15UM / 15UMJ.
3.1. Dohodnuté poistné plnenia a ich výška sú predmetom dojednania poistnej zmluvy.
3.2. V prípade, že boli dojednané úrazové pripoistenia dieťaťa s jednorazovým platením poistného,

poisťovateľ po uplynutí dohodnutej poistnej doby vyplatí poistenému dieťaťu zaplatené jedno-
razové poistné za všetky dojednané úrazové pripoistenia dieťaťa, zhodnotené o podiely na pre-
bytku. 

3.3. V prípade, že boli dojednané úrazové pripoistenia dieťaťa s jednorazovým platením poistného,
a poistené dieťa zomrie počas trvania úrazových pripoistení dieťaťa, poisťovateľ vyplatí opráv-
neným osobám zaplatené jednorazové poistné za všetky dojednané úrazové pripoistenia die-
ťaťa, zhodnotené o podiely na prebytku. 

3.4. Tarifa 11UM / 11UMJ
3.4.1. Ustanovenia čl. 8 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
3.4.2. Ak poistené dieťa počas trvania pripoistenia zomrie na následky úrazu najneskoršie do

3 rokov odo dňa úrazu, ktorý nastal počas trvania pripoistenia, vyplatí poisťovateľ
oprávneným osobám dohodnutú poistnú sumu v čase vzniku poistnej udalosti vrátane
prijatých dynamík.

3.5. Tarifa 12UM / 12UMJ
3.5.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.

3.5.2. Odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 2 písm. a) VPP pre UP - ak úraz, ktorý po-
istené dieťa utrpelo počas trvania pripoistenia, zanechá trvalé následky od 75% teles-
ného poškodenia (vrátane) podľa príslušnej oceňovacej tabuľky, poisťovateľ vypláca
príslušné percento z ročného doživotného dôchodku pre pripoistenie trvalých násled-
kov úrazu dieťaťa.

3.6. Tarifa 13UM / 13UMJ
3.6.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
3.6.2. Odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 2 písm. c) VPP pre UP sa bude plnenie v prípade

trvalých následkov progresívne zvyšovať (pozri vyššie uvedená tabuľka).

Zmluvné dojednania pre program Farbička (ďalej len „ZD“) 
K Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie – A, k Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie - A, k Všeobecným 

poistným podmienkam pre pripoistenie kritických chorôb dieťaťa, k Všeobecným poistným podmienkam pre pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného  v prípade vzniku zdravotného hendikepu, k Všeobecným poistným podmienkam pre pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu 

s následkom smrti, k Všeobecným poistným podmienkam pre cestovné poistenie a asistenčné služby a k Všeobecným poistným podmienkam 
pre poistenie zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. (ďalej len „poisťovateľ“) sa dojednáva:
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3.7. Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa - tarifa 12UM / 12UMJ nie je možné dojednať sú-
časne s pripoistením trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou - tarifa 13UM / 13UMJ. 

3.8. Tarifa 14UM / 14UM
3.8.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.
3.8.2. Odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 4 písm. a) VPP pre UP - ak dôjde k úrazu poiste-

ného a čas, ktorý je potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia je
dlhší ako 10 dní, vypláca sa dohodnutá poistná suma denného odškodného v pripois-
tení denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa. Zá-
roveň odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 4 písm. a) VPP pre UP sa dojednáva, že
doba, za ktorú sa poistná suma denného odškodného vypláca, zodpovedá celej dobe
nevyhnutného liečenia (od jej prvého dňa). 

3.8.3. Odchylne od ustanovenia čl. 8 ods. 4 písm. b) VPP pre UP sa dojednáva, že vystave-
nie dokladu o pracovnej neschopnosti nie je podmienkou plnenia poistnej sumy den-
ného odškodného. Liečenie a jeho dĺžka musia byť doložené lekárskou správou. Prie-
merná doba nevyhnutného liečenia následkov úrazu sa stanoví podľa príslušnej oce-
ňovacej tabuľky.

3.8.4. Poisťovateľ vypláca poistnú sumu denného odškodného podľa nasledujúcich pravidiel:
a) ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia kratšia ako priemerná doba nevyhnut-

ného liečenia, vyplatí poisťovateľ poistnú sumu denného odškodného za celú
skutočnú dobu nevyhnutného liečenia,

b) ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia dlhšia ako priemerná doba nevyhnut-
ného liečenia, vyplatí poisťovateľ poistnú sumu denného odškodného minimálne
za celú priemernú dobu nevyhnutného liečenia,

c) ak telesné poškodenie, ktoré poistené dieťa úrazom utrpelo, nie je uvedené v prí-
slušnej oceňovacej tabuľke a skutočná doba nevyhnutného liečenia bola dlhšia
ako 10 dní, určí sa výška plnenia podľa doby nevyhnutného liečenia, ktorá je pri-
meraná druhu a rozsahu tohto telesného poškodenia. V tomto prípade vyplatí po-
isťovateľ sumu denného odškodného vtedy, keď primeraná doba nevyhnutného
liečenia je dlhšia ako 10 dní. Poistná suma denného odškodného sa vyplatí za
celú primeranú dobu nevyhnutného liečenia.

3.8.5. Poistná suma denného odškodného počas nevyhnutného liečenia sa nevypláca za
dobu, počas ktorej sa poistené dieťa podrobovalo občasným zdravotným kontrolám
alebo rehabilitácii, ktorá bola zameraná na zmiernenie subjektívnych ťažkostí.

3.9. Tarifa 15UM / 15UMJ
3.9.1. Ustanovenia čl. 8 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 VPP pre UP sa na túto tarifu nevzťahujú.

3.10. Na úrazové pripoistenia dieťaťa sa nevzťahujú ustanovenia čl. 5 ods. 4, čl. 12 a čl. 14 VPP pre UP.
3.11. Poistník a poistený majú právo u poisťovateľa do príslušných oceňovacích tabuliek nahliadnuť.

3.11.1. Poisťovateľ má právo oceňovacie tabuľky dopĺňať a meniť, najmä v závislosti od vývo-
ja lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. 

3.11.2. Aktuálnu verziu oceňovancích tabuliek pre trvalé následky úrazu poisťovateľ zverejňu-
je aj na svojej internetovej stránke. 

Článok 5
Pripoistenie kritických chorôb dieťaťa

Pripoistenie kritických chorôb dieťaťa sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre pripoistenie kri-
tických chorôb dieťaťa (ďalej len „VPP pre PKCH“), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa taríf:
Tarifa ZN6 / ZN6J - dohodnutá poistná suma, zvýšená o prijaté dynamiky, bude vyplatená poistenému
v súlade s ustanoveniami VPP pre PKCH.

Článok 6
Poistenie zodpovednosti z domácnosti

1. Poistenie zodpovednosti z domácnosti sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička (ďalej len „VPP pre zodpovednosť“), týmito ZD a je
možné ho dojednať podľa tarify:
Tarifa Z6 - dohodnutá poistná suma bude vyplatená poškodenému v súlade s ustanoveniami VPP
pre zodpovednosť.

2. Odchylne od čl. 17 ods. 5 písm. b) VPP pre zodpovednosť sa poistenie vzťahuje aj na škodu spôso-
benú inému na hnuteľných veciach, ktoré osoba poistená hlavným poistením:
a) používa alebo pracuje s nimi v priestoroch, resp. zariadeniach školy, ktorej je žiakom / študen-

tom, počas vzdelávacích aktivít (vyučovanie, prednáška, cvičenie, prax, družina) realizovaných
školou,

b) používa alebo pracuje s nimi u iného subjektu, v ktorom jej škola zabezpečila výučbu alebo prax
a musí ich povinne absolvovať v rámci štúdia na tejto škole. 

Článok 7
Poistenie smrti s výplatou anuity

1. Poistenie smrti s výplatou anuity sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie
– A (ďalej len VPP pre ŽP), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa tarify:
Tarifa R6 / R6J - v prípade smrti poisteného vyplatí poisťovateľ dohodnutú poistnú sumu (anuitu),
zvýšenú o prijaté dynamiky. Anuita bude vyplácaná raz ročne, pričom platí, že prvá výplata bude vy-
platená ihneď po úmrtí, každá ďalšia bude splatná ku dňu výročia úmrtia, počas života dieťaťa pois-
teného hlavným poistením. Nárok na poslednú výplatu bude v roku, v ktorom dieťa poistené hlavným
poistením dovŕši vek 25 rokov.

2. Odchylne od čl. 11 ods. 1 VPP pre ŽP bude poistné plnenie vyplatené dieťaťu poistenému hlavným
poistením v rámci programu Farbička.

3. Ustanovenia čl. 6, čl. 8 a čl. 18 VPP pre ŽP sa na toto poistenie nevzťahujú. 

Článok 8
Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti 

1. Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti sa riadi Všeobecnými poistný-
mi podmienkami pre pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti (ďalej len
„VPP pre PNS“), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa tarify:
Tarifa UN1 – poistné plnenie bude vyplácané v súlade s ustanoveniami VPP pre PNS.

2. Odchylne od čl. 9 ods. 5 a čl. 9 b ods. 2 VPP pre PNS bude v prípade úmrtia poisteného poistné
plnenie vyplatené dieťaťu poistenému hlavným poistením.

3. Ustanovenia čl. 10 VPP pre PNS neplatia v prípade, ak dohodnutá mesačná dávka nepresahuje 450 EUR.
4. Skutočnosti uvedené v čl. 5 ods. 3 písm. j) a k) VPP pre PNS sa vzťahujú na osobu poistenú pripoiste-

ním nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti. 

Článok 9
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku 

zdravotného hendikepu
1. Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu sa riadi

Všeobecnými poistnými podmienkami pre pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
vzniku zdravotného hendikepu (ďalej len „VPP pre OP6“), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa
tarify:
Tarifa OP6 – poistník bude oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné vo výške dohodnutej po-
istnej sumy v súlade s ustanoveniami VPP pre OP6.

2. V prípade, ak počas platnosti poistnej zmluvy vznikne nárok na oslobodenie od platenia bežného po-
istného z tarify OP5, z dôvodu úmrtia poistníka (osoby poistenej pripoistením OP5), pripoistenie pod-
ľa tarify OP6 dňom vzniku nároku na oslobodenie z tarify OP5 zanikne. 

Článok 10
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia

1. Pripoistenie oslobodenia poistníka sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poiste-
nie – A (ďalej len „VPP pre ŽP“), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa tarify: 
Tarifa OP5 – poistník bude oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné vo výške dohodnutej po-
istnej sumy, ak mu počas trvania pripoistenia oslobodenia poistníka bol podľa platných právnych
predpisov o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok.

2. Odchylne od čl. 6 ods. 1 VPP pre ŽP sa dojednáva, že poistník je zbavený povinnosti platiť bežné
poistné aj v prípade, ak najskôr po dvoch rokoch od začiatku pripoistenia oslobodenia poistníka mu
bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %, v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia oslobodenia pois-
tníka a ak nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť. 

3. Odchylne od čl. 6 ods. 3 VPP pre ŽP sa dojednáva, že pripoistenie oslobodenia poistníka sa vzťa-
huje aj na úrazové pripoistenia.

4. Zároveň dňom vzniku nároku na oslobodenie od platenia poistného nastáva prerušenie platenia po-
istného za pripoistenie oslobodenia poistníka. Prerušenie platenia trvá počas celej doby oslobode-
nia od platenia poistného.

5. Odchylne od čl. 6 VPP pre ŽP sa dojednáva, že nárok na oslobodenie od platenia poistného vzniká
aj v prípade úmrtia poistníka. Následne pripoistenie oslobodenia poistníka zaniká a poistné vo výške
dohodnutej poistnej sumy uhrádza poisťovateľ do zániku hlavného poistenia. 

6. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto článku, ak počas trvania pripoistenia oslobodenia po-
istníka dôjde k podstatným zmenám v právnych predpisoch o sociálnom poistení, týkajúcich sa pod-
mienok priznávania invalidného dôchodku. 

7. V prípade, že bude v poistnej zmluve vykonaná akákoľvek úprava lehotného poistného za jednotlivé
zložky, následne bude vzhľadom na vykonané zmeny upravená poistná suma pre pripoistenie oslo-
bodenia poistníka spolu s poistným za toto pripoistenie.

8. Pripoistenie oslobodenia poistníka nie je možné dojednať súčasne s pripoistením oslobodenia pois-
tníka, dojednaného podľa tarify OP2.

9. V prípade, že bude počas platnosti poistnej zmluvy dojednané pripoistenie podľa tarify OP2, pripo-
istenie oslobodenia poistníka, dojednaného podľa tarify OP5, zaniká dňom, ktorý predchádza dňu
účinnosti dopoisťovaného pripoistenia.

10. V prípade, ak počas platnosti poistnej zmluvy vznikne nárok na oslobodenie od platenia bežného poistné-
ho z tarify OP6, pripoistenie podľa tarify OP5 dňom vzniku nároku na oslobodenie z tarify OP6 zanikne. 

11. Ustanovenia čl. 8, čl. 10, čl. 11, 18 a čl. 19 VPP pre ŽP sa na toto pripoistenie nevzťahujú.

Článok 11
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (poistníka)

1. Pripoistenie oslobodenia poistníka sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poiste-
nie – A (ďalej len „VPP pre ŽP“), týmito ZD a je možné ho dojednať podľa tarify: 
Tarifa OP2 – poistník bude oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné vo výške dohodnutej po-
istnej sumy, ak mu počas trvania pripoistenia oslobodenia poistníka bol podľa platných právnych
predpisov o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok. 

2. Odchylne od čl. 6 ods. 1 VPP pre ŽP sa dojednáva, že poistník je zbavený povinnosti platiť poistné
aj v prípade, ak mu najskôr po dvoch rokoch od začiatku pripoistenia oslobodenia poistníka bol priz-
naný invalidný dôchodok z dôvodu percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 % v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia oslobodenia poistníka a ak
nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť.

3. Odchylne od čl. 6 ods. 3 VPP pre ŽP sa dojednáva, že pripoistenie oslobodenia poistníka sa vzťa-
huje aj na úrazové pripoistenia.

4. Zároveň dňom vzniku nároku na oslobodenie od platenia poistného nastáva prerušenie platenia po-
istného za pripoistenie oslobodenia poistníka. Prerušenie platenia trvá počas celej doby oslobode-
nia od platenia poistného.

5. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto článku, ak počas trvania pripoistenia oslobodenia po-
istníka dôjde k podstatným zmenám v právnych predpisoch o sociálnom poistení, týkajúcich sa pod-
mienok priznávania invalidného dôchodku. 

6. Pripoistenie oslobodenia poistníka zaniká taktiež odchodom do starobného, prípadne predčasného
starobného dôchodku v prípade, že nastal skôr ako koniec dohodnutej poistnej doby v pripoistení
oslobodenia poistníka.

7. Jedine v prípade, ak odchod do starobného dôchodku bol z dôvodu úrazu alebo ochorenia, ktoré
už naďalej neumožňujú poistenému poistníkovi pracovať, pripoistenie aj naďalej trvá. Úraz a ochore-
nie musia spĺňať podmienky uvedené v tomto článku (úraz nastal najskôr v deň začiatku pripoistenia
oslobodenia poistníka, ochorenie nastalo najskôr po začiatku pripoistenia oslobodenia poistníka
a prípadný invalidný dôchodok, vzhľadom na dané ochorenie, by bol priznaný najskôr po dvoch ro-
koch od začiatku pripoistenia oslobodenia poistníka). Percento poklesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť v tomto prípade stanoví lekár poisťovateľa na základe predložených lekárskych záznamov.

8. V prípade, že bude v poistnej zmluve vykonaná akákoľvek úprava lehotného poistného za jednotlivé
zložky, následne bude vzhľadom na vykonané zmeny upravená poistná suma pre pripoistenie oslo-
bodenia poistníka spolu s poistným za toto pripoistenie. 

9. Pripoistenie oslobodenia poistníka nie je možné dojednať súčasne s pripoistením oslobodenia pois-
tníka, dojednaného podľa tarify OP5.

10. V prípade, že bude počas platnosti poistnej zmluvy dojednané pripoistenie podľa tarify OP5, pripo-
istenie oslobodenia poistníka, dojednaného podľa tarify OP2, zaniká dňom, ktorý predchádza dňu
účinnosti dopoisťovaného pripoistenia.

11. V prípade, ak počas platnosti poistnej zmluvy vznikne nárok na oslobodenie od platenia bežného po-
istného z tarify OP6, pripoistenie podľa tarify OP2 dňom vzniku nároku na oslobodenie z tarify OP6
zanikne. 

12. Ustanovenia čl. 8, čl. 10, čl. 11, 18 a čl. 19 VPP pre ŽP sa na toto pripoistenie nevzťahujú.

Článok 12
Dojednania k poisteniu Baby kartou – tarifa BB1 / BB1J

1. Poisťovateľ vydá poistenému dieťaťu bezplatne Baby kartu so začiatkom platnosti zhodným s dňom
začiatku hlavného poistenia.

2. Jedno dieťa môže byť poistené iba jednou Baby kartou. V prípade poistnej udalosti vyplatí poisťova-
teľ poistné plnenie jednému dieťaťu iba z jednej Baby karty.

3. Poistenie dieťaťa Baby kartou končí najneskôr dovŕšením veku 15 rokov dieťaťa, ak zánik hlavného
poistenia nenastane skôr.

4. Pri ceste dieťaťa do zahraničia je nevyhnutné Baby kartu vziať so sebou a v prípade poistnej udalos-
ti sa riadiť pokynmi pre cestujúceho, uvedenými v brožúre cestovného poistenia.

5. V rámci poistenia Baby kartou sú dojednané nasledovné poistenia:
5.1. Poistenie trvalých následkov úrazu 

5.1.1. Poistná suma je najviac 3 350 EUR.
5.1.2. Ak zanechá úraz, ktorý poistené dieťa utrpelo počas poistnej doby, trvalé následky, vy-

platí poisťovateľ podľa príslušnej oceňovacej tabuľky príslušné percento z poistnej
sumy pre trvalé následky úrazu.

5.1.3. Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa sa riadi Všeobecnými poistnými podmien-
kami pre úrazové poistenie – A (ďalej len „VPP pre UP“) a týmito ZD, ktoré sú súčas-
ťou uzavretej poistnej zmluvy.

5.1.4. Ustanovenia čl. 5 ods. 4, čl. 8 ods. 1, 3 a 4, čl. 12, a čl. 14 VPP pre UP sa na pois-
tenie trvalých následkov úrazu dojednané v rámci poistenia Baby kartou nevzťahujú.

5.2. Poistenie liečebných nákladov dieťaťa v zahraničí a základné asistenčné služby
5.2.1. Horný limit poistného plnenia (okrem zubného ošetrenia) je 33 500 EUR.
5.2.2. Horný limit poistného plnenia za zubné ošetrenie je 335 EUR.
5.2.3. Poistenie liečebných nákladov dieťaťa v zahraničí a základné asistenčné služby platí

v celej Európe a stredomorských štátoch a riadi sa Všeobecnými poistnými podmien-
kami pre cestovné poistenie a asistenčné služby a týmito ZD.

5.2.4. Poistenie liečebných nákladov dieťaťa v zahraničí a základné asistenčné služby sa
vzťahuje aj na liečebné náklady v zahraničí vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou,
ktorá nastala pri lyžovaní alebo snowboardingu na vyznačených tratiach.

Článok 13
Začiatok a koniec poistenia

1. Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmlu-
ve dohodnutý iný, neskorší začiatok poistenia.

2. Hlavné poistenie a úrazové pripoistenie dieťaťa končí najneskôr uplynutím dňa, ktorý najbližšie predchá-
dza výročnému dňu začiatku poistenia/pripoistenia v roku, v ktorom poistené dieťa dovŕši vek 25 rokov. 
Úrazové pripoistenie, dojednané podľa tarify 16UP/16UPJ, končí podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr
a) v deň, ktorý predchádza výročnému dňu začiatku pripoistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom

poistená osoba dovŕšila vek 65 rokov,
b) v deň, ktorý predchádza výročnému dňu začiatku pripoistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom

poistená osoba dovŕšila vek 75 rokov (platí len v prípade, ak v čase dojednávania pripoistenia
mala poisťovaná osoba vek vyšší ako 60 rokov a poistná doba dojednávaného pripoistenia bola
stanovená minimálne na 5 rokov),

c) v deň, v ktorom končí hlavné poistenie.
d) v deň, ktorý najbližšie predchádza výročnému dňu začiatku úrazového pripoistenia v poslednom

roku poistnej doby, dohodnutej v poistnej zmluve.
Ostatné pripoistenia končia najneskôr uplynutím dňa, ktorý najbližšie predchádza výročnému dňu za-
čiatku pripoistenia v poslednom roku poistnej doby, dohodnutej v poistnej zmluve.
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Článok 14
Poistné a poistné obdobie

1. Poistné platí poistník počas trvania hlavného poistenia alebo počas trvania samostatne dojednané-
ho úrazového pripoistenia dieťaťa, ak nie je v týchto ZD alebo VPP uvedené inak. 

2. Poistné sa môže platiť ročne, polročne, štvrťročne, mesačne pre tarify: A6, R6, ZN6, 11UM, 12UM,
13UM, 14UM, 15UM, 12UP, 13UP, 16UP, UN1, Z6, OP2, OP5, OP6; jednorazovo za celú poistnú
dobu pre tarify: A6J, R6J, ZN6J, 11UMJ, 12UMJ, 13UMJ, 14UMJ, 15UMJ, 12UPJ, 13UPJ, 16UPJ.

3. Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je splatné v deň začiatku poistenia. Poistné
za ďalšie poistné obdobie je splatné vždy prvý deň tohto poistného obdobia.

Článok 15 
Dynamika

1. V závislosti od vývoja inflácie ponúka poisťovateľ k poisteniam a pripoisteniam (ďalej len „poistenie“)
s bežným platením poistného, s výnimkou poistenia Baby kartou, pripoistenia nezamestnanosti a pra-
covného úrazu s následkom smrti, poistenia zodpovednosti z domácnosti, pripoistení oslobodenia
poistníka a pripoistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu, dyna-
miku – úpravu poistných súm a poistného tak, aby bola zachovaná reálna hodnota poistenia. Táto
úprava je dobrovoľná, poistník má právo dynamiku prijať alebo neprijať. V prípade nezáujmu o dyna-
miku je poistník povinný poisťovateľa o tejto skutočnosti informovať písomne alebo telefonicky. 

2. V prípade, že počas poistnej doby bude v rámci poistnej zmluvy dojednané ďalšie poistenie, ku kto-
rému je potrebné zasielať ponuku dynamiky, bude sa táto zasielať vždy k výročnému dňu začiatku
poistenia, ktorý bol stanovený pri uzavieraní poistnej zmluvy, a to spoločne za celú poistnú zmluvu. 

3. V prípade, že bude k výročnému dňu začiatku poistenia vykonaná zmena poistnej sumy, ročnej anu-
ity, mesačnej dávky (ďalej len „poistná suma“), bude sa poistná suma a poistné k poisteniu, ktorého
sa predmetná zmena týka, dynamizovať až v najbližšom výročnom dni po vykonaní zmeny. 

4. Taktiež v prípade, ak bude k výročnému dňu začiatku poistenia dojednané ďalšie poistenie, bude sa
poistná suma a poistné k poisteniu, ktoré bolo dojednané, dynamizovať až v najbližšom výročnom
dni po vykonaní takejto zmeny.

5. S účinnosťou odo dňa začiatku oslobodenia od platenia poistného nedochádza k zvýšeniu poistné-
ho a poistných súm dynamikou. Dynamika bude obnovená od najbližšieho výročného dňa začiatku
poistenia po ukončení oslobodenia od platenia poistného. 

Článok 16
Povinnosť pravdivých a úplných odpovedí na otázky poisťovateľa

1. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. To sa týka najmä otázok na súčasné a predchá-
dzajúce ochorenia, zdravotné poruchy a ťažkosti.

2. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa môžu mať za následok prime-
rané zníženie plnenia z poistnej zmluvy, odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie plnenia
z poistnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

3. Ods. 1 a 2 platí i pre údaje, ktoré je treba oznámiť pri zmene poistenia.

Článok 17
Zánik poistenia

1. Výpoveďou v dvojmesačnej lehote
1.1. Poistenia a pripoistenia (ďalej len „poistenie“) dojednané v rámci programu Farbička ako ce-

lok, tak aj jeho jednotlivé zložky, môže vypovedať každá zo zmluvných strán do 2 mesiacov po
uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

1.2. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
2. Výpoveďou ku koncu poistného obdobia

2.1. Poistník môže písomne vypovedať jednotlivé poistenia, pri ktorých je dojednané bežné poist-
né. Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6
týždňov pred jeho uplynutím.

2.2. Poisťovateľ takto môže vypovedať úrazové pripoistenie, úrazové pripoistenie dieťaťa, pripoistenie
nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti a poistenie zodpovednosti z domácnosti.

2.3. Po výpovedi hlavného poistenia sa vypláca odbytné za hlavné poistenie vypočítané podľa kal-
kulačných zásad, ak bola vytvorená kladná hodnota hlavného poistenia (rezerva poistného).
17.2.4. V prípade zrušenia hlavného poistenia v poistnom roku, v ktorom poistené dieťa dovŕ-
ši vek minimálne 18 rokov sa odkupný poplatok neuplatňuje. 

2.5. Po výpovedi poistenia smrti s výplatou anuity, pripoistenia kritických chorôb dieťaťa, úrazové-
ho pripoistenia, úrazového pripoistenia dieťaťa, pripoistenia nezamestnanosti a pracovného
úrazu s následkom smrti, poistenia zodpovednosti z domácnosti, pripoistení oslobodenia po-
istníka a pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendi-
kepu sa odbytné neposkytuje.

2.6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
3. Dohodou zmluvných strán

3.1. Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť na ukončení poistenia dohodou, a to kedykoľvek po
zaplatení poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného.

3.2. Ak hlavné poistenie zanikne dohodou zmluvných strán po uplynutí 2 mesiacov od dátumu uza-
vretia poistnej zmluvy, poisťovateľ vyplatí poistníkovi odbytné za hlavné poistenie. 

3.3. V prípade zrušenia hlavného poistenia v poistnom roku, v ktorom poistené dieťa dovŕši vek mi-
nimálne 18 rokov sa odkupný poplatok neuplatňuje. 

3.4. V prípade, ak poistenie smrti s výplatou anuity a pripoistenie kritických chorôb dieťaťa s jedno-
razovým platením poistného zanikne dohodou zmluvných strán po uplynutí 2 mesiacov, vyplatí
poisťovateľ odbytné vo výške 90 % z rezervy poistného za toto poistenie/pripoistenie. 

3.5. V prípade, ak úrazové pripoistenia dieťaťa s jednorazovým platením poistného, zaniknú doho-
dou zmluvných strán po uplynutí 2 mesiacov, vyplatí poisťovateľ poistníkovi odbytné vo výške
95 % zaplateného poistného za tieto pripoistenia

3.6. V prípade, ak poistenie zanikne dohodou zmluvných strán do 2 mesiacov od uzavretia poistnej
zmluvy, poisťovateľ vráti poistníkovi nespotrebované poistné.

3.7. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
4. V dôsledku poistnej udalosti podľa čl. 3 ods. 3 týchto ZD

4.1. Ak nastane poistná udalosť podľa čl. 3 ods. 3 týchto ZD hlavné poistenie vznikom tejto poist-
nej udalosti zaniká. 

4.2. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. 
5. Dôsledkom neplatenia poistného

5.1. Ak nie je jednorazové alebo prvé poistné zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnos-
ti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty. 

5.2. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplate-
né pred doručením tejto výzvy. Uplynutím tejto lehoty všetky dojednané poistenia zanikajú s vý-
nimkou hlavného poistenia ktoré sa môže zmeniť na poistenie so zníženou poistnou sumou (re-
dukcia poistnej sumy) podľa čl. 5 ods. 1 VPP pre ŽP. 

5.3. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
5.4. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

6. Odstúpením od poistnej zmluvy
6.1. Ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy, vráti poisťovateľ poistníkovi zaplatené po-

istné znížené o náklady, ktoré vznikli s uzavretím a správou poistnej zmluvy. Ak poistenie zanik-
ne odstúpením podľa ods. 17.6.3. tohto článku, poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné. 

6.2. Účinným odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje od začiatku. Osoba, ktorej
bolo poskytnuté plnenie z poistnej zmluvy, od ktorej bolo odstúpené, je povinná poisťovateľo-
vi toto plnenie vrátiť.

6.3. Poistník má právo najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, od tejto poistnej
zmluvy odstúpiť podľa § 802a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od poistnej zmluvy
nadobudne účinnosť, ak bude doručené poisťovateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety.

6.4. Odstúpenie podľa ods. 17.6.3. tohto článku musí byť urobené písomne. Z odstúpenia musí byť
zrejmé, kto ho podáva, musí obsahovať predbežné číslo poistnej zmluvy, od ktorej sa odstupu-
je, prejav vôle poistníka smerujúci k zrušeniu poistnej zmluvy a musí byť podpísané a datova-
né. Ak odstúpenie podáva fyzická osoba, odstúpenie musí obsahovať meno, priezvisko a adre-
su trvalého pobytu fyzickej osoby. Ak odstúpenie podáva právnická osoba, odstúpenie musí
obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby. 

7. Odmietnutím poistného plnenia
Ak poistenie zanikne odmietnutím plnenia podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, poisťovateľ
poistné do zániku poistenia nevracia, vyplatí však odkupnú hodnotu poistenia zníženú o prípadné dlž-
né poistné. Odkupná hodnota môže byť zvýšená o vzniknutý preplatok na poistnom. Nárok na vráte-
nie preplatku nevzniká v prípade, ak poistné bolo uhradené jednorazovo. V prípade, že boli dojed-
nané úrazové pripoistenia dieťaťa s jednorazovým platením poistného, poisťovateľ po zániku vyplatí
poistníkovi 95 % zaplateného jednorazového poistného za tieto pripoistenia.

8. Okamihom zániku hlavného poistenia alebo jeho zmenou na poistenie so zníženou poistnou sumou
(redukcia poistnej sumy) zanikajú všetky dojednané poistenia a pripoistena v rámci programu Farbička.

Článok 18
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach

1. Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na poistnú zmluvu, sú upravené všeobecne záväzným právnym
predpisom platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon č. 595 / 2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslo-
bodené od dane z príjmov, ako aj odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa po-
istenia.

2. Z daňového hľadiska môžu pri poistení osôb nastať najmä nasledovné prípady:
2.1. Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, ako aj odbytné alebo jednorazové vyrov-

nanie vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia sa považuje
v zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov za príjem z kapitálového majetku. Z toh-
to príjmu sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane 19 % zo základu dane. Zákla-
dom dane pre daň vyberanú zrážkou z uvedeného príjmu je plnenie znížené o zaplatené pois-
tné (v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého
veku, podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením
z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výpla-
te z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne
celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň predchádzajúcich výplat sa za-
počíta na úhradu celkovej dane).
Zrážku dane vykoná poisťovateľ pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech da-
ňovníka. Pri výplate poistného plnenia sa bude postupovať podľa zákonov platných v čase jeho
výplaty. 

2.2. Plnenia z poistenia osôb okrem plnení z poistenia v zmysle bodu 2.1. tohto článku sa považu-
jú v zmysle § 9 ods. 2 za príjmy oslobodené od dane.

3. Informácie o daňových povinnostiach uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na Poistenie zodpoved-
nosti z domácnosti tarifa Z6. 

Článok 19
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti podané, proti jeho postupu, ústne alebo písomne. Sťažovateľ
môže ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych
kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222.
Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj emailom
na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti)
a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno,
priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsa-
hovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiada-
viek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžadu-
je dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ be-
zodkladne upovedomený.

4. V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým sťažovateľom, v rovnakej veci a neobsahuje
nové skutočnosti, poisťovateľ nie je povinný sťažnosť vybaviť a sťažovateľa o tom upovedomiť.

Článok 20
Zmeny poistenia a doručovanie písomností

1. Zmeny poistnej zmluvy a zmeny v poistení vyžadujú písomnú formu. Písomnosti sa považujú za doru-
čené až dňom potvrdenia prevzatia písomností poisťovateľom. 

2. Niektoré zmeny poistnej zmluvy a zmeny v poistení je možné vykonať aj telefonicky na telefónnom čí-
sle poisťovateľa. Prehľad týchto zmien poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. Vykona-
nie telefonických zmien poisťovateľ potvrdí písomne. V prípade, ak poistník s vykonanou zmenou ne-
súhlasí, je povinný, v lehote uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa, túto skutočnosť písomne
poisťovateľovi oznámiť

3. Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve vrátane zmeny
svojej kontaktnej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú zná-
mu kontaktnú adresu poistníka.

4. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za do-
ručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti od-
oprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň tejto
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená pois-
ťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

5. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s vy-
hotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov uskutočnených
medzi ním a poisťovateľom v súvislosti s poistením podľa tejto poistnej zmluvy, a to na technických
prostriedkoch umožňujúcich ich zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzavre-
tím poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kó-
pie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto
záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej
zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prís-
tupom tretích osôb. 

6. V prípade smrti poistníka, vstupuje do poistenia miesto poistníka druhá dospelá poistená osoba. Ak
takejto osoby niet, do poistenia miesto poistníka vstupuje poistené dieťa. To isté platí v prípade, ak
je poistníkom právnická osoba, ktorá zanikne.

Článok 21
Osobné údaje

1. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, sú povinní poskytnúť poisťovateľovi osobné údaje uvede-
né v poistnej zmluve (ďalej len „osobné údaje“) v zmysle zákona o poisťovníctve.

2. Poisťovateľ je oprávnený v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 428 / 2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) získať uvedené osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na no-
sič informácií v zmysle zákona o poisťovníctve.

3. Poistník a poistený svojím podpisom na poistnej zmluve dávajú poisťovateľovi súhlas
a) na spracúvanie osobných údajov vrátane ich poskytovania tretím stranám v súvislosti so správou

poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisťovniam za účelom zaiste-
nia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie,

b) s cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným na účely správy poistenia a na úče-
ly likvidácie poistných udalostí, do krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov, ako aj do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov,

c) na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely v súvislosti s poisťovacou činnosťou.
4. Poistník a poistený udeľujú súhlas poisťovateľovi podľa ods. 3 písm. a) a b) tohto článku na dobu do

vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie sú oprávne-
ní tento súhlas účinne odvolať. Súhlas podľa ods. 3 písm. c) tohto článku sú poistník a poistený
oprávnení kedykoľvek písomne odvolať. 

5. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči
klientovi, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na prísluš-
nej internetovej stránke poisťovateľa. 

6. Ak sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, je poistník povinný preukázať poisťovate-
ľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje jej písomným súhlasom k použitiu jej osobných údajov
za účelom správy poistenia v zmysle tejto poistnej zmluvy, plnenia podľa poistných podmienok a lik-
vidácie poistnej udalosti.

7. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu
osobných údajov poisteného, resp. oprávnených osôb.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

1. Poistná zmluva sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných vše-
obecne záväzných právnych predpisov. 

2. Pre poistnú zmluvu platí právo Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy sa
budú riešiť na príslušnom súde Slovenskej republiky.

3. V prípade, že sú ustanovenia týchto ZD v rozpore s ustanoveniami všeobecných poistných podmie-
nok, platia ustanovenia týchto ZD.

4. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD je možné sa v poistnej zmluve odchýliť.
5. Tieto ZD boli schválené dňa 15.11.2010.
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Úvodné ustanovenie

Pre zmluvné životné poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“)
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a tieto všeobecné poistné podmienky.

Spoločné ustanovenia

Článok 1
Druhy poistení

1. Poisťovateľ v rámci životného poistenia dojednáva:
- poistenie pre prípad smrti,
- poistenie pre prípad dožitia,
- poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

2. Poisťovateľ môže dojednávať aj iné druhy životného poistenia. Ak také poistenie nie je upravené
zvláštnymi predpismi alebo poistnou zmluvou, platia pre neho tie ustanovenia týchto podmienok, kto-
ré sú mu povahou a účelom najbližšie.

3. V jednej poistnej zmluve možno dojednať so životným poistením aj ďalšie druhy poistenia. Pre tieto
potom platia všeobecné poistné podmienky príslušného druhu poistenia.

Článok 2
Začiatok a koniec poistenia

1. Poistenie vstupuje do platnosti o 00. hodine dňa dohodnutého ako začiatok poistenia.
2. V poisteniach dojednaných na presne stanovenú dobu končí poistenie o 24. hodine dňa dohodnu-

tého ako koniec poistenia.

Článok 3
Uzavretie poistnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú formu, ak sa poistenie dojednáva na dobu dlhšiu
ako 1 rok.

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia. Pí-
somnými otázkami poisťovateľa vzťahujúcimi sa na uzavretie zmluvy sú i otázky týkajúce sa zdravotné-
ho stavu poisteného a ďalšie otázky potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy.

3. Poisťovateľ je oprávnený preskúmavať zdravotný stav poisťovanej osoby, a to na základe správ vyžiada-
ných s jej súhlasom od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečila, ako aj prehliadkou lekárom, kto-
rého jej sám určí.

4. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdravotného stavu dozvie, smie použiť len pre svo-
ju potrebu.

Článok 4
Poistné obdobie, poistné a doba platenia poistného

1. Poistné obdobie je dohodnuté časové obdobie, za ktoré sa platí poistné.
2. Poistné je cena za poskytovanie poistnej ochrany. Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jed-

notlivé druhy poistenia.
3. Ak je výška poistného závislá aj od veku poisteného, stanoví sa vstupný vek poisteného rozdielom ka-

lendárneho roku začiatku poistenia a kalendárneho roku narodenia poisťovanej osoby.
4. Poistné sa platí buď jednou čiastkou (jednorazové poistné) alebo vo forme bežného poistného. Bežné

poistné sa platí počas dojednanej poistnej doby. Poisťovateľ môže stanoviť sadzby, v ktorých je mož-
né poistné platiť kratšiu dobu.

5. Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je ten, kto s poisťovateľom uzavrel poistnú
zmluvu (ďalej len „poistník“), povinný zaplatiť pri uzavretí poistnej zmluvy. Následné poistné je treba
uhradiť v deň jeho splatnosti.

6. Bežné poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia. Platí sa ročne, alebo spôsobom področného
platenia, polročne, štvrťročne alebo mesačne; pri področnom platení sa príslušné poistné zvýši o prí-
platok.

7. Predĺženie lehoty pre zaplatenie následného poistného je treba s poisťovateľom dojednať písomne.
8. Pri výplate poistného plnenia je poisťovateľ oprávnený započítať prípadné nedoplatky poistného.

Článok 5
Dôsledky neplatenia poistného

1. Ak nie je na účet poisťovateľa zaplatené následné poistné do jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo zaplatené pred doručením výzvy, uplynutím tejto le-
hoty poistenie zaniká, alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou (redukcia poistnej
sumy), ak táto suma predstavuje aspoň 165,97 EUR. Poisťovateľ má nárok na poistné do dňa
zániku poistenia.

2. K účinnosti redukcie dôjde o 00. hod. prvého dňa po lehote, uplynutím ktorej inak poistenie pre ne-
platenie poistného zaniká.

3. Vo výzve na zaplatenie bude poistník písomne upozornený na právne dôsledky vyplývajúce z odse-
ku 1.

Článok 6
Oslobodenie od platenia poistného

1. V životnom poistení je poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za životné poistenie, ak mu
počas trvania poistenia bol priznaný výhradne v dôsledku úrazu invalidný dôchodok podľa predpisov
o sociálnom zabezpečení z dôvodu percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť o viac ako 70 % a ak klient nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť. Úraz musí spĺňať požiadavky
uvedené vo všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie a musí k nemu dôjsť naj-
skôr v deň začiatku poistenia.

2. Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej splatnosti poistného po priznaní
invalidného dôchodku a týka sa poistného za jeden rok trvania poistenia. Dňom priznania invalidného
dôchodku sa rozumie deň, resp. dátum, ktorý je uvedený vo výroku rozhodnutia oprávneného orgá-
nu ako deň, od ktorého sa priznáva invalidný dôchodok. Oslobodenie od platenia poistného sa pred-
lžuje vždy na ďalší rok na základe skutočnosti, že nárok na poberanie invalidného dôchodku trvá.
Oslobodenie od platenia poistného končí najneskôr uplynutím doby, na ktorú bolo platenie poistné-
ho dojednané.

3. Ak bolo v zmluve životného poistenia dojednané i úrazové poistenie, nevzťahuje sa oslobodenie od
platenia bežného poistného na toto úrazové poistenie.

4. Poistník je povinný na žiadosť poisťovateľa preukázať, že sa mu invalidný dôchodok naďalej vypláca.

Článok 7
Výpoveď poistenia, pôžička

Výpoveď v dvojmesačnej lehote
1. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpo-

vedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V tomto prípade má poisťovateľ právo
na pomernú časť poistného zodpovedajúceho dĺžke trvania poistenia.

Výpoveď s výplatou odkupnej hodnoty (odbytného)
2. Poistník môže poistenie vypovedať písomne vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom každého po-

istného obdobia, najskôr však po jednom roku platenia poistného.
3. Po výpovedi sa vypláca odbytné, vypočítané podľa kalkulačných zásad, ak je nárok na odbytné do

poistenia zahrnutý a ak bola vytvorená kladná hodnota poistenia (rezerva poistného).
4. Odbytné nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému, ale zníženej rezerve poistného, kde výška

zníženia je stanovená v kalkulačných zásadách.
5. V poistení s výplatou odkupnej hodnoty, bude vytvorená odkupná hodnota vyplatená po zániku pois-

tenia.
Vrátenie poistného
6. Na vrátenie poistného, s výnimkou preplateného poistného, nie je nárok.
Pôžička
7. Až do výšky odbytného, v súlade s ods. 2 a 4 tohoto článku, možno poskytnúť pôžičku za poplatok

vo výške príslušných úrokov. Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

8. Ak dôjde k výplate odbytného alebo k redukcii poistnej sumy, je poisťovateľ oprávnený znížiť odbyt-
né alebo redukovanú poistnú sumu s ohľadom na poskytnutú pôžičku.

Článok 8
Zmena rizikového poistenia na kapitálové poistenie

Rizikové životné poistenie dojednané na pevnú poistnú sumu je možno kedykoľvek, najneskôr však na
konci desiateho roku trvania poistenia, bez nového ohodnotenia zdravotného stavu zmeniť na kapitálové ži-
votné poistenie s rovnakou alebo nižšou poistnou sumou pre prípad smrti. Počas doby trvania poistenia do
desiatich rokov je treba právo na zmenu uplatniť najneskôr tri mesiace pred dohodnutým koncom riziko-
vého poistenia. 

Článok 9
Povinnosť pravdivých odpovedí na otázky poisťovateľa

1. Poistený je povinný odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia pravdivo a úplne. To sa týka najmä otázok na súčasné a predchádzajúce ochorenia, zdra-
votné poruchy a ťažkosti.

2. Ak poistený a poistník nie je jedna osoba, je aj poistník zodpovedný za pravdivé a úplné zodpoveda-
nie otázok.

3. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa môžu mať za následok odstú-
penie od zmluvy alebo odmietnutie plnenia.

4. Ak poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti pois-
ťovateľ poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré vznikli s uzavretím a správou poistnej
zmluvy. Poistník je povinný vrátiť poisťovateľovi to, čo bolo zo zmluvy plnené.
Ak poistenie zanikne odmietnutím plnenia podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, poisťovateľ
poistné do zániku poistenia nevracia.

5. Ods. 1 až 3 platí i pre údaje, ktoré je treba oznámiť pri zmene, alebo obnovení poistenia.
6. Po smrti poistníka vstupuje do poistenia na jeho miesto poistený. 

Článok 10
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou sa v životnom poistení rozumie smrť poisteného, ak k nej dôjde počas trvania po-
istenia, alebo ak sa poistený dožije dňa uvedeného v zmluve ako koniec poistenia, alebo ak nasta-
ne iná skutočnosť uvedená v zmluve.

2. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ po predložení poistky (viď článok 15). Poisťovateľ
môže požadovať i doklad o zaplatení posledného poistného.

3. Smrť poisteného je treba poisťovateľovi bezodkladne nahlásiť. Okrem podkladov, uvedených v ods. 2
je treba predložiť:
- úmrtný list,
- podrobnú lekársku alebo úradnú správu o príčine smrti.

4. Pre vyjasnenie povinnosti plniť môže poisťovateľ požadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykoná-
vať ďalšie potrebné prešetrenia.

Článok 11
Poistné plnenie

1. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ poistenému, v prípade jeho smrti osobe určenej v po-
istnej zmluve (ďalej len „oprávnená osoba“). Ak nie je oprávnená osoba určená, poskytne sa plnenie
osobám podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Z poistenia je poisťovateľ povinný buď poskytnúť jednorazové plnenie alebo vyplácať dôchodok,
podľa toho, čo bolo v poistnej zmluve dohodnuté.

3. Poistné plnenie je splatné v SR, a to v tuzemskej mene.
4. Poistné plnenie pre prípad smrti možno vinkulovať.
5. Vinkuláciu je možné vykonať len so súhlasom poisteného, zrušenie vinkulácie len so súhlasom toho,

v prospech ktorého bolo poistenie vinkulované. Účinnosť týchto zmien vstupuje do platnosti po do-
ručení príslušných súhlasov poisťovateľovi.

Článok 12
Poistné plnenie v prípade služby v ozbrojených silách, 

občianskych nepokojov alebo vojny
1. Poisťovateľ je povinný plniť nezávisle od toho, aká bola príčina poistnej udalosti. Poistné plnenie sa

poskytuje aj vtedy, ak poistený zomrel pri plnení služby v armáde alebo u polície alebo pri vnútorných
nepokojoch.

2. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie aj pri smrti poisteného v bezprostrednej alebo následnej súvi-
slosti s vojnovými udalosťami. V tomto prípade bude poistné plnenie obmedzené rezervou poistné-
ho, vypočítanou ku dňu úmrtia, ak zákony, alebo nariadenia dozorného úradu nenariaďujú plnenie
vyššie.

3. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na povinnosť poisťovateľa plniť, ak poistený zomrie počas svojho slu-
žobného pobytu v zahraničí a na vojnových udalostiach sa aktívne nepodieľal.

Článok 13
Obmedzenie plnenia poisťovateľa

1. Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak poistený zomrie v súvislosti s ko-
naním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť, alebo ktorým inak hrubo porušil dô-
ležitý záujem spoločnosti.

2. Ak bol trestný čin podľa odseku 1 spáchaný poisteným úmyselne a okolnosti takého prípadu to od-
ôvodňujú, môže poisťovateľ znížiť svoje plnenie o viac ako o polovicu.

3. Ak došlo k smrti poisteného následkom požitia alkoholu, alebo následkom požitia návykových alebo
toxických látok a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plne-
nie až o jednu polovicu. 

4. Oprávnená osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie poisťovateľa, toto právo nena-
dobudne, ak spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom, za ktorý bola súdom právoplat-
ne odsúdená.

5. Ak boli v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia, alebo pohlavia poisteného stanovené
nesprávne technické parametre poistenia (poistné, poistná doba, poistná suma), je poisťovateľ
oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť.

Článok 14
Obmedzenie plnenia pri samovražde poisteného

1. Pri samovražde poisteného pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia sa neplní. Poisťovateľ
v takom prípade vyplatí oprávnenej osobe miesto plnenia pre prípad smrti odbytné. V prípade, že na vý-
platu odbytného nevznikol nárok, zaniká poistenie bez náhrady.

2. V prípade samovraždy po uplynutí dvojročnej lehoty je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plne-
nie.

Článok 15
Poistka

1. Poistka slúži ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. 
2. Ak dôjde k jej strate alebo zničeniu, vydá poisťovateľ poistníkovi na jeho žiadosť a náklady druhopis

poistky. 
Vydaním druhopisu originál stráca platnosť.

Článok 16
Povinnosti poistníka

1. Oznámenia, ktoré sa týkajú poistenia, musia byť podané výhradne písomne. Oznámenia adresované
poisťovateľovi sú platné v okamihu, keď ich obdrží. Finanční agenti môžu tieto oznámenia prevziať,
ale účinnosť oznámenia je platná až po doručení poisťovateľovi.

2. Zmenu adresy je poistník povinný poisťovateľovi oznámiť ihneď.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - A
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Článok 17
Náklady, poplatky a úroky

1. Ak je poistník, alebo poisťovateľ v omeškaní s platením poistného alebo výplatou poistného plnenia,
majú nárok na úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS platnej k prvému dňu
omeškania.

Článok 18
Podiel na prebytkoch

Poistníci sa podieľajú na prípadných prebytkoch poistného podľa práve platných kalkulačných zásad.

Článok 19
Ustanovenie na zvýšenie poistného (dynamika)

1. V závislosti od indexu vývoja kúpnej sily sa vykonáva zvýšenie poistného, a tým i jemu zodpovedajú-
cej poistnej sumy. V súlade so zmenou tohoto indexu zvyšuje poisťovateľ tak minimálne poistné, ako
aj minimálne poistné sumy uvedené v práve platných kalkulačných zásadách, ak index prekročí sta-
novenú hodnotu. Ak sa tento index pohybuje pod stanovenou hodnotou, má zvýšenie poistného i po-
istných súm dobrovoľný charakter a zvýšenie minimálneho poistného i minimálnych poistných súm
odpadá.

2. Po zvýšení poistného dochádza i k zvýšeniu poistných súm bez toho, aby bolo potrebné vykonať
nové ohodnotenie zdravotného stavu.

3. K poslednému zvýšeniu poistného a poistnej sumy dochádza päť rokov pred uplynutím doby trvania
poistenia, resp. v poisteniach so skrátenou dobou platenia poistného jeden rok pred uplynutím doby
platenia poistného, najneskôr však, ak súčet vstupného veku poisteného a doby trvania poistenia
(ďalej len „technický vek“) je 60 rokov.

4. K zvýšeniu poistného a poistných súm dochádza vždy vo výročný deň začiatku poistenia.
5. Písomné oznámenie o zvýšení obdrží poistník pred termínom zvýšenia. Nároky vyplývajúce z prísluš-

ného zvýšenia majú účinnosť odo dňa zvýšenia.
6. Zvýšenie poistných súm sa vypočítava podľa technického veku poistenej osoby stanoveného ku dňu

zvýšenia a zostávajúcej doby platenia poistného. V novom poistnom sa nanovo stanovia príplatky za
področné poistné. Inak platia príslušné kalkulačné zásady.

7. Ak je zahrnuté pripoistenie, potom je jeho poistná suma zvýšená v rovnakom pomere ako v hlavnom
poistení. 

8. Všetky dojednania dohodnuté v rámci poistnej zmluvy, najmä všeobecné poistné podmienky a dis-
ponovanie s právom na prevzatie súm poistných plnení, sú pri dynamike zachované. 

9. Zvýšenie poistných súm z poistnej zmluvy neobnovuje beh lehôt článku 7, ods. 2, článku 8 a člán-
ku 14, ods.1 týchto poistných podmienok.

10. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného po termíne zvýšenia, najneskôr do 3 mesiacov po výroč-
nom dni, bude dynamika zrušená až po doručení žiadosti poisťovateľovi. Poistná suma pritom nesmie
byť nižšia ako minimálna poistná suma, ktorá je podľa kalkulačných zásad v okamihu zvýšenia pois-
tného práve platná. V opačnom prípade bude poistenie zmenené na poistenie s redukovanou pois-
tnou sumou podľa pravidiel, obsiahnutých v kalkulačných zásadách. Minimálna poistná suma podľa
kalkulačných zásad bude poisťovateľom zvýšená len v prípade, ak index vývoja kúpnej sily peňazí pre-
kročí stanovenú hodnotu.

11. Ak poistník vynechá dve zvýšenia poistného po sebe, žiadne ďalšie zvýšenie mu už nebude ponúknu-
té. So súhlasom poisťovateľa je však možné vrátiť sa k dynamike tak, že bude doplatené zvýšené pois-
tné. V poistení, ktoré sa už na dynamike nepodieľa, nesmie byť v ďalšom priebehu poistenia poistná
suma nižšia, ako minimálna poistná suma, uvedená v príslušných kalkulačných zásadách. V opač-
nom prípade bude poistenie zmenené na poistenie s redukovanou poistnou sumou podľa pravidiel,
obsiahnutých v kalkulačných zásadách.

12. Stanovenie indexu vývoja kúpnej sily je uvedené v kalkulačných zásadách. 

Článok 20
Zmena poistenia

1. Ak sa účastníci dohodnú na zmene rozsahu už dojednaného poistenia, plní poisťovateľ zo zmenené-
ho poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od zmluvne stanoveného dňa, najskôr však o 00.
hodine dňa nasledujúceho po uzavretí dohody.

2. Pri zmene poistenia so súčasnou výplatou odbytného pôvodné poistenie zaniká dňom účinnosti do-
hody o zmene.

Záverečné ustanovenia

Od predchádzajúcich ustanovení týchto všeobecných poistných podmienok, vyjmúc ustanovenie článku 3
ods. 4, článku 9 ods. 3 a 4 a článku 11 ods. 1 a 2 sa možno v poistných zmluvách odchýliť, ak si to vy-
žaduje účel a povaha poistenia.
Účinnosť VPP od 22.02.2010.

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie - A

Úvodné ustanovenie

Pre zmluvné úrazové poistenia dojednávané Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“)
platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy a zmluvné dojednania.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je úraz poisteného. Úrazom sa rozumie neočakávané a ná-
hle pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo poistenému nezávisle na jeho vôli spôsobené telesné poš-
kodenie alebo smrť. Za úraz sa považuje i stav, kedy v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na
končatinu alebo chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach väzov alebo púz-
dier. Poistná ochrana zahŕňa taktiež neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo níz-
kych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov ( s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok imunotoxických),
ktorým bolo poistenému počas trvania poistenia spôsobené nezávisle na jeho vôli telesné poškode-
nie alebo smrť. V prípade, že sa telesné poškodenie prejavilo, alebo smrť nastala po skončení pois-
tenia, poisťovateľ je povinný plniť vtedy, ak nastal úraz počas trvania poistenia.

2. Poisťovateľ plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, spôsobenej úrazom,
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze,
c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov

úrazu.
3. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vzniknú počas trvania poistenia.
4. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.
5. Do poistnej ochrany nie sú zahrnuté:

a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptic-
kých zápalovšľachových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov a epikondylitíd, náhle plat-
ničkové chrbticové syndrómy, náhle cievne príhody a odlúpenie sietnice,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením (vynímajúc nákazy tetanom, alebo besnotou,
viď článok 1, odsek 2 písm. b), choroby z povolania,

c) zhoršenie choroby následkom úrazu,
d) samovražda, pokus o ňu a úmyselné sebapoškodenie,
e) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením organizmu,
f) duševné poruchy a zmeny psychického stavu bez ohľadu na to, čím boli spôsobené.
g) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred dojednaním poistenia poškodené úrazom či ochore-

ním a ktorých percentuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo 70%

Článok 2
Výluky poistenia

(vymedzenie prípadov, keď pri poistnej udalosti nevzniká povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie)
Poisťovateľ neplní za:
1. a) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvi-

ce, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného.
Poistná ochrana je však poskytnutá, ak tieto poruchy alebo záchvaty boli spôsobené úrazom
podľa definície v čl. 1.

b) úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu, pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile
alkoholu v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej aplikácie návykových látok,

c) úraz, ktorý je priamo alebo nepriamo spôsobený vojnovými udalosťami alebo občianskou voj-
nou, úraz, ktorý vznikol pri aktívnej účasti na vnútorných nepokojoch,

d) úraz spôsobený priamo alebo nepriamo jadrovou energiou.
2. a) úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený bol členom leteckého personálu na pa-

lube havarovaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri parašutizme, paraglidingu, lie-
taní na bezmotorovom či motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne,

b) úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla
zúčastní pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich tréningových jázd.

3. a) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za úče-
lom liečenia následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná alebo si ne-
chá vykonať na svojom tele,

b) otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných látok. Poistná ochrana sa však poskytuje
deťom do dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú vylúčené otravy potravinami.

Článok 3
Obmedzenia povinnosti plniť

1. V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí,
prípadne nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.

2. Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu pl-
nenia v pomere k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje
aspoň 25%.

3. V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi
poisteného, nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primera-
ne tomu, ako uvedená skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

4. Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s ko-
naním, pri ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôleži-
tý záujem spoločnosti. Ide o také konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu ale-
bo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Článok 4
Uzavretie poistnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú formu.
2. Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia. Pí-

somnými otázkami poisťovateľa vzťahujúcimi sa na uzavretie poistnej zmluvy, sú aj otázky týkajúce sa
zdravotného stavu poisteného a ďalšie otázky potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy.

Článok 5
Začiatok a doba poistenia

1. Poistenie začína o 00. hodine prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po dni uzavretia poistnej zmlu-
vy, ak nie je zmluvou stanovené inak.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je zmluvou stanovené inak.
3. Poistenie končí o 24.00 hodine dňa, dojednaného ako koniec poistenia.
4. Poistenie končí vo výročný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov

a môže byť na žiadosť poistníka predĺžené za podmienky, že prípadné plnenie za trvalé následky úra-
zu bude vyplácané formou dôchodku.

Článok 6
Poistné, platenie poistného

1. Vstupný vek poisteného sa určí rozdielom kalendárneho roku začiatku poistenia a kalendárneho roku
narodenia poisťovanej osoby.

2. Výška poistného pre jednotlivé typy poistenia sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovateľom.
3. Prvé alebo jednorazové poistné je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy. Následné poistné je splatné

vždy prvý deň poistného obdobia.
4. Ak nie je zaplatené prvé alebo jednorazové poistné do 3 mesiacov od jeho splatnosti na účet pois-

ťovateľa, poistenie zaniká. 
Poistenie tiež zaniká, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo na účet poisťovateľa zaplatené do
jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia.

Článok 7
Podiel na prebytkoch poistného

Prípadné prebytky poistného použije poisťovateľ na zvýhodnenie poistenia formou rozšírenia jeho rozsa-
hu, zvýšenia poistných súm alebo zníženia poistného.

Článok 8
Poistné plnenie

Dojednané poistné plnenie a jeho výška vyplývajú z poistnej zmluvy. Posúdenie nároku na poistné plne-
nie sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:
1. Plnenie v prípade smrti.

Ak zomrie poistený na následky úrazu do jedného roku odo dňa, kedy k tomuto úrazu došlo, vzniká
nárok na plnenie vo výške poistnej sumy, dojednanej pre prípad smrti. Od plnenia sa odpočíta už vy-
platená suma plnenia alebo záloha na plnenie za trvalé následky tohto úrazu.

2. Plnenie za trvalé následky úrazu.
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, poisťovateľ je povinný vyplatiť z poistnej sumy toľ-

ko percent, koľkým percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia podľa tabuľky pre
hodnotenie trvalých následkov (ďalej len „oceňovacia tabuľka“, do ktorej má poistený právo
u poisťovateľa nahliadnuť, rozsah trvalých následkov po ich ustálení. V prípade, že sa neustálili
do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ sumu, ktorá zodpovedá percentu poškodenia na
konci tejto lehoty. V prípade, že oceňovacia tabuľka stanoví percentné rozpätie, určí poisťova-
teľ výšku plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu teles-
ného poškodenia spôsobeného úrazom. Oceňovaciu tabuľku môže poisťovateľ doplňovať a me-
niť v závislosti od vývoja lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Výšku poistného plnenia určuje
poisťovateľ podľa oceňovacej tabuľky platnej v dobe vzniku poistnej udalosti.

b) Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úra-
zom, poisťovateľ zníži svoje plnenie za trvalé následky o toľko percent, koľkým percentám zod-
povedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa oceňovacej tabuľky.

c) Celkové plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé následky jedného úrazu zodpovedá najviac
100% podľa oceňovacích tabuliek.

d) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu
alebo ich častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom stanoveným v oceňo-
vacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.

e) Ak poistený zomrie do jedného roka odo dňa kedy nastal úraz z príčin, ktoré s úrazom nesúvi-
sia, alebo ak zomrie do troch rokov po uplynutí jedného roka od úrazu z akejkoľvek príčiny, je
vyplatená suma, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov poisteného v čase jeho smrti, naj-
viac však suma zodpovedajúca poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu.
Toto platí v prípade, že vznikol nárok na plnenie za trvalé následky úrazu, ale doteraz nebolo
plnené.
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3. Denné odškodné pri pobyte v nemocnici.
a) Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia ná-

sledkov úrazu sa vyplatí dojednaná suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici. Celko-
vý počet dní strávených v nemocnici je daný počtom polnocí tu strávených.

b) Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospita-
lizácie sa vypláca maximálne počas doby jedného roka odo dňa úrazu.

c) Denné odškodné za pobyt v sanatóriách, zotavovniach, rehabilitačných ústavoch a kúpeľných
zariadeniach sa neposkytuje.

4. Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.
a) Ak úraz vedie k obmedzeniu pracovnej schopnosti, ktoré je dlhšie ako 21 dní, vypláca sa do-

jednaná suma denného odškodného. Doba, počas ktorej sa vypláca denné odškodné, zodpo-
vedá dobe nevyhnutného liečenia skrátenej o 21 dní. Denné odškodné je odstupňované podľa
obmedzenia, ktoré závisí od povolania alebo zamestnania poisteného. Stupeň tohto obmedze-
nia určí poisťovateľ podľa „Tabuľky pre stanovenie denného odškodného podľa povolania alebo
zamestnania poisteného“, do ktorej má poistený právo u poisťovateľa nahliadnuť.

b) Podmienkou plnenia denného odškodného je nevyhnutné liečenie dlhšie ako 21 dní. Toto lie-
čenie a jeho dĺžka musia byť doložené lekárskou správou a dokladom o pracovnej neschopnosti.

c) Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia sa poskytuje najdlhšie počas doby trvania
pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu.

d) Denné odškodné sa vypláca najdlhšie počas doby jedného roka odo dňa úrazu.

Článok 9
Výplata poistného plnenia

1. Akonáhle poisťovateľ získa všetky podklady, ktoré sú nevyhnutné na zistenie okolností, pri ktorých
došlo k poistnej udalosti, a tiež na zistenie následkov poistnej udalosti, vyplatí plnenie do 15 dní. Ak
nemôže byť došetrovanie ukončené do 1 mesiaca po tom kedy sa poisťovateľ dozvedel o poistnej
udalosti, je poisťovateľom povinný poskytnúť poistnému na požiadanie primeranú zálohu.

2. V prípade neoprávnenej požiadavky poisteného na likvidáciu poistnej udalosti, je mu poisťovateľ
oprávnený odmietnuť uhradenie nákladov, ktoré sú spojené s lekárskymi vyšetreniami, ak bol ziste-
ný podvodný úmysel poisteného.

3. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ poistenému, v prípade jeho smrti osobe určenej v po-
istnej zmluve (ďalej len „oprávnená osoba“). Ak nie je určená oprávnená osoba, poskytne plnenie
osobám podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 817 a § 473).

4. Poistné plnenie je splatné v SR a v tuzemskej mene.
5. Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do troch rokov po poistnej udalosti, znovu požia-

dať o stanovenie rozsahu trvalých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné zhoršenie. Ak tým bol
poistenému priznaný vyšší rozsah trvalých následkov úrazu, poisťovateľ je povinný zvýšené plnenie
vyplatiť do 15 dní od jeho nového stanovenia.

Článok 10
Právne vzťahy zmluvných strán

1. Ak poistený a osoba, ktorá poistenie dojednala (ďalej len „poistník“), nie je tá istá osoba, potom dis-
pozičné práva vyplývajúce z poistnej zmluvy patria poistníkovi. Poistená osoba je však spolu s pois-
tníkom zodpovedná za pravdivé zodpovedanie otázok týkajúcich sa zdravotného stavu.

2. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného dozvie, smie použiť
iba pre svoju potrebu, inak len so súhlasom poisteného.

3. Všetky ustanovenia platné pre poistníka sú zodpovedajúcim spôsobom platné aj pre jeho právnych
nástupcov a iné osoby, uplatňujúce nároky.

4. Nároky na poistné plnenia nemôžu byť pred konečným stanovením bez výslovného súhlasu poisťo-
vateľa postúpené ani zastavené.

Článok 11
Povinnosti poistníka a poisteného

1. V prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, je poistený povinný bezodkladne vyhľadať lekára. Po-
istený sa musí riadiť pokynmi lekára, a ak je to možné, prispievať k zmierneniu následkov úrazu.

2. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť, akonáhle je to objektívne možné.
3. Po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti poisťovateľ zašle formulár o oznámení poistnej uda-

losti, ktorý je potrebné pravdivo vyplniť a obratom zaslať späť poisťovateľovi. Všetky údaje týkajúce
sa poistnej udalosti je rovnako potrebné bezodkladne oznámiť.

4. Poistený je povinný zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli be-
zodkladne vyhotovené.

5. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného a vyžiadať si prehliadku poisteného
lekárom. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Náklady s tým spoje-
né, okrem náhrady ušlej mzdy poisteného, znáša poisťovateľ.

6. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi získať všetku zdravotnú dokumentáciu, ktorú si poisťova-
teľ vyžiada. Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poisteného liečili alebo vyše-
trovali aj z iných dôvodov, ako je daný úraz, a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií.

7. Ak sa úraz skončí smrťou, je potrebné oznámiť to bez zbytočného odkladu poisťovateľovi, a to aj v prí-
pade, že úraz bol už oznámený.

8. Ak poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie vo forme denného odškodného, je povinný spolu
s formulárom o oznámení poistnej udalosti zaslať poisťovateľovi fotokópiu dokladu pracovnej ne-
schopnosti, ktorá sa na tento úraz vzťahuje.

9. Poistený je povinný hlásiť poisťovateľovi dlhodobé zmeny svojho zdravotného stavu.
10. Ak je niektorá z povinností podľa ods. 1 až 9 porušená, poisťovateľ je oprávnený primerane, vzhľa-

dom k závažnosti porušenia, znížiť poistné plnenie.

Článok 12
Zmena povolania, zamestnania alebo športovej činnosti

1. Všetky zmeny súvisiace so zmenou povolania, zamestnania alebo športovej činnosti poisteného mu-
sia byť bezodkladne oznámené poisťovateľovi. Výkon vojenskej základnej (náhradnej) služby, civilná
služba alebo účasť na vojenských cvičeniach záloh sa nepovažujú za zmenu povolania alebo zames-
tnania.

2. Ak novému povolaniu, zamestnaniu alebo športovej činnosti poisteného podľa sadzobníka poisťova-
teľa platného v okamihu zmeny zodpovedá zaradenie do inej nebezpečenskej skupiny, vykoná sa
táto zmena spolu so zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu, ktorý sa kalendárne na dni zhodu-
je s dňom začiatku poistenia. Ak je tento deň dňom, ktorý v príslušnom mesiaci neexistuje, je dňom
účinnosti zmeny posledný deň v mesiaci. V prípade, že zmena povolania, zamestnania alebo špor-
tovej činnosti, ktorá by znamenala zaradenie poisteného do vyššej rizikovej skupiny, nebude ozná-
mená do vzniku poistnej udalosti, potom prípadné poistné plnenie bude krátené v pomere poistné-
ho, ktoré bolo doteraz platené, a poistného, ktoré malo byť platené v dôsledku tejto zmeny.

Článok 13
Výpoveď poistenia

1. Poistenie môže každý z účastníkov vypovedať do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpo-
vedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade má poisťovateľ prá-
vo na pomernú časť poistného, zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.

2. Poisťovateľ a poistník môžu poistenie písomne vypovedať vždy najmenej 6 týždňov pred koncom kaž-
dého poistného obdobia. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

3. Pri výpovedi poistenia s jednorazovým poistným zo strany poistníka je poisťovateľ povinný nespotre-
bované poistné poistníkovi vrátiť. Bežné poistné poisťovateľ nevracia.

Článok 14
Výplata dôchodku pri trvalých následkoch úrazu

1. Ak pri plnení za trvalé následky úrazu vznikne nárok na výplatu dôchodku (článok 5 ods. 4), potom
za každých 33,19 EUR plnenia sa vypláca dôchodok, ktorého výška je uvedená v príslušnej tabuľ-
ke, do ktorej má poistník právo u poisťovateľa nahliadnuť. 

2. Dôchodok sa vypláca ročne, a to vopred, začínajúc 1. dňom mesiaca, ktorý nasleduje po stanovení
rozsahu trvalých následkov po ich ustálení a v prípade, že sa neustálili do 3 rokov odo dňa úrazu,
podľa ich stavu ku koncu tejto lehoty. Ročné splátky sú vyplácané počas trvania života poisteného.

3. Poistený môže každoročne v priebehu troch rokov po poistnej udalosti požiadať o nový výmer, ak
nastalo podstatné zhoršenie následkov úrazu. Zvýšený dôchodok je potom splatný od ďalšej výpla-
ty dôchodku..

Článok 15
Oznámenia a prehlásenia

1. Všetky oznámenia a prehlásenia obidvoch zmluvných strán je potrebné vykonávať písomne.
2. Ak je účinnosť prehlásenia, najmä výpovede, závislá na dodržaní určitej lehoty, musí byť druhej

zmluvnej strane doručená najneskôr posledný deň tejto lehoty.
3. Finančný agent môže prijímať oznámenia a prehlásenia poistníka, ale účinnosť oznámenia je platná

až po doručení poisťovateľovi.

Záverečné ustanovenia

Ak to vyžaduje účel a povaha poistenia, je možné sa v poistných zmluvách odchýliť od čl. 2, čl. 3 ods. 1.
a 2, čl. 4, čl. 5, čl., 6 ods. 3, čl. 8, čl. 12a čl. 14.
Účinnosť VPP od 22.02.2010. 
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Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pripoistenie detských kritických chorôb (ďalej len „pripoistenie“) dojednávané Allianz – Slovenskou pois-
ťovňou, a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, týmito všeobecnými poistnými podmienkami pre pripoistenie kritických chorôb
dieťaťa (ďalej len „VPP“), poistnými podmienkami pre poistný program, v rámci ktorého je toto pripoiste-
nie možné dojednať a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Čakacia doba je 9-mesačná doba, ktorá začína plynúť odo dňa začiatku pripoistenia, resp. odo dňa
účinnosti zvýšenia dohodnutej poistnej sumy. V prípade zvýšenia poistnej sumy sa ustanovenia tých-
to VPP upravujúce čakaciu dobu vzťahujú len na zvýšenú časť poistnej sumy.

2. Poistná suma je dohodnutá suma, ktorú poisťovateľ vyplatí poistenému v prípade vzniku poistnej
udalosti, pri splnení podmienok, ktoré sú uvedené v týchto VPP. Poistná suma určuje výšku poistné-
ho plnenia.

Článok 3
Predmet pripoistenia

1. Predmetom pripoistenia je zdravie poisteného pre prípad poistnej udalosti bližšie špecifikovanej
v článku 6 týchto VPP. 

2. Pripoistenie je možné dojednať len k hlavnému poisteniu. Hlavné poistenie definujú a upravujú pois-
tné podmienky príslušného poistného programu, ktorý toto pripoistenie k hlavnému poisteniu umož-
ňuje dojednať.

Článok 4
Začiatok a zánik pripoistenia

1. Pripoistenie začína o nultej hodine dňa, ktorý nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak v poist-
nej zmluve nie je uvedené inak. 

2. Pripoistenie zaniká na základe skoršej z nasledujúcich skutočností: 
a) uplynutím poistnej doby,
b) zánikom hlavného poistenia, 
c) prvou poistnou udalosťou,
d) prvou návštevou lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov kritickej choroby v priebehu čaka-

cej doby,
e) uplynutím 8-dennej výpovednej lehoty na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán do

dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy,
f) výpoveďou ku koncu poistného obdobia zo strany poistníka, ak bolo dohodnuté bežné poistné;

výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
g) dohodou zmluvných strán,
h) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
i) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu, ak je hlavným poistením investičné život-

né poistenie, podľa poistných podmienok pre toto hlavné poistenie, redukciou poistnej sumy
hlavného poistenia, ak je hlavným poistením kapitálové životné poistenie, podľa poistných pod-
mienok pre toto hlavné poistenie, 

j) skrátením poistnej doby dohodnutej v hlavnom poistení, ak je hlavným poistením životné poiste-
nie, pod poisťovateľom stanovenú minimálnu poistnú dobu pre pripoistenie detských kritických
chorôb, 

k) odstúpením od poistnej zmluvy.
3. Ak pripoistenie zanikne na základe: 

a) ods. 2 písm. a), b), e), f), g), h), i), a j) tohto článku, má poisťovateľ právo na poistné za pripoistenie
za dobu do zániku tohto pripoistenia; poisťovateľ vráti poistníkovi nespotrebované poistné, 

b) ods. 2 písm. c) tohto článku má poisťovateľ právo na poistné za pripoistenie do konca poistné-
ho obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť; jednorazové poistné patrí poisťovateľovi aj v tých-
to prípadoch vždy celé, 

c) ods. 2 písm. d) tohto článku, poisťovateľ vráti poistníkovi celé zaplatené poistné,
d) ods. 2 písm. k) poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné, ak sa nejedná o odstúpenie po-

istníka podľa § 802a ods. 1 Občianskeho zákonníka, znížené o náklady, ktoré vznikli s uzavre-
tím a správou poistnej zmluvy; osoba, ktorej bolo z odstúpenej poistnej zmluvy plnené je povin-
ná toto plnenie vrátiť poisťovateľovi. 

4. Ak bolo v pripoistení dohodnuté jednorazové poistné a toto pripoistenie zaniklo podľa ods. 2 písm.
g) tohto článku po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, ustanovenie ods. 3
písm. a) tohto článku sa neuplatní a poisťovateľ vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu podľa kalkulač-
ných zásad.

Článok 5
Poistné

1. Poistník platí poistné za pripoistenie spolu s poistným za hlavné poistenie.
2. Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je splatné v deň začiatku pripoistenia. Pois-

tné za ďalšie poistné obdobie je splatné vždy prvý deň tohto poistného obdobia.

Článok 6
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je vznik prvej kritickej choroby zo zoznamu kritických chorôb bližšie špecifikova-
ných v ods. 3 tohto článku, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
a) prvá návšteva lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov kritickej choroby sa uskutoční po uply-

nutí čakacej doby,
b) kritická choroba vznikne v priebehu trvania pripoistenia, najskôr však po uplynutí čakacej doby 

a
c) kritická choroba nevznikne v dôsledku niektorej z nasledovných skutočností:

ca) jej zámerným privodením, zámerným sebapoškodením alebo pokusom o samovraždu,
cb) priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej ener-

gie; avšak, ak je tomuto riziku vystavený poistený v rámci liečebného procesu pod lekár-
skym dohľadom, poskytuje poisťovateľ plnú poistnú ochranu,

cc) spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý poisteného súd právoplatným rozsudkom
uzná vinným.

2. Územná platnosť poistnej ochrany nie je obmedzená. Avšak, ak je niektoré z ochorení uvedených
v ods. 3 tohto článku diagnostikované alebo niektorá z operácií uvedených v ods. 3 tohto článku vy-
konaná mimo územia Slovenskej republiky, je poistený povinný na žiadosť poisťovateľa bezodkladne
doručiť poisťovateľovi potvrdenie o vzniku tohto ochorenia alebo potvrdenie o vykonaní tejto operá-
cie vyhotovené lekárom zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky. Ak poistený tejto
žiadosti poisťovateľa nevyhovie, nevznikne poisťovateľovi povinnosť plniť.

3. Kritickou chorobou sa na účely tohto pripoistenia rozumie každé z nasledovných ochorení a operá-
cií pri splnení všetkých podmienok uvedených v jej vymedzení: 
3.1. Rakovina

3.1.1. Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou, ak je toto ochorenie diagnostikované poistenému a poistený
prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania tohto ochorenia.
Rakovinou sa rozumie histologicky overený zhubný nádor, charakterizovaný neuspo-
riadaným rastom a šírením nádorových buniek do okolitých tkanív a orgánov, sarkóm,

leukémia, zhubné ochorenie lymfatického systému (napr. Hodgkinova choroba druhé-
ho stupňa) alebo nezhubný nádor mozgu, ktorý sa nedá operatívne odstrániť. Diagnó-
za musí byť stanovená podľa medzinárodnej klasifikácie (TNM) v špecializovanom
zdravotníckom zariadení.
Kritickou chorobou nie je prvé štádium Hodgkinovej choroby, nezhubné nádory, pre-
malignity a mikroinvazívne nerozvinuté maligné zmeny, nádorové ochorenia v prítom-
nosti HIV nákazy, neinvazívne zhubné nádory „in situ“ odstrániteľné chirurgicky bez
ďalších následkov, rakovina kože s výnimkou malígneho melanómu / melanoblastómu.

3.1.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),
b) potvrdená fotokópia histologického nálezu s číslom preparátu,
c) potvrdená kópia operačného protokolu, ak bola uskutočnená operácia.

3.2. Operácia srdcových chlopní
3.2.1. Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí operácii, pri ktorej je poistenému zave-
dená operačnou cestou náhrada mitrálnej, pulmonálnej alebo trikuspidálnej srdcovej
chlopne a chlopne aorty na základe získanej hemodynamicky významnej srdcovej
vady a poistený potom ako sa jej podrobí prežije dobu 30 dní.
Kritickou chorobu však nie je vykonanie zákroku bez otvorenia hrudníka (angioplasti-
ka, balónová dilatácia, laserová operácia) a pri vykonaní operácií chlopní bez použitia
protézy.

3.2.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená fotokópia komplexnej správy z odborného pracoviska, kde bola operá-

cia vykonaná (s uvedením dátumu operácie),
b) potvrdená fotokópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu

prejavujúcich sa príznakov ochorenia srdcových chlopní. 
3.3. Chronická obštrukčná choroba pľúc

3.3.1. Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou v prípade súčasného splnenia všetkých troch nasledovných kri-
térií trvajúcich dlhšie ako dvanásť mesiacov:
a) trvalé klinické príznaky (ťažká a stredne ťažká perzistujúca astma/obštrukcia pľúc)

či záchvat viac ako 1x týždenne (ľahká perzistujúca astma); časté nočné príznaky;
b) trvalá potreba liečby bronchodilatačnými liekmi (beta-mimetiká, aminofylin) či trvalé

podávanie kortikoidov;
c) c. odchýlky v pľúcnom funkčnom vyšetrení – FEV1 _ 60% náležitej hodnoty.

Kritickou chorobou nie je, ak bola poistenému pred začiatkom poistenia diagnos-
tikovaná astma, chronické ochorenie pľúc alebo priedušiek.

3.3.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu chronická obštrukčná choroba pľúc (s uvedením dátu-
mu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),

b) potvrdené kópie pneumologického / alergologického vyšetrenia, spirometrie
(objem úsilného výdychu za 1 s (FEV1)

c) lekárska správa od odborného lekára po 12 mesiacoch od diagnostikovania
ochorenia s potvrdením nutnosti trvalej liečby bronchodilatačnými liekmi s úda-
jom o frekvencii záchvatov.

3.4. Chronické zlyhanie obličiek
3.4.1. Vymedzenie kritickej choroby

Chronické zlyhanie obličiek ťažkého stupňa je kritickou chorobou, ak sú lekársky sta-
novené trvalé zmeny na oboch obličkách s nutnosťou trvalej dialýzy a poistený sa lie-
či na umelej obličke aspoň tri mesiace. 
Kritickou chorobou nie je zlyhanie alebo odstránenie jednej obličky alebo kompenzo-
vaná nedostatočnosť obličiek.

3.4.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená kópia rozhodnutia o zaradení do trvalej dialyzačnej liečby,
b) lekársky správa z dialyzačného strediska po troch mesiacoch trvania liečby ume-

lou obličkou (s dátumom začiatku liečby).
3.5. Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov

3.5.1. Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou, ak sa poistený podrobí nevyhnutnej transplantácii životne dôle-
žitých orgánov, a to srdca, pľúc, pečene, obličiek, pankreasu (podžalúdkovej žľa-
zy) , kostnej drene a tenkého čreva poisteného a poistený potom ako sa jej podro-
bí prežije dobu 30 dní.
Kritickou chorobou nie je podrobenie sa autotransplantácii kostnej drene.

3.5.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená fotokópia komplexnej lekárskej správy z odborného pracoviska, kde

bola transplantácia vykonaná (s uvedením dátumu operácie),
b) potvrdená fotokópia lekárskej správy s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu

prejavujúcich sa príznakov ochorenia srdca, pľúc, pečene, obličiek, pankreasu
(podžalúdkovej žľazy), kostnej drene alebo tenkého čreva.

3.6. Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
3.6.1. Vymedzenie kritickej choroby

Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín v dôsledku úrazu alebo ocho-
renia je kritickou chorobu po troch mesiacoch trvania ochrnutia.
Kritickou chorobu nie je ochrnutie jednej končatiny, čiastočné ochrnutie, monoplégia
a prechodné ochrnutie.

3.6.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),
b) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po

3 mesiacoch od diagnostikovania úplného ochrnutia.
3.7. Slepota oboch očí

3.7.1. Vymedzenie kritickej choroby
Nenávratná strata schopnosti vidieť na obe oči (úplná nevidomosť) v dôsledku úrazu
alebo ochorenia je kritickou chorobou po troch mesiacoch nepretržitého trvania sle-
poty odo dňa, kedy bola lekárom špecializovaného zdravotníckeho zariadenia stano-
vená diagnóza. Kritickou chorobou však nie je postihnutie jedného oka slepotou.

3.7.2.Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená fotokópia lekárskej správy z odborného pracoviska o priebehu straty

zraku (s dátumom diagnostikovania úplnej straty zraku),
b) potvrdené kópie vyšetrení v rámci diagnostiky straty zraku,
c) lekárska správa od odborného lekára po troch mesiacoch trvania slepoty.

3.8. Hluchota oboch uší (strata sluchu) 
3.8.1. Vymedzenie kritickej choroby

Úplná, trvalá a nezvratná strata sluchu oboch uší spôsobená chorobou (vonkajšieho,
stredného alebo vnútorného ucha) alebo úrazom je kritickou chorobou po 3 mesia-
coch nepretržitého trvania hluchoty odo dňa, kedy bola lekárom špecializovaného
zdravotníckeho zariadenia stanovená diagnóza (úplná hluchota – neschopnosť vnímať
zvuk a rozumieť reči aj s najvýkonnejším slúchadlom). 

Všeobecné poistné podmienky pre pripoistenie kritických chorôb dieťaťa
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Hluchota musí byť potvrdená komplexným vyšetrením: tónovou a slovnou audiometri-
ou, objektívnou audiometriou (BERA), tympanometriou a vyšetrením reflexov stredouš-
ných svalov.

3.8.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená fotokópia lekárskej správy z odborného pracoviska o priebehu straty

sluchu (s dátumom diagnostikovania úplnej straty sluchu),
b) potvrdené kópie vyšetrení v rámci diagnostiky straty sluchu (tónová a slovná audi-

ometria, objektívna audiometria (BERA), tympanometria a vyšetrenie reflexov stre-
doušných svalov),

c) lekárska správa od odborného lekára po troch mesiacoch trvania hluchoty.
3.9. Chronická vírusová hepatitída

3.9.1. Vymedzenie kritickej choroby
Je kritickou chorobou, pokiaľ je preukázaný zápal pečene trvajúci dlhšie ako 6 mesia-
cov . Pre preukázanie zápalu je rozhodujúce opakované stanovenie patologických
hodnôt laboratórnych parametrov (bilirubín, tzv. pečeňové testy, krvný obraz, príp. he-
mokoagulačné vyšetrenie), pozitívne markery potvrdzujúce vírusový pôvod ochorenia.

3.9.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledujúce dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu chronickej vírusovej hepatitídy (s uvedením dátumu, ku
ktorému bola diagnóza stanovená),

b) potvrdené kópie vyšetrení v rámci diagnostiky chronického vírusového ochorenia
pečene s uvedením dátumu vyšetrenia: 
- opakované vyšetrenie laboratórnych parametrov (bilirubín, tzv. pečeňové tes-

ty, krvný obraz, príp. hemokoagulačné vyšetrenie), 
- pozitívne markery potvrdzujúce vírusový pôvod ochorenia
- sonografické vyšetrenie pečene 

c) lekárska správa od odborného lekára po 6 mesiacoch od diagnostikovania víru-
sového zápalu pečene s potvrdením pretrvávajúcich známok zápalu.

3.10. Kliešťová a bakteriálna encefalitída
3.10.1. Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak je špecializovaným neurologickým zdravotníckym zariade-
ním diagnostikovaný zápal mozgového tkaniva, prípadne aj miechy. V prípade kliešťo-
vej encefalitídy musí byť zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou infekciou pre-
nesenou kliešťom. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom s typickým klinic-
kým obrazom. Toto ochorenie trvá nepretržite aspoň tri mesiace od jeho diagnostiko-
vania a má za následok také postihnutie poisteného, že poistený nie je schopný vyko-
návať samostatne najmenej tri denné činnosti bežného života, ako je napr. neschop-
nosť samostatného okúpania sa alebo sprchovania; neschopnosť samostatne sa
obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie; neschopnosť dodržania osobnej hygie-
ny; neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť (neznamená neschopnosť prípravy jedla); ne-
schopnosť ovládať moč a stolicu; alebo je trvalo pripútaný na lôžko, tak že sa nezaobí-
de bez trvalej opatery.
Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať nepretržite minimálne tri mesiace.

3.10.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného neurologic-

kého pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola
diagnóza stanovená), 

b) potvrdená fotokópia výsledkov vyšetrenia krvných testov a neurologického vyše-
trenia, (CT – počítačová tomografia alebo MR – magnetická rezonancia),

c) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po
troch mesiacoch nepretržitého postihnutia od dátumu diagnostikovania ochore-
nia s potvrdením nutnosti trvalej opatery.

3.11. Diabetes mellitus I. typu
3.11.1. Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou v prípade jednoznačného stanovenia diagnózy (prítomná hyper-
glykémia, vysoké hladiny HbA1c, nízka hladina C peptidu, príp. markery autoimunitné-
ho procesu proti B-bunkám Langerhansových ostrovčekov) a pri trvalej nutnosti pod-
ávania inzulínu minimálne 3 mesiace od dátumu diagnostikovania ochorenia.

3.11.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu diabetes mellitus I. typu (s uvedením dátumu, ku ktoré-
mu bola diagnóza stanovená),

b) potvrdené kópie laboratórnych vyšetrení v rámci diagnostiky a liečby ochorenia
hladiny glykémie, hladina HbA1c, hladina C peptidu, markery autoimunitného
procesu proti B-bunkám Langerhansových ostrovčekov

c) lekárska správa od odborného lekára po 3 mesiacoch od diagnostikovania dia-
betes mellitus s potvrdením nutnosti liečby inzulínom.

3.12. Cievna mozgová príhoda (mŕtvica) 
3.12.1. Vymedzenie kritickej choroby

Je kritickou chorobou, ak je zistené intracerebrálne alebo subarachnoidálne krváca-
nie alebo mozgová ischemia, ktoré sú objektívne doložené neurologickým nálezom
a CT vyšetrením centrálnej nervovej sústavy a príznaky postihnutia pretrvávajú 3 me-
siace odo dňa diagnostikovania centrálnej mozgovej príhody. 
Kritickou chorobou nie je dočasná neurologická symptomatológia (TIA, PRINT).

3.12.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného neurologic-

kého pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola
diagnóza stanovená),

b) potvrdená fotokópia výsledkov neurologického vyšetrenia (CT - počítačová tomo-
grafia, angiografia alebo MR - magnetická rezonancia),

c) výsledky neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch odo dňa diagnostikovania
centrálnej mozgovej príhody.

3.13. Kóma
3.13.1. Vymedzenie kritickej choroby

Kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné potre-
by vyžadujúci použitie prístrojov na zaistenie podpory základných životných funkcií
(systémov) trvajúci minimálne 96 hodín a majúci za následok neurologické poškode-
nie, ktorého príznaky pretrvávajú 3 mesiace odo dňa upadnutia do kómy. (Stav musí
byť potvrdený odborným lekárom a musí byť v lekárskom sledovaní nepretržite mini-
málne 3 mesiace.)
Kritickou chorobou nie je poúrazová kóma. Kritickou chorobou tiež nie je kóma, ktorá
vznikla v dôsledku nadmerného požitia alkoholu, drog alebo liekov.

3.13.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia hospitalizačnej správy z nemocnice alebo odborného pracovis-

ka s potvrdením stavu bezvedomia trvajúceho minimálne 96 hodín, ktoré stanovi-
lo diagnózu (s uvedením dátumu upadnutia do bezvedomia),

b) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po
3 mesiacoch od diagnostikovania kómy.

3.14. Strata končatiny
3.14.1. Vymedzenie kritickej choroby

Úplná amputácia jednej alebo viacerých končatín nad lakťom alebo nad kolenom me-
dicínsky indikovaná. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom.
Kritickou chorobou nie je poúrazová strata končatín. 

3.14.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice, kde bola operácia vykonaná,
b) lekárska správa od odborného lekára, ktorý stanovil nutnosť operácie so základ-

nou diagnózou, ktorá bola dôvodom amputácie (s uvedením dátumu, ku ktorému
bola táto diagnóza stanovená),

c) potvrdená kópia operačného protokolu s dátumom operácie.
3.15. Bakteriálna meningitída

3.15.1. Vymedzenie kritickej choroby
Zápalové ochorenie blán mozgu (meningov) alebo miechy s typickým klinickým obra-
zom a špecifickým nálezom na CT, alebo MR mozgu, prípadne v likvore. Toto ochore-
nie trvá nepretržite aspoň 3 mesiace od jeho diagnostikovania a má za následok také
postihnutie poisteného, že poistený nie je schopný vykonávať samostatne najmenej tri
denné činnosti bežného života, ako je napr. neschopnosť samostatného okúpania sa
alebo sprchovania; neschopnosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť
oblečenie; neschopnosť dodržania osobnej hygieny; neschopnosť sa sám napiť, na-
kŕmiť (neznamená neschopnosť prípravy jedla); neschopnosť ovládať moč a stolicu;
alebo je trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez trvalej opatery.
Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať nepretržite minimálne 3 mesiace.

3.15.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice, alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stano-
vená), 

b) potvrdená fotokópia výsledkov vyšetrenia krvných testov príp. likvoru a neurolo-
gického vyšetrenia (CT alebo MR mozgu),

c) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po
3 mesiacoch od diagnostikovania bakteriálnej meningitídy s potvrdením nutnosti
trvalej opatery.

3.16. Apalický syndróm
3.16.1. Vymedzenie kritickej choroby

Celková nekróza mozgovej kôry pri zachovaných funkciách mozgového kmeňa. Diag-
nóza musí byť potvrdená odborným lekárom, s nálezom potvrdeným CT a/alebo MR
vyšetrením mozgu. Stav musí byť v lekárskom sledovaní minimálne 1 mesiac.

3.16.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice, alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stano-
vená), 

b) potvrdená fotokópia výsledkov vyšetrenia CT a/alebo MR mozgu),
c) l ekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po

1 mesiaci od diagnostikovania apalického syndrómu.
3.17. Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anémia)

3.17.1. Vymedzenie kritickej choroby
Jednoznačne stanovená diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom na základe
výsledku z biopsie kostnej drene. V krvnom obraze musí byť potvrdená makrocytová
anémia, neutropénia, trombocytopénia a je potrebná liečba aspoň jednej z nasledujú-
cich: imunosupresívna liečba, transfúzna liečba, liečba dreň stimulujúcimi prostriedka-
mi minimálne 3 mesiace.

3.17.2. Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:
a) potvrdená kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska,

ktoré stanovilo diagnózu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stano-
vená),

b) potvrdená fotokópia výsledkov biopsie kostnej drene, krvný obraz – kde musí byť
potvrdená makrocytová anémia, neutropénia, trombocytopénia,

c) lekárska správa od odborného lekára s potvrdením aspoň jednej z nasledujúcich:
imunosupresívna liečba, transfúzna liečba, liečba dreň stimulujúcimi prostriedka-
mi trvajúca minimálne 3 mesiace.

Kritickou chorobou nie je choroba liečená autotransplantáciou. 

Článok 7
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému v prípade vzniku poistnej udalosti.
2. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť, 

a) ak k poistnej udalosti dôjde:
aa) v dôsledku nedodržovania liečebných a režimových opatrení doporučených lekárom,
ab) v dôsledku nadmerného požívania alkoholu alebo vedomej aplikácie návykových látok,
ac) v súvislosti s vojnou, inváziou, činnosťou zahraničného nepriateľa, vojenskými akciami

(bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie), občianskou vojnou, povstaním,
vzburou, štrajkom, občianskymi nepokojmi, vojenskou alebo uzurpovanou mocou, repre-
sívnymi zásahmi štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek štátu, vojnovými udalosťami,
aktívnou činnosťou poisteného pre politickú organizáciu alebo v súvislosti s ňou,

b) ak poistník alebo poistený nesplní povinnosti uvedené v príslušných ustanoveniach Občianske-
ho zákonníka, týchto VPP a poistných podmienkach hlavného poistenia, a ak nesplnenie povin-
nosti malo vplyv na možnosť riadneho prešetrenia povinnosti poisťovateľa plniť, 

c) ak zistí, že nepravdivé alebo neúplné údaje o zdravotnom stave poisteného mali vplyv na stano-
venie nižšieho poistného. Zníženie poistného plnenia sa vykoná v pomere poistného, ktoré bolo
doposiaľ platené a poistného, ktoré by malo byť platené v prípade uvedenia pravdivých a úpl-
ných údajov o zdravotnom stave poisteného.

3. Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že nastala poistná uda-
losť, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a doložiť riadne vyplnené poisťo-
vateľom stanovené tlačivo na oznámenie poistnej udalosti z pripoistenia detských kritických chorôb
a dokumenty uvedené v článku 6 ods. 3 týchto VPP týkajúce sa príslušnej kritickej choroby, ktorá je
príčinou vzniku poistnej udalosti. 

4. Za účelom overenia a potvrdenia vzniku poistnej udalosti je poistený na základe žiadosti poisťovate-
ľa povinný: 
a) podrobiť sa dodatočnému vyšetreniu u lekára určeného poisťovateľom, a to do jedného mesia-

ca od doručenia výzvy poisťovateľa, 
b) doložiť iné dokumenty ako dokumenty uvedené v ods. 3 tohto článku.

5. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, po skončení vyšetrenia potrebného na zistenie rozsahu povin-
nosti poisťovateľa plniť. 

6. Ak poisťovateľ nemôže ukončiť vyšetrenie poistnej udalosti do jedného mesiaca od dátumu oznáme-
nia poistnej udalosti, je povinný poistenému na jeho písomnú žiadosť a po doložení nevyhnutných
dokladov poskytnúť primeraný preddavok. 

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, spôsob vybavovania sťažností, podmienky doru-
čovania písomností, podmienky spracúvania osobných údajov, právo štátu vzťahujúce sa na toto pri-
poistenie a prípadné ďalšie skutočnosti a údaje sa riadia alebo sú uvedené v poistných podmienkach
príslušného poistného programu, ktorý toto pripoistenie k hlavnému poisteniu umožňuje dojednať.

2. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa v poistnej zmluve odchýliť.
3. Tieto VPP boli schválené dňa 22.02.2010.
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pre poistenie zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička (ďalej len „VPP-F“).

Článok 2
Výklad pojmov

1. Blízka osoba: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky;
za blízku osobu sa považuje aj druh/družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným
v spoločnej domácnosti.

2. Dátum splatnosti poistného: prvý deň príslušného poistného obdobia.
3. Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou: je žiarenie alebo kontaminácia z akého-

koľvek jadrového paliva alebo akéhokoľvek jadrového odpadu vzniknutého spaľovaním jadrového pa-
liva, rádioaktívnymi, toxickými, explozívnymi alebo inými nebezpečnými vlastnosťami akéhokoľvek ja-
drového zariadenia alebo akejkoľvek jeho jadrovej súčasti.

4. Poistné obdobie: obdobie, za ktoré poistník platí bežné poistné.
5. Poistník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je

povinná platiť poistné.
6. Poistený: 

a) osoba poistená hlavným poistením,
b) osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou poistenou hlavným poistením.

7. Poistný rok: obdobie trvajúce jeden rok, ktoré začína plynúť výročným dňom a končí dňom pred na-
sledujúcim výročným dňom.

8. Škodová udalosť: udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa plniť a nas-
tala počas trvania poistenia.

9. Technická hodnota (časová cena): východisková hodnota (nová cena) znížená o výšku opotrebe-
nia alebo iného znehodnotenia.

10. Teroristický čin: čin, vrátane použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín
osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou, vykonaný z poli-
tických, náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu
moc alebo zastrašiť verejnosť.

11. Ušlý zisk: to, čo poškodený mohol získať, keby nevznikla škoda. Podstatou ušlého zisku je ujma vy-
jadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode vecí, t. j. keby ne-
bolo došlo k vzniku škody. 

12. Vodovodné zariadenie: privádzacie, odvádzacie alebo odpadové potrubie, armatúry, pevne pripo-
jené zariaďovacie predmety (napr. WC misa a splachovacie zariadenie, pisoár, výlevka, drez, vaňa,
sprcha, umývadlo a pod.), zariadenia na ohrev vody alebo iné zariadenia (napr. bazén a jeho prídav-
né zariadenia).

13. Vojnové udalosti: vojna, invázia, činy zahraničného nepriateľa, nepriateľské akcie alebo vojne pod-
obné operácie bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vojna vyhlásená. 

14. Vnútorné nepokoje: občianska vojna, vzbura, občianske nepokoje nadobúdajúce rozmery rovna-
júce sa ľudovému povstaniu, vojenská vzbura, povstanie, rebélia, revolúcia, stanné právo alebo stav
obliehania alebo akákoľvek udalosť alebo príčina, ktoré vedú k vyhláseniu alebo udržaniu stanného
práva alebo stavu obliehania, konfiškácii, zabraniu pre vojenské účely, rekvirácii alebo znárodneniu.

15. Vykurovací systém: rozvody etážového, resp. ústredného vykurovania, armatúry, vykurovacie tele-
sá (radiátory), kotly etážového alebo ústredného kúrenia, zariadenia solárneho systému pevne pripo-
jené na potrubie ústredného, etážového, diaľkového kúrenia alebo solárneho systému.

16. Výročný deň: deň, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Ak takého dňa v príslušnom mesiaci niet, výročným dňom je posledný deň príslušného mesiaca.

Článok 3
Vymedzenie poistnej udalosti

Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-F spojená po-
vinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

Článok 4
Doba poistenia, platenie a výška poistného

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je uvedené alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Poistné obdobie môže byť v poistnej zmluve dohodnuté ročné, polročné, štvrťročné alebo mesač-

né. Poistné sa hradí za jednotlivé poistné obdobia a je splatné v prvý deň poistného obdobia.
3. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve.
4. Poistné platené prostredníctvom peňažného ústavu alebo pošty sa považuje za zaplatené v deň pri-

písania úhrady poistného na účet poisťovateľa, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

Článok 5
Poistná suma

Poistná suma je suma, ktorú určí poistník a je uvedená v poistnej zmluve.

Článok 6
Právne vzťahy

1. Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a VPP-F platné pre poistníka platia primerane aj pre
poisteného. Povinnosťou poistníka je oboznámiť poisteného s poistnou zmluvou a VPP-F.

2. Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výlučne osoba oprávnená konať v jej mene alebo
osoba splnomocnená.

3. Poisťovateľ má právo overovať pravdivosť a úplnosť údajov potrebných na výpočet poistného a pois-
tného plnenia a používať zistené údaje na účely správy poistenia, likvidácie poistných udalostí a sta-
novenie povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

Článok 7
Začiatok poistenia

Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy poistníkom, ak v poistnej
zmluve nie je dohodnutý iný, neskorší začiatok poistenia.

Článok 8
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným inému:
a) na zdraví, 
b) na veci.

2. Poistený je aj ušlý zisk, vyplývajúci zo škôd uvedených v ods. 1 tohto článku.

Článok 9
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného alebo osôb žijúcich s poisteným v spoločnej do-
mácnosti, (ďalej pre účely tohto poistenia len „poistený“), za škodu spôsobenú v dôsledku svojho ko-
nania alebo vzťahu inému.

2. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu dojednaného poistného plnenia (čl. 14 tých-
to VPP-F) nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody uvedenej v čl. 8
týchto VPP-F a vynaložené náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, dávky poskytnuté z nemo-
cenského poistenia alebo z dôchodkového zabezpečenia, ak je povinný ich nahradiť podľa všeobec-
ne záväzných právnych predpisov a ak ide o škodu spôsobenú bežnou činnosťou, a to najmä:
a) v súvislosti s činnosťou v domácnosti, so starostlivosťou o domácnosť, s vedením domácnosti

alebo prevádzkou zariadenia domácnosti; pre účely tohto poistenia sa pod pojmom domácnosť
rozumie domácnosť v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve v Poistení zodpovednosti
z domácnosti,

b) na rekreácii, resp. rekreačnom/dovolenkovom pobyte, rekreačnom športovaní alebo jazdou na
koni, okrem jazdy na koni, ktorého chová alebo vlastní poistený, 

c) poisteným ako chodcom alebo spôsobenú pri vedení ručného vozíka alebo vozíka pre zdravot-
ne postihnuté osoby alebo jazdou na bicykli, kolobežke, trojkolke alebo štvrokolke,

d) v súvislosti s vlastným štúdiom alebo vzdelávaním a činnosťami s tým súvisiacimi,
e) v súvislosti s chovom alebo vlastníctvom zvierat poisteným, ak ďalej nie je uvedené inak,
f) pri používaní plavidiel výlučne na rekreačné účely (kanoe, kajaky, veslice, windsurfingy, šliapa-

cie člny, nemotorové člny nepodliehajúce evidencii plavidiel v zmysle zákona o vnútrozemskej
plavbe), 

g) osobami poverenými poisteným starostlivosťou o jeho domácnosť alebo na vykonávanie domá-
cich prác, pri výkone tejto činnosti. 

Článok 10
Miesto poistenia

Miestom poistenia v poistení zodpovednosti z domácnosti je územie Slovenskej republiky.

Článok 11
Zmena a zánik poistenia

1. Poistnú zmluvu možno zmeniť len na základe písomnej dohody poistníka a poisťovateľa.
2. V prípade smrti poistníka alebo v prípade zániku právnickej osoby, ktorá je poistníkom, prejdú práva

a povinnosti poistníka, vyplývajúce mu z poistnej zmluvy, na poisteného, ak nie je výslovne uvedené inak.
3. Poistník aj poisťovateľ môže poistenie vypovedať do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy;

výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
4. Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť daná písomne najnes-

kôr šesť týždňov pred jeho uplynutím.
5. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, keď poistné za ďalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zapla-
tenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozor-
nenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

6. Ak zanikne poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo bežné poistné zaplatené, je
poisťovateľ povinný nespotrebovanú časť poistného vrátiť, ak ďalej nie je uvedené inak.

7. Poistník aj poisťovateľ môžu po poistnej udalosti poistenie vypovedať. Výpoveď musí byť daná písom-
ne, najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí poistného plnenia alebo po jeho zamietnutí; výpo-
vedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenia zanikne

8. Ak poisťovateľ zistí, že poistník alebo poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovedal na pí-
somné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia, môže poisťovateľ od poistnej zmlu-
vy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok alebo pri zistení uvedených skutoč-
ností poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď
takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
Zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali, pričom poisťovateľ má
právo na odpočítanie nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy.

9. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ
právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťova-
teľ oprávnený upraviť, najmä ak dôjde k rastu nákladov na správu poistenia a k nepriaznivému vývo-
ju škodovosti poistenia. Poisťovateľ je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi najneskôr
v lehote 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak poistník do konca poistného obdobia ozná-
mi poisťovateľovi, že so zmenou výšky poistného pre ďalšie poistné obdobie nesúhlasí, zaniká pois-
tenie ku koncu poistného obdobia. 

10. Poistenie zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička zanikne aj z dôvodov, ktoré sú ako dô-
vod zániku tohto poistenia bližšie špecifikované v poistných podmienkach príslušného poistného
programu, ktorý toto poistenie k hlavnému poisteniu umožňuje dojednať.

Článok 12
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený, každý zvlášť, sú povinní dodržiavať nasledujúce povinnosti:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného

poistenia alebo poistnej udalosti,
b) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že uzavrel obdobné poistenie zodpovednosti ako je poiste-

nie zodpovednosti podľa týchto VPP-F aj u iného poisťovateľa,
c) písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu údajov, vrátane adresy a osobných údajov,

ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy, a to najneskôr do 5 pracovných dní od takej
zmeny,

d) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a po-
vinnosti uvedené v týchto VPP-F,

e) dodržiavať technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti a ďalšie predpisy,
ktoré upravujú uvedenú oblasť (napr. vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmien-
kach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spo-
trebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a po-
užívaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v znení neskorších
predpisov) a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

f) platiť poistné včas podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
2. Poistený je ďalej povinný:

a) pred opustením miesta poistenia na čas dlhší ako 7 dní, uzavrieť prívodný vodovodný ventil do
miesta poistenia uvedeného v poistnej zmluve,

b) vykonať také opatrenia, aby voda vo vodovodnom zariadení alebo vykurovacom systéme neza-
mrzla, 

c) písomne nahlásiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti spôsobenej inému do 15 dní od jej vzniku, 
d) vykonať všetky úkony potrebné na zabezpečenie prechodu práva na náhradu škody spôsobe-

nej poistnou udalosťou na poisťovateľa, najmä uplatniť si včas všetky nároky na náhradu škody
voči inému. 

3. Okrem povinností uvedených v ods. 1 a ods. 2 tohto článku je poistený povinný poisťovateľovi
oznámiť, že:
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody,
b) právo na náhradu škody bolo uplatnené na súde alebo inom príslušnom orgáne,
c) v súvislosti so škodovou udalosťou bolo voči nemu začaté trestné konanie a oznámiť, kto je jeho

právnym zástupcom.
4. Poistený je ďalej povinný:

a) v konaní o náhrade škody postupovať podľa pokynov poisťovateľa,
b) na pokyn poisťovateľa podať opravný prostriedok; opravné konanie sa vedie na náklady poisťo-

vateľa.
5. Poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa:

a) zaviazať sa k náhrade premlčanej pohľadávky, alebo uzavrieť súdny zmier,
b) uznať povinnosť nahradiť škodu a jej výšku.

Článok 13
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z OZ, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov

a týchto VPP-F,
b) prerokovať s poisteným výsledky vyšetrenia poistnej udalosti, ak o to poistník alebo poistený písom-

ne požiada,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozve-

del pri uzavretí poistnej zmluvy, jej správe alebo pri likvidácii poistných udalostí.

Všeobecné poistná podmienky pre poistenie zodpovednosti 
z domácnosti v programe Farbička
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Článok 14
Poistné plnenie

1. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky, (ďalej len „tuzem-
ská mena“). Doklad vystavený v inej než platnej tuzemskej mene, poisťovateľ prepočíta na tuzemskú
menu výmenným kurzom vyhláseným oprávneným subjektom platným v deň vzniku poistnej udalosti.

2. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v technickej hodnote (časovej cene).
3. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti je obmedzené poistnou sumou uvedenou v poistnej zmu-

ve. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z viac časovo spolu súvisiacich škodových udalos-
tí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, chyby ale-
bo iného nebezpečenstva. 

4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie z jednej poistnej udalosti za náklady na poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, dávky poskytnuté z nemocenského poistenia alebo z dôchodkového zabezpečenia ma-
ximálne do výšky 10 % z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

5. Výška poistného plnenia, ktoré poisťovateľ poskytne z nárokov uplatnených v priebehu jedného po-
istného roka, je obmedzená dvojnásobkom poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

6. Ak sa poisťovateľ vopred k tomu písomne zaviazal, nahradí v súvislosti so škodovou udalosťou, kto-
rá je, alebo by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovateľa, za poisteného náklady:
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní alebo v priestupko-

vom konaní vedenom proti nemu,
b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným súdom, ak toto konanie bolo

potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky škody, ak je poistený povinný ich
uhradiť,

c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody,
d) mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi.

7. Náklady uvedené v ods. 6 tohto článku uhradí poisťovateľ nad rámec poistnej sumy. Náklady práv-
neho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody uhradí poisťovateľ len vo výške odmeny za
poskytovanie právnej služby v Slovenskej republike určenej použitím základnej sadzby tarifnej odme-
ny stanovenej platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poistený je povinný vopred infor-
movať poisťovateľa o výške odmeny. 

8. Ak je poistený povinný nahradiť škodu, ktorá je vyššia ako poistná suma, poisťovateľ uhradí náklady
konania v pomere poistnej sumy k celkovej výške škodových nárokov.

9. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako poistná suma, poisťovateľ poskytne každému
z nich ako poistné plnenie sumu stanovenú ako súčin skutočného nároku jednotlivého poškodené-
ho a koeficientu určeného ako podiel poistnej sumy k súčtu nárokov všetkých poškodených.

10. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta dlžné poistné, regresné (postihové) nároky a započíta
splatné pohľadávky voči poistenému, ak OZ také niečo výslovne nevylučuje.

Článok 15
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia

1. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v týchto VPP-F, poisťovateľ má proti nemu právo na náhradu
poskytnutého poistného plnenia, a to úmerne k závažnosti porušenia povinnosti, ak toto porušenie:
a) malo vplyv na vznik alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,
b) znemožnilo získať dôkaz o tom, či škoda vznikla v zmysle ustanovení poistnej zmluvy.

2. Ak o povinnosti poisteného nahradiť škodu rozhoduje súd alebo iný oprávnený orgán, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie podľa jeho rozhodnutia až potom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Článok 16
Prechod práv

1. Ak poisťovateľ nahradil za poisteného škodu, prechádza na neho právo poisteného na náhradu ško-
dy alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti iné-
mu.

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zní-
ženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za pois-
teného túto sumu zaplatil, alebo za neho vypláca dôchodok.

3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného:
a) na úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré sa poistenému priznali proti odporco-

vi, ak ich poisťovateľ zaplatil,
b) na vysporiadanie alebo postih, a to až do výšky súm, ktoré za neho poisťovateľ uhradil.

4. Poisťovateľ má proti poistenému právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia, ak poistený
uviedol poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa jeho povinnosti plniť.

5. Ak nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práv uvedený v ods. 1 alebo 2 tohto článku, poistený je
povinný to poisťovateľovi okamžite oznámiť a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

Článok 17
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú:
a) vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselne poisteným, jeho manželom/kou, poistníkom alebo

osobami žijúcimi s poistníkom alebo s poisteným v spoločnej domácnosti alebo osobou kona-
júcou na ich podnet,

b) jadrovou energiou,
c) ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, 
d) v súvislosti s vojnovými udalosťami, 
e) vnútornými nepokojmi alebo štrajkom,
f) sabotážou alebo teroristickým činom,
g) represívnymi zásahmi štátnych orgánov.

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody, pre ktoré je poistený povinný na základe vše-
obecne záväzných právnych predpisov uzavrieť osobitné poistenie zodpovednosti.

3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škodu uvedenú v čl. 8 týchto VPP-F spôsobenú:
a) poistenému alebo blízkej osobe,
b) podnikateľskému subjektu, na ktorého činnosti sa poistený alebo blízka osoba podieľa, alebo

v ktorom má poistený alebo blízka osoba majetkovú účasť,
c) úkonmi prevzatými nad rámec stanovený právnymi predpismi,
d) pod vplyvom alkoholu, omamných prostriedkov alebo návykových látok,
e) nesplnením povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť zväčšovaniu rozsahu následkov už vznik-

nutej škody,
f) pri vykonávaní stavebnej činnosti, v dôsledku ktorej došlo k zosuvu pôdy,
g) pri vykonávaní stavebnej činnosti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných

právnych predpisov,
h) v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, nepokojmi, štrajkom, inými

hromadnými násilnými nepokojmi, teroristickými akciami alebo so zásahom štátnej alebo úrad-
nej moci,

i) znečistením vôd, pôdy, vzduchu alebo iným poškodením životného prostredia, 
j) pôsobením formadelhydu alebo azbestu.

4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za pokuty alebo penále uložené poistenému alebo uplatne-
né voči nemu v súvislosti so škodovou udalosťou.

5. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
a) vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti (škodu spôsobenú vodou uniknutou z vykurovacích telies

– radiátorov, z kotlov, z potrubia kúrenia, z prívodného, odvádzacieho alebo odpadového potru-
bia vodovodného zariadenia a pod.),

b) na hnuteľných veciach, ktoré poistený používa, 
c) na hnuteľných veciach, ktoré poistený prevzal od iného a majú byť predmetom jeho záväzku

v zmysle § 421 OZ; veci, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, úschovu,
uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci, 

d) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorových alebo nemotorových vozidiel, okrem bicykla, kolobežky, trojkolky bez motorového
pohonu, štvorkolky bez motorového pohonu, ručného vozíka alebo vozíka pre zdravotne postih-
nuté osoby,

e) spôsobenú prevádzkou, vlastníctvom a držbou motorových alebo nemotorových lietadiel akého-
koľvek druhu,

f) spôsobenú prevádzkou, vlastníctvom a držbou plavidla, vrátane vodného skútra, v zmysle záko-
na o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov, okrem plavidiel uvedenýchv čl. 9 ods.
2 písm. f) týchto VPP-F, 

g) spôsobenú jadrovými rizikami,
h) spôsobenú zavlečením alebo rozšírením nákazlivej choroby ľudí, zvierat alebo rastlín,
i) spôsobenú prenosom HIV vírusu alebo vírusu hepatitídy,
j) spôsobenú používaním zbraní alebo streliva, z ich držby a nosenia,
k) spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva, 
l) spôsobenú poľovným psom pri výkone práva poľovníctva poisteným,
m) na stromoch, lúkach alebo porastoch zvieratami, ktoré poistený chová alebo vlastní,
n) spôsobenú koňom, ktorého chová alebo vlastní poistený.

6. Poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil:
a) svojou podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou, vrátane škody, ktorú spôsobil svojmu

zamestnancovi v pracovnoprávnych vzťahoch, 
b) svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych, štátnozamestnanec-

kých alebo obdobných vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním, 
c) pri aktívnej účasti na akýchkoľvek športových súťažiach alebo pretekoch, vrátane prípravy

na ne.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie zodpovednosti z domácnosti v programe Farbička schvále-
né dňa 22. 02. 2010.



Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti (ďalej len „poistenie“) dojednávané
Allianz – Slovenskou poisťovňou, a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostat-
ných všeobecne záväzných právnych predpisov, týmito všeobecnými poistnými podmienkami pre poiste-
nie (ďalej len „VPP“), poistnými podmienkami pre poistný program, v rámci ktorého je toto poistenie mož-
né dojednať a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Nezamestnaná osoba
Každá fyzická osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „úrad práce“) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Strata zamestnania
1. Za deň straty zamestnania sa považuje deň nasledujúci po dni skončenia pracovného pomeru

alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu a to v prípadoch:
a) výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce,
b) prepustením poisteného zo štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo

obdobného pracovnoprávneho vzťahu, ak v dôsledku zníženia početných stavov nie je
preňho iné služobné zaradenie, okrem prípadu, že poistenému vznikol nárok na dôchodok
za výsluhu rokov,

c) dohody o skončení pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonní-
ka práce,

d) okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka
práce.

2. Za stratu zamestnania sa nepovažuje:
a) strata zamestnania, kde poistený je jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej

rady obchodnej spoločnosti, 
b) strata zamestnania, kde poistený je zamestnancom v obchodnej spoločnosti, kde jediným

členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady sú jemu blízke osoby v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka,

c) strata zamestnania, ku ktorej došlo z dôvodu vojny, vojnových udalostí a vnútroštátnych ne-
pokojov.

3. Nezamestnanosť
Stav nezamestnanej osoby, ktorý nastal ako dôsledok straty zamestnania.

4. Pracovný úraz
1. Pracovný úraz je poškodenie zdravia poisteného týmto poistením (ďalej len poistený“) spôsobe-

né nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, kto-
ré poistený utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh, v priamej súvislosti s plne-
ním pracovných úloh alebo služobných úloh, alebo pre plnenie pracovných úloh alebo služob-
ných úloh.

2. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý poistený utrpel na ceste do zamestnania a späť.
5. Priemerný vymeriavací základ

1. Stanovuje sa ako podiel úhrnu mesačných vymeriavacích základov poisteného na účely dávky
v nezamestnanosti určovaných pre príjmy zo závislej práce za prvé tri kalendárne mesiace zo
štyroch kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu straty zamestnania a čí-
slice tri na základe písomného potvrdenia zamestnávateľa o výške vymeriavaceho základu vydá-
vaného na účely nároku na dávku v nezamestnanosti pre Sociálnu poisťovňu (ďalej len „potvr-
denie zamestnávateľa“).

2. Potvrdenie zamestnávateľa je poistený povinný v prípade vyžiadania predložiť poisťovateľovi pri

prešetrovaní poistnej udalosti.
3. V závislosti od výšky priemerného mesačného vymeriavacieho základu sa stanovuje maximálna

výška poistného plnenia.
6. Čakacia doba

1. Pre poistnú udalosť, ktorou je podľa článku 9a týchto VPP nezamestnanosť je to doba v trvaní
6 kalendárnych mesiacov, ktorá začína plynúť:
a) odo dňa začiatku poistenia,
b) odo dňa ukončenia obdobia, za ktoré bolo vyplatené poistné plnenie z predchádzajúcej

poistnej udalosti podľa článku 9a týchto VPP a počas ktorých poistený bol nepretržite za-
mestnaný.
Čakacia doba sa aplikuje aj na prípadné zvýšenia mesačnej dávky, kedy sa poistné plnenie
poskytuje z mesačnej dávky, platnej pred týmto zvýšením, s výnimkou zvýšenia mesačnej
dávky v dôsledku prijatia dynamiky.

2. Pre poistnú udalosť, ktorou je podľa článku 9b týchto VPP pracovný úraz s následkom smrti je
to doba v trvaní 6 kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia obdobia, za ktoré bolo vyplatené
poistné plnenie z predchádzajúcej poistnej udalosti podľa článku 9a týchto VPP.

7. Karenčná doba
Je doba nepretržitej nezamestnanosti poisteného v trvaní 3 kalendárnych mesiacov, ktorá začína ply-
núť odo dňa zaradenia poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce.
Na poistnú udalosť podľa článku 9b týchto VPP sa karenčná doba nevzťahuje.

Článok 3
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je finančná strata poisteného vyplývajúca z výkonu závislej práce pre prípad po-
istnej udalosti bližšie špecifikovanej v článku 9a týchto VPP a život poisteného pre prípad poistnej
udalosti bližšie špecifikovanej v článku 9b týchto VPP.

2. Poistenie je možné dojednať len k hlavnému poisteniu ak nie je dohodnuté inak. Hlavné poistenie
definujú a upravujú poistné podmienky príslušného poistného programu, ktorý toto poistenie k hlav-
nému poisteniu umožňuje dojednať.

Článok 4
Poistiteľné osoby

1. Poisteným v tomto poistení môže byť každá fyzická osoba, u ktorej sú ku dňu dojednania tohto pois-
tenia súčasne splnené všetky nasledovné podmienky:
a) jej pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah trvá najmenej 12 bezprostredne po

sebe idúcich mesiacov a je uzavretý na dobu neurčitú,
b) jej týždenný pracovný čas je najmenej 30 hodín,
c) nedala, ani jej nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, alebo obdobného pracovnoprávne-

ho vzťahu,
d) nezrušila so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, resp. obdobný pracovnoprávny vzťah,
e) neobdržala od zamestnávateľa ani nezaslala zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného

pomeru, resp. obdobného pracovnoprávneho vzťahu dohodou,
f) nebolo jej doručené odvolanie zo štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,
g) nepodala žiadosť o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,
h) nemá vedomosť o tom, že patrí do okruhu osôb, s ktorými by mohol byť rozviazaný pracovný po-

mer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce,
i) nevykonáva podnikateľskú činnosť a nie je jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej

rady obchodnej spoločnosti,
j) nie je zamestnancom v obchodnej spoločnosti, kde jediným členom štatutárneho orgánu alebo

dozornej rady sú jej blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka,
k) nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
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Článok 1
Úvodné ustanovenie

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu podľa tarify OP6
(ďalej aj „pripoistenie“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre pripoistenie oslobo-
denia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu (ďalej aj „VPP“) a poistnými pod-
mienkami pre poistný program, v ktorom je toto pripoistenie možné dojednať.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Poisteným je na účely tohto pripoistenia dieťa.
2. Dieťaťom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má v deň začiatku pripoistenia maximálny vstupný vek 15

rokov. 
3. Hlavným poistením je životné poistenie uvedené v poistných podmienkach pre poistný program, v

ktorom je toto pripoistenie možné dojednať a ktorým je poistené dieťa.
4. Zdravotným hendikepom sa rozumie:

a) vznik udalosti, ktorá zodpovedá poistnej udalosti v súlade s poistnými podmienkami pre
pri/poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa – tarifa 12 UM, avšak len v prípade, ak by vznikol
nárok na poistné plnenie vo forme ročného doživotného dôchodku. 

b) vznik udalosti, ktorá zodpovedá poistnej udalosti v súlade s poistnými podmienkami pre pripois-
tenie kritických chorôb dieťaťa – tarifa ZN 6 s výnimkou ustanovenia o dĺžke čakacej doby; Na
účely tohto pripoistenia pre takúto udalosť platí čakacia doba 9 mesiacov a začína plynúť dňom
začiatku tohto pripoistenia. 

c) diagnostikovanie niektorej z diagnóz uvedených v bode 5 tohto článku po uplynutí dvoch mesi-
acov odo dňa začiatku tohto pripoistenia.

5. Diagnózou sa rozumie 
a) leptospiróza - preukázateľne doložená nálezom špecifických protilátok proti pôvodcovi

(Leptospira),
b) meningokoková meningitída alebo sepsa – ochorenie musí byť doložené preukázaním

pôvodcu (baktéria Neisseria meningitidis) mikrobiologickým (kultivačným) vyšetrením,
c) streptokoková sepsa – ochorenie musí byť doložené preukázaním pôvodcu (Streptococcus

pyogenes) mikrobiologickým (kultivačným) vyšetrením,
d) aktinomykóza – ochorenie musí byť doložené histologickým vyšetrením s mikroskopickým

preukázaním pôvodcu (baktéria rodu Actinomyces),
e) tuberkulóza – ochorenie musí byť doložené preukázaním baktérie (Mycobakterium tuberculo-

sis) v postihnutom tkanive alebo niektorou z moderných vyšetrovacích metód (PCR).

Článok 3
Predmet a podmienky dojednania pripoistenia

1. Predmetom pripoistenia je oslobodenie poistníka od povinnosti platiť bežné poistné vo výške v
pripoistení dohodnutej poistnej sumy a prevzatie tejto povinnosti poisťovateľom v prípade poistnej
udalosti bližšie špecifikovanej v článku 4 týchto VPP.

2. Pripoistenie je možné dojednať len k hlavnému poisteniu. 

Článok 4
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je vznik prvého zo zdravotných hendikepov dieťaťa.

Článok 5
Poistné plnenie

V prípade poistnej udalosti je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné vo výške v pripoist-
ení dohodnutej poistnej sumy v čase vzniku poistnej udalosti s účinnosťou od najbližšej splatnosti poist-
ného po vzniku poistnej udalosti až do konca hlavného poistenia, pričom táto povinnosť prechádza na
poisťovateľa v plnom rozsahu.

Článok 6
Začiatok a zánik pripoistenia

1. Začiatok pripoistenia je totožný so začiatkom hlavného poistenia, ak v poistnej zmluve nie je dohod-
nuté inak.

2. Pripoistenie zaniká na základe skoršej z nasledujúcich skutočností:
a) uplynutím poistnej doby,
b) zánikom hlavného poistenia,
c) uplynutím 8-dennej výpovednej lehoty na základe výpovede, ktorejkoľvek zo zmluvných strán do

dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy,
d) výpoveďou ku koncu poistného obdobia zo strany poistníka,
e) dohodou zmluvných strán,
f) odstúpením od poistnej zmluvy,
g) odmietnutím poistného plnenia podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
h) redukciou poistnej sumy - hlavného poistenia,
i) poistnou udalosťou.

3. Ak pripoistenie zanikne podľa
a) ods. 2 písm. a), b), c), d), e), g) a h) tohto článku, poisťovateľ má právo na poistné za pripoist-

enie za dobu do zániku pripoistenia; poisťovateľ vráti poistníkovi nespotrebované poistné,
b) ods. 2 písm. f) tohto článku, poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné, ak sa nejedná o

odstúpenie poistníka podľa § 802a Občianskeho zákonníka, znížené o náklady, ktoré vznikli s
uzavretím a správou poistnej zmluvy; osoba, ktorej bolo z odstúpenej poistnej zmluvy plnené je
povinná toto plnenie vrátiť poisťovateľovi,

c) ods. 2 písm. i) tohto článku, poisťovateľ má právo na poistné za toto pripoistenie do konca poist-
ného obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť. 

Článok 7
Poistné

1. Poistník platí poistné za pripoistenie spolu s poistným za hlavné poistenie.
2. Ak bude počas trvania pripoistenia v poistnej zmluve vykonaná akákoľvek úprava bežného poistného

za jednotlivé poistenia a pripoistenia, následne bude vzhľadom na vykonané zmeny upravená poist-
ná suma a poistné za toto pripoistenie. 

3. Dňom vzniku nároku na poistné plnenie podľa článku 5 týchto VPP zaniká poistníkovi povinnosť platiť
poistné za toto pripoistenie. 

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, spôsob vybavovania sťažností, podmienky
doručovania písomností, podmienky spracúvania osobných údajov, právo štátu vzťahujúce sa na toto
pripoistenie a prípadné ďalšie skutočnosti a údaje sa riadia alebo sú uvedené v poistných pod-
mienkach príslušného poistného programu, ktorý toto pripoistenie k hlavnému poisteniu umožňuje
dojednať.

2. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa v poistnej zmluve odchýliť.
3. Tieto VPP boli schválené dňa 22.02.2010.
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l) nepoberá starobný dôchodok,
m) nepoberá invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
n) jej pracovný alebo obdobný pracovnoprávny vzťah sa riadi právnou normou Slovenskej republi-

ky a zamestnávateľ má sídlo na území Slovenskej republiky,
o) má trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

2. Pravdivosť skutočností, uvedených v ods. 1 tohto článku, ku dňu dojednania tohto poistenia potvr-
dzuje poistený svojím podpisom na poistnej zmluve.

3. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie z tohto poistenia, ak pri prešetrovaní poistnej
udalosti zistí, že ku dňu dojednania tohto poistenia neboli u poisteného súčasne splnené všetky pod-
mienky uvedené v ods. 1 tohto článku.

Článok 5
Začiatok a zánik poistenia

1. Poistenie začína o nultej hodine dňa, ktorý nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak.

2. Poistenie je dohodnuté na dobu určitú, ak nie je dohodnuté inak.
3. Poistenie zaniká na základe skoršej z nasledujúcich skutočností:

a) uplynutím poistnej doby, ak je poistenie dohodnuté na dobu určitú,
b) zánikom hlavného poistenia,
c) uplynutím 8-dennej výpovednej lehoty na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán do

dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy,
d) výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred uplynu-

tím poistného obdobia,
e) dohodou zmluvných strán,
f) odmietnutím poistného plnenia,
g) prevedením hlavného poistenia do splateného stavu, ak je hlavným poistením investičné život-

né poistenie, podľa poistných podmienok pre toto hlavné poistenie,
h) redukciou poistnej sumy hlavného poistenia, ak je hlavným poistením kapitálové životné poiste-

nie, podľa poistných podmienok pre toto hlavné poistenie,
i) dňom, ktorý predchádza dňu najbližšej splatnosti poistného po poskytnutí poistného plnenia

z viacerých poistných udalostí v celkovej výške 72 000 EUR zo všetkých poistných zmlúv
tohto poistenia,

j) dňom, ktorý predchádza dňu najbližšej splatnosti poistného po priznaní starobného dôchodku
alebo po priznaní invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70%,

k) ukončením trvalého pobytu alebo povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republi-
ky,

l) z dôvodov, ktoré sú ako dôvod zániku tohto poistenia bližšie špecifikované v poistných podmien-
kach príslušného poistného programu, ktorý toto poistenie k hlavnému poisteniu umožňuje do-
jednať.

4. Ak poistenie zanikne na základe:
a) ods. 3 písm. a) až k) tohto článku, má poisťovateľ právo na poistné za poistenie za dobu do zá-

niku tohto poistenia. Poisťovateľ vráti nespotrebované poistné poistníkovi.
b) ods. 3 písm. l) tohto článku, na nároky poistníka sa vzťahujú ustanovenia poistných podmienok

programu, ktorý toto poistenie k hlavnému poisteniu umožňuje dojednať.
5 Poistenie končí najneskôr v deň, ktorý predchádza výročnému dňu poistenia v kalendárnom roku,

v ktorom poistený dosiahne vek 62 rokov, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 6
Územná platnosť

1. Poistná ochrana platí pre pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah uzatvorený v zmy-
sle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Územná platnosť poistenia je obmedzená na Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko.

Článok 7
Poistné

1. Poistné je suma, ktorú poistník platí poisťovateľovi za poskytovanie poistnej ochrany poisteného. Vý-
ška poistného sa dohodne v poistnej zmluve a stanovuje sa v zmysle kalkulačných zásad poisťova-
teľa v závislosti od adresy trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poisteného.

2. Poistník je povinný platiť poistné za toto poistenie spolu s poistným za hlavné poistenie.
Poistné obdobie, za ktoré platí poistník bežné poistné za toto poistenie je zhodné s poistným obdo-
bím, za ktoré platí poistník bežné poistné za hlavné poistenie ak nie je dohodnuté inak.
Splatnosť bežného poistného za toto poistenie je zhodná so splatnosťou bežného poistného za hlav-
né poistenie ak nie je dohodnuté inak.

3. Poisťovateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom upraviť výšku sadzby poistného, a to v zá-
vislosti od zmeny rizikovosti poistenia, najskôr však až po uplynutí jedného roka odo dňa začiatku po-
istenia. Poisťovateľ je oprávnený zmeniť výšku sadzby poistného jednostranným právnym úkonom
v príslušnom kalendárnom roku len jedenkrát. Účinnosť zmeny výšky poistného nastáva v najbližší vý-
ročný deň. Poistník je povinný uhrádzať na účet poisťovateľa poistné v takto poisťovateľom určenej
výške. Jednostranná úprava výšky poistného je pre poistníka záväzná len vtedy, ak sa o nej dozvie
na základe písomného oznámenia poisťovateľa najmenej dva mesiace pred výročným dňom.

Článok 8
Prerušenie platenia poistného

Poistník nie je povinný platiť poistné za toto poistenie za dobu od najbližšieho poistného obdobia nasle-
dujúceho po vzniku poistnej udalosti podľa článku 9a týchto VPP do konca poistného obdobia, počas kto-
rého dôjde k zániku nároku na poistné plnenie z takejto poistnej udalosti.

Článok 9
Poistná udalosť a poistné plnenie

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia. Pre účely toh-
to poistenia sú poistnou udalosťou nezamestnanosť podľa článku 9a týchto VPP alebo pracovný úraz
s následkom smrti podľa článku 9b týchto VPP.

2. Kto má právo na poistné plnenie, je povinnný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne ozná-
miť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a pred-
ložiť potrebné doklady vyžadované poisťovateľom.

3. Pre zistenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ požadovať ďalšie potrebné doklady a sám vy-
konávať ďalšie potrebné vyšetrenia.

4. Poisťovateľ je povinný vykonávať všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa poistnej udalosti bez zbytočné-
ho odkladu.

5. Poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti podľa článku 9a týchto VPP sa poskytuje poistenému.
Poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti podľa článku 9b týchto VPP sa poskytuje oprávnenej
osobe uvedenej v poistnej zmluve.

6. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie roz-
sahu povinnosti poisťovateľa plniť.

7. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike, a to v mene platnej na území Slovenskej republi-
ky v čase vyplatenia poistného plnenia.

8. Súčet všetkých poistných plnení za všetky poistné udalosti v rámci jednej poistnej zmluvy môže byť
najviac vo výške zodpovedajúcej 36 mesačným dávkam.

9. Súčet všetkých poistných plnení za všetky poistné udalosti v rámci všetkých poistných zmlúv s rov-
nakým predmetom poistenia ako toto poistenie, kde poisteným je tá istá osoba, môže byť v úhrne
najviac 72 000 EUR a zároveň 36 mesačných dávok.

10. V prípade viacerých poistných zmlúv s rovnakým predmetom poistenia ako toto poistenie, kde pois-
teným je tá istá osoba, sa jednou mesačnou dávkou rozumejú všetky mesačné dávky pre stratu za-
mestnania v tom istom čase.

11. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o neuhradené poistné z poistnej zmluvy, splatné v čase
výplaty poistného plnenia.

12. Za poistné udalosti, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zvýšenia mesačnej dávky, plní poisťovateľ me-
sačnú dávku pôvodne dohodnutú.

13. Za poistné udalosti, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zníženia mesačnej dávky, plní poisťovateľ odo
dňa účinnosti zmeny mesačnú dávku zníženú.

Článok 9a
Nezamestnanosť

1. Poistnou udalosťou sa rozumie obdobie nepretržitej nezamestnanosti poisteného, ktorá nasleduje
po uplynutí karenčnej doby, ak strata zamestnania poisteného nastala po uplynutí čakacej doby.

2. Poistná udalosť vznikne prvým dňom nasledujúcim po uplynutí karenčnej doby a končí dňom vyrade-
nia poisteného z evidencie uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, najdlhšie však ná-
rok na poistné plnenie trvá 12 mesiacov, a to aj vtedy, ak poistený nebol z evidencie uchádzačov
o zamestnanie vyradený.

3. Poistné plnenie poisťovateľ vypláca vo forme mesačných dávok.
4. Poistený má nárok na mesačnú dávku v pomernej výške za každý ukončený kalendárny mesiac trva-

nia jeho nezamestnanosti špecifikovanej v ods. 2 tohto článku v závislosti od celkového počtu kalen-
dárnych dní trvania nezamestnanosti v príslušnom kalendárnom mesiaci.

5. Súčet dávok z jednej poistnej udalosti je najviac 12-násobok mesačnej dávky dojednanej v poistnej
zmluve.

Článok 9b
Pracovný úraz s následkom smrti

1. Poistnou udalosťou sa rozumie smrť poisteného, ktorá nastane počas trvania poistenia najneskôr do
jedného roka odo dňa, kedy došlo k pracovného úrazu, ktorého je následkom, pričom súčasne pla-
tí, že k pracovnému úrazu došlo počas trvania poistenia.

2. Poistné plnenie za takúto poistnú udalosť vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe jednorazovo vo výške
zodpovedajúcej max. 12-násobku mesačnej dávky dohodnutej v poistnej zmluve.

Článok 10
Maximálna výška mesačnej dávky

1. Dojednaná mesačná dávka nesmie prekročiť 75% priemerného vymeriavacieho základu poisteného
na účely dávky v nezamestnanosti. Spôsob výpočtu je upravený v článku 2 bod 5 ods. 1 týchto VPP.

2. V prípade, že mesačná dávka dojednaná v poistnej zmluve presahuje limit stanovený v ods. 1 tohto
článku, poisťovateľ má právo pri výplate poistného plnenia znížiť mesačnú dávku tak, aby zodpove-
dala 75% priemerného vymeriavacieho základu. V prípade takéhoto zníženia mesačnej dávky pois-
tníkovi nevzniká nárok na vrátenie časti poistného za poistenie, ktoré zodpovedá rozdielu medzi po-
istným, ktoré za toto poistenie platí a poistným, ktoré by platil, ak by mesačná dávka zodpovedala
75% priemerného vymeriavacieho základu poistenia v nezamestnanosti.

Článok 11
Postup pri likvidácii poistnej udalosti

1. Poistený, u ktorého nastala poistná udalosť podľa článku 9a týchto VPP, je povinný poskytnúť pois-
ťovateľovi bez zbytočného odkladu nasledujúce doklady:
a) vyplnený formulár „Hlásenie poistnej udalosti“,
b) kópiu písomného dokumentu, na základe ktorého vznikol poistenému pracovný pomer alebo

obdobný pracovnoprávny vzťah,
c) kópiu dokladu, na základe ktorého nastala strata zamestnania poisteného s uvedením dôvodu

jej nastatia,
d) kópiu potvrdenia, že poistený je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úra-

du práce,
e) kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v nezamestnanosti, v prípade, že mu bola priznaná dávka

v nezamestnanosti.
f) kópiu potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

2. K hláseniu poistnej udalosti podľa článku 9b týchto VPP je nevyhnutné predložiť úmrtný list, ako aj
podrobnú lekársku alebo úradnú správu o príčine smrti a záznam o pracovnom úraze s následkom
smrti.

3. Poisťovateľ má právo v prípade potreby požadovať od poisteného alebo oprávnenej osoby doklady
vo forme úradne overených kópií.

4. Poistený alebo oprávnená osoba sú povinní zabezpečiť, aby všetky správy, posudky, dokumenty, kto-
ré si poisťovateľ vyžiadal boli vyhotovené bezodkladne.

5. Poisťovateľ je oprávnený skúmať zdravotný stav poisteného a poistený je povinný zbaviť mlčanlivosti
všetkých lekárov, ktorí poisteného liečili alebo vyšetrovali a splnomocniť ich na podanie všetkých
informácií. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri skúmaní zdravotného stavu dozvie, môže použiť
len pre účely poistenia podľa týchto VPP.

6. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a skúmať dôležité skutočnosti týkajúce sa pracovného úrazu pois-
teného a poistený zbavuje mlčanlivosti všetky orgány činné v konaní o pracovnom úraze a splnomoc-
ňuje ich na podanie všetkých informácií. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pre šetrení smrti ná-
sledkom pracovného úrazu dozvie, môže použiť len pre svoju potrebu.Súhlas so skúmaním zdravot-
ného stavu poisteného a šetrením smrti poisteného následkom pracovného úrazu dáva poistník a po-
istený, ak je iný než poistník, svojimi podpismi na poistnej zmluve.

7. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a skúmať dôležité skutočnosti týkajúce sa straty zamestnania poistené-
ho, vrátane vymeriavacích základov poisteného na účely dávky v nezamestnanosti a poistený zbavuje ml-
čanlivosti inštitúcie, ktoré môžu potrebné informácie poskytnúť (zamestnávatelia, Sociálna poisťovňa, prí-
slušný úrad práce a pod.)

8. Ak v rámci šetrenia konkrétnej poistnej udalosti nebudú predložené poisťovateľovi všetky potrebné
doklady, poisťovateľ nie je povinný vyplatiť poistné plnenie.

9. Každé trvanie nezamestnanosti poisteného musí byť poisťovateľovi preukázané poisteným vždy za
každý ukončený kalendárny mesiac, a to zaslaním kópie úradného písomného potvrdenia, že pois-
tený je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce. V prípade nedolože-
nia tohto dokladu nevzniká nárok na poistné plnenie, iba ak by poistený dodatočne preukázal, že táto
nezamestnanosť trvá alebo trvala.

10. Poistený je povinný bezodkladne informovať poisťovateľa o ukončení nezamestnanosti predložením
kópie potvrdenia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce.

11. Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť v prípade, že poisťovateľ uplatní oprávnenie
zisťovať a skúmať skutočnosti dôležité pre posúdenie vzniku poistnej udalosti podľa článku 9a tých-
to VPP a stanovenie výšky poistného plnenia.

Článok 12
Povinnosti poisteného

1. V prípade pochybností je povinnosťou poisteného dokázať, že k poistnej udalosti podľa čl. 9a tých-
to VPP došlo v deklarovanom rozsahu.

2. Povinnosťou poisteného je v prípade jeho nezamestnanosti podnikať kroky na znovuzískanie zames-
tnania.

3. Ak malo porušenie povinností poisteného podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčše-
nie rozsahu poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie z tohto poistenia primerane
znížiť.

4. Poistený, resp. poistník je povinný bezodkladne ohlásiť poisťovateľovi zmenu adresy trvalého pobytu ale-
bo zmenu adresy prechodného pobytu. Ak k novej adrese prislúcha iná sadzba poistného, vykoná sa táto
zmena spolu so zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu, ktorý sa kalendárne na dni zhoduje s dňom
začiatku poistenia. Ak je tento deň dňom, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci neexistuje, je dňom
účinnosti zmeny posledný deň v mesiaci. V prípade, že zmena adresy trvalého pobytu alebo prechodné-
ho pobytu, ktorá by znamenala zaradenie do vyššej rizikovej skupiny, nebude oznámená do vzniku pois-
tnej udalosti, potom prípadné poistné plnenie bude krátené v pomere poistného, ktoré bolo doteraz pla-
tené a poistného, ktoré malo byť platené v dôsledku tejto zmeny.

Článok 13
Zmeny v poistení

1. Počas trvania poistenia je možné vykonávať zmeny v poistení na základe písomnej žiadosti. Účinnosť
zmeny v poistení nastáva najbližším dňom v mesiaci, ktorý sa kalendárne zhoduje s výročným dňom
začiatku poistenia, najskôr však 2 mesiace po doručení žiadosti poisťovateľovi.

2. Zmenou vo výške mesačnej dávky sa mení aj výška poistného.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa v poistnej zmluve odchýliť.
2. Tieto VPP boli schválené dňa 15.05.2009.
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