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Hlava I. 
Všeobecná časť

Článok 1.1.
Úvodné ustanovenia

Pre poistenie, ktoré uzatvára AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2,
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B., vložka 
č. 2831, IČO: 618 59 524, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA životní 
pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, 
Slovenská republika (do 30. 6. 2010 Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika) (ďalej 
iba „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto poistné podmienky 
a dojednania poistnej zmluvy. Poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy (ďalej iba „zmluva“ 
alebo „poistná zmluva“), za predpokladu, že sa na nich zmluva odvoláva a boli k nej pripojené alebo 
boli poistníkovi pred uzatvorením zmluvy oznámené. 

Článok 1.2.
Výklad niektorých pojmov

Pre účely týchto poistných podmienok sa nasledovné pojmy používajú v týchto významoch:
určená oprávnená osoba – osoba určená poistníkom v poistnej zmluve, ktorej vznikne právo na 
poistné plnenie v prípade smrti poisteného,
odkupné – časť z nespotrebovaného poistného, ktoré poisťovateľ ukladá ako technickú rezervu 
vypočítanú poistno-matematickými metódami k dátumu zániku poistenia,
oprávnená osoba – osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie,
poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu a je 
povinná platiť poistné,
poistený – fyzická osoba, na ktorej život, zdravie alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie 
vzťahuje,
poistná doba – doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté, 
poistná udalosť – náhodná skutočnosť bližšie určená pri jednotlivom druhu poistenia v poistných 
podmienkach alebo v zmluve, s ktorou je spojený vznik práva na poistné plnenie,
poistné obdobie – časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné,
poistné riziko – miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti,
poistný rok – ročné obdobie začínajúce dňom začiatku poistenia alebo dňom výročia zmluvy, na 
ktoré sa delí poistná doba, 
výročie zmluvy – deň poistnej doby, ktorý sa dátumom (dňom a mesiacom) zhoduje s dňom začiatku 
poistenia. Ak nie je takýto deň v mesiaci, prípadne výročie zmluvy na posledný deň tohto mesiaca,
poistná suma – suma dohodnutá v poistnej zmluve pre účely stanovenia výšky poistného plnenia,
tarifa – poistenie alebo pripoistenie uvedené v poistných podmienkach,
účastník poistenia – poisťovateľ a poistník ako zmluvné strany a ďalej poistený a každá ďalšia 
osoba, ktorej z poistení vzniklo právo alebo povinnosť,
záujemca – osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy s poisťovateľom. 

Článok 1.3.
Rozsah poistenia

(1) Poisťovateľ uzatvára nasledujúce druhy poistenia:
 poistenie pre prípad smrti,
 poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
 poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
 poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu,
 poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením,
 poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity,
 poistenie ročnej dávky pre prípad invalidity,
 poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti,
 poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici,
 poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu,
 poistenie denného odškodného vymenovaných drobných úrazov,
 poistenie pre prípad kritických ochorení.

(2) Poisťovateľ môže uzatvárať aj iné druhy poistenia. Pokiaľ takéto poistenie nie je upravené odlišne 
osobitnými poistnými podmienkami alebo zmluvou, platia pre toto poistenie ustanovenia týchto 
poistných podmienok.
(3) V jednej zmluve je možné súčasne dohodnúť niekoľko druhov poistení a pripoistení. Pokiaľ nie 
je v poistných podmienkach ďalej stanovené inak, dohodnuté poistenie a pripoistenie životného 
poistenia sa považujú za samostatnú zmluvu životného poistenia. Pokiaľ nie je v poistných 
podmienkach ďalej stanovené inak, dohodnuté poistenie a pripoistenie úrazového poistenia sa 
považujú za samostatnú zmluvu úrazového poistenia. Pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho 
obsahu nevyplýva, že sa právny úkon týka iba zmluvy životného poistenia alebo iba zmluvy úrazového 
poistenia, vzťahuje sa právny úkon na všetky poistenia dohodnuté v jednej zmluve. 
(4) Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
(5) Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ nie je v poistných podmienkach stanovené 
alebo v zmluve dohodnuté inak.

Článok 1.4.
Uzatvorenie a zmena poistnej zmluvy 

(1) Poistná zmluva a všetky právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu. 
(2) Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy podáva poisťovateľ a súčasťou návrhu sú poistné 
podmienky poisťovateľa. Poisťovateľ nie je návrhom viazaný, a to ani v prípade jeho prijatia, 
ak poistený nespĺňa v dobe podania návrhu podmienky pre dohodnutie poistenia stanovené 
v obchodných podmienkach.
(3) Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy zaniká, ak záujemca návrh neprijme bez zbytočného 
odkladu po jeho obdržaní. Vzhľadom na požiadavku písomnej formy poistnej zmluvy nie je možné 
návrh poisťovateľa prijať zaplatením poistného.
(4) Poistná zmluva je uzatvorená obdržaním prijatého návrhu poisťovateľom, a to doručením do sídla 
poisťovateľa v lehote dvoch mesiacov od podania návrhu poisťovateľom.
(5) Ak obsahuje prijatie návrhu dodatok alebo inú zmenu oproti pôvodnému návrhu, považuje 
sa takéto prijatie za nový návrh. Ak druhá strana neprijme tento nový návrh v lehote do jedného 
mesiaca odo dňa, kedy jej bol doručený, považuje sa návrh za odmietnutý a poistná zmluva nie je 
uzatvorená.
(6) Počas dojednávania poistnej zmluvy sú poistník a poistený povinní pravdivo a úplne odpovedať 
na všetky písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia a zdravotného stavu 
poisteného a poistníka. 
(7) Na návrh na zmenu poistnej zmluvy sa primerane použijú ods. (1) až (6). Zmenu poistnej zmluvy 
navrhuje poisťovateľ alebo poistník. 
(8) Zmena poistnej zmluvy je účinná od dátumu určeného v návrhu na zmenu poistnej zmluvy, 
najskôr však dňom schválenia zmeny poisťovateľom.

Článok 1.5.
Zmluva o predbežnom poistení 

(1) Súčasťou návrhu poisťovateľa je aj návrh na uzatvorenie zmluvy o predbežnom poistení pre 
prípad smrti následkom úrazu s poistným plnením vo výške súčtu poistných súm uvedených 
v návrhu pre poistenie s bežným poistným, a to pre poistenie pre prípad smrti, pre poistenie 
pre prípad smrti alebo dožitia a pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, najviac však 
33 193,92 €. Zmluva o predbežnom poistení je uzatvorená, ak boli úplne a pravdivo zodpovedané 
všetky otázky poisťovateľa uvedené v návrhu a návrh bol prijatý záujemcom podľa článku 1.4., a to 
okamihom podpisu poistníka a zástupcu poisťovateľa.
(2) Zmluva o predbežnom poistení sa dojednáva na dobu určitú a zaniká uplynutím lehoty 
2 mesiacov od dátumu uzatvorenia zmluvy o predbežnom poistení, ak nezanikne inak. 
(3) Zmluva o predbežnom poistení stráca svoju účinnosť a zaniká splnením rozväzovacej 
podmienky podľa § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pokiaľ je uzatvorená poistná zmluva podľa 
článku 1.4. alebo pokiaľ na základe prijatého návrhu nedôjde k uzatvoreniu poistnej zmluvy 
z dôvodu nedodržania lehoty podľa článku 1.4. ods. (4).
(4) Poistenie podľa zmluvy o predbežnom poistení začína plynúť rovnako ako poistenie podľa 
článku 1.6., najskôr však dňom zaplatenia preddavku na poistné. Pre zmluvu o predbežnom 
poistení platia tieto poistné podmienky. 

Článok 1.6.
Začiatok a koniec poistenia

(1) Poistenie začína o 00.00 hodine dňa dojednaného ako začiatok poistenia. Možno dohodnúť, 
že poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzatvorením poistnej zmluvy, najskôr však dňom 
nasledujúcim po podaní návrhu. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie, ak poistník v dobe 
podania alebo prijatia návrhu vedel, alebo mohol vedieť, že poistná udalosť nastane, alebo už 
nastala.
(2) Poistenie uzatvorené na dobu určitú končí uplynutím stanovenej doby poistenia, a to o 24.00 
hodine dňa dohodnutého ako koniec poistenia.
(3) Doba určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, ktorý 
sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá začiatok poistenia. Ak nie je 
takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec doby na jeho posledný deň.
(4) Poistná zmluva sa uzatvára na poistnú dobu, ak nie je v poistných podmienkach určené alebo 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 1.7.
Práva a povinnosti poisťovateľa, poistníka a poisteného a udelenie súhlasu

(1) Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce 
sa uzatváraného poistenia. To tiež platí, pokiaľ ide o zmenu poistenia. Ak má byť poistená iná 
osoba, má i táto osoba rovnakú povinnosť.
(2) Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa môžu mať za následok 
odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie plnenia. Pokiaľ poistenie zanikne odstúpením od zmluvy 
podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti poisťovateľ poistníkovi zaplatené poistné 
znížené o náklady, ktoré vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Poistník je povinný vrátiť 
poisťovateľovi to, čo bolo plnené zo zmluvy. Pokiaľ poistenie zanikne odmietnutím plnenia podľa 
§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, poisťovateľ poistné zaplatené do zániku poistenia nevráti. 
(3) Poisťovateľ je oprávnený identifikovať poistníka a poisteného počas dojednávania poistnej 
zmluvy a ich identifikačné údaje viesť vo svojej evidencii. Poistník a poistený sa zaväzujú 
poisťovateľovi bezodkladne oznámiť zmenu identifikačných a ďalších údajov, ktoré poskytli 
poisťovateľovi. 
(4) Poisťovateľ je oprávnený požadovať doklady preukazujúce spôsobilosť zákonného zástupcu na 
právne úkony za účastníka poistenia, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony.
(5) Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmať zdravotný stav poisťovanej osoby, a to na 
základe jej súhlasu. Za týmto účelom sa môže poisťovateľ obrátiť na lekára, nemocnice a ďalšie 
zdravotnícke zariadenia, v ktorých bola táto osoba liečená alebo vyšetrovaná. Poisťovateľ 
má ďalej právo nechať vykonať potrebné vyšetrenia lekárom, ktorého sám poverí. Poisťovateľ 
je tiež oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného pri zmene poistnej zmluvy. Súhlas 
s poskytnutím údajov o zdravotnom stave, so zisťovaním zdravotného stavu alebo príčiny smrti 
a ďalších citlivých údajov (napr. biometrický alebo genetický údaj) a ich spracovávaním dáva 
poistník a poistený poisťovateľovi podpisom návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy alebo iného 
dokumentu odovzdaného poisťovateľovi v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy alebo počas 
trvania poistenia. Poistník a poistený sú povinní na požiadanie poisťovateľa kedykoľvek vystaviť 
poisťovateľovi alebo ním určenej osobe potrebné plnomocenstvo na nahliadnutie do ich zdravotnej 
dokumentácie a podľa potreby aj úradne overiť svoj podpis na plnomocenstve, prípadne vykonať 
iné kroky potrebné na zistenie zdravotného stavu alebo príčiny smrti, pokiaľ tieto informácie môžu 
mať vplyv na stanovenie výšky poistného rizika, výšky poistného alebo preverovania poistnej 
udalosti. Poisťovateľ uzatvára poistnú zmluvu pod podmienkou súhlasu poistníka a poisteného 
s poskytnutím údajov o zdravotnom stave, so zisťovaním zdravotného stavu, príčiny smrti a ďalších 
citlivých údajov. Pokiaľ poistník alebo poistený tento súhlas odvolá, alebo nevystaví potrebné 
plnomocenstvo, poistná zmluva zaniká dňom doručenia odvolania súhlasu poisťovateľovi, alebo 
uplynutím 15 dní od výzvy poisťovateľa na vystavenie plnomocenstva, pokiaľ nie je v poistných 
podmienkach stanovené inak.
(6) Poistník, poistený a oprávnená osoba má právo sa písomne obrátiť so sťažnosťou na 
poisťovateľa. Sťažnosť sa zasiela na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ má povinnosť písomne 
odpovedať na sťažnosť v primeranej lehote, najviac však v lehote jedného mesiaca od doručenia 
sťažnosti. 
(7) Poistník a poistený podpisom návrhu na uzatvorenie poistenia súhlasia s poskytnutím 
informácií o skutočnostiach týkajúcich sa ich poistenia od iných poisťovateľov. 
(8) Skutočnosti, ktoré sa poisťovateľ dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu alebo podľa ods. (7), 
smie použiť iba pre svoju potrebu, inak iba so súhlasom poisteného alebo osoby, ktorej sa týkajú.
(9) Poistník aj poistený podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) udeľuje poisťovateľovi súhlas 
na spracúvanie jeho osobných údajov (vrátane rodného čísla), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy 
alebo jej príloh, a to v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté a v súlade s uvedeným zákonom. 
Súhlas je platný po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tieto 
osoby podľa § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. súhlasia s poskytnutím, sprístupnením alebo 
zverejnením spracúvaných osobných údajov tretím osobám len v súvislosti s plnením zákonných 
a zmluvných povinností poisťovateľa alebo pre marketingové potreby poisťovateľa. Ďalej súhlasia 
s vykonávaním cezhraničného prenosu poskytnutých osobných údajov podľa § 23 ods. 1 zákona 
č. 428/2002 Z. z. Poistník, poistený a poisťovateľ potvrdzujú, že ich osobné údaje boli získané 
v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. Poistník sa zaväzuje pri uzatváraní návrhu 
poistnej zmluvy a zmene údajov podľa tohto odseku zabezpečiť udelenie súhlasu dotknutých osôb.
(10) Ak poistník nie je súčasne poisteným, môže poistník zmeniť určenie určenej oprávnenej 
osoby alebo pohľadávky z poistenia postúpiť, alebo zriadiť na nich záložné právo iba so súhlasom 
poisteného a ak je poistených viac osôb, len so súhlasom všetkých poistených osôb. 

Poistné podmienky
 0510 SK
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Článok 1.8.
Poistné

(1) Poistné je odplatou za poistenie. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve alebo 
v obchodných podmienkach. 
(2) Poistník je povinný platiť poistné vo výške dojednanej v poistnej zmluve. Právo poisťovateľa na 
poistné vzniká dňom začiatku poistenia. Platby záujemcu zaplatené poisťovateľovi pred uzavretím 
poistnej zmluvy sa považujú za preddavok na poistné.
(3) Poistné sa platí buď naraz za celú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo za dohodnuté 
poistné obdobie (bežné poistné). Jednorazové poistné je splatné dňom začiatku poistenia, bežné 
poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia. Ak je stanovené v poistných podmienkach, 
obchodných podmienkach alebo dohodnuté v poistnej zmluve, má poistník právo zaplatiť 
ďalšie poistné samostatne a nad rámec dohodnutého bežného alebo jednorazového poistného 
(mimoriadne poistné). Mimoriadne poistné je splatné v deň zaplatenia tohto poistného poisťovateľovi 
a pre účely dane z príjmov sa považuje za bežné poistné. 
(4) Poistné sa platí v tuzemskej mene, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistné je 
zaplatené dňom, keď je poistné pripísané na účet stanovený poisťovateľom alebo dňom zaplatenia 
poistného v hotovosti poisťovateľovi. Platba poistného musí byť oznámená a identifikovaná 
spôsobom stanoveným poisťovateľom v obchodných podmienkach. Poisťovateľ nezodpovedá za 
škodu, ktorá vznikla v prípade porušenia tejto povinnosti poistníkom.
(5) Pokiaľ poistné nebolo zaplatené včas alebo v dohodnutej výške, má poisťovateľ právo na úrok 
z omeškania a úhradu nákladov, ktoré vynaložil v dôsledku omeškania poistníka. 
(6) Pokiaľ sa výška poistného určuje s prihliadnutím na vek poisteného, určí sa vstupný vek 
poisteného rozdielom kalendárneho roku začiatku poistenia a kalendárneho roku narodenia 
poisteného. V prípade Investičného životného poistenia sa poistné určuje podľa veku poisteného 
v každom poistnom roku, pričom vek poisteného je v danom poistnom roku daný rozdielom 
kalendárneho roku začiatku poistného roku a kalendárneho roku narodenia poisteného.
(7) Pokiaľ poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie zanikne.
(8) Pokiaľ poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením 
tejto výzvy, poistenie zanikne, alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou (redukcia 
poistnej sumy). Redukcia poistnej sumy je možná iba v prípade, že nová poistná suma alebo poistné 
neklesne pod minimálnu poistnú sumu alebo pod minimálne poistné stanovené poisťovateľom pre 
príslušný druh poistenia. 
(9) Pokiaľ nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým zanikol, patrí poisťovateľovi 
poistné iba do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné patrí 
v takom prípade poisťovateľovi za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dohodnuté. 
(10) Poisťovateľ má právo na poistné do zániku poistenia.
(11) Pri výplate poistného plnenia je poisťovateľ oprávnený započítať prípadné nedoplatky poistného 
a iné splatné nedoplatky. 
(12) Ak vznikne preplatok na bežnom poistnom do výšky jednomesačného poistného a poistenie 
bude trvať aj naďalej, preplatok sa považuje za zálohu na následné poistné, ak poistník nepožiada 
o vrátenie preplatku. 
(13) Poisťovateľ je oprávnený zmeniť sadzby poistného na ďalšie poistné obdobie, ak sa skutočný 
objem plnenia preukázateľne odchýli od predpokladaného objemu plnenia použitého pri kalkulácii 
sadzieb poistného. Poisťovateľ je povinný písomne oznámiť takúto zmenu poistného poistníkovi 
najmenej 2 mesiace pred výročím zmluvy. Pokiaľ poistník so zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas 
vyjadriť do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o zmene poistného podľa prvej vety dozvedel. 
V prípade nesúhlasu so zmenou poistného sa nesúhlas poistníka považuje za výpoveď poistnej 
zmluvy podľa článku 1.14. ods. (2). 

Článok 1.9.
Oprávnená osoba, určená oprávnená osoba 

(1) Oprávnená osoba je poistený, pokiaľ nie je v poistných podmienkach stanovené alebo v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.
(2) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, má poistník právo určiť určenú 
oprávnenú osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo 
vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže poistník určenie určenej oprávnenej 
osoby zmeniť; pokiaľ nie je poistník sám poisteným, môže tak konať iba so súhlasom poisteného. 
Zmena určenia určenej oprávnenej osoby je účinná doručením oznámenia poisťovateľovi, ak nie 
je ďalej ustanovené inak. Poisťovateľ má právo vyžiadať si úradné overenie podpisu poistníka 
a poisteného. Ak si poisťovateľ uplatní právo podľa predchádzajúcej vety, zmena určenia určenej 
oprávnenej osoby je účinná doručením oznámenia spolu s úradným overením podpisu poisťovateľovi.
(3) Ak nie je určená oprávnená osoba podľa ods. (2) v dobe poistnej udalosti určená, alebo ak 
nenadobudne právo na plnenie, nadobúda právo na plnenie manžel poisteného, a pokiaľ nie je, deti 
poisteného.
(4) Ak nie je osôb uvedených v ods. (2) a (3), nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a pokiaľ 
nie sú, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázané výživou na 
poisteného; ak nie sú ani tieto osoby, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.

Článok 1.10.
Plnenie

(1) Poisťovateľ poskytuje jednorazové poistné plnenie v dohodnutej výške, alebo vypláca dohodnutý 
dôchodok, alebo poskytuje poistné plnenie vo výške určenej poistnými podmienkami a poistnou 
zmluvou. Poisťovateľ vypláca poistné plnenie (ďalej aj ako „plnenie“) na základe písomnej žiadosti 
oprávnenej osoby.
(2) Poisťovateľ je povinný po oznámení udalosti, s ktorou je spojená požiadavka na plnenie, bez 
zbytočného odkladu začať šetrenia potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť. Plnenie 
je splatné do 15 dní potom, čo poisťovateľ skončil šetrenia potrebné na zistenie rozsahu jeho 
povinnosti plniť. Šetrenie je skončené dňom písomného oznámenia o skončení šetrenia poistnej 
udalosti oprávnenej osobe. Šetrenie musí byť vykonané bez zbytočného odkladu; ak nemôže byť 
skončené do jedného mesiaca po tom, ako sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeranú zálohu.
(3) Poistné plnenie (vrátane odkupného) je splatné v Slovenskej republike v tuzemskej mene, ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Plnenie sa považuje za zaplatené dňom poukázania na účet 
oprávnenej osoby prostredníctvom peňažného ústavu alebo prevádzkovateľom poštových služieb. 
(4) Plnenie môže byť so súhlasom poisteného predmetom záložnej zmluvy alebo postúpenia 
pohľadávky.
(5) Smrť poisteného musí byť poisťovateľovi bezodkladne oznámená. Poisťovateľovi musia byť 
predložené tieto doklady:
– úradne overený úmrtný list,
– podrobné lekárske alebo úradné osvedčenie o príčine smrti (List o prehliadke mŕtveho a štatistické 
hlásenie o úmrtí) a o začiatku a priebehu choroby, ktorá spôsobila smrť poisteného.
(6) K objasneniu povinnosti poskytnúť plnenie je poisťovateľ oprávnený požadovať potrebné doklady 
a sám vykonať potrebné šetrenie. Náklady spojené s uplatnením nároku na plnenie hradí ten, kto 
nárok uplatňuje. Na požiadanie poisťovateľa je poistený povinný dať sa na vlastné náklady vyšetriť 
lekárom, ktorého poisťovateľ určí. 
(7) Poisťovateľ je oprávnený identifikovať oprávnenú osobu pri výplate plnenia. Poisťovateľ 
je oprávnený požadovať úradné overenie podpisu na žiadosti o plnenie a kópií dokumentov 
požadovaných poisťovateľom. 
(8) Pokiaľ boli náklady na šetrenie vynaložené poisťovateľom vyvolané alebo zvýšené porušením 
povinnosti účastníka poistenia, má poisťovateľ právo požadovať primeranú náhradu od toho, kto 
povinnosť porušil.

Článok 1.11.
Obmedzenie plnenia

(1) Poisťovateľ neposkytuje plnenie za poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej 
súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou, vnútornými nepokojmi alebo jadrovou katastrofou, 
alebo pri plnení služobných povinností vojakov pri zahraničných misiách. Avšak pri životnom poistení 

vyplatí poisťovateľ vo vyššie uvedených prípadoch plnenie minimálne vo výške odkupného. Uvedené 
obmedzenia plnenia sa nevzťahujú na poistné udalosti, ktoré nastali v súvislosti s vnútornými 
nepokojmi na území Slovenskej republiky, ak oprávnená osoba preukáže, že sa poistený na týchto 
udalostiach aktívne nepodieľal na strane organizátorov nepokojov. 
(2) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie až na jednu polovicu v prípadoch, keď poistná 
udalosť nastala v súvislosti s konaním, ktorým poistený inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo 
smrť. Pokiaľ takéto konanie bolo úmyselné, poisťovateľ je oprávnený znížiť plnenie o viac než jednu 
polovicu. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú, ak poistený nie je trestne zodpovedný na základe 
§ 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. V prípade 
životného poistenia poisťovateľ vyplatí plnenie minimálne vo výške odkupného.
(3) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie až na jednu polovicu, pokiaľ došlo k poistnej 
udalosti následkom požitia alkoholu, alebo užitia návykových látok alebo prípravkov obsahujúcich 
návykové látky poisteným, a okolnosti, za ktorých k poistnej udalosti došlo, to odôvodňujú; pokiaľ 
však takáto poistná udalosť mala za následok smrť poisteného, zníži poisťovateľ plnenie len vtedy, 
ak k poistnej udalosti došlo v súvislosti s konaním poisteného, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu 
na zdraví alebo smrť. To neplatí, pokiaľ látky podľa prvej vety obsahovali lieky, ktoré poistený 
užil spôsobom predpísaným poistenému lekárom, a pokiaľ nebol lekárom alebo výrobcom lieku 
upozornený, že v dobe aplikácie týchto liekov nemožno vykonávať činnosť, v  dôsledku ktorej došlo 
k poistnej udalosti. V prípade životného poistenia poisťovateľ vyplatí plnenie minimálne vo výške 
odkupného.
(4) Oprávnená osoba nemá právo na plnenie, pokiaľ poistnú udalosť spôsobila úmyselne sama 
alebo z jej podnetu iná osoba. 
(5) Poisťovateľ nie je povinný plniť za poistné udalosti, ktoré nastali do dňa zaplatenia prvého 
bežného alebo jednorazového poistného.
(6) Až do vydania poistky, najviac však do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy a zmluvy 
o predbežnom poistení (ďalej len „obdobie hodnotenia“), poisťovateľ neposkytuje plnenie, alebo 
poskytuje plnenie len v obmedzenom rozsahu nasledovne:
a) poisťovateľ plní výšku dojednanej poistnej sumy pri smrti následkom úrazu, najviac však do sumy 
33 193,92 €, v prípade poistenia pre prípad smrti, poistenia pre prípad smrti alebo dožitia alebo 
poistenia pre prípad smrti následkom úrazu,
b) poisťovateľ plní podľa stupňa telesného poškodenia z dojednanej poistnej sumy, najviac však zo 
sumy 33 193,92 €, v prípade poistenia pre trvalé následky úrazu, ak stupeň trvalého telesného 
poškodenia je podľa oceňovacej tabuľky vyšší ako 10 %,
c) poisťovateľ plní podľa stupňa telesného poškodenia z dojednanej poistnej sumy, najviac však zo 
sumy 8 298,48 €, v prípade poistenia pre trvalé následky úrazu s progresívnym plnením, ak stupeň 
trvalého telesného poškodenia je podľa oceňovacej tabuľky vyšší ako 10 %,
d) poisťovateľ plní dojednanú dennú dávku,  najviac však 33,19 €, v prípade poistenia  pre prípad 
pracovnej neschopnosti, ak je pracovná neschopnosť spôsobená úrazom,
e) poisťovateľ nie je povinný plniť za poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku choroby alebo ktoré 
nie sú vymedzené v písm. a) a v písm. d). Ak je poistený poistený na základe zmluvy alebo niekoľkých 
zmlúv v období hodnotenia, v tomto prípade platí obmedzenie plnenia pre súčet plnení zo všetkých 
poistení v období hodnotenia. Poisťovateľ poskytuje pomerné plnenie z jednotlivých poistení.

Článok 1.12.
Indexovanie poistenia 

(1) V poistení za bežné poistné možno dohodnúť automatické zvyšovanie poistného (ďalej len 
„indexovanie poistenia“) ku dňu výročia zmluvy.
(2) Indexovanie poistenia sa vykonáva podľa rastu indexu spotrebiteľských cien, publikovaného 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Index rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci 
kalendárny rok sa použije pre zmluvy s výročím od 1. júla bežného roku do 30. júna nasledujúceho 
roku.
(3) Pri indexácii poistenia sa odpovedajúcim spôsobom zvyšuje taktiež poistná suma, a to bez 
preskúmavania zdravotného stavu poisteného.
(4) Poistník a poisťovateľ môže ukončiť indexovanie poistenia svojim vyhlásením doručeným druhej 
strane najmenej dva mesiace pred príslušným výročím zmluvy.
(5) Indexovanie poistenia sa prerušuje počas obdobia, v ktorom mal poistený nárok na poistné 
plnenie z poistenia oslobodenia od platenia poistného pre prípad invalidity.

Článok 1.13.
Podiel na výnosoch 

(1) Oprávnená osoba sa podieľa na prípadných výnosoch poistného v závislosti od výsledkov 
hospodárenia poisťovateľa, ak je tak určené v poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve. 
Výška výnosov poistného nie je zaručená.
(2) Podiely na výnosoch poistného používa poisťovateľ na zvýhodnenie existujúceho poistenia.
(3) Úpravy podľa ods. (2) sa vykonávajú bez preskúmavania zdravotného stavu poisteného.

Článok 1.14.
Zmena a zánik poistenia 

(1) Poisťovateľ alebo poistník môže vypovedať poistenie do dvoch mesiacov od dátumu uzatvorenia 
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdňová; jej uplynutím poistenie zaniká. Poisťovateľ má 
v tomto prípade nárok na pomernú časť poistného, zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia a poplatok 
za zrušenie zmluvy podľa obchodných podmienok. 
(2) Poisťovateľ alebo poistník môže vypovedať poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, ku 
koncu poistného obdobia. Poistenie za jednorazové poistné môže poistník vypovedať kedykoľvek. 
Výpoveď poistenia musí byť doručená aspoň šesť týždňov vopred. Poisťovateľ nemôže vypovedať 
poistenie osôb podľa tohto bodu, s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. 
(3) Pri zániku poistenia výpoveďou podľa ods. (2) vyplatí poisťovateľ odkupné, ak je tak dohodnuté 
v poistnej zmluve.
(4) Poistník môže odstúpiť od poistnej zmluvy najneskôr do tridsať dní odo dňa jej uzavretia, a to len 
v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. Odstúpenie musí byť doručené do 
sídla poisťovateľa v lehote podľa prvej vety tohto odseku.
(5) Odstúpenie musí byť písomné a musí obsahovať osobné údaje poistníka, číslo poistnej zmluvy 
a vyjadrenie vôle odstúpiť od poistnej zmluvy. Poistná zmluva zanikne dňom doručenia odstúpenia 
do sídla poisťovateľa. 
(6) Pri zániku poistenia podľa ods. (3) vráti poisťovateľ poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného 
odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vráti 
poistník poisťovateľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné. 
(7) Poistenie zaniká uplynutím poistnej doby. 
(8) Poistenie zaniká dňom, keď došlo k smrti poistenej osoby, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
(9) Poisťovateľ a poistník sa môžu na zániku poistenia dohodnúť. V tejto dohode musí byť určený deň 
zániku poistenia a dohodnutý spôsob vzájomného vyrovnania pohľadávok a záväzkov. 
(10) Pripoistenie zaniká súčasne so zánikom poistenia, ku ktorému bolo v poistnej zmluve dojednané 
ako pripoistenie. 
(11) Poistník môže pri poistení za bežné poistné požiadať o redukciu poistnej sumy za podmienok 
stanovených pre výpoveď poistenia podľa ods. (2) so súbežnou premenou poistenia na poistenie bez 
ďalšieho platenia poistného. Redukovaná poistná suma nesmie byť nižšia ako minimálna poistná 
suma stanovená poisťovateľom pre novo dohodnuté poistenie toho istého alebo obdobného druhu. 
Za rovnakých podmienok sa dá vykonať i redukcia poistnej sumy so súbežným znížením ďalšieho 
bežného poistného. 
(12) Pri redukcii poistnej sumy prispôsobí poisťovateľ primerane i poistné sumy v úrazovom poistení 
dohodnutom v jednej poistnej zmluve so životným poistením.

Článok 1.15.
Adresy a oznámenia

(1) Účastník poistenia je povinný si určiť adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, na 
ktorú mu má poisťovateľ doručovať písomnosti týkajúce sa poistenia. Zmena adresy na doručovanie 
je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi. 
(2) Poisťovateľ doručuje účastníkom poistenia písomnosti spravidla prostredníctvom držiteľa poštovej 
licencie na adresu na doručovanie. 
(3) Pokiaľ nebol adresát zastihnutý, doručovateľ držiteľa poštovej licencie uloží písomnosť 
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poisťovateľa v miestnej príslušnej prevádzkarni držiteľa poštovej licencie a vhodným spôsobom 
vyzve adresáta, aby si písomnosť vyzdvihol. Pokiaľ si adresát písomnosť do 15 dní od jej 
uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď 
sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. Pokiaľ adresát odmietol prijať písomnosť, považuje 
sa písomnosť za doručenú dňom, keď adresát jej prijatie odmietol. Písomnosť môže byť doručená 
i prostredníctvom osoby poverenej poisťovateľom.
(4) Písomnosti týkajúce sa poistenia určené poisťovateľovi sa doručujú písomne v slovenskom jazyku 
na adresu umiestnenia pobočky poisťovateľa v Slovenskej republike. Písomná forma nie je dodržaná, 
pokiaľ je oznámenie (právny úkon) vykonané telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými 
prostriedkami. Písomnosť určená poisťovateľovi je účinná doručením na adresu umiestnenia 
pobočky poisťovateľa v Slovenskej republike. 

Článok 1.16.
Náklady poisťovateľa a poplatky
(1) Poistník je povinný platiť poisťovateľovi poplatky na úhradu nákladov spojených so vznikom, 
správou a zánikom poistenia. Spôsob výpočtu poplatkov alebo ich výška sú uvedené v poistných 
podmienkach a v obchodných podmienkach platných v deň vzniku nákladu poisťovateľa. 
(2) Poisťovateľ je oprávnený za úkony vykonávané v súvislosti s poistením vyberať poplatky podľa 
obchodných podmienok platných v deň vykonania spoplatňovaného úkonu.

Článok 1.17.
Výluka z plnenia
(1) Ak dôjde k poistnej udalosti smrť poisteného v dôsledku ochorenia v lehote 12 mesiacov od 
dátumu začiatku poistenia, a príznaky tohto ochorenia boli popísané v zdravotnej dokumentácii 
už pred uzatvorením zmluvy, alebo toto ochorenie bolo diagnostikované, prípadne v dôsledku 
komplikácií spojených s týmto ochorením alebo na ich následky, nevzniká poisťovateľovi povinnosť 
poskytnúť plnenie. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
(2) Ustanovenie podľa odseku 1 sa neuplatní v prípade, že poistený podstúpil lekársku prehliadku
organizovanú poisťovateľom, ak bola vyžiadaná a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa 
jeho zdravotného stavu.

Hlava II. 
Osobitná časť

Diel 1
Životné poistenie

Oddiel 1.
Rizikové a rezervotvorné poistenie 

Článok 2.1.
Rizikové životné poistenie

(1) Tarifa T105/SK je poistením pre prípad smrti poisteného počas trvania poistenia za bežné 
poistné. Poistné plnenie sa dojednáva vo forme jednorazového plnenia vo výške dohodnutej 
poistnej sumy. Pri zániku poistenia nevzniká nárok na odkupné.
(2) Tarifa T107/SK je poistením pre prípad smrti poisteného počas trvania poistenia za bežné 
poistné so skrátenou dobou platenia poistného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 
plnenie sa dojednáva vo forme jednorazového plnenia vo výške poistnej sumy platnej pre poistný 
rok, v ktorom nastala poistná udalosť. Poistná suma platná pre prvý rok poistenia zodpovedá 
dohodnutej poistnej sume a v každom ďalšom poistnom roku sa znižuje o 1/n svojej hodnoty. 
Pričom n je dohodnutá poistná doba v rokoch. 

Článok 2.2.
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 

(1) Tarifa T101/SK je poistením pre prípad smrti poisteného počas trvania poistenia alebo pre 
prípad dožitia sa poisteného dohodnutého konca poistenia, a to za bežné poistné. Poistné plnenie 
sa dojednáva vo forme jednorazového plnenia vo výške dohodnutej poistnej sumy. 
(2) Oprávnená osoba sa v poisteniach podľa tarify T101/SK podieľa na prípadných výnosoch 
poisťovateľa v závislosti na výsledkoch hospodárenia poisťovateľa. Výška zisku nie je garantovaná. 
Podiel na zisku je použitý ako jednorazové poistné na poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (ďalej 
len „bonus“). Dohodnutá poistná suma pre prípad smrti alebo dožitia sa takto zvyšuje o bonus.
(3) Spôsob výpočtu podielu na výnosoch poisťovateľa a zásady jeho poskytovania stanoví 
poisťovateľ v obchodných podmienkach. 

Článok 2.3.
Odkupné

(1) Pokiaľ bolo v poistení pre prípad smrti alebo dožitia zaplatené bežné poistné najmenej za 
2 roky alebo za poistenie s poistnou dobou aspoň 1 rok, alebo ak je toto poistenie s redukovanou 
poistnou sumou, má poistník právo na odkupné a na jeho žiadosť je poisťovateľ povinný vyplatiť 
odkupné, pokiaľ prevyšuje sumu uvedenú v obchodných podmienkach. 
(2) Spôsob výpočtu odkupného stanoví poisťovateľ v obchodných podmienkach. 
(3) Do odkupného je zahrnutý aj podiel na výnosoch. 

Článok 2.4.
Indexovanie poistenia 

(1) Indexovanie poistenia sa neuskutočňuje počas posledných piatich rokov poistnej doby.
(2) Pre tarifu T107/SK nie je možné indexovanie dojednat. 

Oddiel 2.
Investičné životné poistenie 

Článok 3.1.
Výklad niektorých pojmov

Pre investičné životné poistenie sú vymedzené tieto základné pojmy: 
akumulačné podielové jednotky – podielové jednotky zakúpené zaplatením jednorazového, 
mimoriadneho poistného alebo bežného poistného, ktoré nie sú počiatočnými jednotkami, 
alokačný pomer – pomer, v ktorom sa poistné umiestňuje (alokuje) do jednotlivých fondov, 
fond – portfólio rôznych typov investícií, založených a spravovaných poisťovateľom alebo správcom 
povereným poisťovateľom, ktoré má spoločnú investičnú stratégiu a ktoré bolo vytvorené len pre 
účely tohto poistenia, 
hodnota podielových jednotiek –celková hodnota všetkých podielových jednotiek na podielovom 
účte podľa ich predajnej ceny, 
nákupná cena – cena, za ktorú poistník nakupuje podielové jednotky, 
oceňovací deň – deň, kedy sú stanovené predajné ceny a nákupné ceny podielových jednotiek 
jednotlivých fondov, 
počiatočné podielové jednotky – podielové jednotky zakúpené zaplatením bežného poistného 
splatného v priebehu prvých dvoch rokov trvania poistenia, prípadne jednotky zakúpené za 
navýšenú časť za bežné poistné v priebehu dvoch rokov od navýšenia,
podielová jednotka – pomerná časť fondu definovaná pre účely tohto poistenia, 
podielový účet – individuálny účet vedený poisťovateľom k danej poistnej zmluve tvorený 
podielovými jednotkami jednotlivých fondov,
predajná cena – cena, za ktorú poistník predáva podielové jednotky. 

Článok 3.2.
Druhy investičných životných poistení

(1) Tarify T100/SK a T002/SK sú investičným životným poistením pre prípad smrti poisteného 
v priebehu trvania poistenia alebo pre prípad dožitia sa poisteného dohodnutého konca poistenia, 
a to za bežné poistné. 

(2) Tarify T110/SK a T012/SK sú investičným životným poistením pre prípad smrti poisteného 
v priebehu trvania poistenia alebo pre prípad dožitia sa poisteného dohodnutého konca poistenia, 
a to za jednorazové poistné.
(3) Pri investičnom životnom poistení podľa taríf T002/SK a T012/SK garantuje poisťovateľ rast 
predajnej ceny podielových jednotiek nakúpených za bežné poistné alebo jednorazové poistné.

Článok 3.3.
Poistné

(1) Poistník môže kedykoľvek v priebehu poistenia zaplatiť mimoriadne poistné. Minimálnu výšku 
mimoriadneho poistného stanoví poisťovateľ. Mimoriadne poistné nemá vplyv na povinnosť 
poistníka platiť bežné poistné alebo jednorazové poistné, a ani na výšku poistnej sumy. 
(2) Poistník je oprávnený požiadať kedykoľvek o zvýšenie bežného poistného. Minimálny limit pre 
zvýšenie poistného stanoví poisťovateľ. Ak je v poistnej zmluve dojednané pripoistenie oslobodenia 
od platenia poistného pre prípad invalidity, má poisťovateľ v prípade žiadosti o zvýšenie bežného 
poistného právo preskúmať zdravotný stav poistníka. 
(3) Všetky zmeny bežného poistného budú po schválení poisťovateľom aplikované od dátumu 
požadovaného poistníkom, najskôr však odo dňa splatnosti najbližšieho nasledujúceho bežného 
poistného.
(4) Ak bolo zaplatené bežné poistné aspoň za dva roky trvania poistenia, alebo bolo zaplatené 
mimoriadne poistné, bude poistenie v prípade neplatenia bežného poistného prevedené na 
poistenie v splatenom stave podľa čl. 3.12. Poistenie bude prevedené do splateného stavu taktiež 
v prípade nezaplatenia dodatočného bežného alebo dodatočného jednorazového poistného podľa 
článku 3.9.
(5) Dodatočné bežné a dodatočné jednorazové poistné podľa článku 3.9. je splatné do 30 dní od 
doručenia výzvy k jeho zaplateniu poistníkovi. 
(6) Poistník nemá nárok na vrátenie poistného, za ktoré už boli nakúpené podielové jednotky.

Článok 3.4.
Zmeny poistnej sumy

(1) Poistník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zvýšenie poistnej sumy. Poisťovateľ má v takom 
prípade právo preskúmať zdravotný stav poisteného. Poisťovateľ má právo žiadať zodpovedajúce 
zvýšenie bežného poistného. Pri poistení za jednorazové poistené nemôže nová poistná suma 
prevýšiť hodnotu maximálnej poistnej sumy stanovenej poisťovateľom. 
(2) Poistník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zníženie poistnej sumy. Poisťovateľ je oprávnený 
zníženie poistnej sumy odmietnuť, ak je nová poistná suma menšia ako minimálna poistná suma 
stanovená poisťovateľom.

Článok 3.5.
Alokácia poistného

(1) Bežné poistné zaplatené poistníkom za prvé dva roky trvania poistenia bude použité na nákup 
počiatočných podielových jednotiek. V prípade navýšenia bežného poistného bude navýšená časť 
poistného počas dvoch rokov od navýšenia, najviac však do 30. roku trvania poistnej zmluvy, 
použitá na nákup počiatočných podielových jednotiek.
(2) Bežné poistné, ktoré nebude použité na nákup počiatočných jednotiek, bude použité na nákup 
akumulačných podielových jednotiek.
(3) Jednorazové poistné a mimoriadne poistné bude použité na nákup akumulačných podielových 
jednotiek.
(4) Nákup podielových jednotiek prebieha pri tarifách T100/SK a T110/SK podľa platného 
alokačného pomeru. 
(5) Bežné poistné pri tarife T002/SK a jednorazové poistné pri tarife T012/SK je použité na nákup 
podielových jednotiek fondu AXAF11S s garantovaným rastom predajnej ceny. Mimoriadne 
poistné je použité na nákup podielových jednotiek fondu AXAF12S, kde nie je rast predajnej ceny 
garantovaný poisťovateľom.
(6) Poistné je použité na nákup podielových jednotiek potom, ako je poistné zaplatené v plnej výške 
a je pripísané poisťovateľom k príslušnej poistnej zmluve bez zbytočného odkladu po jeho zaplatení. 
Platby poistného musia byť zaplatené a identifikované spôsobom stanoveným obchodnými 
podmienkami. Nákup podielových jednotiek sa neuskutoční pred začiatkom poistenia, a ani pred 
vystavením poistky. Nákup podielových jednotiek za mimoriadne poistné sa však uskutoční najskôr 
nasledujúci pracovný deň po jeho písomnom oznámení.
(7) Počet zakúpených podielových jednotiek je stanovovaný na základe ich nákupnej ceny.
(8) Poistník je pri tarifách T100/SK a T110/SK oprávnený kedykoľvek žiadať o zmenu alokačného 
pomeru. Zmena je platná dňom požadovaným poistníkom, najskôr však dňom potvrdenia zmeny 
poisťovateľom. Prvá zmena alokačného pomeru v priebehu jedného poistného roku je bez poplatku, 
za každú ďalšiu zmenu je poisťovateľ oprávnený účtovať poplatok podľa obchodných podmienok.

Článok 3.6.
Plnenie v prípade smrti

(1) Z poistenia pre prípad smrti vyplatí poisťovateľ sumu zodpovedajúcu hodnote podielových 
jednotiek vedených na podielovom účte k dátumu oficiálneho oznámenia poistnej udalosti alebo 
dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti, ak poistený zomrel pred dosiahnutím veku 75 rokov 
a hodnota podielových jednotiek k dátumu oficiálneho oznámenia poistnej udalosti je nižšia ako 
dohodnutá poistná suma. 
(2) Dátumom oficiálneho oznámenia poistnej udalosti sa rozumie deň, kedy bolo poisťovateľovi 
doručené príslušné tlačivo oznámenia poistnej udalosti.

Článok 3.7.
Plnenie v prípade dožitia

(1) Z poistenia vyplatí poisťovateľ plnenie, ak sa poistený dožije dohodnutého konca poistenia, 
alebo sa poistený dožije veku 75 rokov. 
(2) Ak sa poistený dožije dohodnutého konca poistenia, bude mu vyplatená suma zodpovedajúca 
hodnote podielových jednotiek vedených na podielovom účte. Pri dožití sa veku 75 rokov má 
poistený právo na plnenie vo výške odkupného. Pokiaľ využije toto právo, poistenie zaniká ku dňu 
tejto poistnej udalosti. Pre výpočet hodnoty podielových jednotiek je použitá predajná cena platná 
v okamihu, kedy bola poisťovateľovi doručená žiadosť o výplatu plnenia.

Článok 3.8.
Prevody podielových jednotiek

(1) V každom poistnom roku je poistník oprávnený urobiť bezplatne jeden prevod podielových 
jednotiek medzi jednotlivými fondami. Za každý ďalší prevod uskutočnený v tom istom poistnom 
roku účtuje poisťovateľ poistníkovi prevodný poplatok podľa obchodných podmienok.
(2) Prevod jednotiek je možný iba pri tarifách T100/SK a T110/SK. 
(3) Pri prevode podielových jednotiek sa použije ich predajná cena.

Článok 3.9.
Poplatky z podielového účtu

(1) Každý mesiac bude podielový účet znížený o taký počet jednotiek, ktoré svojou hodnotou 
zodpovedajú sume:

 rizikového poistného na krytie rizika spojeného s poistením pre prípad smrti, 
 rizikového poistného na krytie rizika dohodnutých pripoistení,
 správneho poplatku.

(2) Okrem poplatkov uvedených v odseku (1) zníži poisťovateľ hodnotu podielového účtu o ďalšie 
poplatky uvedené v obchodných podmienkach.
(3) Po zaplatení jednorazového poistného a nákupu podielových jednotiek bude počet podielových 
jednotiek na podielovom účte znížený o taký počet jednotiek, ktoré svojou hodnotou zodpovedajú 
jednorazovému poplatku určeného na krytie počiatočných nákladov spojených s uzavretím 
poistnej zmluvy.
(4) O rizikové poistné a poplatky podľa odsekov (1), (2) a (3) sa znižuje celková hodnota 
akumulačných jednotiek na podielovom účte rozložená medzi jednotlivé fondy pomerne k hodnote 
akumulačných podielových jednotiek umiestnených v týchto fondoch.
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(5) Na konci každého poistného roku bude pri tarife T100/SK a tarife T002/SK počet počiatočných 
jednotiek zakúpených za poistné splatné pred príslušným dátumom výročia znížený o fixné 
percento stanovené poisťovateľom. Tento poplatok je určený na krytie počiatočných nákladov 
súvisiacich s daným poistením. Po tridsiatom roku poistnej doby sa znižovanie počtu počiatočných 
jednotiek neuskutočňuje a všetky počiatočné jednotky sú prevedené na akumulačné jednotky.
(6) Sadzby rizikového poistného a výška poplatkov sú uvedené v obchodných podmienkach. 
Poisťovateľ má právo upraviť výšku poplatkov jedenkrát za kalendárny rok. 
(7) Ak hodnota akumulačných podielových jednotiek na podielovom účte nepostačuje na krytie 
rizikového poistného a poplatkov, a zmluva s bežne plateným poistným je v platnosti menej ako 
štyri roky, je neuhradená suma posudzovaná ako dlh a prevedená do ďalšieho mesiaca. Tento dlh 
bude umorený, akonáhle akumulačné podielové jednotky zakúpené z ďalších splátok poistného 
postačia na jeho krytie. 
(8) Ak hodnota akumulačných podielových jednotiek na podielovom účte nepostačuje na krytie 
rizikového poistného a poplatkov, a zmluva s bežne plateným poistným je v platnosti aspoň štyri 
roky, môže poisťovateľ požadovať zaplatenie dodatočného bežného poistného vo výške, ktorá by 
mala zabezpečiť trvanie poistenia, vrátane pripoistení, po dojednanú poistnú dobu. 
(9) Pokiaľ pri zmluve s jednorazovo plateným poistným nepostačuje celková hodnota podielových 
jednotiek na podielovom účte na krytie rizikového poistného a poplatkov, môže poisťovateľ 
požadovať zaplatenie dodatočného jednorazového poistného vo výške, ktorá by mala zabezpečiť 
trvanie poistenia, vrátane pripoistení, po dojednanú poistnú dobu. 

Článok 3.10.
Odkupné

(1) Ak bolo zaplatené bežné poistné aspoň za 2 roky alebo jednorazové poistné za poistenie 
s poistnou dobou aspoň 1 rok alebo mimoriadne poistné, má poistník právo na odkupné a na jeho 
žiadosť je poisťovateľ povinný vyplatiť odkupné. 
(2) Výška odkupného pri poistení s bežne plateným poistným je daná celkovou hodnotou 
podielových jednotiek vedených na podielovom účte ku dňu zániku poistenia zmluvy znížená 
o dlh podľa článku 3.9. odseku (7) a o jednorazový poplatok za zrušenie poistnej zmluvy podľa 
obchodných podmienok. 
Na stanovenie hodnoty podielových jednotiek sa použije ich predajná cena.
(3) Výška odkupného pri poistení s jednorazovo zaplateným poistným je daná celkovou hodnotou 
podielových jednotiek vedených na podielovom účte ku dňu zániku poistenia. Na stanovenie 
hodnoty podielových jednotiek sa použije ich predajná cena.

Článok 3.11.
Čiastočný odkup

(1) Poistník má na základe písomnej žiadosti právo na odkúpenie časti akumulačných podielových 
jednotiek zo svojho podielového účtu. Minimálna hodnota čiastočného odkupu je určená 
poisťovateľom. Maximálna hodnota odkupu je obmedzená zostatkom na podielovom účte. 
Hodnoty odkupu aj zostatku sú stanovené na základe predajnej ceny podielových jednotiek. 
(2) Poisťovateľ je oprávnený pri čiastočnom odkupe primerane znížiť poistnú sumu.
(3) Za čiastočný odkup účtuje poisťovateľ poistníkovi poplatok podľa obchodných podmienok.

Článok 3.12.
Poistenie v splatenom stave

(1) Poistenie môže byť na žiadosť poistníka alebo z dôvodov uvedených v týchto poistných 
podmienkach prevedené na poistenie v splatenom stave.
(2) Ak poisťovateľ neobdržal od poistníka mimoriadne poistné alebo bežné poistné aspoň za 1 rok, 
všetky počiatočné podielové jednotky prepadajú v prospech poisťovateľa.
(3) Ak bolo zaplatené mimoriadne poistné alebo bežné poistné aspoň za 1 rok, budú pri prevode 
poistenia na poistenie v splatenom stave prevedené všetky počiatočné podielové jednotky 
na akumulačné podielové jednotky. Počet podielových jednotiek na podielovom účte bude 
znížený o taký počet jednotiek, ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške doteraz neuhradených 
počiatočných nákladov.
(4) V prípade odvolania súhlasu poistníka alebo poisteného s poskytnutím údajov o zdravotnom 
stave, so zisťovaním zdravotného stavu alebo príčiny smrti, ďalších citlivých údajov 
a s nahliadnutím poisťovateľa do zdravotnej dokumentácie, ako aj neposkytnutím s tým 
súvisiaceho potrebného plnomocenstva, je poistenie prevedené na poistenie v splatenom stave, 
ak hodnota akumulačných jednotiek presiahne výšku stanovenú poisťovateľom, a to dňom 
doručenia odvolania súhlasu poisťovateľovi alebo uplynutím 15 dní od výzvy poisťovateľa na 
vystavenie plnomocenstva. 
(5) Prípadné nezaplatené poplatky budú pri prevode do splateného stavu uhradené 
z akumulačných jednotiek. Ak hodnota akumulačných podielových jednotiek nepostačuje 
na úhradu poplatkov, poistenie a dohodnuté pripoistenia zanikajú bez náhrady.
(6) Ak hodnota akumulačných podielových jednotiek po uhradení nezaplatených poplatkov 
nedosahuje minimálnu výšku stanovenú poisťovateľom, poistenie zaniká a je vyplatené odkupné. 
(7) Poistné plnenie pre prípad smrti bude v poistení v splatenom stave rovné hodnote 
akumulačných podielových jednotiek vedených na podielovom účte k dátumu, kedy poisťovateľ 
obdržal písomné oznámenie poistnej udalosti.
(8) Všetky pripoistenia k dátumu prevodu poistenia na poistenie v splatenom stave zanikajú.
(9) Po prevode na poistenie v splatenom stave má poistník kedykoľvek nárok na nákup 
akumulačných podielových jednotiek za mimoriadne poistné.
(10) Rizikové poistné a poplatok na úhradu počiatočných nákladov sa po prevode do splateného 
stavu neúčtuje, ostatné poplatky však budú aj naďalej strhávané z podielového účtu. Ak hodnota 
podielových jednotiek na podielovom účte nebude stačiť na pokrytie poplatkov, poistenie 
v splatenom stave zanikne bez náhrady. 
(11) Poistník má právo na pravidelné čerpanie prostriedkov znižovaním počtu akumulačných 
podielových jednotiek na svojom podielovom účte. Minimálna a maximálna výška pravidelného 
čerpania je stanovená poisťovateľom. 
Pri začatí pravidelných výplat je poisťovateľ oprávnený účtovať jednorazový poplatok podľa 
obchodných podmienok.

Článok 3.13.
Fondy

(1) Fondy sa navzájom líšia typom aktív, výnosom a mierou rizika.
(2) Vývoj hodnoty podielových jednotiek nie je, s výnimkou fondu AXAF11S, poisťovateľom 
garantovaný.
(3) Pripisovanie podielových jednotiek jednotlivých fondov na podielový účet je len pomyselný 
a slúži iba na stanovenie poistného plnenia a iných možností plynúcich z príslušného poistenia. 
(4) Aktíva jednotlivých fondov a výnosy z nich vyplývajúce sú vlastníctvom poisťovateľa a zostávajú 
ním počas celej doby trvania poistenia. Poistenie nezakladá nárok na akékoľvek aktíva poisťovateľa 
a fondov.
(5) Hodnotu podielových jednotiek na podielovom účte poistnej zmluvy oznámi poisťovateľ 
poistníkovi písomne minimálne jedenkrát za kalendárny rok. 
(6) Fondy investičného životného poistenia sú charakterizované v obchodných podmienkach.
(7) Poisťovateľ je oprávnený vytvárať a rušiť fondy investičného životného poistenia. 
(8) V prípade rušenia fondu je poisťovateľ povinný oznámiť toto rozhodnutie poistníkom, ktorí 
nakúpili podielové jednotky rušeného fondu, najmenej jeden mesiac pred jeho zrušením. 
Poisťovateľ prevedie podielové jednotky rušeného fondu na podielové jednotky iného fondu. 
Rovnako v alokačnom pomere nahradí rušený fond iným fondom. Poistník je oprávnený zvoliť 
bezplatne vlastný cieľový fond pre prevod a vlastnú zmenu alokačného pomeru.

Článok 3.14.
Oceňovanie fondov

(1) Fondy budú oceňované v oceňovacích dňoch stanovených poisťovateľom, minimálne však 
jedenkrát za mesiac. Hodnota fondu slúži k stanoveniu nákupnej a predajnej ceny podielových 
jednotiek. Stanovená cena je platná až do nasledujúceho oceňovacieho dňa.
(2) Hodnota fondu sa rovná celkovej hodnote všetkých aktív fondu zníženej o hodnotu záväzkov 
k dátumu oceňovania.

(3) Poisťovateľ je oprávnený odrátať z hodnoty fondu pravidelne pri každom oceňovaní poplatok za 
správu fondu podľa obchodných podmienok a výdaje na obstaranie, predaj, oceňovanie a riadenie 
aktív fondu. 
(4) Poisťovateľ je oprávnený znižovať hodnotu fondu o všetky daňové povinnosti a zrážky spojené 
s aktívami fondu.

Článok 3.15.
Pripoistenia k investičnému životnému poisteniu

(1) K investičnému životnému poisteniu s bežne plateným poistným je možné dohodnúť 
nasledujúce pripoistenia:

Tarifa T150U/SK – pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity, 
Tarifa T151U/SK – pripoistenie ročnej dávky pre prípad invalidity, 
Tarifa T210U/SK – pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
Tarifa T220U/SK – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu,
Tarifa T222U/SK – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu 
s progresívnym plnením,
Tarifa T230U/SK – pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu,
Tarifa T235U/SK - pripoistenie denného odškodného vymenovaných drobných úrazov,  
Tarifa T250U/SK – pripoistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici,
Tarifa T261U/SK – pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 
15. dňa pracovnej neschopnosti,
Tarifa T263U/SK – pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 
29. dňa pracovnej neschopnosti,
Tarifa T291U/SK – pripoistenie pre prípad kritických ochorení.
(2) K investičnému životnému poisteniu s jednorazovo plateným poistným je možné dojednať 
nasledujúce pripoistenia:
Tarifa T210U/SK – pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
Tarifa T220U/SK – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu,
Tarifa T222U/SK – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu 
s progresívnym plnením.
(3) Poistné obdobie pri dohodnutých pripoisteniach je mesačné a rizikové poistné za pripoistenia je 
platené formou mesačných zrážok z podielového účtu.
(4) Pripoistenie nie je považované za samostatné poistenie dohodnuté v poistnej zmluve.

Oddiel 3.
Spoločné ustanovenia pre životné poistenie 

Článok 4.1.
Poistná udalosť

(1) V poistení pre prípad smrti je poistnou udalosťou smrť poisteného.
(2) V poistení pre prípad smrti alebo dožitia je poistnou udalosťou smrť poisteného alebo dožitie sa 
poisteného stanoveného dňa.

Článok 4.2.
Nesprávny údaj o dátume narodenia alebo pohlavia poisteného

(1) Pri nesprávnych údajoch o dátume narodenia alebo pohlavia poisteného sa plnenie znižuje 
alebo zvyšuje v pomere poistného, ktoré bolo zaplatené k poistnému, ktoré by bolo platené na 
základe správnych údajov.
(2) Ak bolo v dôsledku nesprávnych údajov o dátume narodenia alebo pohlavia poisteného 
platené vyššie poistné, je poisťovateľ povinný upraviť jeho výšku od začiatku poistného obdobia 
nasledujúceho po poistnom období, v ktorom sa správne údaje dozvedel. Poistné platené za 
nasledujúce poistné obdobie sa znižuje o preplatok poistného, v prípade jednorazového poistného 
je poisťovateľ povinný preplatok poistného vrátiť poistníkovi bez zbytočného odkladu.
(3) Ak poisťovateľ v dobe trvania poistenia zistí, že poistník uviedol nesprávny dátum narodenia 
poisteného, je oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy, ak by s poistníkom v prípade správne 
uvedeného dátumu narodenia poisteného v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy za daných 
podmienok poistnú zmluvu neuzatvoril. 

Článok 4.3.
Obmedzenie plnenia

(1) Pri smrti poisteného následkom samovraždy vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe odkupné 
namiesto plnenia pre prípad smrti poisteného.

Diel 2
Úrazové poistenie

Článok 5.1.
Poistná udalosť

(1) V poistení pre prípad smrti následkom úrazu je poistnou udalosťou úraz poisteného v dobe 
trvania poistenia, ktorý spôsobí smrť poisteného, ak smrť nastala do jedného roku od dátumu 
úrazu poisteného.
(2) V poistení pre prípad trvalých následkov úrazu je poistnou udalosťou úraz poisteného v dobe 
trvania poistenia, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie, pričom telesným poškodením sa 
rozumie obmedzenie telesných alebo duševných funkcií, ktoré už nemožno zlepšiť. 
(3) Úrazom sa rozumie náhle a neočakávané, na vôli poisteného nezávislé pôsobenie vonkajších síl 
alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávané a neprerušené pôsobenie vysokých alebo nízkych 
vonkajších teplôt, plynov, pár, zariadení, elektrického prúdu a jedov (s výnimkou jedov mikrobiálnych 
a imunotoxických látok), ktoré spôsobilo telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť.
(4) Za úraz sa tiež považuje:
– utopenie,
– choroba vzniknutá výlučne následkom úrazu,
– miestne hnisanie po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, spôsobené úrazom 

a nákaza tetanom alebo besnotou pri úraze,
– diagnostické, liečebné alebo preventívne opatrenia, ktoré slúžia k vyliečeniu následkov úrazu.
(5) Za úraz sa nepovažuje:
– zhoršenie choroby následkom úrazu,
– náhle cievne príhody a choroby sietnice,
– ujmy na zdraví spôsobené poistenému diagnostickým, liečebným alebo preventívnym opatrením, 

ktoré neslúži na vyliečenie následkov úrazu alebo neodborným zásahom, ktorý si poistený 
vykoná alebo nechá vykonať na svojom tele. 

(6) Za úraz sa nepovažujú taktiež:
 aseptické zápaly synoviálnych búrz, šľachových pošiev a svalových úponov,
 prerušenie degeneratívne zmenených orgánov (napr. Achillova šľacha, meniskus) malým 

nepriamym násilím,
 náhle platničkové chrbticové syndrómy,
 telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien,
 organicky podmienené poruchy nervového systému, okrem tých, ktoré sú spôsobené 

poškodením pri úraze.
(7) Prípady vytknutia končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie 
častí končatín a svalov na chrbtici, šliach, väzív a puzdier kĺbov sú považované za úraz iba v prípade 
ich vzniku v dôsledku náhlej odchýlky od bežného pohybu.

Článok 5.2.
Poistenia pre prípad smrti následkom úrazu

(1) Tarifa T210/SK je poistením a tarifa T210U/SK je pripoistením pre prípad smrti následkom 
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úrazu, ku ktorému došlo počas trvania poistenia, za bežné poistné, ak smrť nastala do jedného 
roku od dátumu úrazu poisteného. Poistné plnenie sa dojednáva vo forme jednorazového plnenia 
vo výške dohodnutej poistnej sumy. 

Článok 5.3.
Poistenia pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu 

(1) Tarifa T222/SK je úrazovým poistením a tarifa T222U/SK je úrazovým pripoistením  pre prípad 
trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, ku ktorému došlo počas trvania poistenia 
s progresívnym plnením, za bežné poistné. Poistné plnenie sa dojednáva vo forme jednorazového 
poistného plnenia vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy. Stupeň poškodenia 
sa určí na základe „Oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné poškodenie“, ktorá je prílohou týchto 
Poistných podmienok. Výška plnenia je stanovená podľa stupňa poškodenia podľa nasledujúcej 
tabuľky: 

Stupeň Plnenie v %
poškodenia (ST) % poistnej sumy tarify T222/SK

1 – 25 % st %
26 – 50 % 3 x ST –   50 %
51 – 75 % 5 x ST – 150 %
76 – 100 % 7 x ST – 300 %

Tabuľka – plnenie z poistenia podľa tarify T222/SK v % z dohodnutej poistnej sumy podľa stupňa 
poškodenia.

(2) Tarifa T220/SK je úrazovým poistením a tarifa T220U/SK je úrazovým pripoistením pre prípad 
trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, ku ktorému došlo počas trvania poistenia, 
za bežné poistné. V poistení pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu sa 
dojednáva jednorazové poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy, 
ktoré zodpovedá stupňu trvalého telesného poškodenia. Stupeň poškodenia sa určí na základe 
„Oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné poškodenie“, ktorá je prílohou týchto Poistných podmienok. 
(3) Ak sa po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu dokáže, že úraz zanechá trvalé telesné 
poškodenie, vyplatí poisťovateľ poistenému plnenie zodpovedajúce príslušnému stupňu 
poškodenia. V prvom roku po úraze poskytne poisťovateľ plnenie, iba ak sa dá z lekárskeho 
hľadiska jednoznačne stanoviť druh a rozsah poškodenia.
(4) Pri čiastočnej strate alebo pri čiastočnom obmedzení funkčnej schopnosti sa znížia úmerne 
sadzby stanovené v „Oceňovacej tabuľke pre trvalé telesné poškodenie“.
(5) Pokiaľ stupeň trvalého telesného poškodenia nemožno stanoviť podľa „Oceňovacej tabuľky pre 
trvalé telesné poškodenie“, je smerodajné celkové telesné poškodenie podľa lekárskeho hľadiska.
(6) Pokiaľ úraz zanechá viac následkov, zrátajú sa príslušné sadzby pre jednotlivé následky. Pre 
poskytnutie plnenia musí byť celkový stupeň trvalého telesného poškodenia najmenej 1 %. Celkový 
stupeň trvalého telesného poškodenia poisteného nemôže presiahnuť 100  % pri jednej poistnej 
udalosti. Od takto určeného stupňa poškodenia sa odráta stupeň poškodenia poisteného pred 
poistnou udalosťou, stanovený podľa rovnakých pravidiel.
(7) Pokiaľ nie je jednoznačne určený stupeň telesného poškodenia, sú poistený a poisťovateľ 
oprávnení dať stupeň poškodenia každoročne po dobu štyroch rokov odo dňa úrazu opätovne 
vymerať. Pokiaľ z konečného vymerania vyplynie plnenie vyššie než poskytnutá záloha, vyplatí 
poisťovateľ z rozdielu úroky z omeškania. Pokiaľ nevyužije poistený alebo poisťovateľ svoje právo na 
nové vymeranie stupňa telesného poškodenia po dobu štyroch rokov odo dňa úrazu, považuje sa 
poskytnutá záloha za plnenie.
(8) Pokiaľ šetrenie vedúce k zisteniu rozsahu trvalého poškodenia nemôže byť skončené do 
jedného mesiaca odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, vyplatí poisťovateľ 
na základe písomnej žiadosti poisteného primeranú zálohu na plnenie. Primeranou zálohou sa 
rozumie suma zodpovedajúca minimálnemu už dokázanému stupňu trvalého poškodenia.

Článok 5.4.
Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

(1) Tarifa T230/SK je poistením a tarifa T230U/SK je pripoistením denného odškodného za dobu 
nevyhnutného liečenia úrazu, keď doba nevyhnutného liečenia úrazu je dlhšia ako 21 dní. 
(2) Ak dôjde k úrazu, vyplatí poisťovateľ formou jednorazového plnenia denné odškodné za dobu 
nevyhnutného liečenia úrazu, ktorého dĺžku určí ošetrujúci lekár, najviac však za dobu liečenia uvedenú 
v Oceňovacej tabuľke pre denné odškodné, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Táto 
tabuľka zároveň určuje diagnózy, za ktoré poistiteľ poistné plnenie neposkytuje. Doba, za ktorú je 
vyplatené denné odškodné je maximálne jeden rok a počíta sa vždy od 1. dňa liečenia úrazu.
(3) Poistné plnenie sa určuje ako súčin dojednanej poistnej sumy a priznaného počtu dní 
nevyhnutného liečenia daného úrazu. Ak nie je telesné poškodenie v Oceňovacej tabuľke 
pre denné odškodné uvedené, stanoví zmluvný lekár poisťovateľa výšku plnenia podľa doby 
nevyhnutného liečenia, ktorá zodpovedá priemernej dobe nevyhnutného liečenia podľa povahy 
a rozsahu poškodenia. Priemernou dobou liečenia je doba, ktorá je potrebná podľa poznatkov vedy 
obvykle k zahojeniu alebo ustáleniu telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 
(4) V prípade vzniku niekoľkých diagnóz súčasne pri jednej poistnej udalosti poskytuje poisťovateľ 
plnenie len za diagnózu s najväčším počtom dní uvedených v Oceňovacej tabuľke pre denné 
odškodné.

Článok 5.5.
Poistenie denného odškodného vymenovaných drobných úrazov

(1) Tarifa T235/SK je poistením a tarifa T235U/SK je pripoistením denného odškodného 
vymenovaných drobných úrazov, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia.
(2) Súčasťou poistnej zmluvy je Oceňovacia tabuľka pre denné odškodné vymenovaných drobných 
úrazov. Plnenie je vyplácané v prípade, pokiaľ sa ošetrujúcim lekárom potvrdená diagnóza 
a spôsob liečby zhoduje s diagnózou a spôsobom liečby uvedeným v Oceňovacej tabuľke pre denné 
odškodné vymenovaných drobných úrazov. 
(3) Ak dôjde k úrazu, vyplatí poisťovateľ formou jednorazoveho plnenia denné odškodné za dobu 
nevyhnutného liečenia úrazu, ktorého dĺžku určí ošetrujúci lekár, najdlhšie však za dobu liečenia 
uvedenú v Oceňovacej tabuľke pre denné odškodné vymenovaných drobných úrazov. Výška plnenia 
sa stanoví ako súčin dojednanej poistnej sumy a tohto počtu dní. 
(4) V prípade vzniku niekoľkých diagnóz súčasne pri jednej poistnej udalosti poskytuje poisťovateľ 
plnenie len za diagnózu s najväčším počtom dní uvedených v Oceňovacej tabuľke pre denné 
odškodné vymenovaných drobných úrazov.

Článok 5.6.
Plnenie

(1) Poisťovateľ poskytuje plnenie i v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala pri výkone služby 
v armáde alebo v polícii, okrem poistných udalostí, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie plnenia podľa 
článku 1.11. 
(2) Poistený je povinný po úraze vyhľadať bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie a liečiť sa 
podľa pokynov lekára. V prípade nedodržania liečebného režimu je poisťovateľ oprávnený plnenie 
primerane znížiť.
(3) Pokiaľ poistený zomrie na následky úrazu v priebehu jedného roka odo dňa úrazu, nevyplýva 
nárok na plnenie za trvalé telesné poškodenie. Pokiaľ už bolo plnenie za trvalé telesné poškodenie 
vyplatené, započíta sa na plnenie pre prípad smrti; poisťovateľ pritom nemá právo na vrátenie 
prípadného preplatku.

Článok 5.7.
Poistné riziko

(1) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi zmenu poistného rizika. 
(2) Zmena zamestnania, zárobkovej činnosti, športovej, záujmovej alebo inej činnosti poisteného, 
ktorá má za následok zmenu zaradenia poisteného do rizikovej skupiny platnej ku dňu zmeny, je 
považovaná za zmenu rizika. Zmena miesta pobytu poisteného mimo územia členských štátov 
Európskej únie a Európskej zóny voľného obchodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace je považovaná za 
zmenu rizika.

(3) Pri nesprávnych údajoch podľa ods. (2) sa plnenie znižuje v pomere poistného, ktoré bolo 
zaplatené, k poistnému, ktoré by bolo platené na základe správnych údajov.
(4) Pokiaľ sa počas trvania poistenia poistné riziko podstatne zvýši tak, že pokiaľ by v tomto 
rozsahu existovalo už pri uzatváraní poistnej zmluvy, poisťovateľ by zmluvu uzavrel za iných 
podmienok, vzniká poisťovateľovi právo do 1 mesiaca odo dňa, keď sa dozvedel o zvýšení 
poistného rizika, navrhnúť zmenu poistnej zmluvy odo dňa, kedy sa poistné riziko zvýšilo. Poistník 
je povinný sa k tomuto návrhu vyjadriť do 1 mesiaca odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ poistník 
nesúhlasí so zmenou poistnej zmluvy, alebo sa nevyjadrí k tomuto návrhu na zmenu vo vyššie 
uvedenej lehote, má poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať, a to v lehote 2 mesiacov odo 
dňa, kedy obdržal nesúhlas poistníka so zmenou poistnej zmluvy alebo odo dňa, kedy uplynula 
vyššie uvedená lehota pre vyjadrenie sa poistníka. V takom prípade poistenie zanikne uplynutím 
8 dní odo dňa doručenia výpovede poistníkovi a poisťovateľ je oprávnený plnenie primerane znížiť 
pri poistných udalostiach, ktoré nastali po dni, od ktorého malo byť platené zvýšené poistné.
(5) Pokiaľ sa počas trvania poistenia poistné riziko podstatne zvýši tak, že pokiaľ by v tomto 
rozsahu existovalo už pri uzatváraní poistnej zmluvy, poisťovateľ by za týchto podmienok poistnú 
zmluvu neuzavrel, má právo poistnú zmluvu vypovedať, a to v lehote 1 mesiaca odo dňa, kedy sa 
dozvedel o zvýšení poistného rizika. V takom prípade poistenie zanikne uplynutím 8 dní odo dňa 
doručenia výpovede poistníkovi a poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných udalostí, ktoré nastali 
po dni, kedy sa poistné riziko podstatne zvýšilo.

Článok 5.8.
Výluky a obmedzenia plnenia

(1) Pri smrti, trvalom telesnom poškodení poisteného následkom samovraždy, pokusu 
o samovraždu, ako aj úmyselného poškodenia vlastného zdravia vrátane vedomej nedbanlivosti, 
poisťovateľ plnenie neposkytuje.
(2) Poisťovateľ neposkytuje plnenie pri smrti, trvalom telesnom poškodení poisteného následkom 
rádioaktívneho žiarenia.
(3) Z poistnej ochrany sú vylúčené úrazy:

 pri vedení motorového vozidla poisteným bez zodpovedajúceho vodičského oprávnenia,
 pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom, pri jazde neoprávnene používaným cudzím 

motorovým vozidlom,
 pri použití všetkých druhov leteckých prostriedkov (vrátane bezmotorového alebo motorového 

rogala, vetroňa alebo balóna) s výnimkou ods. (5),
 pri strate vedomia alebo podstatného ovplyvnenia psychickej výkonnosti následkom požitia 

alkoholu, narkotík, toxických, omamných alebo psychotropných látok, 
 spôsobené duševnými poruchami, kolapsom, epileptickými alebo inými záchvatmi; to však 

neplatí, pokiaľ tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý sa poistná ochrana vzťahuje.
(4) Z poistnej ochrany sú vylúčené aj úrazy vzniknuté pri rizikových športoch alebo iných činnostiach 
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku úrazu, a to hlavne: 

 pri zoskokoch z lietadiel (parašutizmus), paraglidingu, a pri bungee jumpingu,
 pri účasti na motoristických závodoch, vrátane prípravných jázd,
 pri účasti na súťažiach v lyžovaní a snow-boardingu, v skokoch na lyžiach, v jazde na boboch 

a skeletonoch, vrátane prípravných skokov a jázd, raftingu,
 pri výkone horolezeckého športu alebo lezenia po cvičných stenách. 

(5) Z poistnej ochrany nie sú vylúčené úrazy cestujúcich pri haváriách motorových lietadiel 
určených na prepravu osôb na pravidelných alebo nepravidelných linkách. Za týchto cestujúcich sa 
nepovažujú posádky lietadiel a ďalšie osoby pracovne činné na palubách lietadiel.
(6) Za následky úrazu sa nepovažujú duševné choroby a poruchy, a to aj keď sa dostavili v súvislosti 
s úrazom.
(7) Poisťovateľ poskytuje plnenie za výhrezy platničiek, iba pokiaľ k nim došlo mechanickým 
pôsobením na chrbticu a pokiaľ sa nejedná o zhoršenie choroby už existujúcej pred úrazom.
(8) Poisťovateľ neposkytuje plnenie za akýkoľvek druh pruhu. 

Diel 3
Poistenie pre prípad invalidity

Článok 6.1.
Poistenie pre prípad invalidity 

(1) Poistnou udalosťou je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden 
rok. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa zákona 
o sociálnom poistení.
(2) Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok v dobe trvania poistenia v prípade, 
že dôjde ku zmenám v posudzovaní invalidity Sociálnou poisťovňou.

Článok 6.2.
Poistenie ročnej dávky pre prípad invalidity

(1) Tarifa T151U/SK je pripoistením ročnej dávky pre prípad invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby. 
Právo na poistné plnenie vzniká, ak počas trvania poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od 
začiatku poistenia, došlo u poisteného k poistnej udalosti podľa článku 6.1. Splnenie podmienky 
dvoch rokov trvania poistenia uvedených v predošlej vete sa nevyžaduje v prípade, ak je príčinou 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť výlučne úraz, ku ktorému došlo po uzatvorení 
poistenia.
(2) Poistné plnenie z poistenia/pripoistenia ročnej dávky pre prípad invalidity sa dohodlo vo forme 
opakujúcej sa ročnej dávky vo výške dohodnutej v poistnej zmluve, platnej ku dňu poistnej udalosti. 
Ročná dávka je splatná k poslednému dňu poistného roka. 
(3) Nárok na výplatu prvej splátky ročnej dávky vzniká posledný deň poistného roka, v ktorom 
poistený preukázal vznik poistnej udalosti. Pred každou ďalšou splátkou ročnej dávky musí poistený 
preukázať, že aj naďalej spĺňa podmienky pre priznanie plnenia. 
(4) Poistník je počas priznania plnenia z poistenia ročnej dávky pre prípad invalidity oslobodený od 
platenia poistného na poistenie ročnej dávky pre prípad invalidity. 
(5) Preukazovanie zníženia zárobkovej schopnosti podľa ods. (3) sa nepožaduje v prípade, ak bolo 
vyplatené najmenej 5 po sebe nasledujúcich splátok ročnej dávky. V tomto prípade poisťovateľ 
prizná poistné plnenie z poistenia/pripoistenia ročnej dávky pre prípad invalidity až do konca 
trvania poistenia. 
(6) Poistenie/pripoistenie ročnej dávky zaniká uplynutím poistnej doby, najneskôr však dovŕšením 
veku 62 rokov.
(7) Poistený, ktorý má nárok na plnenie z poistenia/pripoistenia ročnej dávky, je povinný bez 
zbytočného odkladu poisťovateľa informovať o odobratí invalidného dôchodku alebo o zmene 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V prípade, že sa zdravotný stav poisteného zlepší do 
5 rokov odo dňa priznania ročnej dávky pre prípad invalidity natoľko, že už nespĺňa podmienky pre 
priznanie plnenia, zanikne nárok na ďalšie splátky ročnej dávky. 
(8) Nárok na výplatu ročnej dávky pre prípad invalidity môže byť opäť priznaný, pokiaľ poistený 
preukáže, že sa jeho zdravotný stav zhoršil a znovu spĺňa podmienky pre vznik nároku na plnenie.
(9) Zvýšenie poistnej sumy poistenia ročnej dávky pre prípad invalidity sa považuje za novo 
dojednané poistenie/pripoistenie, pre ktoré platí ods. (1) obdobne. 
(10) Smrťou poisteného zaniká nárok na plnenie z tohto poistenia/pripoistenia.

Článok 6.3.
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

(1) Tarifa T150/SK a Tarifa T150U/SK– ak je v zmluve životného poistenia alebo v zmluve 
o investičnom životnom poistení s bežne plateným poistným dohodnutá tarifa T150/SK alebo tarifa 
T150U/SK, je poistník oslobodený od platenia bežného poistného v prípade, ak počas trvania 
poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od začiatku poistenia, došlo u poistníka k poistnej udalosti 
podľa čl. 6.1. Splnenie podmienky dvoch rokov trvania poistenia uvedených v predošlej vete sa 
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nevyžaduje v prípade, ak je príčinou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť výlučne úraz, 
ku ktorému došlo po uzatvorení poistenia.
(2) Oslobodenie od platenia poistného nadobúda účinnosť dňom najbližšej splatnosti poistného po 
dátume, kedy poistník preukázal vznik poistnej udalosti. Oslobodenie od platenia sa predlžuje vždy 
o ďalší rok iba v prípade, ak poistník preukáže, že aj naďalej spĺňa podmienky pre priznanie plnenia.
(3) Preukazovanie zníženia zárobkovej schopnosti podľa ods. (2) sa nepožaduje v prípade, ak 
bolo oslobodenie platenia priznané najmenej 5 po sebe nasledujúcich rokov. V tomto prípade sa 
oslobodenie od platenia poistného prizná až do konca trvania poistenia. 
(4) Oslobodenie od platenia poistného zaniká uplynutím poistnej doby, najneskôr však dovŕšením 
veku 62 rokov. 
(5) Poistník, ktorý má nárok na oslobodenie od platenia, je povinný bez zbytočného odkladu 
poisťovateľa informovať o tom, že mu bol odobratý invalidný dôchodok alebo o zmene jeho 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V prípade, že sa jeho zdravotný stav zlepší do 5 rokov odo 
dňa priznania oslobodenia od platenia poistného natoľko, že už nespĺňa podmienky pre priznanie 
plnenia, nárok na ďalšie oslobodenie od platenia poistného zanikne a poistník je povinný platiť 
ďalšie splátky poistného. 
(6) Nárok na oslobodenie od platenia poistného môže byť opäť priznaný, pokiaľ poistník preukáže, 
že sa jeho zdravotný stav zhoršil a znovu spĺňa podmienky pre vznik nároku na plnenie.
(7) Navýšenie poistného bežného poistného sa na účely oslobodenia od platenia poistného 
v prípade invalidity považuje za novo dojednané poistenie, pre ktoré platí ods. (1) obdobne.
(8) Smrťou poisteného zaniká nárok na plnenie z tohto poistenia/pripoistenia.

Diel 4
Poistenie pre prípad choroby

Oddiel 1.
Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti

Článok 7.1.
Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

(1) Poistnou udalosťou je lekársky zistená pracovná neschopnosť poisteného, ktorá nastala v dobe 
trvania poistenia v dôsledku choroby alebo úrazu. Poistným rizikom je úraz alebo choroba.
(2) Pracovná neschopnosť v zmysle týchto podmienok nastane, keď poistený nemôže podľa 
lekárskeho rozhodnutia žiadnym spôsobom vykonávať a nevykonáva svoje zamestnanie alebo svoju 
samostatne zárobkovú činnosť, a to ani po obmedzenú časť dňa, ani nevykonáva riadiacu a (alebo) 
kontrolnú činnosť. 
(3) Poistná udalosť začína dňom, kedy je zistená pracovná neschopnosť a končí dňom, kedy je 
pracovná neschopnosť podľa lekárskeho rozhodnutia ukončená. 
(4) Začiatok a trvanie pracovnej neschopnosti je potrebné preukázať dokladmi o pracovnej 
neschopnosti a vyplneným tlačivom poisťovateľa. Doklad o pracovnej neschopnosti vystavený 
lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou 
v zmysle Občianskeho zákonníka, nestačí k zdokladovaniu pracovnej neschopnosti. 
(5) Pokiaľ je súčasne vystavená pracovná neschopnosť pre viac chorôb alebo úrazov, považuje sa to 
za jednu poistnú udalosť. 
(6) Poistenie sa dojednáva na území Slovenskej republiky. Pri zahraničnom pobyte v krajinách 
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska sa vypláca dohodnutá denná dávka 
v dohodnutom rozsahu iba počas doby lekársky potrebnej hospitalizácie pri akútnych ochoreniach 
a úrazoch vzniknutých v zahraničí. Dobu potrebnej hospitalizácie určí špecializovaný lekár. Pri 
zahraničnom pobyte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska sa počas doby 
pracovnej neschopnosti denná dávka nevypláca. 

Článok 7.2.
Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti

(1) Tarifa T261/SK je poistením a tarifa T261U/SK je pripoistením dennej dávky pre prípad pracovnej 
neschopnosti od 15. dňa. Ako deň začiatku plnenia sa určí 15. deň pracovnej neschopnosti.
(2) Tarifa T263U/SK je pripoistením dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti od 29. dňa. 
Ako deň začiatku plnenia sa určí 29. deň pracovnej neschopnosti. 
(3) Poisťovateľ poskytuje v prípade pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla z dôvodu choroby alebo 
úrazu v dobe trvania poistenia, dohodnutú dennú dávku. 

Článok 7.3.
Plnenie poisťovateľa

(1) Poisťovateľ poskytuje jednorazové plnenie po ukončení pracovnej neschopnosti. 
(2) Denná dávka pri pracovnej neschopnosti sa viaže na kalendárne dni pracovnej neschopnosti, 
začína zmluvne určeným dňom začiatku plnenia. Doba, počas ktorej je vyplácaná denná dávka, je 
pre jednu poistnú udalosť obmedzená na 720 dní. 
(3) V prípade poistnej udalosti je poistený povinný predložiť poisťovateľovi tlačivo, na ktorom 
ošetrujúci lekár potvrdí začiatok a trvanie pracovnej neschopnosti. Prípadné náklady na vystavenie 
tohto tlačiva nesie poistený. Vyplnený formulár musí byť poisťovateľovi predložený bez zbytočného 
odkladu po začiatku pracovnej neschopnosti, najneskôr však v zmluvne určený deň začiatku plnenia. 
Pri oneskorenom predložení plní poisťovateľ iba odo dňa, kedy mu bolo doručené. 
(4) Ukončenie pracovnej neschopnosti lekár potvrdí na tlačive poisťovateľa. Pokiaľ pracovná 
neschopnosť trvá dlhšie ako 30 dní po zmluvne určenom začiatku plnenia, poistený je povinný si 
túto pokračujúcu neschopnosť nechať lekárom potvrdiť znova na tlačive poisťovateľa po každých 
30 dňoch jej trvania po zmluvne určenom začiatku plnenia. Prípadné náklady na vystavenie týchto 
tlačív nesie poistený. Pokiaľ poisťovateľ nedostane do 30 dní od vyššie uvedeného termínu ďalšie 
potvrdenie o trvaní, či ukončení pracovnej neschopnosti, nie je povinný poistné plnenie za ďalšie dni 
pracovnej neschopnosti poskytnúť. 
(5) Pokiaľ poisťovateľ požaduje preskúmanie zdravotného stavu poisteného lekárom, ktorého sám 
určil a pokiaľ poistený toto preskúmanie odmietne (vyšetrenie nepodstúpi), nie je poisťovateľ do 
doby, pokým poistený určené vyšetrenie podstúpi, povinný plniť. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť 
poistné plnenie v prípade, že ním určený lekár nepotvrdí ďalšie trvanie pracovnej neschopnosti.
(6) V prípade, keď dĺžka pracovnej neschopnosti pre danú diagnózu je neúmerne dlhšia než 
priemerná doba liečenia choroby alebo následkov úrazu a toto predĺženie nie je v lekárskej 
dokumentácii dostatočne odborne odôvodnené, určí dĺžku pracovnej neschopnosti nevyhnutnú 
k vyliečeniu choroby a následkov úrazu špecializovaný lekár. 

Článok 7.4.
Výnimky a obmedzenia plnenia z poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti

(1) Poisťovateľ neposkytuje plnenie pri pracovnej neschopnosti:
 následkom úrazu pri účasti na automobilových pretekoch, vrátane prípravných jázd, pri účasti 

na súťažiach v lyžovaní a snowbordingu, v skokoch na lyžiach, jazde na boboch a skeletonoch, 
vrátane prípravných skokov a jázd a pri vykonávaní horolezeckého športu, 

 následkom úrazu pri riadení motorového vozidla poisteným bez potrebného vodičského 
preukazu, ako aj pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom,

 následkom úrazu vzniknutého pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu (vrátane lietania 
na bezmotorovom, či motorovom rogale, v klzáku alebo balóne) s výnimkou úrazu, ktorý poistený 
utrpí ako osoba dopravovaná lietadlom určeným na prepravu osôb, za dopravovanú osobu sa 
nepovažuje člen posádky ani iná osoba profesne činná pri obsluhe alebo prevádzke lietadla, 

 následkom úrazu pri zoskokoch z lietadiel (parašutizmus), paraglidingu a pri bungee jumpingu,
 následkom úrazu pri profesionálnom vykonávaní športu vrátane tréningu, 
 následkom použitia diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú všeobecne vedecky 

uznávané,
 v súvislosti s kozmetickými úkonmi, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska potrebné, 
 v súvislosti s pobytom v liečebniach alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislosti,
 v súvislosti s psychiatrickou alebo psychologickou diagnózou,

 v súvislosti s liečebným pobytom v kúpeľoch a sanatóriách, v rehabilitačných zariadeniach, 
okrem prípadov, kedy je pobyt v nich z lekárskeho hľadiska potrebnou súčasťou liečenia choroby 
alebo úrazu a poisťovateľ s týmto liečebným pobytom vyjadril dopredu písomný súhlas. 

(2) Pri pracovnej neschopnosti v súvislosti s tehotenstvom, hroziacim potratom, potratom, 
predčasným pôrodom alebo pôrodom sa poistné plnenie neposkytuje.
(3) Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie za dobu, keď poistená osoba poberá peňažnú pomoc 
v materstve a po dobu materskej a rodičovskej dovolenky.
(4) Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie, pokiaľ sa poistený nezdržiava v mieste trvalého 
bydliska s výnimkou prípadov, keď: 

 je v lekársky potrebnom nemocničnom ošetrení,
 sa zdržiava mimo miesta trvalého bydliska so súhlasom ošetrujúceho lekára,
 je počas prechodného pobytu mimo miesta trvalého bydliska práce neschopný z dôvodu 

akútneho ochorenia alebo z dôvodu práve vzniknutého úrazu, pokiaľ je z lekárskeho hľadiska 
vylúčený návrat.

(5) Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť plnenie v prípade nedodržania liečebného režimu. 
Tým sa rozumie hlavne nerešpektovanie pokynov lekára pri liečbe alebo zbytočný odklad vyhľadania 
lekárskeho ošetrenia pri vzniku choroby alebo úrazu. 

Článok 7.5.
Povinnosti poisteného a poistníka

(1) Poistený je povinný sa postarať o znovunadobudnutie svojej pracovnej schopnosti. Musí 
hlavne svedomito dodržiavať rady lekára, liečebný režim a vylúčiť každé konanie, ktoré bráni jeho 
uzdraveniu. Poistený je povinný vyvinúť potrebnú spoluprácu pri kontrole dodržiavania liečebného 
režimu.
(2) Oprávnená osoba je povinná v prípade lekársky zistenej pracovnej neschopnosti bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v deň dohodnutého začiatku plnenia, poisťovateľovi písomne oznámiť, 
že nastala poistná udalosť, a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada. Pokiaľ sa 
z vážnych dôvodov nemôže uvedená povinnosť dodržať, potom je povinná urobiť tak bez zbytočného 
odkladu ihneď potom, akonáhle dané dôvody pominú.
(3) Poistený je povinný okamžite písomne ohlásiť poisťovateľovi :

 každú zmenu povolania, zamestnávateľa, podnikania,
 priznanie starobného alebo invalidného dôchodku,
 príjmy za posledné zdaňovacie obdobie, pokiaľ klesli oproti príjmom, na základe ktorých bolo 

poistenie dohodnuté, o viac ako 20 %,
 zvýšenie alebo vznik iných nárokov, hlavne vznik alebo predĺženie dĺžky nároku na vyplácanie 

mzdy alebo jej náhrady od zamestnávateľa v priebehu pracovnej neschopnosti alebo uzatvorenie 
ďalšej poistnej zmluvy o poistení dennej dávky pri pracovnej neschopnosti s iným poisťovateľom. 

Článok 7.6.
Zánik poistenia

(1) Poistenie zaniká uplynutím trojmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poistený prestane vykonávať zamestnanie alebo samostatne 
zárobkovú činnosť uvedenú v návrhu na uzatvorenie poistenia, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
(2) Poistenie zaniká dňom priznania starobného dôchodku, poprípade mimoriadneho starobného 
dôchodku, najneskôr však koncom poistného roku, v ktorom poistený dosiahne vek 65 rokov. 
(3) Poistenie zaniká dňom, kedy bol poistený uznaný invalidným pre pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
(4) Poistenie zaniká vyplatením poistného plnenia za dobu 720 dní z jednej poistnej udalosti. Pre 
účely tohto ustanovenia sa jednotlivé pracovné neschopnosti spôsobené rovnakou diagnózou 
sčítajú, pokiaľ prestávka medzi nimi nepresahuje 6 mesiacov a považujú sa tak za jednu poistnú 
udalosť.
(5) Poistenie zaniká dňom, keď poistený prestane mať trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Oddiel 2
Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici

Článok 8.1.
Poistná udalosť
(1) Poistnou udalosťou pre poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici je poskytnutie 
nemocničnej lôžkovej starostlivosti (ďalej len „hospitalizácia“) poistenému v dobe trvania poistenia, 
ktorá je z lekárskeho hľadiska neodkladná v dôsledku ochorenia, či úrazu. Poistnou udalosťou je 
taktiež hospitalizácia v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, a to za ďalej stanovených podmienok. 
Poistným rizikom je úraz alebo choroba. Článok 5.1. týchto poistných podmienok, vrátane 
obmedzení a výluk v nich uvedených, sa vzťahuje i na určenie, alebo vylúčenie poistnej udalosti 
v dôsledku úrazu podľa tohto článku. 
(2) O hospitalizáciu z lekárskeho hľadiska neodkladnú sa jedná vtedy, ak ošetrenie poisteného musí 
byť uskutočnené v nemocnici na lôžkovej časti vzhľadom k závažnosti ochorenia alebo charakteru 
ošetrenia. 
(3) Poistná udalosť začína okamihom hospitalizácie poisteného, ktorá je z lekárskeho hľadiska 
neodkladná a končí okamihom, kedy hospitalizácia už z lekárskeho hľadiska nie je nutná.
(4) Poistná ochrana sa vzťahuje na hospitalizáciu poskytnutú na území Európskeho hospodárskeho 
priestoru a Švajčiarska. 

Článok 8.2. 
Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
(1) Tarifa T250/SK je poistením a tarifa T250U/SK je pripoistením  dennej dávky pri pobyte 
v nemocnici. 
(2) V poistení dennej dávky pri pobyte v nemocnici sa uzatvára jednorazové plnenie vo výške čiastky 
zodpovedajúcej počtu dní, za ktoré je denná dávka priznaná. Plnenie sa určí ako súčin uzatvorenej 
čiastky (dennej dávky) a príslušného počtu dní. 

Článok 8.3.
Plnenie poisťovateľa
(1) Poisťovateľ poskytuje jednorazové plnenie.
(2) Poisťovateľ plní vo výške dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve.
(3) Hospitalizáciu je nutné oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 
10 dní od jej začiatku, ak tomu nebránia závažné okolnosti. Po skončení je nutné hospitalizáciu 
bez zbytočného odkladu doložiť potvrdením o poskytnutí nemocničnej starostlivosti na formulári 
poisťovateľa. V prípade dlhodobej hospitalizácie môžu byť poisťovateľovi predložené čiastočné 
doklady o jej trvaní. Na základe týchto dokladov poisťovateľ vyplatí zodpovedajúce čiastočné 
plnenie. 
(4) Plnenie sa poskytuje v prípade hospitalizácie na lôžkovom oddelení nemocnice, ktoré je pod 
stálym lekárskym dohľadom, pracuje v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy 
a jeho prevádzkovanie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
(5) Denná dávka pri pobyte v nemocnici sa poskytuje za každý kalendárny deň hospitalizácie, 
ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná. Poskytuje sa bez časového obmedzenia, pokiaľ poistná 
zmluva nestanoví inak. Pre účely poskytnutia dennej dávky sa deň, kedy bol poistený prijatý do 
nemocničného ošetrenia a deň, kedy bol z tohto ošetrenia prepustený, sčítajú a považujú sa 
v súhrne za jeden deň hospitalizácie. 
(6) Nárok na poskytnutie dennej dávky pri pobyte v nemocnici nevzniká za dni, kedy sa poistený 
v nemocnici vôbec nezdržoval, alebo pokiaľ nemocničné ošetrenie trvalo menej ako 24 hodín. 

Článok 8.4.
Výluky z poistenia

(1) Poisťovateľ neposkytuje plnenie pri poistnej udalosti vzniknutej:
 v súvislosti s duševnou poruchou,
 pri hospitalizácii súvisiacej len s potrebou opatrovateľskej a opatrovníckej starostlivosti, 

v liečebni pre dlhodobo chorých, v liečebni tuberkulózy a respiračných chorôb a pri pobyte 
poisteného v ústave sociálnej starostlivosti a na ošetrovni vojenského útvaru,
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 pri hospitalizácii v psychiatrickej liečebni a inom zdravotníckom zariadení v dôsledku 
psychiatrického alebo psychologického nálezu, 

 pri hospitalizácii v rámci liečebného pobytu v kúpeľoch a sanatóriách a v rehabilitačných 
zariadeniach. 

(2) V prípade hospitalizácie v súvislosti s tehotenstvom poisťovateľ poskytuje plnenie celkom 
maximálne za 14 dní pre jedno tehotenstvo, a to bez ohľadu na to, či ide o viacnásobné 
tehotenstvo (tj. dvojičky, trojičky a viac) alebo nie. Plnenie v prípade hospitalizácie v súvislosti 
s pôrodom je poskytované maximálne za 7 dní. 

Oddiel 3.
Spoločné ustanovenie pre poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti 
a poistenia dennej dávky pri pobyte v nemocnici

Článok 9.1.
Doba poistenia

(1) Poistná zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka. Uplynutím poistnej doby poistenie nezaniká, 
pokiaľ poisťovateľ alebo poistník minimálne 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi 
druhej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem. Pokiaľ poistenie nezanikne, predlžuje 
sa za rovnakých podmienok o ďalší rok.

Článok 9.2.
Čakacia doba

(1) Nárok na plnenie vzniká iba v tom prípade, ak poistná udalosť nastane po uplynutí čakacej doby. 
(2) Čakacia doba sa počíta od začiatku poistenia. Základná čakacia doba je 3 mesiace. 
(3) V prípade poistnej udalosti následkom úrazu, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia, sa 
čakacia doba neuplatňuje.
(4) Zvláštna čakacia doba v trvaní 8 mesiacov sa určí pre prípad hospitalizácie v súvislosti 
s tehotenstvom a pôrodom a pre prípad hospitalizácie v súvislosti so stomatologickým ošetrením, 
zhotovením stomatologických náhrad a s úkonmi čeľustnej chirurgie a čeľustnej ortopédie. 
(5) Pri zmene poistnej zmluvy z dôvodov navýšenia poistnej sumy sa u navýšenej časti počíta 
čakacia doba od dátumu zmeny poistenia podľa vyššie uvedených pravidiel. 

Článok 9.3.
Výluky z poistenia

(1) Poisťovateľ neposkytuje plnenie pri poistnej udalosti vzniknutej: 
 následkom úrazu pri riadení motorového vozidla poisteným bez zodpovedajúceho vodičského 

oprávnenia, ako aj pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom,
 následkom úrazu vzniknutého pri použití leteckých prostriedkov všetkých druhov (vrátane 

lietania na bezmotorovom, či motorovom rogale, v klzáku, či balóne) s výnimkou úrazu, ktorý 
poistený utrpí ako osoba prepravovaná lietadlom určeným pre prepravu osôb; za prepravovanú 
osobu sa nepovažuje člen posádky lietadla, ani iná osoba profesionálne činná pri obsluhe 
alebo preprave lietadla,

 následkom úrazu pri zoskokoch z lietadiel (parašutizmus), paraglidingu a pri bungee jumpingu,
 následkom použitia diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú všeobecne vedecky 

uznávané,
 v súvislosti s kozmetickými úkonmi, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska potrebné,
 v súvislosti s pobytom v liečebniach alkoholizmu, toxikománie a hráčskej závislosti.

(2) Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť plnenie v prípade nedodržania liečebného režimu. 
Tým sa rozumie nerešpektovanie pokynov lekára pri liečbe alebo zbytočný odklad vyhľadania 
lekárskeho ošetrenia pri vzniku choroby alebo úrazu. 

Oddiel 4
Poistenie kritických chorôb

Článok 10.1.
Poistenie kritických ochorení

(1) Tarifa T291U/SK je pripoistením pre prípad kritických ochorení. Poistným nebezpečenstvom je 
ochorenie. 
(2) Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z chorôb uvedených v prílohe týchto poistných 
podmienok v priebehu poistnej doby. Dňom poistnej udalosti je deň prvého stanovenia diagnózy, 
ktorá spĺňa podmienky definície poistnej udalosti uvedenej v článku 10.3. alebo deň uskutočnenia 
operácie, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 10.3. 
(3) Nárok na poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy vzniká iba pri poistnej udalosti 
spĺňajúcej nasledujúce podmienky:

 poistná udalosť nastala po uplynutí čakacej doby,
 poistený sa dožil 30. kalendárneho dňa po stanovení diagnózy alebo 30. kalendárneho dňa po 

uskutočnení operácie podľa odst. (2) tohto článku.
(4) Čakacia doba sa počíta od začiatku poistenia a jej dĺžka je 6 mesiacov. Poistné plnenie bude 
vyplatené iba jedenkrát v prípade prítomnosti jednej alebo viacerých chorôb naraz. 
(5) Nárok na plnenie nevznikne pokiaľ je poistenou osobou nepoistiteľná osoba podľa týchto 
poistných podmienok.
(6) Poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej 
sumy. Poistnou udalosťou pripoistenie zaniká.
(7) Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti podľa odst. (2) do 6 mesiacov od zvýšenia poistnej sumy, je 
poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie na poistnú sumu platnú 6 mesiacov pred dátumom 
poistnej udalosti. 

Článok 10.2.
Nepoistiteľné osoby pre pripoistenie kritických ochorení
Pre pripoistenie pre prípad kritických ochorení (ďalej len „pripoistenie kritických ochorení“) sú 
nepoistiteľné osoby, u ktorých bola pred začiatkom poistenia diagnostikovaná niektorá z chorôb 
uvedených v článku 10.3. alebo pred začiatkom poistenia podstúpili alebo plánovali podstúpiť 
niektorú z operácií uvedených v článku 10.3.  

Článok 10.3.
Definícia kritických ochorení a vymedzenie poistnej udalosti

1. Rakovina 

Choroba, je charakterizovaná prítomnosťou zhubného nádoru, pre ktorý je príznačný výskyt 
nekontrolovane rastúcich maligných buniek, šírenie maligných buniek s následným napadnutím 
tkanív. Diagnózu musí potvrdiť špecialista na základe výsledku definitívneho histologického 
vyšetrenia. Pod pojem „rakovina” spadá tiež leukémia a zhubné ochorenie lymfatického systému, 
ako napr. Hodgkinova choroba.

Poistnou udalosťou nie sú:
 Akékoľvek štádium cervikálnej intraepitálnej neoplázie (neoplázie krčka maternice).
 Akékoľvek prekancerózy.
 Akékoľvek formy rakoviny bez šírenia (rakovina in situ).
 Rakovina prostaty I. stupňa (T 1a, 1b,1c).
 Bazalióm a rakovina dlaždicových buniek.
 Zhubný (maligný) melanóm, stupeň IA (T1a N0 M0).
 Akýkoľvek zhubný (maligný) nádor pri výskyte HIV (Kaposi sarkóm).

2. Operácia koronárnych tepien (bypass) 
Uskutočnená operácia na otvorenom hrudníku dvoch alebo viacerých koronárnych tepien, ktoré sú 
zúžené alebo upchané, pomocou premostenia štepom (bypass CABG). Nutnosť operácie je treba 
preukázať koronárnou angiografiou a realizáciou chirurgického výkonu potvrdiť špecialistom.

Poistnou udalosťou nie sú:
 Angioplastiky,
 Iné intraarteriálne výkony,
 Miniinvazívny vnútrohrudný výkon na jednej koronárnej tepne bez použitia mimotelového obehu.

3. Infarkt myokardu

Odumretie (nekróza) časti srdcového svalu následkom nedostatočného krvného zásobenia 
príslušnej oblasti. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom a podložená všetkými nasledujúcimi 
kritériami:

 Anamnesticky typická bolesť v oblasti hrudníka,
 Nové charakteristické elektrokardiografické (EKG) zmeny,
 Zvýšenie špecifických enzýmov príznačných pre infarkt myokardu, troponíny alebo iné 

biochemické markery (ukazovatele).

Poistnou udalosťou nie sú:
 Elektrokardiografické zmeny bez elevácie ST segmentu na EKG krivke (NSTEMI), iba so 

zvýšením troponínu I alebo T,
 Iné akútne koronárne syndrómy (napr. stabilizovaná/nestabilizovaná angína pectoris),
 Tichý infarkt myokardu.

4. Zlyhanie obličiek (konečné štádium obličkového ochorenia)

Konečné štádium obličkového ochorenia prejavujúce sa nezvratným (ireverzibilným) zlyhaním 
funkcie obidvoch obličiek, pričom riešením je buď pravidelná dialýza (hemodialýza alebo 
peritoneálna dialýza) alebo transplantácia. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom.

5. Mozgová príhoda

Akákoľvek mozgová príhoda s trvalými neurologickými následkami, pri ktorej došlo k odumretiu 
mozgového tkaniva (infarktu), krvácaniu alebo embólii z extrakraniálneho zdroja. Diagnóza musí 
byť potvrdená špecialistom. Podmienkou je aj prítomnosť typických klinických príznakov a typické 
nálezy s použitím zobrazovacích metód (CT alebo MRI mozgu). Neurologické postihnutie musí trvať 
najmenej tri mesiace.
Poistnou udalosťou nie sú:

 Prechodné ischemické mozgové príhody (TIA),
 Úrazové poranenie mozgu,
 Neurologické prejavy vyvolané migrénou,
 Lakunárny stav mozgu bez neurologickej výpadovej symptomatológie.

6. Aorta (operácia aorty)

Operácia pre riešenie chronickej choroby aorty, pri ktorej je potrebné chirurgicky vykonať excíziu 
a nahradiť postihnutú aortu štepom. Aortou je tu myslená hrudná a brušná aorta, nie jej vetvy. 
Realizácia operácie musí byť potvrdená špecialistom. 

7. Slepota (strata zraku)

Úplná, trvalá a nezvratná strata zraku obidvoch očí následkom choroby alebo úrazu. Diagnóza 
musí byť potvrdená očným špecialistom a podložená výsledkami špecifických očných vyšetrení.

8. Náhrada srdcovej chlopne

Chirurgická realizácia náhrady jednej alebo viacerých srdcových chlopní umelými chlopňami 
pre zúženie (stenózu), nedostatočnosť alebo kombináciu týchto faktorov. Výkon zahŕňa náhradu 
aortálnej, mitrálnej, pľúcnej alebo trikuspidálnej chlopne umelou chlopňou. Realizácia náhrady 
musí byť potvrdená špecialistom.

Poistnou udalosťou nie sú:
 Úpravy srdcovej chlopne,
 Valvulotómie,
 Plastiky chlopne.

9. Transplantácia životne dôležitých orgánov

Realizácia transplantácie srdca, pľúc, pečene, podžalúdkovej žľazy, tenkého čreva, obličiek alebo 
kostnej drene od darcu. Realizácia transplantácie musí byť potvrdená špecialistom.

10. Roztrúsená skleróza (Sklerosis multiplex)

Jednoznačne stanovená diagnóza roztrúsenej sklerózy špecialistom, najlepšie neurológom. 
Stav musí vykazovať typické klinické príznaky poškodenia myelínu a poškodenie motorických 
a senzorických funkcií, čomu musia zodpovedať aj typické nálezy zistené magnetickou 
rezonanciou (MRI).
Pre jednoznačné preukázanie diagnózy musí poškodený trpieť patologickým neurologickým 
nálezom trvajúcim nepretržite minimálne 6 mesiacov, alebo musí mať anamnézu aspoň dvoch 
klinicky evidovaných príhod v období minimálne jedného mesiaca, alebo musí mať jednu klinicky 
evidovanú príhodu podloženú charakteristickým nálezom z mozgovomiechového moku (likvoru) 
a špecifickým nálezom na MRI.

11. Obrna (Ochrnutie)
Úplná a nezvratná strata funkcie dvoch alebo viacerých končatín následkom úrazu alebo 
ochorením chrbtice. Tento stav musí byť evidovaný špecialistom počas doby najmenej 3 mesiacov.
Poistnou udalosťou nie sú:

 Obrna pri syndróme Guillain-Baré.

12. AIDS: HIV následkom krvnej transfúzie
Nákaza vírusom HIV alebo diagnóza AIDS následkom krvnej transfúzie za predpokladu splnenia 
nasledujúcich podmienok:

 Nákaza vírusom HIV je dôsledkom, z medicínskeho hľadiska nutnej krvnej transfúzie 
uskutočnenej po realizácii bezpečnostných opatrení,

 Inštitúcia, ktorá transfúziu vykonala, priznáva zodpovednosť,
 Poistený nie je hemofilik.

13. AIDS: Profesné ochorenie HIV 
(u zdravotníckeho personálu)

Nakazenie HIV následkom nehody pri vykonávaní bežných pracovných povinností. Akákoľvek príhoda 
vyvolávajúca dôvod pre budúce ošetrenie musí byť ohlásená poisťovacej spoločnosti do siedmich 
dní a doplnená podrobnou správou o tom, ako k udalosti došlo a musí byť podložená výsledkom 
negatívnych titrov HIV protilátok v krvi z odberu uskutočneného okamžite po udalosti. K sérokonverzii 
(vzniku protilátok proti vírusu HIV) musí dôjsť do 6 mesiacov po udalosti (s laboratórnym preukázaním).

14. Alzheimerova choroba vo veku mladšom ako 65 rokov
Nepochybná diagnóza Alzheimerovej choroby (presenilnej demencie) vo veku mladšom ako 
65 rokov. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom a podložená zodpovedajúcimi patologickými 
nálezmi poznávajúcou funkciou a myslením (kognitívnej funkcie) a neurorádiologickými 
vyšetreniami (napr. CT, MRI, PET mozgu). Choroba musí mať za následok trvalú neschopnosť robiť 
tri alebo viac činností bežného života:

 umývanie (schopnosť kúpania vo vani alebo sprchovanie), 
 obliekanie (schopnosť obliecť sa, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie), 
 osobná hygiena (používanie WC a udržovanie primeranej čistoty), 
 pohyblivosť (schopnosť pohybu v úrovni vo vnútorných priestoroch),
 schopnosť ovládať močenie a stolicu, 
 stravovanie (sám sa kŕmiť – nie pripravovať stravu), 
 alebo chorý musí potrebovať neustály dozor a prítomnosť ošetrovateľa. 

Tento stav musí byť potvrdený lekárskym sledovaním najmenej počas doby 3 mesiacov.
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15. Bakteriálna meningitída
Zápal mozgových blán alebo miechy musí byť potvrdený špecialistom a podložený špecifickými 
nálezmi vyšetrenia (napr. krvi a mozgomiechového moku, CT, MRI mozgu). Následkom zápalu musí 
dôjsť k trvalej neschopnosti vykonávať bez pomoci troch alebo viac činností bežného života:

 umývanie (schopnosť kúpania vo vani alebo sprchovanie), 
 obliekanie (schopnosť obliecť sa, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie), 
 osobná hygiena (používanie WC a udržovanie primeranej čistoty ), 
 pohyblivosť (schopnosť pohybu v úrovni vo vnútorných priestoroch),
 schopnosť ovládať močenie a stolicu, 
 stravovanie (sám sa kŕmiť – nie pripravovať stravu), 
 alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko bez schopnosti vstať bez cudzej pomoci . 

Tento stav musí byť potvrdený lekárskym sledovaním počas doby najmenej 3 mesiacov.

16. Nezhubný (benígny) mozgový nádor
Odstránenie nezhubného nádoru mozgu v celkovom znecitlivení s následkom trvalého 
neurologického poškodenia alebo v prípade inoperability stav vykazujúci trvalé neurologické 
poškodenie. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom a podložená nálezmi z CT alebo MRI mozgu. 
Trvalým neurologickým postihnutím sa rozumie stav trvajúci počas doby minimálne 
3 mesiacov potvrdené lekárskym sledovaním.
Poistnou udalosťou nie sú cysty všetkého druhu, granulómy, deformácia ciev alebo žíl v mozgu, 
krvné výrony (hematómy) a nádory hypofýzy alebo chrbtice.

17. Kóma
Stav bezvedomia pretrvávajúci súvisle počas doby minimálne 96 hodín bez reakcie na vonkajšie 
podnety alebo vnútorné potreby, pričom sú použité prístroje k zaisteniu podpory základných 
životných funkcií, s následkom trvalého neurologického poškodenia. Diagnóza musí byť potvrdená 
špecialistom a neurologické poškodenie musí býť medicínsky sledované počas doby najmenej 
3 mesiacov. Poistnou udalosťou nie je kóma vzniknutá následkom nadmerného požitia alkoholu 
alebo následkom drog.

18. Hluchota
Úplná obojstranná, trvalá, nezvratná strata sluchu následkom choroby alebo úrazu. Diagnóza musí 
byť potvrdená špecialistom (najlepšie ORL) a podložená audiometrickým vyšetrením.

19. Konečné štádium pľúcneho ochorenia
Ťažké a trvalé poškodenia dýchacích funkcií musí byť potvrdené špecialistom a spĺňať všetky 
nasledujúce podmienky:

 trvalé zníženie FEV 1 (úsilný jednominútový objem) na menej ako 1 liter za minútu;
 trvalé zníženie parciálneho arteriálneho tlaku O2 pod 55mmHg;
 potreba trvalej inhalácie kyslíka.

20. Strata reči

Úplná a nezvratná strata schopnosti hovorenia následkom úrazu alebo ochorenia hlasiviek. Stav 
musí byť potvrdený a evidovaný špecialistom (najlepšie ORL) počas doby najmenej 6 mesiacov. 
Poistnou udalosťou nie je psychogénna strata reči.

21. Parkinsonova choroba vo veku mladšom ako 65 rokov
Nepochybná diagnóza idiopatickej alebo primárnej formy Parkinsonovej choroby (nevzťahuje sa 
na žiadne z ostatných foriem Parkinsonismu) u pacienta mladšieho ako 65 rokov. Diagnóza musí 
byť potvrdená špecialistom. Choroba má za následok trvalú neschopnosť vykonávať samostatne 
najmenej tri činnosti bežného života:

 umývanie (schopnosť kúpania vo vani alebo sprchovanie);
 obliekanie (schopnosť obliecť sa, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie);
 osobná hygiena (používanie WC a udržovanie primeranej čistoty);
 pohyblivosť (schopnosť pohybu v úrovni vo vnútorných priestoroch);
 schopnosť ovládať močenie a stolicu;
 stravovanie (sám sa kŕmiť – nie pripravovať stravu);
 alebo musí byť trvale pripútaný na lôžko bez schopnosti vstať bez cudzej pomoci.

Tento stav musí byť potvrdený lekárskym sledovaním počas doby najmenej 3 mesiacov.

Hlava III. 
Záverečné ustanovenia

Článok 11.1.
Informácie pre záujemcu o poistenie

(1) V súlade s ustanovením § 792a Občianskeho zákonníka poskytuje poisťovateľ pred uzatvorením 
poistnej zmluvy najmä nižšie uvedené informácie:

 obchodné meno poisťovateľa a jeho právnu formu,
 názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka 

poisťovateľa, ktorá uzatvára poistnú zmluvu,
 sídlo poisťovateľa a adresu umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzatvára poistnú zmluvu,
 obsah všetkých poistných plnení v súvislosti s poistnou udalosťou,
 dobu trvania poistnej zmluvy,
 spôsob zániku poistnej zmluvy,
 spôsob platenia poistného a jeho splatnosť,
 spôsob výpočtu a rozdelenia bonusov, ak sú súčasťou poistnej zmluvy,
 spôsob stanovenia odkupnej hodnoty a rozsah jej záruky,
 výšku poistného za každé poistné plnenie,
 určenie investičných podielov, na ktoré je viazané poistné plnenie, pri poistných zmluvách 

viazaných na investovanie finančných prostriedkov v mene poistených,
 označenie druhu príslušných aktív pre poistenie pri poistných zmluvách viazaných na 

investovanie finančných prostriedkov v mene poistených,
 podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy,
 všeobecné informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na danú poistnú zmluvu,
 spôsob vybavovania sťažností toho, kto s poisťovateľom uzatvára poistnú zmluvu, poisteného 

a oprávnenej osoby,
 právo štátu, ktoré platí pre poistnú zmluvu.

(2) Poistná zmluva je tvorená týmito dokumentami:
 návrhom na uzavretie poistnej zmluvy,
 týmito poistnými podmienkami, príp. ďalšími osobitnými poistnými podmienkami poisťovateľa,
 oceňovacími tabuľkami poisťovateľa,
 obchodnými podmienkami poisťovateľa.

Tieto poistné podmienky a oceňovacie tabuľky sú pripojené k návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 
Osobitné poistné podmienky poisťovateľa vzťahujúce sa na požadované poistenie musia byť 
záujemcovi o poistenie oznámené pred uzatvorením poistnej zmluvy. Záujemca o poistenie si môže 
vyššie uvedené dokumenty vyžiadať od sprostredkovateľa poistenia alebo priamo od poisťovateľa. 
(3) V poistnej zmluve, najmä v poistných podmienkach, sú uvedené informácie o obsahu 
požadovaného poistenia.
(4) Sťažnosti poistníkov, poistených a oprávnených osôb vybavuje Špecialista vnútornej kontroly 
Právneho úseku poisťovateľa. Sťažnosti je možné podávať ústne alebo písomne. Zápisnicu o ústnej 
sťažnosti je povinný spísať každý zamestnanec poisťovateľa alebo sprostredkovateľ poistenia. 

Článok 11.2. 
Informácie o daňových predpisoch

(1) Na poistenie sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, ktorý upravuje 
najmä:

 oslobodenie niektorých plnení z poistenia osôb od dane z príjmov (§ 9),
 zdanenie príjmov z poistenia osôb (§ 7) a výšku sadzby dane (§ 15),
 zníženie základu dane o poistné na životné poistenie a nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), 

a ďalej zákonom č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, najmä ustanoveniami § 37. 
(2) Tieto informácie o daňových predpisoch sú platné k 1. 1. 2007. Poisťovateľ nie je zodpovedný 
za možné budúce zmeny zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty týkajúcich sa 
poistenia osôb.

Článok 11.3.
Oceňovacie tabuľky

(1) Oceňovacie tabuľky poistiteľa príslušné pre dohodnuté poistenie sú prílohou týchto poistných 
podmienok a sú súčasťou poistnej zmluvy.
(2) Plnenie z poistenia pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym 
plnením sa stanoví na základe oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné poškodenie platné v deň 
podania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

Článok 11.4. 
Obchodné podmienky

(1) Obchodné podmienky poisťovateľa sú súčasťou dohodnutej poistnej zmluvy. Obchodné 
podmienky stanovia výšku alebo spôsob výpočtu poplatkov, ktoré je poisťovateľ oprávnený účtovať 
podľa poistnej zmluvy a ďalšie informácie o poistení.
(2) Aktuálne znenie obchodných podmienok je k dispozícii v sídle poisťovateľa, prevádzkarňach 
poisťovateľa a prípadne tiež na internetových stránkach poisťovateľa.
(3) Poistník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poisťovateľ je oprávnený obchodné podmienky 
aktualizovať a meniť. Poisťovateľ oboznamuje poistníka s novým znením obchodných podmienok 
v dostatočnom časovom predstihu vo svojom sídle, prevádzkarňach a prípadne tiež na 
internetových stránkach poisťovateľa, príp. tiež oznámením vo výpise z poistnej zmluvy. Poistník 
je povinný sa so zmenenými obchodnými podmienkami oboznámiť potom, čo bol poisťovateľom 
informovaný o ich zmene. 

Článok 11.5.
Poučenie v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

(1) Poskytnutie osobných údajov poistníka a poisteného uvedených v návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy alebo v dokumente odovzdanom poisťovateľovi v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy je 
dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uzavretie poistnej zmluvy. 
(2) Pokiaľ poistník alebo poistený požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, 
poisťovateľ je povinný informáciu tejto osobe bez zbytočného odkladu odovzdať. Poisťovateľ má 
právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné 
na poskytnutie informácie, výška ktorých je stanovená v obchodných podmienkach. Poistník alebo 
poistený má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
b) presné informácie o zdroji, z ktorého poisťovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
c) odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
(3) Poistník alebo poistený, ktorý zistí, alebo sa domnieva, že poisťovateľ spracúva jeho osobné 
údaje v rozpore so zákonom, môže využiť ďalšie oprávnenia podľa zákona o ochrane osobných 
údajov vrátane podania oznámenia na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Na 
tento Úrad sa tieto osoby môžu obrátiť aj pred podaním žiadosti poisťovateľovi.

Článok 11.6.
Záverečné ustanovenia 

(1) Od predchádzajúcich ustanovení týchto poistných podmienok sa možno v poistných zmluvách 
odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel a povaha poistenia a nevylučujú ich právne predpisy, poistné 
podmienky, alebo z ich povahy vyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.
(2) Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu poistných podmienok v dobe trvania poistenia 
v prípade, že dôjde k podstatným zmenám v posudzovaní invalidity v sociálnom poistení.

Článok 11.7.
Zrušovacie ustanovenia

(1) Dňom účinnosti týchto poistných podmienok sa rušia poistné podmienky platné pred ich 
účinnosťou. 
(2) Práva a povinnosti účastníkov poistných vzťahov vzniknutých pred účinnosťou týchto poistných 
podmienok ostávajú zachované a spravujú sa podľa poistných podmienok platných pred ich 
účinnosťou.

Článok 11.8.
Účinnosť 

(1) Tieto poistné podmienky sú účinné od 1. mája 2010.
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Oceňovacia tabuľka 
pre trvalé telesné poškodenie 0707 SK
Úrazy hlavy a zmyslových orgánov
 1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm2  .............................................................5 %
 2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm2 ..........................................................15 %
 3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm2  ...................................................... 25 %
 4. Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa .............. 80 %
 5. Traumatická porucha tvárového nervu .................................................................................10 %
 6. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami(neoceňuje sa súčasne s bodom 7) ....10 %
 7. Deformácia nosa s funkčnou poruchou priechodnosti ........................................................10 %
 8. Strata celého nosa ................................................................................................................ 20 %
 9. Strata čuchu ............................................................................................................................10 %
 10. Strata chuti................................................................................................................................5 %
 11. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku jedného oka – 
  hodnotenie podľa pomocnej tabuľky
 12. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku oboch očí – 
  hodnotenie podľa pomocnej tabuľky
 13. Za anatomickú stratu oka sa ku strate zraku pripočíta .........................................................5 %
 14. Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa ....................................................... 20 %
 15. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 25 rokov .......................15 %
 16. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 35 rokov .......................10 %
 17. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie nad 35 rokov .......................5 %
 18. Traumatická porucha okohybných nervov 

alebo porucha rovnováhy okohybných svalov ...................................................................... 25 %
 19. Porušenie priechodnosti slzných ciest ....................................................................................5 %
 20. Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný...............................................................15 %
 21. Strata jednej ušnice ...............................................................................................................10 %
 22. Strata oboch ušníc..................................................................................................................15 %
 23. Jednostranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa ......................................................................0 %
 24. Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa ........................................................5 %
 25. Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa ................................................................... 12 %
 26. Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa ......................................................................10 %
 27. Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa ....................................................... 20 %
 28. Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa ..................................................................... 35 %
 29. Jednostranná strata sluchu ...................................................................................................15 %
 30. Obojstranná strata sluchu .................................................................................................... 45 %
 31. Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa .....................................................................10 %
 32. Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa ...................................................................... 30 %
 33. Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva (neoceňuje sasúčasne s bodom 39) .........15 %
 34. Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy do ............................................................................5 %

Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)
 35. Strata jedného zuba  ................................................................................................................1 %
 36. Strata každého ďalšieho zuba  ................................................................................................1 %
 37. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad ..................0 %

Úrazy krku
 38. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa .............................................................15 %
 39. Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredne ťažkého a ťažkého
  stupňa s čiastočnou stratou hlasu ....................................................................................... 60 %
 40. Strata hlasu (afonia) .............................................................................................................. 25 %
 41. Strata reči následkom poškodenia rečových orgánov alebo nervovým poškodením ....... 25 %
 42. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (neoceňuje sa
  súčasne s bodmi 38 až 40) .................................................................................................. 50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka
 43. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny 

klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa .........................................................10 %
 44. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny 

klinicky overené (spirometrické vyš.) stredne ťažkého a ťažkého stupňa ......................... 30 %
 45. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne .................................. 40 %
 46. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstrannej (spirometrické vyš.) ... 80 %
 47. Srdcové a cievne poruchy (iba po priamom poranení, 

klinicky overené, podľa stupňa poranenia, EKG vyš.) ......................................................... 80 %
 48. Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa ......................................................................10 %
 49. Poúrazové zúženie pažeráka stredne ťažkého až ťažkého stupňa .................................... 50 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov
 50. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy ............................... 80 %
 51. Strata sleziny ...........................................................................................................................15 %
 52. Zúženie konečníka podľa rozsahu ........................................................................................ 40 %

Úrazy močových a pohlavných orgánov
 53. Strata jednej obličky .............................................................................................................. 20 %
 54. Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest 

(vrátane sekundárnej infekcie, podľa stupňa poškodenia) ................................................ 50 %
 55. Strata jedného semenníka.....................................................................................................10 %
 56. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov
  (overené phaloplethysmografiou) ......................................................................................... 35 %
 57. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie 

od 46 do 60 rokov (overené phaloplethysmografiou) ......................................................... 20 %
 58. Strata penisu alebo závažné deformácie do 45 rokov ....................................................... 40 %
 59. Strata penisu alebo závažné deformácie od 46 do 60 rokov ............................................ 20 %
 60. Strata penisu alebo závažné deformácie nad 60 rokov ......................................................10 %
 61. Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov ........................................................ 50 %

Úrazy chrbtice a miechy
 62. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa ...................................................................10 %
 63. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredne ťažkého stupňa .................................................... 25 %
 64. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa .................................................................. 55 %
 65. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ľahkého stupňa ....... 25 %
 66. Poúrazové poškodenie chrbtice
  a miechy alebo miešnych koreňov stredne ťažkého stupňa............................................... 40 %
 67. Poúrazové poškodenie chrbtice 

a miechy alebo miešnych koreňov ťažkého stupňa ............................................................ 80 %

Úrazy panvy
 68. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
  statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov ........................................ 65 %
 69. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
  statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov ...................................... 50 %
 70. Ťažké poškodenie panvy s poruchou
  statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov ......................................................... 50 %

Úrazy horných končatín
Pod hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo 
nedominantnej hornej končatiny.

 71. Strata hornej končatiny v ramennom
  kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vpravo ....................................... 70 %
 72. Strata hornej končatiny v ramennom
  kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vľavo ......................................... 60 %
 73. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vpravo ......................................... 35 %
 74. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vľavo  .......................................... 30 %
 75. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení 

(abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo ................................... 30 %
 76. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení 

(abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo ................................... 25 %
 77. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, 

predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo ..............................................................................5 %
 78. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa

(vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo ......................................4 %
 79. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa 
  (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo .........................................................................10 %
 80. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa 
  (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo .............................................................................8 %
 81. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa 
  (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo ...........................................................................18 %
 82. Poúrazové obmedzenie hybnost ramenného kĺbu ťažkého stupňa 

(vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo ..............................................................................15 %
 83. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo 

(lekárom viac než trikrát reponovaná) ...................................................................................15 %
 84. Recidivujúca posttraumatická luxácia
  ramenného kĺbu vľavo (lekárom viac než trikrát reponovaná) ........................................ 12,5 %
 85. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III) ......................5 %
 86. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III).........................4 %
 87. Pakĺb ramennej kosti vpravo................................................................................................. 30 %
 88. Pakĺb ramennej kosti vľavo ................................................................................................... 25 %
 89. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach 

alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vpravo................ 30 %
 90. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo 

po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vľavo .................................. 25 %
 91. Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie vpravo ................................................................5 %
 92. Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie vľavo ..................................................................4 %
 93. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vpravo ............................................3 %
 94. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vľavo .......................................... 2,5 %

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
 95. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vpravo .................................... 30 %
 96. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení 

(úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vľavo ....................................... 25 %
 97. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení 

(uhol flexie 90 – 95 st.) vpravo ............................................................................................. 20 %
 98. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu 

v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vľavo .........................................................16 %
 99. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo .......................................................................18 %
 100. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo ..........................................................................15 %
 101. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia 

alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
  postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii ) vpravo ................................................ 20 %
 102. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia 

alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii ) vľavo ....................................................16 %

 103. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vpravo .................................................... 20 %
 104. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vľavo .......................................................16 %
 105. Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo .................................................................................... 40 %
 106. Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo ....................................................................................... 30 %
 107. Pakĺb vretennej kosti vpravo ................................................................................................. 30 %
 108. Pakĺb vretennej kosti vľavo ................................................................................................... 25 %
 109. Pakĺb lakťovej kosti vpravo .................................................................................................... 20 %
 110. Pakĺb lakťovej kosti vľavo .......................................................................................................15 %
 111. Nestabilný lakťový kĺb vpravo ................................................................................................15 %
 112. Nestabilný lakťový kĺb vľavo ...................................................................................................10 %
 113. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vpravo ................................................. 50 %
 114. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vľavo .................................................... 45 %
 115. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo 

(iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch 
nutných k liečeniu následkov úrazu) ................................................................................. 27,5 %

 116. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo 
(iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych
zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) ............................................................... 22,5 %

Strata alebo poškodenie ruky
 117. Strata ruky v zápästí vpravo .................................................................................................. 50 %
 118. Strata ruky v zápästí vľavo .................................................................................................... 45 %
 119. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vpravo ........................... 50 %
 120. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vľavo ............................. 42 %
 121. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vpravo ............................................. 45 %
 122. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vľavo ............................................. 37,5 %
 123. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie 

v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo ..................................................................................... 30 %
 124. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení 
  (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo ................................................................... 25 %
 125. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení 
  (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vpravo ................................................................15 %
 126. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení 
  (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vľavo ............................................................... 12,5 %
 127. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení 

(20 – 40 st. dorzálneho ohnutia) vpravo ............................................................................. 20 %
 128. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom
  postavení (20 – 40 st. dorzálneho ohnutia) vľavo ...............................................................17 %
 129. Pakĺb člnkovej kosti vpravo ....................................................................................................15 %
 130. Pakĺb člnkovej kosti vľavo .................................................................................................. 12,5 %
 131. Obmedzenie hybnosti zápästia vpravo................................................................................. 20 %
 132. Obmedzenie hybnosti zápästia vľavo ....................................................................................17 %
 133. Nestabilnosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyš.) ..........................................15 %
 134. Nestabilnosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyš.) .............................................10 %

Poškodenie palca
 135. Strata posledného článku palca vpravo ..................................................................................9 %
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 136. Strata posledného článku palca vľavo .........................................................................................7 %
 137. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo ............................................................................ 25 %
 138. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo ................................................................................21 %
 139. Strata oboch článkov palca vpravo ...................................................................................... 20 %
 140. Strata oboch článkov palca vľavo ..........................................................................................18 %
 141. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom 

postavení (krajná flexia) vpravo ...............................................................................................8 %
 142. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
  kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vľavo .....................................................7 %
 143. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 

kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo ..............................................7 %
 144. Úplná stuhnutosť medzičlánkového 

kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo ................................................6 %
 145. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo ...................................................................6 %
 146. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo......................................................................5 %
 147. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo ...................9 %
 148. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo ................. 7,5 %
 149. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo ....................... 25 %
 150. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo ...........................21 %
 151. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti 

základného a medzičlánkového kĺbu vpravo ..........................................................................6 %
 152. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti 

základného a medzičlánkového kĺbu vľavo ............................................................................5 %
 153. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti
  karpometakarpálneho kĺbu vpravo .........................................................................................9 %
 154. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti
  karpometakarpálneho kĺbu vľavo ........................................................................................ 7,5 %

Poškodenie ukazováka
 155. Strata posledného článku ukazováka vpravo .........................................................................5 %
 156. Strata posledného článku ukazováka vľavo ...........................................................................4 %
 157. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo .................................................................................8 %
 158. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo ............................................................................... 6,5 %
 159. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo ................................................................ 12 %
 160. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo ...................................................................10 %
 161. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo .....................................................................15 %
 162. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo ................................................................... 12,5 %
 163. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka 

v krajnej extenzii alebo flexii vpravo ......................................................................................15 %
 164. Úplná stuhnutosť všetkých troch
  kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vľavo ........................................................ 12,5 %
 165. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo 

pri neporušenej úchopovej funkcii .......................................................................................1,5 %
 166. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo 

pri neporušenej úchopovej funkcii ..........................................................................................1 %
 167. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vpravo ...................15 %
 168. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vľavo .................. 12,5 %
 169. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo .. 2,5 %
 170. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo ........2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
 171. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo ...................................................9 %
 172. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo ......................................................7 %
 173. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov 

so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo ...............................................................................8 %
 174. Strata všetkých troch článkov alebo
  dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo.........................................................6 %
 175. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo ..................5 %
 176. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo ....................4 %
 177. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vpravo ................................................ 2,5 %
 178. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vľavo ......................................................2 %
 179. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
  jedného z týchto prstov v krajnej extenzii alebo flexii vpravo ................................................9 %
 180. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov 

v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo ................................................................................7 %
 181. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo ..............................8 %
 182. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo ....................................6 %
 183. Nemožnosť úplnej extenzie jedného z medzičlánkových kĺbov 

pri neporušenej úchopovej funkcii prsta vpravo, vľavo ..........................................................1 %
 184. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo ............1,5 %
 185. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo .................1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny
V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy
 186. Traumatická porucha axilárneho nervu vpravo ................................................................... 30 %
 187. Traumatická porucha axilárneho nervu vľavo ...................................................................... 25 %
 188. Traumatická porucha kmeňa radiálneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo ................................................ 45 %
 189. Traumatická porucha kmeňa radiálneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo ...................................................37 %
 190. Traumatická porucha radiálneho 

nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo ..................................................... 35 %
 191. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo .27 %
 192. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vpravo .................................................... 30 %
 193. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vľavo ....................................................... 20 %
 194. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo ................................................ 40 %
 195. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo .................................................. 33 %
 196. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie 
  ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo .................................. 30 %
 197. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie 
  ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo .................................... 25 %
 198. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím 

všetkých inervovaných svalov vpravo ................................................................................... 30 %
 199. Traumatická porucha kmeňa mediálneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo .................................................. 25 %
 200. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, 

postihnutie najmä thenarového svalstva vpravo ..................................................................15 %
 201. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, 

postihnutie najmä thenarového svalstva vľavo ................................................................... 12 %
 202. Traumatická porucha všetkých troch nervov, 

prípadne celého pletenca ramena vpravo ........................................................................... 60 %
 203. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vľavo .. 50 %

Úrazy dolných končatín
 204. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo 

v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom ...................................................................... 60 %
 205. Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza hlavice ...................................................................... 40 %
 206. Endoprotéza bedrového kĺbu bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu .........................15 %
 207. Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo 

po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) ........................................ 25 %
 208. Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm .............................................................................0 %
 209. Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm .............................................................................5 %

 210. Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm ...........................................................................15 %
 211. Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm ........................................................................ 25 %
 212. Poúrazové deformity stehennej kosti (zhojené zlomeniny) 

s osovou alebo rotačnou odchýlkou, za každých celých 5 st. odchýlky ................................5 %
 213. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké 

odtiahnutie od základného postavenia alebo minimálne ohnutie).................................... 30 %
 214. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa.......................................................10 %
 215. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredne ťažkého stupňa ........................................ 20 %
 216. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa ...................................................... 30 %

Poškodenie kolena
 217. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 20–30 st.) .................. 30 %
 218. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 30 st. a viac) .............. 45 %
 219. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol flexie 15-20 st.)........................... 25 %
 220. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)........15 %
 221. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa.......................................................10 %
 222. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu stredne ťažkého stupňa .........................................15 %
 223. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa ...................................................... 25 %
 224. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného bočného väzu .............................5 %
 225. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného
  alebo zadného skríženého väzu ............................................................................................15 %
 226. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného
  a zadného skríženého väzu................................................................................................... 25 %
 227. Trvalé následky po operačnom odstránení jedného menisku 

(podľa rozsahu odstránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu) .....5 %
 228. Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov 

(podľa rozsahu odstránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu) ...... 10 %
 229. Trvalé následky po odstránení pately vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov.......15 %

Poškodenie predkolenia
 230. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom.......................................... 50 %
 231. Pakĺb holennej kosti oboch kostí predkolenia ..................................................................... 30 %
 232. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia (iba po otvorených 

poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) ....... 22 %
 233. Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo 

rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG vyš.) za každých celých 5 st. .........5 %
  Odchýlky nad 45 st. sa hodnotia ako strata predkolenia

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu
 234. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním ...................................................................... 40 %
 235. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe .................................................................................... 30 %
 236. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním ........................................................... 25 %
 237. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení 

(dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia nad 20 st.) .................................................. 30 %
 238. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení .............................................. 20 %
 239. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu (plantárna flexia od 5 do 20 st.) ................................. 25 %
 240. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa .......................................................6 %
 241. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa....................................... 12 %
 242. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa .................................................... 20 %
 243. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy .............................................................................. 12 %
 244. Úplná strata pronácie a supinácie nohy ...............................................................................15 %
 245. Nestabilnosť členkového kĺbu .............................................................................................. 20 %
 246. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové 

deformácie v oblasti členka a nohy ...................................................................................... 25 %
 247. Chronický zápal kostnej drene v tarzálnej a metatarzálnej oblasti a pätnej kosti 

(iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu 
následkov úrazu) .....................................................................................................................15 %

Poškodenie v oblasti nohy
 248. Strata všetkých prstov nohy ...................................................................................................15 %
 249. Strata oboch článkov palca nohy ..........................................................................................10 %
 250. Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou .........................15 %
 251. Strata koncového článku palca nohy ......................................................................................3 %
 252. Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka), za každý prst .....................................................2 %
 253. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou ..............................................10 %
 254. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy ............................................................3 %
 255. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy ......................................................................7 %
 256. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy ............................................................................10 %
 257. Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy .....................................................3 %
 258. Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy ...............................................................7 %
 259. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst ........................1 %
 260. Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine ....................................15 %
 261. Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách ............................ 30 %
 262. Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov 
  v kĺbe, na stehne ......................................................................................................................5 %
 263. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov 
  v kĺbe, na predkolení ................................................................................................................3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy
 264. Traumatická porucha ischiadického nervu .......................................................................... 50 %
 265. Traumatická porucha femorálneho nervu ........................................................................... 30 %
 266. Traumatická porucha obturatorného nervu ......................................................................... 20 %
 267. Traumatická porucha kmeňa peroneálneho nervu s postihnutím 

všetkých inervovaných svalov ............................................................................................... 35 %
 268. Traumatická porucha distálnej časti peroneálneho nervu 

s postihnutím funkcie prstov ...................................................................................................5 %
 269. Traumatická porucha kmeňa tibiálneho
  nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov ............................................................ 30 %
 270. Traumatická porucha hĺbkovej vetvy tibiálneho nervu ........................................................ 20 %
 271. Traumatická porucha povrchovej vetvy tibiálneho nervu.....................................................10 %

Ostatné druhy poranenia
 272. Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie .................................nehradia sa
 273. Poúrazové pigmentačné zmeny .................................................................................nehradia sa
 274. Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia .........................................................nehradia sa
 275. Strata vitality zuba ........................................................................................................nehradí sa
 276. Strata zubu menej ako 50 % ........................................................................................nehradí sa
 277. Duševné poruchy spôsobené úrazom .......................................................................nehradia sa

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60

6/6 0 % 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 25 %
6/9 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 28 %
6/12 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 31 %
6/15 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 35 %
6/18 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 39 %
6/24 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 44 %
6/36 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 %
6/60 18 %  21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 % 55 %
3/60 25 % 28 % 31 % 35 % 39 % 44 % 49 % 55 % 65 %

Tabuľka: Stupeň poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou 
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1. AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B., vložka č. 2831, 
IČO: 618 59 524, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA životní pojišťovna 
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, 
Slovenská republika (do 30. 6. 2010 Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika) 
(ďalej len „poisťovateľ“) poskytuje poistné plnenie za trvalé telesné poškodenie, ktoré zanechal 
úraz, podľa poistných podmienok v poistnej zmluve.

2. Výšku plnenia za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu určuje poisťovateľ na základe 
vyšetrení a posúdení zdravotného stavu klienta lekárom, ktorého sám určí.

3. Ak zanechá úraz poistenému trvalé telesné poškodenie, vyplatí poisťovateľ plnenie vo výške 
percentuálneho podielu z poistnej čiastky, ktorý zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia 
podľa oceňovacej tabuľky ich rozsahu po ustálení. V prípade, že sa jednotlivé telesné 
poškodenia neustálili do štyroch rokov od dátumu úrazu, vyplatí poisťovateľ plnenie podľa 
percentuálneho podielu, ktorý zodpovedá ich stavu ku koncu tejto lehoty.

4. V oceňovacej tabuľke je uvedená maximálna výška hodnotenia trvalého poškodenia. Výška 

Zásady pre hodnotenie trvalého telesného poškodenia
                  následkom úrazu podľa Oceňovacej tabuľky

plnenia sa určí tak, aby v rámci rozpätia od 1 % do maximálnej výšky hodnotenia zodpovedalo 
plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

5. Ak zanechá poistenému jeden úraz viac trvalých poškodení, hodnotí sa celkové trvalé telesné 
poškodenie súčtom percent pre jednotlivé poškodenia, najviac však 100 %. 

6. Pri hodnotení obmedzenia hybnosti alebo nestabilnosti sa už nehodnotí zistená svalová 
hypotrofia.

7. Ak sa týkajú jednotlivé poškodenia následkom jedného alebo viac úrazov toho istého údu, 
orgánu alebo ich častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najvyšším percentom uvedeným 
v oceňovacej tabuľke pre anatomickú, alebo funkčnú stratu príslušného orgánu, údu alebo ich 
častí.

 Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už 
pred úrazom, zníži poisťovateľ plnenie o toľko percent, koľkým percentom zodpovedá 
predchádzajúce poškodenie.

Oceňovacia tabuľka 
pre denné odškodné 0707 SK
Úrazy hlavy 
 1. Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná ........................................................... do 28 dní
 2. Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná .................................................................. do 60 dní
 3. Pomliaždenie tváre  ........................................................................................................ neplní sa
 4. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu .......................................................................... neplní sa
 5. Podvrtnutie sánkového kĺbu  ......................................................................................... neplní sa
 6. Vytknutie sánkového kĺbu (aj obojstranné) ................................................................... neplní sa
 7. Zlomenina spodiny lebečnej ....................................................................................... do 150 dní
 8. Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov ..................................................... do 53 dní
 9. Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov ........................................................ do 90 dní
 10. Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov .......................................................... do 40 dní
 11. Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov ............................................................. do 70 dní
 12. Zlomenina kosti temennej bez vtlačenia úlomkov ...................................................... do 49 dní
 13. Zlomenina kosti temennej s vtlačením úlomkov ......................................................... do 80 dní
 14. Zlomenina kosti záhlavnej bez vtlačenia úlomkov ...................................................... do 49 dní
 15. Zlomenina kosti záhlavnej s vtlačením úlomkov ......................................................... do 80 dní
 16. Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov ..................................................... do 49 dní
 17. Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov ........................................................ do 80 dní
 18. Zlomenina okraja očnice ............................................................................................... do 60 dní
 19. Zlomenia nosovej priehradky a nosových kostí ............................................................ neplní sa
 20. Zlomenina tvárovej kosti ............................................................................................... do 60 dní
 21. Zlomenina sánky bez posunu úlomkov ........................................................................ do 50 dní
 22. Zlomenina sánky s posunom úlomkov ......................................................................... do 80 dní 
 23. Zlomenina čeľuste bez posunu úlomkov ..................................................................... do 60 dní 
 24. Zlomenina čeľuste s posunom úlomkov ...................................................................... do 90 dní
 25. Zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej čeľuste  ..................................... do 36 dní
 26. Združené zlomeniny Le Fort I ........................................................................................ do 84 dní
 27. Združené zlomeniny Le Fort II ..................................................................................... do 112 dní
 28. Združené zlomeniny Le Fort III ....................................................................................do 182 dní

Úrazy oka
 29. Tržná alebo rezná rana viečka ....................................................................................... neplní sa
 30. Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty .............................................. neplní sa
 31. Zápal slzného vačku preukázateľne 

po zranení liečenom operačne ..................................................................................... do 36 dní
 32. Poleptanie alebo popálenie spojovky I. alebo II. stupňa .............................................. neplní sa
 33. Poleptanie alebo popálenie spojovky III. stupňa ......................................................... do 49 dní
 34. Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase 

s krvácaním a bez poranenia skléry ............................................................................. neplní sa
 35. Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií .............. neplní sa
 36. Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým 

zákalom poúrazovým alebo vnútroočným zápalom .................................................... do 56 dní
 37. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
  konzervatívne bez komplikácií  ..................................................................................... do 35 dní
 38. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 

konzervatívne komplikovaná so šedým zákalom ..............................................................56 dní
 39. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 

konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom 
alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým  ................................................ do 70 dní

 40. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne bez komplikácií ........ do 50 dní
 41. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne komplikovaná 

prolapsom dúhovky alebo vklinením dúhovky ............................................................. do 84 dní
 42. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne komplikovaná 

poúrazovým šedým zákalom alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým  ...do 70 dní
 43. Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná 

vnútroočným zápalom alebo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým  ......... do 84 dní
 44. Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií ............................................................... neplní sa
 45. Rana prenikajúca do očnice 
  komplikovaná cudzím telesom nemagnetickým v očnici ............................................ do 70 dní
 46. Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom magnetickým v očnici ....do 42 dní
 47. Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií ......................... do 49 dní
 48. Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným 

zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie ............................... do 77dní
 49. Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií .......................................... do 35 dní
 50. Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované 

so zápalom dúhovky alebo poúrazovým šedým zákalom ........................................... do 70 dní
 51. Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií ............................................................. do 35 dní
 52. Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované 

druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie .............. do 70 dní
 53. Vykĺbenie šošovky bez komplikácií ............................................................................... do 84 dní
 54. Vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením 
  vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie ............................................. do 105 dní
 55. Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií ...................................................... do 112 dní
 56. Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným 

zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie ...............................do 126 dní
 57. Otras sietnice .................................................................................................................. neplní sa

 58. Rohovkový vred poúrazový  ........................................................................................... do 63 dní
 59. Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu ........................................................ neplní sa
 60. Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu ............................................ do 175 dní
 61. Priame poranenie oka s následným odchlípením sietnice .......................................... neplní sa
 62. Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy ...................................................... do 105 dní
 63. Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s podkožným emfyzémom ..................... do 135 dní
 64. Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty liečená konzervatívne  ........ neplní sa
 65. Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty liečené operačne  .............. do 45 dní
 66. Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka po úraze ............................... do 49 dní
 67. Poranenie okohybného aparátu s diplopiou  ............................................................... do 70 dní

Úrazy ucha
 68. Pomliaždenie ušnice s krvným výronom  ...................................................................... neplní sa
 69. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou  ............................................. do 22 dní 
 70. Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie .......... neplní sa
 71. Otras labyrintu ............................................................................................................... do 30 dní

Úrazy zubov
 72. Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov 
  následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom) .......................................... do 42 dní 
 73. Strata alebo nutná extrakcia siedmych alebo viac zubov 
  s následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom) ........................................ do 42 dní 
 74. Za poškodenie alebo stratu dočasných (mliečnych) a umelých zubov ....................... neplní sa
 75. Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 

a viac zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dláhou............ do 30 dní
 76. Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov s nutnou fixačnou dlahou ....... do 42 dní 

Úrazy krku
 77. Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka ................................................ do 90 dní
 78. Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice ..................................................... do 112 dní 
 79. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky .................................................................. do 80 dní
 80. Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých 

výparov alebo následkom úrazu .................................................................................... neplní sa

Úrazy hrudníka
 81. Roztrhnutie pľúc............................................................................................................. do 84 dní
 82. Poškodenie srdca úrazom (klinicky preukázané) ......................................................do 360 dní
 83. Roztrhnutie bránice  ...................................................................................................... do 84 dní
 84. Pomliaždenie hrudnej steny  .......................................................................................... neplní sa
 85. Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov ....................................................... do 35 dní
 86. Zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov .......................................................... do 60 dní
 87. Zlomenina jedného rebra až šiestich rebiklinicky preukázané  ................................. do 35 dní
 88. Duplex zlomenina dvoch až štyroch rebier .................................................................. do 63 dní
 89. Duplex zlomenina piatich a viac rebier ........................................................................ do 98 dní
 90. Duplex zlomenina hrudnej kosti ................................................................................... do 98 dní 
 91. Poúrazový pneumotorax zavretý ................................................................................... do 84 dní
 92. Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový  ...................................................... do 98 dní
 93. Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém  ......................................................... do 98 dní
 94. Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne .......................................... do 63 dní 
 95. Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne  ................................................. do 98 dní

Úrazy brucha
 96. Pomliaždenie steny brušnej ........................................................................................... neplní sa
 97. Rana prenikajúca do dutiny brušnej ............................................................................ do 35 dní
 98. Roztrhnutie pečene ....................................................................................................... do 90 dní
 99. Roztrhnutie sleziny ........................................................................................................ do 84 dní
 100. Roztrhnutie pankreasu ................................................................................................ do 112 dní
 101. Úrazové prederavenie žalúdka ...................................................................................... do 42 dní
 102. Úrazové prederavenie dvanástorníka ........................................................................... do 42 dní
 103. Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie ........................................ do 56 dní
 104. Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou .......................................... do 56 dní
 105. Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie ....................................... do 56 dní
 106. Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou ......................................... do 56 dní
 107. Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie  .......................................................... do 50 dní
 108. Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva ................................................... do 50 dní

Úrazy urogenitálneho ústrojenstva
 109. Pomliaždenie obličky s haematúriou ........................................................................... do 35 dní
 110. Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa  ......................................................................... do 35 dní
 111. Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa ................................................. do 35 dní
 112. Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa 

s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka ................................................. do 63 dní
 113. Roztrhnutie alebo rozdrenie obličky s nutnou operáciou ........................................... do 84 dní
 114. Roztrhnutie močového mechúra ........................................................................................do 60 dní
 115. Roztrhnutie močovej trubice  ........................................................................................ do 60 dní
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Úrazy chrbtice 
 116. Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, sakrálnej a kostrče  ...................... neplní sa
 117. Podvrtnutie krčnej chrbtice ............................................................................................ neplní sa
 118. Podvrtnutie hrudnej chrbtice ......................................................................................... neplní sa
 119. Podvrtnutie driekovej chrbtice ....................................................................................... neplní sa
 120. Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia miechy alebo jej koreňov ..................do 182 dní
 121. Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov .......................do 182 dní
 122. Vytknutie hrudnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov ....................do 182 dní
 123. Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov ..................do 182 dní
 124. Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej koreňov ..................................... do 30 dní
 125. Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný Rtg) ..................................... do 140 dní
 126. Zlomenina trňového výbežku  ....................................................................................... do 35 dní
 127. Zlomenina jedného priečneho výbežku  ...................................................................... do 49 dní
 128. Zlomenina viac priečnych výbežkov  ............................................................................ do 49 dní 
 129. Zlomenina artikulárneho výbežku ................................................................................ do 56 dní
 130. Zlomenina oblúku stavca .............................................................................................. do 84 dní
 131. Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) .............................................................do 182 dní
 132. Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej 

alebo driekovej chrbtice so znížením prednej časti tela do jednej tretiny ............... do 140 dní
 133. Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej 

alebo driekovej chrbtice so znížením prednej časti tela o viac ako jednu tretinu ... do 210 dní
 134. Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice ........ do 245 dní
 135. Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej 

zlomenine tela stavca ..................................................................................................do 182 dní
 136. Poranenia medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca ........................ neplní sa

Úrazy panvy
 137. Pomliaždenie panvy ........................................................................................................ neplní sa
 138. Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom ............................................................................ do 35 dní
 139. Krížovobedrové vytknutie .............................................................................................. do 90 dní
 140. Odlomenie predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti  ............................................. do 49 dní 
 141. Odlomenie hrboľa sedacej kosti  .................................................................................. do 49 dní
 142. Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti 
  bez posunutia úlomkov ................................................................................................. do 63 dní
 143. Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti 

s posunutím úlomkov .................................................................................................... do 80 dní
 144. Obojstranná zlomenina lonovej kosti alebo jednostranná 

zlomenina s rozstupom lonovej spony .......................................................................do 120 dní
 145. Zlomenina lopaty bedrovej kosti bez posunutia úlomkov ........................................... do 63 dní
 146. Zlomenina lopaty bedrovej kosti s posunutím úlomkov .............................................. do 90 dní
 147. Zlomenina krížovej kosti ................................................................................................ do 63 dní
 148. Zlomenina kostrče ......................................................................................................... do 49 dní
 149. Zlomenina okraja acetábula ......................................................................................... do 70 dní
 150. Zlomenina kosti lonovej a bedrovej ............................................................................do 182 dní
 151. Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou luxáciou ................................................do 182 dní
 152. Rozstup  spony lonovej  ................................................................................................. do 60 dní
 153. Zlomenina acetábula s centrálnou luxáciou stehnovej kosti ................................... do 150 dní

Úrazy hornej končatiny
 154. Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ...................................... neplní sa
 155. Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov 

na prste alebo na ruke jedného prsta ........................................................................... neplní sa
 156. Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov 

na prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov................................................................ do 50 dní
 157. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke jedného prsta ............ do 50 dní
 158. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov ...... do 60 dní
 159. Úplné prerušenie šliach naťahovačov na prste alebo na ruke jedného prsta .......... do 49 dní
 160. Úplné prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov ....do 60 dní 
 161. Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta........................................................................ do 50 dní
 162. Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov 

alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí ................................................................... do 70 dní
 163. Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov 

alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí ................................................................... do 80 dní 
 164. Natrhnutie svalu nadhrebeňového  .............................................................................. do 42 dní
 165. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne alebo operačne... do 70 dní 
 166. Pretrhnutie/odtrhnutie/šlachy dlhej hlavy 

dvojhlavého svalu ramenného liečené konzervatívne ................................................ do 42 dní
 167. Pretrhnutie/odtrhnutie/šlachy dlhej hlavy 

dvojhlavého svalu ramenného liečené operačne ........................................................ do 50 dní
 168. Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne ............................................................ do 35 dní
 169. Natrhnutie iného svalu liečené operačne .................................................................... do 40 dní
 170. Podvrtnutie kĺbov medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 

kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou; ramenného; lakťového; zápästia a prstov .......... neplní sa
 171. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne ....... neplní sa
 172. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne.............. do 63 dní
 173. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne ................... neplní sa
 174. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne ......................... do 63 dní
 175. Vytknutie ramennej kosti liečenej repozíciou lekárom konzervatívne ....................... do 49 dní
 176. Vytknutie ramennej kosti liečené operačne ................................................................ do 60 dní
 177. Vytknutie lakťa liečené repozíciou lekárom konzervatívne......................................... do 49 dní
 178. Vytknutie lakťa liečené operačne ............................................................................................do 64 dní
 179. Vytknutie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) 

liečené repozíciou lekárom konzervatívne ................................................................... do 60 dní
 180. Vytknutie zápästia (mesačnej kosti 
  a perilunárna luxácia) liečené repozíciou lekárom operačne ..................................... do 70 dní
 181. Vytknutie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou lekárom  .................................... do 35 dní
 182. Vytknutie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou lekárom  .......................... do 40 dní
 183. Vytknutie článkov jedného prsta liečené repozíciou lekárom  ................................... do 22 dní
 184. Vytknutie článkov niekoľkých prstov liečené repozíciou lekárom  ............................. do 28 dní
 185. Zlomenina tela alebo krčku lopatky ............................................................................. do 56 dní 
 186. Zlomenina nadplecka lopatky ....................................................................................... do 35 dní 
 187. Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky ................................................................... do 42 dní 
 188. Zlomenina kľúčnej kosti neúplná .................................................................................. neplní sa
 189. Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov.............................................. do 35 dní
 190. Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov ................................................ do 40 dní
 191. Zlomenina kľúčnej kosti operovaná ............................................................................. do 40 dní 
 192. Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého hrboľa bez posunutia .............. do 35 dní
 193. Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého hrboľa s posunutím ................. do 50 dní
 194. Zlomenina horného konca ramennej kosti, roztrieštená zlomenina hlavice ............. do 80 dní
 195. Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku bez posunu .................................. do 42 dní
 196. Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku zaklinená ..................................... do 50 dní 
 197. Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku s posunutím úlomkov .................. do 60 dní
 198. Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku luxačná, operačne liečená  ...............do 90 dní
 199. Zlomenina tela ramennej kosti ..................................................................................... do 50 dní
 200. Zlomenina tela ramennej kosti úplná bez posunutia úlomkov .................................. do 70 dní
 201. Zlomenina tela ramennej kosti úplná s posunutím úlomkov ..................................... do 90 dní
 202. Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná ........................................ do 90 dní 
 203. Zlomenina ramennej kosti nad kondylom neúplná ..................................................... do 56 dní

 204. Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná bez posunutia úlomkov ................. do 63 dní
 205. Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná s posunutím úlomkov .................... do 70 dní
 206. Zlomenina ramennej kosti nad kondylom otvorená alebo operovaná....................... do 90 dní
 207. Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti 

(zlomenina trans-interkondylická, zlomenina hlavičky, 
alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov ................................................ do 70 dní 

 208. Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti 
(zlomenina trans-interkondylická, zlomenina hlavičky 
alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov ................................................... do 84 dní 

 209. Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti 
(zlomenina trans-interkondylická, zlomenina hlavičky, 
alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná ........................................... do 90 dní 

 210. Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov ............ do 42 dní
 211. Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti 

s posunutím úlomkov do výšky štrbiny kĺbu ................................................................ do 70 dní
 212. Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu .....do 90 dní
 213. Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov  ........... do 42 dní 
 214. Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti 

s posunutím úlomkov alebo operovaná ....................................................................... do 90 dní
 215. Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu) liečená konzervatívne .............................. do 42 dní
 216. Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu) liečená operačne ...................................... do 50 dní
 217. Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti  ........................................................... do 56 dní 
 218. Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne ......................................... do 56 dní
 219. Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne ................................................ do 60 dní
 220. Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná ......................................................................... do 56 dní
 221. Zlomenina tela lakťovej kosti úplná bez posunutia úlomkov ..................................... do 70 dní
 222. Zlomenina tela lakťovej kosti úplná s posunutím úlomkov ........................................ do 84 dní
 223. Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná ........................................... do 90 dní
 224. Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti neúplná .................................................. do 56 dní
 225. Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná bez posunutia úlomkov .............. do 60 dní
 226. Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná s posunutím úlomkov ................. do 70 dní
 227. Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti otvorená alebo operovaná .................... do 60 dní
 228. Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná ................................................................. do 60 dní
 229. Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná bez posunutia úlomkov ............................. do 70 dní
 230. Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná s posunutím úlomkov ................................ do 90 dní
 231. Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná ................................... do 80 dní
 232. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne........................... do 80 dní
 233. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne .................................. do 90 dní
 234. Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná .................................................... do 42 dní
 235. Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná bez posunutia úlomkov ................ do 60 dní
 236. Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná s posunutím úlomkov ................... do 80 dní
 237. Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná ...................... do 90 dní
 238 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti ................................................................ do 42 dní
 239. Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti s posunutím úlomkov ........................... do 70 dní
 240. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti ........................................................... do 35 dní
 241. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov................. do 60 dní 
 242. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov ................... do 70 dní 
 243. Zlomenina člnkovitej kosti neúplná  ............................................................................. do 60 dní
 244. Zlomenina člnkovitej kosti úplná  ................................................................................. do 80 dní
 245. Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou  ................................................. do 100 dní
 246. Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná ....................................................................... neplní sa
 247. Zlomenina inej zápästnej kosti úplná .......................................................................... do 56 dní 
 248. Zlomenina niekoľko zápästných kostí .......................................................................... do 56 dní
 249. Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne ....do 60 dní
 250. Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne ........ do 60 dní
 251. Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná .................................................................... neplní sa
 252. Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná bez posunutia úlomkov ............................... do 35 dní
 253. Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná s posunutím úlomkov .................................. do 42 dní
 254. Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná..................................... do 60 dní
 255. Zlomenina viac záprstných kostí bez posunutia úlomkov .......................................... do 49 dní
 256. Zlomenina viac záprstných kostí s posunutím úlomkov ............................................. do 60 dní
 257. Zlomenina viac záprstných kostí otvorená alebo operovaná ..................................... do 60 dní
 258. Zlomenina jedného článku, nechtového výbežku, 

jedného prstu neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov ...................................... neplní sa
 259. Zlomenina jedného článku jedného prstu s posunutím úlomkov .............................. do 49 dní
 260. Zlomenina jedného článku jedného prstu otvorená alebo operovaná ...................... do 49 dní 
 261. Zlomeniny viac článkov jedného prstu úplná alebo neúplná s posunutím alebo 

bez posunutia úlomkov ................................................................................................. do 50 dní
 262. Zlomeniny viac článkov jedného prstu otvorené alebo operované ............................ do 60 dní
 263. Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov neúplné 

alebo úplné bez posunutia úlomkov ............................................................................ do 50 dní
 264. Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov s posunutím úlomkov ........................... do 60 dní
 265. Zlomeniny článkov dvoch alebo viac prstov otvorené alebo operované .................... do 60 dní 
 266. Exartikulácia v ramennom kĺbe .................................................................................. do 210 dní
 267. Amputácia ramena ......................................................................................................do 182 dní
 268. Amputácia oboch predlaktí ......................................................................................... do 170 dní
 269. Amputácia jedného predlaktia.................................................................................... do 100 dní
 270. Amputácia oboch rúk .................................................................................................. do 140 dní
 271. Amputácia ruky ............................................................................................................ do 100 dní
 272. Amputácia viac prstov alebo ich častí .......................................................................... do 90 dní
 273. Amputácia prstu alebo jeho časti ............................................................................................do 50 dní

Úrazy dolnej končatiny
 274. Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ...................................... neplní sa
 275. Natrhnutie väčšieho svalu bez operácie ...................................................................... do 35 dní
 276. Natrhnutie väčšieho svalu s operáciou ........................................................................ do 40 dní
 277. Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy 

liečené konzervatívne alebo operačne ........................................................................ do 60 dní
 278. Natrhnutie, pretrhnutie Achillovej šľachy ..................................................................... do 70 dní
 279. Podvrtnutie bedrového kĺbu .......................................................................................... do 49 dní
 280. Podvrtnutie kolenného kĺbu .......................................................................................... do 49 dní
 281. Podvrtnutie členkového kĺbu ........................................................................................ do 35 dní
 282. Podvrtnutie Chopartového kĺbu .................................................................................... do 35 dní
 283. Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu ...................................................................................... do 35 dní
 284. Podvrtnutie kĺbu prstov .................................................................................................. neplní sa
 285. Natrhnutie väzov kolenného kĺbu ............................................................................................do 50 dní
 286. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného 

alebo vonkajšieho postranného väzu kolenného kĺbu ............................................... do 63 dní
 287. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu ....................... do 80 dní
 288. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu ....... do 35 dní
 289. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu ...... do 56 dní
 290. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne .............. do 49 dní
 291. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne ...................... do 84 dní
 292. Vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozíciou lekárom konzervatívne ........ do 49 dní
 293. Vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené operačne................................................. do 60 dní
 294. Vytknutie jabĺčka liečené repozíciou lekárom konzervatívne ..................................... do 35 dní
 295. Vytknutie jabĺčka liečené operačne ............................................................................. do 49 dní
 296. Vytknutie členkovej kosti liečené konzervatívne ......................................................... do 60 dní
 297. Vytknutie členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne ....................................... do 70 dní
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 298. Vytknutie člnkovitej kosti, kockovitej 
  alebo klinových kostí liečené konzervatívne alebo operačne .................................... do 60 dní
 299. Vytknutie predpriehlavkových kostí 
  (jednej alebo viac) liečené konzervatívne alebo operačne ......................................... do 49 dní
 300. Vytknutie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov nohy ............................... neplní sa
 301. Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená ................................................................. do 90 dní
 302. Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne .....................do 180 dní
 303. Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne .....................do 90–120 dní
 304. Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná 

nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou  ..........................................................do120 dní
 305. Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s malým posunutím úlomkov .... do 100 dní
 306. Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov ...do 120 dní
 307. Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s nekrózou ..................................do 180 dní
 308. Zlomenina veľkého chochola  ....................................................................................... do 60 dní
 309. Zlomenina malého chochola  ....................................................................................... do 49 dní
 310. Pertrochanterická zlomenina neúplná alebo úplná bez posunutia  ........................ do 112 dní
 311. Pertrochanterická zlomenina úplná 

s posunutím liečená konzervatívne alebo operačne ................................................do 120 dní
 312. Subtrochanterická zlomenina neúplná ......................................................................do 120 dní
 313. Subtrochanterická zlomenina úplná bez posunutia alebo 

s posunutím úlomkov liečená konzervatívne ............................................................ do 150 dní
 314. Subtrochanterická zlomenina úplná s posunutím úlomkov liečená operačne .......do 120 dní
 315. Subtrochanterická zlomenina otvorená .....................................................................do 180 dní
 316. Zlomenina stehnovej kosti neúplná ...........................................................................do 120 dní
 317. Zlomenina stehnovej kosti úplná bez posunutia úlomkov........................................do 120 dní
 318. Zlomenina stehnovej kosti úplná 

s posunutím úlomkov liečená konzervatívne alebo operačne .................................do 180 dní
 319. Zlomenina stehnovej kosti otvorená ..........................................................................do 252 dní
 320. Zlomenina stehnovej kosti nad kodylom úplná s posunutím 

alebo bez posunutia úlomkov liečená konzervatívne ............................................... do 190 dní
 321. Zlomenina stehnovej kosti 
  nad kodylom otorená alebo liečená operačne .......................................................... do 210 dní
 322. Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti 

s posunutím úlomkov .................................................................................................. do 210 dní
 323. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne ................................... do 84 dní
 324. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené operačne ........................................ do 100 dní
 325. Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu 

alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov ......................................................... do 140 dní
 326. Vnútrokĺbna zlomenina stehovanej kosti s posunutím liečená konzervatívne .......do 180 dní
 327. Vnútrokĺbna zlomenina stehovanej kosti otvorená alebo liečená operačne ...........do 200 dní
 328. Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov ................................................................. do 70 dní
 329. Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne............................... do 90 dní
 330. Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne ............................................... do 100 dní
 331. Zlomenina medzihrbolovej vyvýšeniny holennej kosti liečená konzervatívne ........... do 90 dní
 332. Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly liečená operačne ............................. do 90 dní
 333. Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedného 

alebo oboch kondylov bez posunutia úlomkov .......................................................... do 112 dní
 334. Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly 

jedného kondylu s posunutím úlomkov ..................................................................... do 100 dní
 335. Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly 

oboch kondylov s posunutím úlomkov alebo epifyzeolýzou .....................................do 120 dní
 336. Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne alebo operačne ......................... do 60 dní
 337. Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná epifyzeolýza ................ neplní sa
 338. Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná ........................................ do 49 dní
 339. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia neúplná, 

úplná bez posunutia úlomkov ..................................................................................... do 112 dní
 340. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia úplná s posunutím úlomkov ..... do 150 dní
 341. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná ........do 180 dní
 342. Zlomenina vonkajšieho členka neúplná ...................................................................... do 42 dní
 343. Zlomenina vonkajšieho členka úplná bez posunutia úlomkov .................................. do 56 dní
 344. Zlomenina vonkajšieho členka úplná s posunutím úlomkov ..................................... do 70 dní
 345. Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená ........................................ do 84 dní
 346. Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti 

liečená konzervatívne .................................................................................................. do 100 dní
 347. Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne .....do 120 dní
 348. Zlomenina vnútorného členka neúplná, úplná  ........................................................... do 60 dní
 349. Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne .....do 84 dní
 350. Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím úlomkov 

otvorená alebo liečená operačne ................................................................................. do 98 dní
 351. Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti 

liečená konzervatívne .................................................................................................. do 112 dní
 352. Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne ..do 120 dní
 353. Zlomenina oboch členkov neúplná .............................................................................. do 70 dní
 354. Zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia úlomkov ........................................... do 84 dní
 355. Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 

alebo operačne ....................................................................................................................do 112 dní
 356. Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti 

liečená konzervatívne alebo operačne ...........................................................................do 112 dní
 357. Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov 

s odlomením jednej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov ......................................... do 98 dní
 358. Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s odlomením 

jednej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne ...........................do 126 dní
 359. Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov 

s odlomením jednej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne ............ do 100 dní
 360. Trimalleolárna zlomenina bez posunutia úlomkov ...................................................... do 98 dní
 361. Trimalleolárna zlomenina s posunutím úlomkov 

liečená konzervatívne alebo operačne ......................................................................do 120 dní
 362. Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné ..................................................................... do 56 dní
 363. Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné bez posunutia úlomkov ................................. do 70 dní
 364. Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím úlomkov 

liečená konzervatívne alebo operačne ........................................................................ do 84 dní
 365. Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou 

členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou vnútorného 
  členka liečená konzervatívne alebo operačne .......................................................... do 140 dní
 366. Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou členkovej kosti vonkajšia,

príp. so zlomeninou vnútorného členka s odlomením zadnej hrany píšťaly 
liečená konzervatívne alebo operačne ...........................................................................do 160 dní

 367. Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 
(zlomenina dolného pilonu) ........................................................................................do 182 dní

 368. Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätnej kosti ......................................... do 63 dní
 369. Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) ............................. do 90 dní
 370. Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) ..............................do 182 dní
 371. Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov..................................................... do 90 dní
 372. Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov .....................................................do 120 dní
 373. Zlomenina členkovej kosti komplikované nekrózou .................................................. do 150 dní
 374. Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti  .............................................................. do 35 dní
 375. Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov .................................................... do 60 dní
 376. Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov....................................................... do 84 dní
 377. Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov..................................................... do 70 dní

 378. Zlomenina člnkovitej kosti luxačnej ............................................................................do 120 dní
 379. Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou .................................................. do 150 dní
 380. Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia, s posunutím úlomkov ..................... do 70 dní
 381. Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia ............................................................ do 70 dní
 382. Zlomenina viac klinových kostí s posunutím ............................................................... do 90 dní
 383. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky  ..................................................... do 70 dní
 384. Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka bez posunutia ......... do 49 dní
 385. Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka s posunutím ............ do 60 dní
 386. Zlomenina predpriehlavkových 
  kostičiek palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná .......................................... do 70 dní
 387. Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta než palca 

alebo malíčka s posunutím, bez posunutia ................................................................. do 40 dní
 388. Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov 

s posunutím alebo bez posunutia ................................................................................ do 50 dní
 389. Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov otvorená alebo operovaná ..... do 70 dní
 390. Odlomenie časti článku palca  ....................................................................................... neplní sa
 391. Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov ........................................................ do 35 dní
 392. Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov ........................................................... do 49 dní
 393. Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná ................................................... do 60 dní
 394. Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca ................................................... do 35 dní
 395. Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca neúplná alebo úplná ................... neplní sa
 396. Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo operovaná ......... do 35 dní
 397. Zlomeniny článkov viac prstov alebo viac článkov jedného prsta .............................. do 30 dní
 398. Zlomeniny článkov viac prstov alebo viac článkov 

jedného prsta otvorené alebo operované .................................................................... do 60 dní
 399. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna ............................................do 365 dní
 400. Amputácia oboch predkolení ......................................................................................do 350 dní
 401. Amputácia predkolenia ...............................................................................................do 250 dní
 402. Amputácia oboch nôh .................................................................................................do 250 dní
 403. Amputácia nohy ...........................................................................................................do 180 dní
 404. Amputácia palca nohy alebo inej časti......................................................................... do 56 dní
 405. Amputácia prstov nohy mimo palca alebo ich častí  ................................................... do 35 dní

Úrazy nervového systému
 406. Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) .......................................................................... neplní sa
 407. Otras mozgu stredného stupňa (druhého) ................................................................... do 60 dní
 408. Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) ...................................................................... do 112 dní
 409. Pomliaždenie mozgu  ..................................................................................................do 182 dní
 410. Rozdrvenie mozgového tkaniva .............................................................................................do 365 dní
 411. Krvácanie do mozgu ....................................................................................................do 365 dní
 412. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála .................................................do 365 dní
 413. Pomliaždenie miechy ...................................................................................................do 182 dní
 414. Krvácanie do miechy ...................................................................................................do 365 dní
 415. Rozdrvenie miechy.......................................................................................................do 365 dní
 416. Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou ............................................ do 35 dní
 417. Poranenie periférneho nervu s porušením vodivých vlákien...................................... do 60 dní
 418. Prerušenie periférneho nervu .....................................................................................do 120 dní

Ostatné druhy poranení
 419. Rana chirurgicky ošetrená, plošná abrázia mäkkých častí prstov 

alebo strhnutie nechta a rana, ktorá chirurgické ošetrenie nevyžaduje .................... neplní sa
 420. Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo neodstránené  ....................................... neplní sa

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom
 421. Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia ľahké  .......................... neplní sa
 422. Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia stredné  ..................... do 35 dní 
 423. Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia ťažké  ......................... do 49 dní

Celkové účinky úžehu a úpalu
 424. Tieto prípady.................................................................................................................... neplní sa

Popálenie, poleptanie, omrzliny
 425. Prvého a druhého stupňa v rozsahu do 2 % ................................................................. neplní sa
 426. Druhého stupňa v rozsahu od 3 % do 5 % povrchu tela .............................................. do 35 dní
 427. Druhého stupňa v rozsahu od 6 % do 20 % povrchu tela ............................................ do 56 dní
 428. Druhého stupňa v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela ......................................... do 80 dní
 429. Druhého stupňa v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela .......................................do 120 dní
 430. Druhého stupňa v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela........................................do 180 dní
 431. Druhého stupňa v rozsahu od 51 % povrchu tela ......................................................do 365 dní
 432. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu do 5 cm ...................................................... neplní sa
 433. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 6 cm do 10 cm .................................... do 49 dní
 434. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b)

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 11 cm do 5 % povrchu tela ................. do 77 dní
 435. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela ................... do 98 dní 
 436. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 11 % do 15 % povrchu tela ...............do 120 dní
 437. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 16 % do 20 % povrchu tela ............... do 150 dní
 438. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela ...............do 180 dní
 439. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela ............... do 270 dní
 440. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.....b) 

s nutnosťou chirurgickej liečby  v rozsahu od 41 % ...................................................do 365 dní

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
 441. Tieto prípady.................................................................................................................. neplnia sa

Traumatický šok
Len hospitalizované prípady
 442. Ľahký ............................................................................................................................... neplní sa
 443. Stredný ........................................................................................................................... do 35 dní
 444. Ťažký  .............................................................................................................................. do 49 dní

Poznámka:

Ak je doba liečenia dlhšia o viac ako 14 dní ako maximálna doba stanovená pre danú diagnózu 
v Oceňovacej tabuľke pre denné odškodné, môže poisťovateľ poskytnúť plnenie za celú dobu 
liečenia v prípade, že bola predĺžená doba liečby spôsobená komplikovaným hojením alebo 
charakterom poranenia.
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Úrazy hlavy:

 1. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu diagnostikované odborným lekárom ..................... 7 dní 
 2. Podvrtnutie čeľustného kĺbu  ................................................................................................14 dní 
 3. Zlomenina prepážky a nosových kostí bez posunu .............................................................14 dní
  Zlomenina prepážky a nosových kostí s posunom  .............................................................21 dní
 4.  Vykĺbenie dolnej čeľuste (aj obojstranné) ............................................................................21 dní

Úrazy oka:

 5. Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená  ..........................................................14 dní
 6. Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty .....................................................21 dní
 7. Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia bielka) .. 14 dní
 8. Rana spojovky chirurgicky ošetrená .....................................................................................14 dní
 9. Povrchová odrenina alebo hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií .....21 dní
 10. Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií ......................................................................21 dní
 11. Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu ...............................................................14 dní
 12. Zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty liečené konzervatívne ......................21 dní
 13. Otras sietnice .........................................................................................................................14 dní

Úrazy ucha:

 14. Pomliaždenie boltca s krvným výronom .................................................................................7 dní
 15. Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie .................14 dní

Úrazy krku:

 16. Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár 
alebo následkom úrazu .........................................................................................................14 dní

Úrazy hrudníka a brucha:

 17. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa ......................................................................14 dní
 18. Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa..............................................................................14 dní

Úrazy chrbtice:

 19. Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, sakrálnej 
a kostrče ťažšieho stupňa .....................................................................................................21 dní

 20. Podvrtnutie krčnej chrbtice ...................................................................................................21 dní
 21. Podvrtnutie hrudnej chrbtice ................................................................................................21 dní
 22. Podvrtnutie driekovej chrbtice ..............................................................................................21 dní

Úrazy panvy:

 23. Pohmliaždenie panvy ťažšieho stupňa.................................................................................14 dní

Úrazy hornej končatiny:

 24. Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa .................14 dní
 25. Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov 

na prste alebo na ruke jedného prsta ..................................................................................21 dní
 26. Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou  

a hrudnou kosťou, ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov ....................................21 dní

 27. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou hrudnou liečené konzervatívne .............21 dní
 28. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne .........................21 dní
 29. Zlomenina kľúčnej kosti neúplná .........................................................................................21 dní
 30. Zlomenina jednej kosti záprstnej neúplná...........................................................................21 dní
 31. Zlomenina jedného článku, nechtového výbežku, jedného prsta 
  neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov .....................................................................21 dní

Úrazy dolnej končatiny:
 32. Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa .................21 dní
 33. Podvrtnutie kĺbov prstov .......................................................................................................14 dní
 34. Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov nohy ......................................14 dní
 35. Zlomenina kosti lýtkovej (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná ...............................21 dní
 36. Zlomenina jedného článku iného prsta než palca neúplná alebo úplná ..........................21 dní

Úrazy nervového systému:

 37. Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) s nutnosťou hospitalizácie overené 
neurologickým alebo chirurgickým ošetrením .....................................................................21 dní

Ostatné druhy poranenia:

 38. Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaná 
(aj strata nechtovej platničky), zhojená primárne  ..............................................................10 dní

 39. Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami a sekundárnym 
hojením, alebo plošná abrázia mäkkých častí prsta ..........................................................21 dní

 40. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neodstránené 
s nekomplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba) ................10 dní

 41. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neodstránené 
s komplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba) ..... ...............21 dní

 42. Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických 
jedov – ľahký stupeň .............................................................................................................14 dní

 43. Uštipnutie jedovatým hadom ................................................................................................21 dní

Celkové účinky 
zasiahnutia elektrickým prúdom

 44. Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia ľahké ..................................14 dní

Popálenie, poleptanie, omrzliny

 45. Prvého a druhého stupňa v rozsahu do 2 % povrchu tela 
(okrem postihnutia UV žiarením) ............................................................................................7 dní

 46. Prvého stupňa nad 2 % povrchu tela (okrem postihnutia UV žiarením) .............................10 dní  
 47. Druhého stupňa 2 %–3 % povrchu tela ................................................................................14 dní
 48. Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgickej 

liečby v rozsahu do 5 cm2 .....................................................................................................21 dní

Traumatický šok 
(iba hospitalizované prípady)

 49. Ľahký ......................................................................................................................................21 dní

Oceňovacia tabuľka pre denné odškodné
vymenovaných drobných úrazov 0707 SK

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre poistenia, ktoré uzatvára AXA životní pojišťovna, a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu. Obchodné podmienky stanovia výšku alebo spôsob 
výpočtu poplatkov, ktoré je poisťovateľ podľa poistnej zmluvy oprávnený účtovať, a ďalšie 
informácie o poistení, najmä informácie, ktoré poisťovateľ poskytuje podľa § 792a Občianskeho 
zákonníka. 

Poisťovateľ je oprávnený Obchodné podmienky meniť a aktualizovať. Poisťovateľ oboznamuje 
poistníka s novým znením obchodných podmienok v dostatočnom časovom predstihu vo 
svojom sídle, v prevádzkárňach a prípadne na internetových stránkach poisťovateľa, prípadne 
tiež oznámením vo výpise z poistnej zmluvy. Poistník je povinný sa so zmenenými obchodnými 
podmienkami oboznámiť potom, ako bol informovaný o ich zmene. 

2. Poistné
2.1. Identifikácia poistného

Účet poisťovateľa Pre individuálne platby poistníka
aj individuálne platby zamestnávateľa

142 4444 005

Kód banky 1111

Variabilný symbol Do vystavenia poistky
Po vystavení poistky

Číslo návrhu pre uzavretie zmluvy
Číslo poistnej zmluvy

Špecifický symbol Rodné číslo poistníka pre poistné 
hradené poistníkom
alebo IČ zamestnávateľa pre poistné 
hradené zamestnávateľom

Konštantný symbol Pre platbu v hotovosti
Pre platbu bankovým prevodom

3559
3558

Vyššie uvedený postup nie je možné použiť pre hromadné platby zamestnávateľa! 
Na žiadosť zamestnávateľa umožní poisťovateľ platenie taktiež hromadnou platbou na viacero 
poistných zmlúv. Zamestnávateľ je povinný postupovať v takýchto prípadoch podľa osobitných 
pokynov poisťovateľa. 

2.2. Oznámenie platby poistného
Poistník je povinný písomne oznámiť iba platby mimoriadneho poistného.

3. Spôsob výpočtu podielu na výnosoch poisťovateľa a zásady jeho poskytovania u životných 
poistení (s výnimkou investičného životného poistenia bez garantovaného výnosu)

3.1. Podiel na výnosoch pri tarifách T101/SK
Pri tarifách T101/SK sa výška podielu na výnosoch za daný poistný rok stanoví ako pomer K

1
 zo 

sumy, ktorá predstavuje prebytok výnosu z rezervy poistného životných poistení danej poistnej 
zmluvy pri použití skutočne dosiahnutého úrokového výnosu i

act 
nad výšku garantovaného výnosu 

pri použití technickej úrokovej miery i
tech

, za predpokladu, že je tento rozdiel kladný. Technická 
úroková miera predstavuje garantovaný výnos z rezervy poistného životných poistení a je 
zohľadnená pri kalkulácií sadzieb poistného. 
Hodnota i

tech
 je 3 % pre poistné zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2006 a 2,5 % pre poistné zmluvy 

uzatvorené od 01. 01. 2007.
Základná schéma výpočtu podielu na zisku je daná vzorcom 
K

1
. max(i

act
 – i

tech
 , 0). BR/(1+ i

tech
),

Kde K
1

*) = 0,85 , BR predstavuje hodnotu rezervy poistného životných poistení na konci daného 
poistného roku. Konečná výška podielu na zisku sa stanoví po skončení účtovného obdobia 
(kalendárneho roku). Ak nie je v poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve uvedené inak, 
podiel na zisku sa použije ako jednorazové poistné pre poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 
zodpovedajúci príslušnej podkladovej tarife, pričom nie je započítaná prirážka za počiatočné 
a inkasné náklady v celkovej výške 11 % sadzieb jednorazového poistného. Toto poistenie sa 
v ďalších rokoch podieľa na výnosoch na základe obdobných princípov. 

3.2. Podiel na výnosoch pri tarifách T002/SK a T012/SK
Pre investičné životné poistenie s garantovaným výnosom sa výška podielu na výnosoch vypočíta 
podľa nasledujúceho vzorca 
K

2 
. max (i

act 
– i

tech
 – K

3; 
0 ) . AVG,

kde K
2

*)
 
= 1, i

act 
je skutočne dosiahnutý úrokový výnos, i

tech
= 2,5 %, K

3
*)

 
= 1 % a AVG je priemerná 

hodnota podielových jednotiek fondu AXAF11S znížená o dlh a nesplatené počiatočné náklady 
v priebehu poistného roku.
*) Poisťovateľ je oprávnený zmeniť jedenkrát v priebehu roka hodnoty koeficientov K

1
, K

2
, K

3
.

4. Spôsob výpočtu odkupného
4.1. Rezervotvorné životné poistenia (Tarify T101/SK)

Výška odkupného sa určuje na základe hodnoty rezervy poistného životných poistení BR 
príslušných k danému poisteniu s nárokom na odkupné k dátumu zániku tohto poistenia. Rezerva 
poistného BR zodpovedá kapitálovej hodnote poistenia zníženej o dosiaľ neumorenú časť 
počiatočných nákladov spojených s dojednaním poistenia. 
Výška odkupného je daná hodnotou BR . f

t
, pričom koeficient f

t
 sa stanoví ako f

t
 = 0,9 + 0,1 . t/n, 

kde n je poistná doba a t je počet uplynutých rokov od začiatku poistenia (v priebehu prvého roku 
t = 0, v priebehu druhého roku t = 1 atď.).
Takto vypočítané odkupné sa ďalej zvyšuje o rezervu poistného z poistenia pripísaného ako podiel 
na výnosoch a ďalej sa zníži (resp. zvýši) o nedoplatok (resp. preplatok) poistného. 

4.2. Investičné životné poistenie s bežne plateným poistným (Tarify T100/SK, T002/SK)

Výška odkupného je daná celkovou hodnotou podielových jednotiek vedených na podielovom 
účte ku dňu účinnosti výpovede poistnej zmluvy zníženú o nezaplatené poplatky a o jednorazový 
poplatok za zrušenie poistnej zmluvy, ktorý zodpovedá hodnote doposiaľ neuhradených 
počiatočných nákladov. Výška tohto poplatku sa vypočíta ako súčet P1 + P2, kde
P1 = (1-(1-IUD)n-t).VIU                                   a
P2 = 

k
∑ (1-BOS)(1-(1-IUD)n-k+1) UPP

k
 /2

Obchodné podmienky
 0510 ES SK
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Pričom
n je celková poistná doba (najviac však doba, počas ktorej sa podľa poistných podmienok 
vykonávajú zrážky počiatočných podielových jednotiek),
t je počet celých rokov, za ktoré bolo zaplatené poistné (maximálne však počet rokov, počas 
ktorých sa podľa poistných podmienok vykonávajú zrážky počiatočných podielových jednotiek),

VIU hodnota počiatočných podielových jednotiek vedených na podielovom účte ku dňu účinnosti 
výpovede,

BOS je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielových jednotiek,

IUD je percento zrážok z počiatočných jednotiek na účely splatenia počiatočných nákladov a 

UPP
k
 predstavuje doposiaľ neinvestovanú časť poistného v k-tom poistnom roku určenú podľa 

poistných podmienok pre nákup počiatočných podielových jednotiek (poistné v dojednanej výške 
je určené pre nákup počiatočných jednotiek v prvých dvoch rokoch poistenia; v prípade navýšenia 
poistného sa postupuje analogicky pre prírastok poistného, pričom doba dvoch rokov sa počíta od 
okamihu navýšenia). 
Záporná hodnota sa nahradí nulou. 

Príklad výpočtu:
Poistník, ktorý uzavrel investičné životné poistenie (Tarifa T100/SK) s bežne plateným poistným 
33,19 € mesačne na dobu 30 rokov (n = 30) sa na konci 15. poistného roku (t = 15) rozhodol 
požiadať o odkupné. 

Stav podielového účtu k tomuto dátumu je nasledujúci:

Počet podielových jednotiek:
1 043,78 ks (z toho 103,4 ks počiatočných p.j. a 940,38 ks akumulačných p.j.)

Predajná cena podielovej jednotky:
6,90102 € (cena počiatočnej p.j. a akumulačnej p.j. je zhodná)

Doteraz neuhradené zrážky (rizikové poistné, administratívne poplatky): 
0 €
S ohľadom na ostávajúcich 15 rokov zrážok počiatočných podielových jednotiek (rozdiel n-t) 
s ročnými zrážkami IUD = 6 % bude hodnota poplatku P1 = (1-(1-0,06)15) x 103,4 ks x 6,90102 € = 
431,498890621 € = 431,50 € (po zaokrúhlení)
Vzhľadom na to, že nákup počiatočných podielových jednotiek bol ukončený na konci druhého 
poistného roku (a v priebehu poistenia nedošlo ku zvýšeniu bežne plateného poistného) je 
UPP

1 
= UPP

2
 = 0 € a tiež hodnota poplatku P

2
 = 0 €

Výška odkupného sa teda určí nasledovne:
Odkupné = hodnota podielových jednotiek – (P

1
 + P

2
) = 1 043,78 ks x 6,90102 € - 431,49862 € 

(12 999,32754) + 0) = 6 771,655 € = 6 771,66 € (po zaokrúhlení)

4.3. Investičné poistenie s jednorazovým poistným (Tarifa T110/SK a Tarifa T012/SK)
Výška odkupného je daná celkovou hodnotou podielových jednotiek vedených na podielovom účte 
ku dňu zániku poistenia. 

4.4. Minimálna suma, pri ktorej je nárok na výplatu odkupného, predstavuje 0,66 € 
pri výplate bankovým prevodom a 1,66 € pri výplate poštovou poukážkou.  

5. Poplatky a limity spojené s investičným životným poistením

Poplatky Výška poplatku 

Jednorazový počiatočný poplatok 
pre jednorázovo platené tarify 
(T110/SK a T012/SK)

82,98 €

Doba znižovania počtu 
počiatočných podielových jednotiek 30 rokov

Výška ročnej zrážky z počtu 
počiatočných podielových jednotiek 
pre tarify s bežne plateným poistným 
(tarify T100/SK a T002/SK)

IUD = 6 %

Rozdiel medzi nákupnou 
a predajnou cenou podielových 
jednotiek*)

BOS = 4 % (pre tarifu T110/SK)  
kde BOS = ((NC-PC)/NC) x 100 %, NC je nákupná a PC 
predajná cena

Poplatok za prevod podielových 
jednotiek

Prvý prevod v poistnom roku zdarma, 
každý ďalší 3,32 €

Poplatok za zmenu alokačného 
pomeru

Prvá zmena v poistnom roku zdarma, 
každá ďalšia 3,32 €

Poplatok za čiastočný odkup 3,32 €

Poplatok za pravidelné čerpanie 
zo zmluvy v splatenom stave 16,60 €

Mesačný správny poplatok**) 1,66 € pre tarify T002/SK a T012/SK
1,33 € pre tarify T100/SK a T110/SK

Mesačný poplatok za inkaso 
poistného pre zmluvy s bežne 
plateným poistným
(T100/SK a T002/SK)

0,33 €

Poplatok je zrážaný iba v mesiacoch, v ktorých je splatné 
bežné poistné

Poplatok za výplatu odkupného 3,32 €

Minimálna hodnota čiastočného 
odkupu 400 €

Minimálna hodnota zostatku na 
podielovom účte po čiastočnom 
odkupu

400 €

Maximálna výška poplatkov 
za správu jednotlivých fondov. 
(Poistiteľ je oprávnený poplatky 
účtovať v nižšej než maximálnej 
výške.)

Fond

Peňažný fond (AXAF01S) 
Dlhopisový fond (AXAF02S)  
Zahraničný fond (akciový) (AXAF03S)
Realitný fond (AXAF04S)  
Garantovaný fond (AXAF11S) 
Bonusový fond (AXAF12S) 
AXA CEE Dlhopisový fond   
AXA CEE Akciový fond
AXA Selection Opportunities
AXA Selection Emerging Equity
AXA Progresive ETF (AXAF13S)
AXA Dynamic ETF (AXAF14S) 
AXA Balanced ETF (AXAF15S)
AXA Commodity ETF (AXAF16S)
Serenite 90  

Z celkovej hodnoty 
fondu ročne
1 % 
1,3 % 
1,5 % 
1 % 
Bez poplatku 
1 % 
1,25 %***) 
2,0 %***) 
1 %***)
1 %***)
1 %***)
1 %***)
1 %***)
1 %***)
1 %***)

Poplatok za správu fondov sa odráta z hodnoty fondu každý 
oceňovací deň vo výške: 
V*(1-(1-p/36500)n)
Kde V je hodnota fondu z predchádzajúceho ocenenia; 
p je výška ročnej zrážky pri hodnote fondu 3,32 €;
n je počet kalendárnych dní, ktorý ubehol od 
predchádzajúceho oceňovacieho dňa.

*) Hodnota BOS môže byť dojednaná individuálne v poistnej zmluve. 
**) Poisťovateľ je oprávnený zvýšiť správny poplatok raz za kalendárny rok, maximálne však 

o čiastku odpovedajúcu rastu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike od predchádzajúcej 
úpravy poplatku. 

***) Za správu majetku v podielovom fonde je účtovaný správcovský poplatok v zmysle štatútu 
podielových fondov.

6. Prevod investičného životného poistenia do splateného stavu 

6.1. Pri tarifách T002/SK a T100/SK je celková hodnota akumulačných podielových jednotiek 
znížená o dlžné poplatky a o jednorazový poplatok zodpovedajúci hodnote doteraz neuhradených 
začiatočných nákladov vo výške P1 a P2, kde hodnoty P1 a P2 sú stanovené analogicky ako 
v bode 4.2. týchto obchodných podmienok, pričom sa pri výpočte použije stav počiatočných 
jednotiek pred ich prevodom na akumulačné jednotky. 

6.2. Pri tarifách T012/SK a T110/SK sa pri prevode do splateného stavu počet akumulačných 
jednotiek nemení. 

7. Poplatok za informáciu o spracovaní osobných údajov: 3,32 € 

8. Spôsob stanovenia poistného rizika
8.1. Pre ohodnotenie poistného rizika, ktoré súvisí s povolaním, oborom činnosti 
a prevádzkovanou športovou, záujmovou, či inou činnosťou poisteného, používa poisťovateľ 
4 rizikové skupiny s označením 1, 2, 2s a 3s. Zaradenie do rizikových skupín sa prevedie podľa 
pravidiel poisťovateľa. Všeobecné zásady pre zaradenie do rizikových skupín sú k nahliadnutiu 
v obchodných miestach poisťovateľa.

9. Sadzby rizikového poistného pre krytie rizika smrti
    Mesačná sadzba v EUR na 1 € poistnej sumy***)

Vek
muž*)

Mesačná
sadzba**)

Vek
žena*)

Vek
muž*)

Mesačná
sadzba**)

Vek
žena*)

Vek
muž*)

Mesačná
sadzba**)

Vek
žena*)

15 0,000042 25 44 0,000487 54 73 0,006029 83 

16 0,000049 26 45 0,000541 55 74 0,006487 84 

17 0,000057 27 46 0,000600 56 75 0,006990 85 

18 0,000064 28 47 0,000676 57 76 0,007552 86 

19 0,000070 29 48 0,000766 58 77 0,008172 87 

20 0,000076 30 49 0,000861 59 78 0,008852 88 

21 0,000080 31 50 0,000960 60 79 0,009593 89 

22 0,000084 32 51 0,001063 61 80 0,010397 90 

23 0,000088 33 52 0,001170 62 81 0,011264 91 

24 0,000091 34 53 0,001280 63 82 0,012203 92 

25 0,000095 35 54 0,001396 64 83 0,013224 93 

26 0,000099 36 55 0,001520 65 84 0,014334 94 

27 0,000103 37 56 0,001655 66 85 0,015571 95 

28 0,000108 38 57 0,001799 67 86 0,016957 96 

29 0,000114 39 58 0,001956 68 87 0,018467 97 

30 0,000121 40 59 0,002127 69 88 0,020112 98 

31 0,000129 41 60 0,002309 70 89 0,021903 99 

32 0,000140 42 61 0,002502 71 90 0,023850 100 

33 0,000152 43 62 0,002704 72 91 0,025966 101 

34 0,000166 44 63 0,002917 73 92 0,028259 102 

35 0,000183 45 64 0,003140 74 93 0,030742 103 

36 0,000204 46 65 0,003376 75 94 0,033422 104 

37 0,000227 47 66 0,003628 76 95 0,039317 105 

38 0,000254 48 67 0,003902 77 96 0,049033 106 

39 0,000284 49 68 0,004198 78 97 0,063892 107 

40 0,000318 50 69 0,004516 79 98 0,087788 108 

41 0,000354 51 70 0,004858 80 99 0,125338 109 

42 0,000395 52 71 0,005222 81 100 0,175566 110 

43 0,000439 53 72 0,005610 82 101 0,246872 111

*) Pre muža mladšieho ako 15 rokov a ženu mladšiu ako 25 rokov je použitá jednotná sadzba 
0,000042.

**) V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného, 
avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej zmluve nie je 
dohodnuté inak.

***) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

Spôsob zrážok a výpočet rizikového poistného
Rizikové poistné pre krytie rizika smrti poisteného sa mesačne strháva z podielového účtu. 
Stanovuje sa ako súčin príslušnej sadzby (zodpovedajúcej veku poisteného) a aktuálnej poistnej 
sumy. Aktuálna poistná suma odpovedá rozdielu medzi dojednanou poistnou sumou a hodnotou 
investície zníženou o prípadný akumulovaný dlh.  

Príklad výpočtu:
Poisteným je muž, ktorý má v danom poistnom roku vek 35 rokov (stanovený rozdielom 
kalendárneho roku začiatku poistného roku a kalendárneho roku narodenia), dohodnutá je 
poistná suma 6 638,78 €, aktuálna hodnota investície je 1 659,70 € , aktuálna hodnota 
akumulovaného dlhu je 46,47 €. 

Mesačné rizikové poistné = 0,000183 . max 0 €; 6 638,78 € – (1 659,70 € – 46,47 €) = 0,92 €
V mesiacoch, kedy je hodnota investície znížená o prípadný akumulovaný dlh väčšia alebo 
rovná dojednanej poistnej sume, je rizikové poistenie pre krytie rizika smrti nulové a zrážka sa 
nevykonáva. 
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10. Sadzby a výpočet rizikového poistného za pripoistenia
10.1. Mesačné sadzby úrazových pripoistení na 1 € poistnej sumy (Tarify T210U/SK, T220U/
SK, T222U/SK)***)

Riziková skupina*) 

I II IIs IIIs

Smrť následkom úrazu (tarif 210U/SK) 0,00012 0,00015 0,00015 0,00017

Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu 
(tarif T220U/SK) 0,00016 0,00019 0,00028 0,00032

Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu 
s progresívnym plnením (tarif T222U/SK) 0,00021 0,00025 0,00036 0,00042

V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
úrazové pripoistenia, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.
Pripoistenia T210U/SK, T220U/SK, T222U/SK sa uzatvárajú na rovnakú poistnú dobu ako IŽP, 
maximálne však do veku 65 rokov poisteného.

*) Zaradenie do rizikovej skupiny sa určuje podľa povolania alebo činnosti, ktorú klient uvedie 
v návrhu na poistenie. Rozhodujúce pre zaradenie je skutočná náplň činnosti klienta. 
V prípade dvoch a viac povolaní alebo činností je pre zaradenie rozhodujúca činnosť zaradená 
do vyššej rizikovej skupiny. 

***) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

Príklady výpočtu:

Pri poistnej sume 6 638,78 € a zaradení poisteného do prvej rizikovej skupiny sa mesačné 
rizikové poistné za jednotlivé dojednané úrazové pripoistenie vypočíta nasledovne:

Mesačné rizikové poistné za tarif T210U/SK = 6 638,78 € . 0,00012 = 0,80 €
Mesačné rizikové poistné za tarif T220U/SK = 6 638,78 € . 0,00016 = 1,06 € 
Mesačné rizikové poistné za tarif T222U/SK = 6 638,78 €  . 0,00021 = 1,39 € 

10.2. Mesačná sadzba za pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade plnej 
invalidity (Tarifa T150U/SK)

Mesačná sadzba poistného je 0,375 % z ročného poistného na investičné životné poistenie 
z bežne plateným poistným.
V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
pripoistenie oslobodenia od platenia, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, 
pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
Pripoistenie T150U/SK sa uzatvára na rovnakú poistnú dobu ako IŽP, maximálne však do veku 
62 rokov poistníka.

Príklad výpočtu:

Pri zmluve s bežne plateným poistným vo výške 33,19 € mesačne bude hodnota mesačne 
zrážaného rizikového poistného stanovená (bez ohľadu na vek poisteného) ako súčin:
33,19 € . 12 mesiacov . 0,00375 = 1,49 €

10.3. Mesačná sadzba za pripoistenie ročnej dávky pre prípad invalidity (Tarifa T151U/SK)

Mesačná sadzba poistného je 0,375 % z dohodnutej ročnej dávky. V prípade povolaní zo zvýšeným 
poistným rizikom môže poisťovateľ zvýšiť sadzbu poistného. 
V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
pripoistenie ročnej dávky, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.
Pripoistenie T151U/SK sa uzatvára na rovnakú poistnú dobu ako IŽP, maximálne však do veku 
62 rokov poisteného.

Príklad výpočtu:

Pri zmluve s bežne plateným poistným je dohodnutá ročná výška invalidného dôchodku vo výške 
1 659,70 €. Hodnota mesačne zrážaného rizikového poistného je stanovená (bez ohľadu na vek 
poisteného) ako súčin: 1 659,70 € . 0,00375 = 6,22 €

10.4. Mesačné sadzby rizikového poistného pre pripoistenia denného odškodného za dobu 
nevyhnutného liečenia úrazu (Tarifa T230U/SK)

Mesačné sadzby na 1 € denného odškodného*)

Riziková skupina I II IIs

Mesačná zrážka 0,374 0,554 0,747

*) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
úrazové pripoistenia, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak. 
Pripoistenie T230U/SK sa uzatvára na poistnú dobu 1 (jeden) rok s automatickým predlžovaním 
do konca IŽP, maximálne však do veku 65 rokov.
 
10.5. Mesačné sadzby denného odškodného vymenovaných drobných úrazov (Tarifa T235U/SK)
Na 1 € dojednanej dennej dávky*)

Riziková skupina I II IIs

Mesačná zrážka 0,229 0,344 0,459

*) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

Tarifu T235U/SK je možné dojednať iba v kombinácii s tarifou T230U/SK, pričom poistná suma sa 
maximálne rovná poistnej sume tarify T230U/SK avšak maximálne 9,96 €.

V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
úrazové pripoistenia, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.
Pripoistenie T235U/SK sa uzatvára na poistnú dobu 1 (jeden) rok s automatickým predlžovaním 
do konca IŽP, maximálne však do veku 65 rokov.

10.6. Mesačné sadzby rizikového poistného pre poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici 
(Tarifa T250U/SK)1)

Mesačné sadzby na 1 € dennej dávky*)

Vstupný vek Muž Žena Vstupný vek Muž Žena

3–14 0,147 0,147 35 0,273 0,305

15 0,173 0,212 36 0,281 0,312

16 0,176 0,219 37 0,290 0,319

17 0,179 0,224 38 0,299 0,326

18 0,182 0,229 39 0,308 0,333

19 0,185 0,233 40 0,317 0,341

20 0,189 0,238 41 0,327 0,349

21 0,193 0,242 42 0,337 0,357

22 0,197 0,245 43 0,348 0,365

23 0,201 0,249 44 0,359 0,373

24 0,206 0,253 45 0,370 0,381

25 0,211 0,256 46 0,381 0,391

26 0,215 0,259 47 0,393 0,400

27 0,221 0,263 48 0,406 0,409

28 0,226 0,267 49 0,418 0,419

29 0,232 0,272 50 0,431 0,429

30 0,238 0,277 51 0,445 0,439

31 0,245 0,281 52 0,458 0,450

32 0,251 0,287 53 0,472 0,461

33 0,259 0,293 54 0,486 0,473

34 0,266 0,299 55 0,501 0,484

1) V prípade zvýšeného poistného rizika môže poistiteľ navýšiť zrážky rizikového poistného za 
poistenie dennej dávky, najviac však o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ to v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.

*) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

Pripoistenie T250U/SK sa uzatvára na poistnú dobu 1 (jeden) rok s automatickým predlžovaním 
do konca IŽP, maximálne však do veku 65 rokov.

Príklad výpočtu poistného:
Pre 30-ročného muža alebo ženu bude mesačná zrážka rizikového poistného pri uzatvorení 
dennej dávky vo výške 3,32 € predstavovať: 
Muž: 3,32 € . 0,238 = 0,79 €
Žena: 3,32 € . 0,277 = 0,92 €

10.7.a Mesačné sadzby poistného za pripoistenie dennej dávky v prípade pracovnej 
neschopnosti1)

Tarifa T261U/SK - poistenie dennej dávky v prípade pracovnej neschopnosti s plnením 
od 15. dňa 

Mesačné sadzby poistného na 1 € dennej dávky sú*)

Vstupný vek Muž Žena Vstupný vek Muž Žena

18 0,846 1,089 37 1,034 1,379

19 0,849 1,097 38 1,054 1,403

20 0,854 1,105 39 1,075 1,428

21 0,858 1,114 40 1,097 1,454

22 0,863 1,124 41 1,121 1,480

23 0,869 1,135 42 1,146 1,508

24 0,875 1,146 43 1,172 1,536

25 0,882 1,159 44 1,200 1,565

26 0,889 1,172 45 1,229 1,594

27 0,897 1,187 46 1,259 1,625

28 0,906 1,202 47 1,290 1,655

29 0,916 1,218 48 1,322 1,686

30 0,927 1,235 49 1,355 1,718

31 0,939 1,253 50 1,389 1,750

32 0,952 1,271 51 1,424 1,782

33 0,966 1,291 52 1,459 1,814

34 0,981 1,312 53 1,495 1,845

35 0,998 1,333 54 1,530 1,877

36 1,015 1,355 55 1,565 1,908

*) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

1) V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného 
za pripoistenie dennej dávky, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ 
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Pripoistenie T261U/SK sa uzatvára na poistnú dobu 1 (jeden) rok s automatickým predlžovaním 
do konca IŽP, maximálne však do veku 65 rokov.

Príklad výpočtu:
Pre 30-ročnú ženu bude pri uzatvorení dennej dávky vo výške 3,32 € mesačná zrážka rizikového 
poistného predstavovať: 3,32 € . 1,235 = 4,10 €
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10.7.b Mesačné sadzby poistného za pripoistenie dennej dávky v prípade pracovnej 
neschopnosti1)

Tarifa T263U/SK - poistenie dennej dávky v prípade pracovnej neschopnosti s plnením 
od 29. dňa

Mesačné sadzby poistného na 1 € dennej dávky sú*)

Vstupný vek Muž Žena Vstupný vek Muž Žena

18 0,374 0,505 37 0,493 0,648

19 0,376 0,509 38 0,504 0,661

20 0,379 0,513 39 0,516 0,674

21 0,382 0,517 40 0,529 0,687

22 0,386 0,522 41 0,542 0,701

23 0,390 0,527 42 0,556 0,716

24 0,394 0,532 43 0,570 0,731

25 0,399 0,538 44 0,585 0,746

26 0,404 0,545 45 0,601 0,762

27 0,410 0,552 46 0,617 0,778

28 0,416 0,559 47 0,633 0,795

29 0,422 0,567 48 0,650 0,812

30 0,429 0,575 49 0,668 0,829

31 0,436 0,584 50 0,685 0,846

32 0,444 0,594 51 0,703 0,864

33 0,453 0,604 52 0,722 0,881

34 0,462 0,614 53 0,740 0,899

35 0,472 0,625 54 0,758 0,916

36 0,482 0,636 55 0,776 0,934

*) Číselné hodnoty v tabuľke zobrazujú vzťah medzi poistným a poistnou sumou, pričom poistné 
je proporciálne závislé na poistnej sume. Hodnoty sú nezávislé na zobrazovanej mene (EUR) 

1) V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného 
za pripoistenie dennej dávky, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ 
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Pripoistenie T263U/SK sa uzatvára na poistnú dobu 1 (jeden) rok s automatickým predlžovaním 
do konca IŽP, maximálne však do veku 65 rokov.

Príklad výpočtu:
Pre 30-ročného muža bude mesačná zrážka rizikového poistného pri uzatvorení dennej dávky vo 
výške 3,32 € predstavovať: 3,32 € . 0,429 = 1,42 €

10.8. Mesačné sadzby rizikového poistného pre pripoistenie kritických ochorení 
(Tarifa T291U/SK) 
Mesačné sadzby poistného na 1 000 € poistnej sumy*)

Vek Muž Žena Vek Muž Žena

18 0,1024 0,0820 42 0,7122 0,6297

19 0,1103 0,0882 43 0,8015 0,6919

20 0,1206 0,0961 44 0,9022 0,7606

21 0,1307 0,1035 45 1,0139 0,8346

22 0,1400 0,1099 46 1,1389 0,9148

23 0,1497 0,1164 47 1,2745 0,9984

24 0,1607 0,1237 48 1,4300 1,0914

25 0,1728 0,1323 49 1,5998 1,1904

26 0,1855 0,1423 50 1,7875 1,2982

27 0,1981 0,1538 51 1,9893 1,4119

28 0,2105 0,1674 52 2,2063 1,5303

29 0,2236 0,1839 53 2,4370 1,6531

30 0,2390 0,2044 54 2,6901 1,7872

31 0,2560 0,2272 55 2,9624 1,9308

32 0,2743 0,2511 56 3,2542 2,0818

33 0,2959 0,2776 57 3,5591 2,2358

34 0,3211 0,3067 58 3,8740 2,3990

35 0,3486 0,3360 59 4,2521 2,6169

36 0,3780 0,3651 60 4,6832 2,8797

37 0,4158 0,4001 61 5,1227 3,1442

38 0,4624 0,4408 62 5,4861 3,3449

39 0,5118 0,4810 63 5,7563 3,4691

40 0,5681 0,5245 64 6,0634 3,6100

41 0,6356 0,5749 65 6,4182 3,8005

1) V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky rizikového poistného, 
avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, pokiaľ v poistnej zmluve nie je 
dohodnuté inak. 

*) Čiselne hodnoty v tabuľke zobrazuju vzťah medzi poistnym a poistnou sumou, pričom poistne 
je proporcialne zavisle na poistnej sume. Hodnoty su nezavisle na zobrazovanej mene (EUR) 

Pripoistenie T291U/SK sa uzatvára na rovnakú poistnú dobu ako IŽP, maximálne však do veku 
65 rokov poisteného.

Spôsob zrážok a výpočet rizikového poistného
Rizikové poistné pre krytie rizika kritických ochorení sa mesačne strháva z podielového účtu. 
Stanovuje sa ako súčin aktuálnej sadzby a dohodnutej poistnej sumy. Aktuálna výška zrážky závisí 
od aktuálneho veku poistenej osoby.

Príklad výpočtu:
Poisteným je muž, ktorý má v danom poistnom roku vek 35 rokov (stanovený rozdielom 
kalendárneho roku začiatku poistného roku a kalendárneho roku narodenia), dohodnutá je 
poistná suma 3 319,39 €
Mesačné rizikové poistné = 1,16 €

11. Fondy investičného životného poistenia

Názov fondu Charakteristika fondu

Peňažný fond 
(AXAF 01S)

Prostriedky v tomto fonde sú prevažne investované do termínovaných 
vkladov v bankách, do štátnych pokladničných poukážok a krátkodobých 
dlhopisov, do otvorených podielových fondov so zameraním na peňažný 
trh a do podielových listov fondu AXA EUR Konto. Tento spôsob 
investovania je takmer bezrizikový a volia ho konzervatívni klienti, ktorí 
sa uspokoja s istým a stabilným výnosom. Hodnota podielovej jednotky 
fondu je určená v EUR.

Dlhopisový fond 
(AXAF 02S)

Prostriedky v tomto fonde sú investované predovšetkým do nákupu 
kvalitných štátnych a podnikových dlhopisov alebo do otvorených 
podielových fondov so zameraním na dlhopisy denominované v EUR. 
Dlhopisový fond predstavuje relatívne nízku mieru investičného rizika 
a v priemere sa očakáva vyšší výnos ako pri Peňažnom fonde. Hodnota 
podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Zahraničný fond 
(akciový) 
(AXAF 03S)

Prostriedky tohto fondu sú investované do zahraničných akcií rozvinutých 
trhov alebo do otvorených podielových fondov so zameraním na 
zahraničné akciové investície. Portfólio fondu je investované v USA, 
Európe a Japonsku. Zahraničný fond umožňuje dosiahnutie vysokých 
výnosov, prirodzene pri vyššom investičnom riziku. V tomto fonde klient 
nesie kurzové riziko príslušných mien, v ktorých sú akcie denominované. 
Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Realitný fond 
(AXAF 04S)

Tento fond je zameraný na investície do vybraných európskych realitných 
otvorených podielových fondov a využíva ďalšie kvalitné inštrumenty 
domáceho peňažného trhu. Expozícia celého portfólia je zaistená do 
EUR. Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Garantovaný fond 
(AXAF 11S)

Prostriedky fondu sú investované do kvalitných investičných inštrumentov. 
Poisťovateľ garantuje minimálny výnos vo výške 2,5 % p.a. Hodnota 
podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Bonusový fond 
(AXAF 12S)

Prostriedky fondu sú investované konzervatívnym spôsobom do 
finančných inštrumentov peňažného trhu, dlhopisov s fixným výnosom 
a do otvorených podielových fondov so zameraním na dlhopisy alebo 
peňažný trh a do podielových listov fondu AXA EUR Konto. Hodnota 
podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

AXA CEE 
Dlhopisový fond

Prostriedky fondu sú investované do otvoreného podielového fondu 
AXA CEE Dlhopisový fond. Dlhopisový fond predstavuje relatívne nízku 
mieru investičného rizika. Výnos a riziko je možné oproti priemeru 
očakávať vyššie ako u Peňažného fondu a nižšie ako u Akciového fondu. 
Fond je vhodný pre konzervatívnych strednodobých investorov, ktorí 
majú základné vedomosti o nástrojoch finančného trhu a ktorí sa chcú 
podielať na výnosoch z dlhopisov regiónov strednej a východnej Európy. 
Odporučeným horizontom investície vo fonde sú minimálne 3 roky. 
Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

AXA CEE 
Akciový fond

Prostriedky fondu sú investované do otvoreného podielového fondu AXA 
CEE Akciový fond. Akciový fond je určený investorom, ktorí sú ochotní 
akceptovať vysokú kolísavosť investície a s tým spojené riziko výmenou 
za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu ako dlhopisové fondy a ktorí 
sa chcú podieľať na výnosoch z akciových trhov regiónov strednej 
a východnej Európy. Odporučeným investičným horizontom je minimálne 
5 rokov. Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

AXA Selection 
Opportunities 

Cieľom fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia 
investovaním do zahraničných fondov kolektívneho investovania, 
ktoré investujú do akcií a dlhopisov. Investície nie sú teritoriálne 
ani sektorovo obmedzené, preto je investícia do podielového fondu 
vhodná pre investorov, ktorí hľadajú ľahký spôsob účasti na vývoji 
svetových akciových a dlhopisových trhoch a sú ochotní akceptovať 
vysoké riziko a vysokú kolísavosť investície s cieľom dosiahnuť 
vysoké zhodnotenie. Odporučený investičný horizont je minimálne 
5 rokov. Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

AXA Selection 
Emerging Equity

Cieľom fondu je dosiahnutie čo najvyššieho dlhodobého kapitálového 
zhodnotenia investovaním do renomovaných zahraničných fondov 
kolektívneho investovania, ktoré investujú do akcií. Investícia do 
podielového fondu je vhodná pre investorov, ktorí hľadajú ľahký spôsob 
účasti na svetových akciových trhoch, predovšetkým do akcií spoločností 
obchodovaných na trhoch rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín podľa 
Morgan Stanlex Capital International Global Emerging Markets Index. 
Fond je určený investorom, ktorí sú ochotní za účelom dosiahnutia 
vysokého zhodnotenia akceptovať vysokú kolísavosť investície. 
Odporučený investičný horizont je minimálne 5 rokov. Hodnota podielovej 
jednotky fondu je určená v EUR.  

AXA Progresive
ETF (AXAF13S)

Fond umožňuje investorom podieľať sa na výkonnosti akcií globálnych 
a rozvíjajúcich sa trhov a na vývoji cien komodít. Investičná stratégia 
pozostáva z diverzifikácie majetku fondu pomocou investovania do 
cenných papierov fondov kolektívneho investovania, najmä fondov 
finančnej skupiny AXA. Fond umožňuje dosiahnutie vysokých výnosov, 
prirodzene pri vyššom investičnom riziku a zvýšenej volatilite. Fond je 
denominovaný v EUR.

AXA Dynamic ETF
(AXAF14S)

Fond umožňuje investorom podieľať sa na výkonnosti akcií globálnych 
trhov, vývoji cien komodít a na vývoji kvalitných dlhopisových inštrumentov 
denominovaných v EUR. Investičná stratégia pozostáva z diverzifikácie 
majetku fondu pomocou investovania do cenných papierov fondov 
kolektívneho investovania, najmä fondov finančnej skupiny AXA. 
Fond umožňuje dosiahnutie vysokých výnosov, prirodzene pri vyššom 
investičnom riziku a zvýšenej volatilite. Fond je denominovaný v EUR.

AXA Balanced ETF
(AXAF15S)

Fond umožňuje investorom podieľať sa na výkonnosti kvalitných 
dlhopisových inštrumentov denominovaných v EUR a akciách globálnych 
trhov. Investičná stratégia pozostáva z diverzifikácie majetku fondu 
pomocou investovania do cenných papierov fondov kolektívneho 
investovania, najmä fondov finančnej skupiny AXA. Ide o zmiešaný fond, 
ktorý ponúka vyvážený pomer medzi rizikom a výnosom. Fond predstavuje 
zvýšené investičné riziko a vyššiu volatilitu za účelom dosiahnutia 
vyššieho výnosu. Fond je denominovaný v EUR.
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AXA Commodity
ETF (AXAF16S)

Fond umožňuje investorom podieľať sa na vývoji cien komodít. Investičná 
stratégia pozostáva z diverzifikácie majetku fondu pomocou investovania 
do cenných papierov fondov kolektívneho investovania, najmä fondov 
finančnej skupiny AXA. Fond umožňuje dosiahnutie vysokých výnosov, 
prirodzene pri vyššom investičnom riziku a zvýšenej volatilite. Fond je 
denominovaný v EUR.

Sérenité 90

Fond Serenite 90 je otvorený fond registrovaný vo Francúzsku. Cieľom 
fondu je udržanie súčasnej čistej hodnoty aktív na úrovni 90 % najvyššej 
dosiahnutej čistej hodnoty aktív. Fond investuje do Fondu Axa-IM 
Protection 90, ktorý investuje do produktov peňažných trhov a akcií 
eurozóny.

Limity pre Uzamykanie výnosov a Stop-loss

Kod fondu Názov fondu Uzamykaný zisk Stop Loss

AXAF01S Peňažný fond n/a n/a

AXAF02S Dlhopisový fond 20,00% 15,00%

AXAF03S Zahraničný fond 50,00% 33,00%

AXAF04S Realitný fond 50,00% 33,00%

AXA CEE Dluhopisový fond 20,00% 15,00%

AXA CEE Akciový fond 50,00% 33,00%

AXA Selection Emerging Equity 50,00% 33,00%

AXA Selection Opportunities 40,00% 25,00%

AXAF13S Progresive ETF 50,00% 33,00%

AXAF14S Dynamic ETF 40,00% 25,00%

AXAF15S Balanced ETF 30,00% 20,00%

AXAF16S Commodity ETF 40,00% 25,00%

Okrem vyššie uvedených fondov je poisťovateľ oprávnený vytvoriť ďalšie fondy. 

12. Nepoistiteľné osoby

12.1. Životné poistenie

Nie je možné uzatvoriť poistenie s tarifami T105/SK, T107/SK pre dieťa, ktoré má menej ako 
15 rokov. Nie je možné uzatvoriť poistenie s tarifou T110/SK pre dieťa, ktoré má menej ako 
6 mesiacov. Nie je možné uzatvoriť poistenie s tarifami T100/SK, T012/SK a T002/SK pre dieťa, 
ktoré má menej ako 6 týždňov. Takéto uzatvorenie poistnej zmluvy je neplatné.

12.2. Úrazové poistenie

Poistenou osobou v úrazovom poistení nemôže byť osoba, ktorá je profesionálnym potápačom, 
kaskadérom, pyrotechnikom, záchranárom, krotiteľom akrobatom, artistom. Profesionál je defino-
vaný ako osoba, ktorej plynie väčšia časť príjmov z danej činnosti či z aktivít súvisiacich s dannou 
činnosťou. Takéto uzatvorenie poistnej zmluvy je neplatné.

12.3. Poistenie ročnej dávky pre prípad invalidity

Poistenou osobou poistenia pre prípad invalidity nemôže byť osoba, ktorá v deň podania návrhu 
na uzatvorenie poistnej zmluvy je uznaná práceneschopnou a nie je v pracovnom pomere alebo 
nemá príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. Takéto uzatvorenie poistnej zmluvy je neplatné.

12.4. Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

Poistenou osobou pri poistení dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti môže byť iba 
osoba, ktorá ku dňu podania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy spĺňa nasledovné podmienky: 
a) nie je uznaná práceneschopnou alebo hospitalizovaná, 
b) má dobrý zdravotný stav,
c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
d) je v pracovnom pomere alebo má príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. 
Podmienky uvedené v písmenách a) až d) musia byť splnené súčasne. V prípade, ak aspoň jedna 
podmienka uvedená v písmenách a) až d) splnená nie je, nemôže dôjsť k platnému uzatvoreniu 
poistnej zmluvy v časti týkajúcej sa tohto druhu poistenia.

13. Zmena obchodných podmienok 

Poisťovateľ je oprávnený Obchodné podmienky aktualizovať a meniť. Poisťovateľ oboznamuje 
poistníka s novým znením Obchodných podmienok v dostatočnom časovom predstihu vo svojom 
sídle, prevádzkarňach a poprípade aj na internetových stránkach poisťovateľa, prípadne aj ozná-
mením vo výpise o poistnej zmluve. Poistník je povinný sa so zmenenými Obchodnými podmienka-
mi oboznámiť, hneď po tom, čo bol poisťovateľom informovaný o ich zmene. 

V prípade bodov 2., 3., 5., 7., 8., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7a., 10.7b., 10.8., 
11. týchto Obchodných podmienok je nové znenie Obchodných podmienok záväzné pre vzťahy 
účastníkov poistenia vzniknuté na základe poistnej zmluvy ako zmena pôvodne dojednaných 
podmienok zmluvných vzťahov, a to s účinnosťou odo dňa určeného v zmenených Obchodných 
podmienkach.

Ustanovenia bodu 9. týchto Obchodných podmienok nie je možné meniť bez následného súhlasu 
poistníka, nové znenie Obchodných podmienok nie je považované za návrh zmeny Obchodných 
podmienok zo strany poisťovateľa, pokiaľ nie je v zmenených Obchodných podmienkach ustano-
vené inak.

14. Účinnosť 

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1. mája 2010.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pre investičné životné poistenie, ktoré uzatvára AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 
13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu 
v Prahe, oddiel B., vložka č. 2831, IČO: 618 59 524, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej 
republike: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom 
Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 968 079, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1327/B (ďalej iba „poisťovateľ“), platia 
príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“), Poistné podmienky 0510 SK, Obchodné podmienky 0510 ES 
SK a tieto Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie 0511 SK, ktoré dopĺňajú 
a menia vyššie uvedené poistné a obchodné podmienky poisťovateľa, pokiaľ sa na ne v poistnej 
zmluve odvoláva.

Článok 2

(1) Okrem taríf definovaných v článku 3.15. Poistných podmienok 0510 SK je možné dohodnúť 
nasledujúce pripoistenia:
– Tarifa T105P/SK – pripoistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou,
– Tarifa T120P/SK – pripoistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou,
– Tarifa T153U/SK – pripoistenie pre prípad invalidity poisteného,
– Tarifa T223U/SK – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu 

s progresívnym plnením do 700 %,
– Tarifa T266U/SK – pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti od 1. dňa,
– Tarifa T293U/SK – pripoistenie pre prípad kritických ochorení.

Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie
 0511 SK

Článok 3
Charakteristika pripoistení pre prípad smrti

(1) Tarifa T105P/SK je pripoistením pre prípad smrti poisteného počas trvania tohto pripoistenia. 
Poistné plnenie je dohodnuté vo forme jednorazového plnenia vo výške dohodnutej poistnej sumy.
(2) Tarifa T120P/SK je pripoistením pre prípad smrti poisteného počas trvania tohto pripoistenia 
s klesajúcou poistnou sumou. Poistné plnenie je dohodnuté vo forme jednorazového plnenia 
vo výške poistnej sumy platnej pre poistný rok, v ktorom nastala poistná udalosť. Poistná suma 
platná pre prvý rok pripoistenia zodpovedá dohodnutej poistnej sume a v každom ďalšom 
poistnom roku sa znižuje o 1/n svojej pôvodnej hodnoty, pričom n je dohodnutá poistná doba 
pripoistenia v rokoch.
(3) Pri zániku taríf T105P/SK a T120P/SK nevzniká nárok na odkupné.
(4) Sadzby taríf T105P/SK a T120P/SK sú závislé od vstupného veku a pohlavia poisteného 
a poistnej doby príslušnej tarify.
(5) Poistné za pripoistenia T105P/SK a T120P/SK je platené samostatne (nie je platené formou 
zrážok z podielového účtu).
(6) Pripoistenie nie je považované za samostatné poistenie dohodnuté v poistnej zmluve. Pri 
zániku tarify T100/SK zanikajú aj pripoistenia T105P/SK a T120P/SK.
(7) Tarify T105P/SK a T120P/SK sa riadia spoločnými ustanoveniami Hlavy II., Dielu 1, Oddielu 3. 
Poistných podmienok 0510 SK.
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4.1 Sadzby poistného pre krytie rizika smrti (Tarifa T105P/SK)
Mesačná sadzba poistného na poistnú sumu 10 000 €

Vek Poistná doba 

Žena Muž 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667

16 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750

17 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750

18 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833

19 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833

20 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917

21 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917

22 – 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000

23 – 0,583 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083

24 – 0,667 0,667 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167

25 15 0,750 0,750 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,167

26 16 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333

27 17 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417

28 18 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500

29 19 1,083 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,167 1,250 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,500 1,583

30 20 1,083 1,167 1,167 1,167 1,167 1,250 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750

31 21 1,167 1,167 1,167 1,250 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,917

32 22 1,167 1,250 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000

33 23 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250

34 24 1,333 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,250 2,417

35 25 1,333 1,417 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,500 2,667

36 26 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 2,000 2,083 2,167 2,333 2,417 2,583 2,750 2,917

37 27 1,500 1,583 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167

38 28 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,500 2,667 2,750 3,000 3,167 3,333 3,500

39 29 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,333 2,417 2,583 2,750 2,917 3,083 3,250 3,500 3,667 3,917

40 30 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167 3,417 3,583 3,833 4,083 4,333

41 31 2,000 2,083 2,250 2,333 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167 3,333 3,583 3,750 4,000 4,250 4,500 4,833

42 32 2,250 2,333 2,500 2,583 2,750 2,917 3,083 3,333 3,500 3,750 3,917 4,167 4,417 4,750 5,083 5,417

43 33 2,417 2,583 2,750 2,917 3,083 3,250 3,417 3,667 3,917 4,083 4,417 4,667 5,000 5,250 5,583 6,000

44 34 2,667 2,833 3,000 3,250 3,417 3,583 3,833 4,083 4,333 4,583 4,917 5,167 5,500 5,917 6,250 6,583

45 35 3,000 3,167 3,417 3,583 3,833 4,000 4,250 4,500 4,833 5,083 5,417 5,750 6,167 6,500 6,917 7,333

46 36 3,333 3,583 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,083 5,333 5,667 6,083 6,417 6,833 7,250 7,667 8,083

47 37 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,333 5,667 6,000 6,333 6,750 7,167 7,583 8,000 8,500 8,917

48 38 4,167 4,417 4,667 5,000 5,250 5,583 5,917 6,250 6,667 7,083 7,500 8,000 8,417 8,917 9,333 9,833

49 39 4,667 4,917 5,250 5,500 5,833 6,250 6,583 7,000 7,417 7,917 8,333 8,833 9,333 9,833 10,333 10,833

50 40 5,167 5,500 5,833 6,167 6,500 6,917 7,417 7,833 8,333 8,750 9,250 9,750 10,250 10,833 11,333 11,917

51 41 5,750 6,083 6,500 6,833 7,333 7,750 8,250 8,750 9,250 9,750 10,250 10,750 11,333 11,833 12,417 13,000

52 42 6,417 6,833 7,250 7,667 8,167 8,667 9,167 9,667 10,167 10,750 11,250 11,833 12,417 13,000 13,583 14,250

53 43 7,167 7,583 8,083 8,583 9,083 9,583 10,167 10,750 11,250 11,833 12,417 13,000 13,667 14,250 14,917 15,583

54 44 8,000 8,500 9,000 9,583 10,167 10,667 11,250 11,833 12,417 13,000 13,667 14,250 14,917 15,583 16,250 16,917

55 45 9,000 9,500 10,083 10,667 11,250 11,833 12,417 13,083 13,667 14,333 15,000 15,667 16,333 17,000 17,750 18,417

56 46 10,083 10,667 11,250 11,833 12,417 13,083 13,667 14,333 15,000 15,667 16,417 17,083 17,833 18,583 19,250 –

57 47 11,250 11,833 12,500 13,083 13,750 14,417 15,083 15,750 16,500 17,167 17,917 18,667 19,417 20,167 – –

58 48 12,500 13,167 13,833 14,500 15,167 15,833 16,500 17,250 18,000 18,750 19,500 20,333 21,083 – – –

59 49 13,833 14,500 15,167 15,917 16,583 17,333 18,083 18,833 19,667 20,417 21,250 22,083 – – – –

60 50 15,250 15,917 16,667 17,417 18,167 18,917 19,750 20,500 21,333 22,167 23,000 – – – – –

61 51 16,667 17,417 18,167 19,000 19,750 20,583 21,417 22,333 23,167 24,083 – – – – – –

62 52 18,250 19,000 19,833 20,667 21,500 22,417 23,250 24,167 25,083 – – – – – – –

63 53 19,833 20,667 21,500 22,417 23,333 24,250 25,250 26,167 – – – – – – – –

64 54 21,583 22,500 23,417 24,333 25,333 26,250 27,250 – – – – – – – – –

65 55 23,417 24,417 25,417 26,417 27,417 28,417 – – – – – – – – – –

66 56 25,417 26,500 27,500 28,583 29,667 – – – – – – – – – – –

67 57 27,583 28,667 29,750 30,833 – – – – – – – – – – – –

68 58 29,833 31,000 32,167 – – – – – – – – – – – – –

69 59 32,333 33,500 – – – – – – – – – – – – – –

70 60 34,833 – – – – – – – – – – – – – – –
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Vek Poistná doba 

Žena Muž 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15 – 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,167

16 – 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167

17 – 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333

18 – 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,417

19 – 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500

20 – 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667

21 – 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750

22 – 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917

23 – 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,667 1,833 1,917 2,000 2,083

24 – 1,167 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,333

25 15 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,417 2,583

26 16 1,333 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,500 2,667 2,833

27 17 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,250 2,417 2,583 2,750 2,917 3,083

28 18 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167 3,417

29 19 1,667 1,750 1,833 2,000 2,083 2,167 2,333 2,417 2,583 2,750 2,917 3,083 3,333 3,500 3,750

30 20 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,250 3,417 3,667 3,833 4,083

31 21 2,000 2,083 2,167 2,333 2,500 2,583 2,750 2,917 3,083 3,333 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500

32 22 2,167 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,250 3,417 3,667 3,917 4,167 4,417 4,667 4,917

33 23 2,333 2,500 2,667 2,750 2,917 3,167 3,333 3,583 3,750 4,000 4,250 4,500 4,833 5,083 5,333

34 24 2,583 2,750 2,917 3,083 3,250 3,417 3,667 3,917 4,167 4,417 4,667 5,000 5,250 5,583 5,833

35 25 2,833 3,000 3,167 3,333 3,583 3,833 4,083 4,333 4,583 4,833 5,167 5,417 5,750 6,083 6,417

36 26 3,083 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,083 5,333 5,667 6,000 6,333 6,667 7,000

37 27 3,417 3,583 3,833 4,083 4,417 4,667 4,917 5,250 5,583 5,833 6,167 6,500 6,917 7,250 7,583

38 28 3,750 4,000 4,250 4,583 4,833 5,167 5,417 5,750 6,083 6,417 6,750 7,167 7,500 7,917 8,250

39 29 4,167 4,417 4,750 5,000 5,333 5,667 6,000 6,333 6,667 7,083 7,417 7,833 8,167 8,583 9,000

40 30 4,667 4,917 5,250 5,583 5,917 6,250 6,583 7,000 7,333 7,750 8,083 8,500 8,917 9,333 9,750

41 31 5,167 5,500 5,833 6,167 6,500 6,917 7,250 7,667 8,083 8,417 8,833 9,250 9,750 10,167 –

42 32 5,750 6,083 6,417 6,833 7,167 7,583 8,000 8,417 8,833 9,250 9,667 10,083 10,583 – –

43 33 6,333 6,750 7,083 7,500 7,917 8,333 8,750 9,167 9,583 10,083 10,500 11,000 – – –

44 34 7,000 7,417 7,833 8,250 8,667 9,083 9,583 10,000 10,500 11,000 11,417 – – – –

45 35 7,750 8,167 8,583 9,083 9,500 10,000 10,500 10,917 11,417 11,917 – – – – –

46 36 8,583 9,000 9,500 9,917 10,417 10,917 11,417 11,917 12,417 – – – – – –

47 37 9,417 9,917 10,417 10,917 11,417 11,917 12,417 13,000 – – – – – – –

48 38 10,333 10,833 11,417 11,917 12,417 13,000 13,583 – – – – – – – –

49 39 11,333 11,917 12,417 13,000 13,583 14,167 – – – – – – – – –

50 40 12,417 13,000 13,583 14,167 14,750 – – – – – – – – – –

51 41 13,583 14,250 14,833 15,417 – – – – – – – – – – –

52 42 14,833 15,500 16,083 – – – – – – – – – – – –

53 43 16,167 16,833 – – – – – – – – – – – – –

54 44 17,583 – – – – – – – – – – – – – –

Vek Poistná doba 

Žena Muž 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

15 – 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,917 2,000 2,167 2,250 2,417 2,500

16 – 1,250 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,333 2,500 2,583 2,750

17 – 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,917 2,000 2,083 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000

18 – 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,333 2,500 2,583 2,750 2,917 3,083 3,250

19 – 1,583 1,667 1,750 1,917 2,000 2,083 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167 3,333 3,583

20 – 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,333 2,417 2,583 2,750 2,917 3,083 3,250 3,500 3,667 3,833

21 – 1,917 2,000 2,083 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,000 3,167 3,417 3,583 3,750 4,000 4,167

22 – 2,083 2,167 2,333 2,500 2,583 2,750 2,917 3,167 3,333 3,500 3,667 3,917 4,083 4,333 4,583

23 – 2,250 2,417 2,500 2,667 2,833 3,083 3,250 3,417 3,583 3,833 4,000 4,250 4,500 4,667 4,917

24 – 2,500 2,667 2,750 3,000 3,167 3,333 3,500 3,750 3,917 4,167 4,417 4,583 4,833 5,083 5,333

25 15 2,750 2,917 3,083 3,250 3,417 3,667 3,833 4,083 4,333 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750

26 16 3,000 3,167 3,333 3,583 3,750 4,000 4,250 4,417 4,667 4,917 5,167 5,417 5,667 6,000 –

27 17 3,250 3,500 3,667 3,917 4,167 4,333 4,583 4,833 5,083 5,333 5,667 5,917 6,167 – –

28 18 3,583 3,833 4,083 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,583 5,833 6,083 6,333 – – –

29 19 3,917 4,167 4,417 4,667 4,917 5,167 5,500 5,750 6,000 6,333 6,583 – – – –

30 20 4,333 4,583 4,833 5,083 5,333 5,667 5,917 6,250 6,500 6,833 – – – – –

31 21 4,750 5,000 5,250 5,583 5,833 6,167 6,417 6,750 7,083 – – – – – –

32 22 5,167 5,417 5,750 6,083 6,333 6,667 7,000 7,250 – – – – – – –

33 23 5,667 5,917 6,250 6,583 6,917 7,250 7,583 – – – – – – – –

34 24 6,167 6,500 6,833 7,167 7,500 7,833 – – – – – – – – –

35 25 6,750 7,083 7,417 7,750 8,083 – – – – – – – – – –

36 26 7,333 7,667 8,000 8,417 – – – – – – – – – – –

37 27 8,000 8,333 8,667 – – – – – – – – – – – –

38 28 8,667 9,000 – – – – – – – – – – – – –

39 29 9,417 – – – – – – – – – – – – – –

V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky poistného, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, 
pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
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4.2 Sadzby poistného pre krytie rizika smrti (Tarifa T120P/SK) 
Mesačná sadzba poistného na poistnú sumu 10 000 €

Vek Poistná doba 
Žena Muž 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333

16 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333

17 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333

18 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417

19 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417

20 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417

21 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417

22 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500

23 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500

24 – 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

25 15 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583

26 16 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583

27 17 0,583 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667

28 18 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667

29 19 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750

30 20 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

31 21 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833

32 22 0,750 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917

33 23 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917

34 24 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000

35 25 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083

36 26 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167

37 27 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,167 1,250 1,250 1,333

38 28 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,417

39 29 1,000 1,000 1,000 1,000 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583

40 30 1,083 1,083 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750

41 31 1,167 1,167 1,167 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917

42 32 1,250 1,250 1,333 1,333 1,417 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167

43 33 1,417 1,417 1,417 1,500 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,250 2,417

44 34 1,500 1,583 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,250 2,333 2,417 2,500 2,667

45 35 1,750 1,750 1,750 1,833 1,917 1,917 2,000 2,083 2,167 2,250 2,333 2,500 2,583 2,667 2,833 3,000

46 36 1,917 1,917 2,000 2,000 2,083 2,167 2,250 2,333 2,417 2,500 2,667 2,750 2,917 3,000 3,167 3,333

47 37 2,167 2,167 2,250 2,250 2,333 2,417 2,500 2,583 2,750 2,833 3,000 3,083 3,250 3,333 3,500 3,667

48 38 2,417 2,417 2,500 2,500 2,583 2,750 2,833 2,917 3,000 3,167 3,333 3,417 3,583 3,750 3,917 4,083

49 39 2,667 2,667 2,750 2,833 2,917 3,000 3,167 3,250 3,417 3,500 3,667 3,833 4,000 4,167 4,333 4,500

50 40 3,000 3,000 3,083 3,167 3,250 3,333 3,500 3,667 3,750 3,917 4,083 4,250 4,500 4,667 4,833 5,000

51 41 3,333 3,333 3,417 3,500 3,667 3,750 3,917 4,083 4,250 4,417 4,583 4,750 4,917 5,167 5,333 5,583

52 42 3,667 3,750 3,833 3,917 4,083 4,167 4,333 4,500 4,667 4,917 5,083 5,250 5,500 5,750 5,917 6,167

53 43 4,083 4,167 4,250 4,333 4,500 4,667 4,833 5,083 5,250 5,417 5,667 5,833 6,083 6,333 6,583 6,833

54 44 4,583 4,583 4,750 4,917 5,083 5,250 5,417 5,583 5,833 6,083 6,250 6,500 6,750 7,000 7,250 7,500

55 45 5,083 5,167 5,333 5,500 5,667 5,833 6,000 6,250 6,500 6,667 6,917 7,167 7,500 7,750 8,000 8,333

56 46 5,667 5,833 5,917 6,083 6,333 6,500 6,750 6,917 7,167 7,417 7,667 8,000 8,250 8,500 8,833 –

57 47 6,417 6,500 6,667 6,833 7,000 7,250 7,500 7,667 7,917 8,250 8,500 8,750 9,083 9,417 – –

58 48 7,167 7,250 7,417 7,583 7,833 8,000 8,250 8,500 8,750 9,083 9,333 9,667 10,000 – – –

59 49 8,000 8,083 8,250 8,417 8,583 8,833 9,083 9,333 9,667 10,000 10,250 10,583 – – – –

60 50 8,833 8,917 9,083 9,250 9,417 9,750 10,000 10,250 10,583 10,917 11,250 – – – – –

61 51 9,667 9,750 9,917 10,083 10,333 10,667 10,917 11,250 11,583 11,917 – – – – – –

62 52 10,583 10,667 10,833 11,083 11,333 11,583 11,917 12,250 12,583 – – – – – – –

63 53 11,583 11,667 11,833 12,083 12,333 12,667 13,000 13,333 – – – – – – – –

64 54 12,583 12,667 12,833 13,083 13,417 13,750 14,083 – – – – – – – – –

65 55 13,667 13,833 14,000 14,250 14,583 14,917 – – – – – – – – – –

66 56 14,917 15,000 15,250 15,500 15,833 – – – – – – – – – – –

67 57 16,167 16,333 16,500 16,833 – – – – – – – – – – – –

68 58 17,583 17,667 17,917 – – – – – – – – – – – – –

69 59 19,083 19,167 – – – – – – – – – – – – – –

70 60 20,667 – – – – – – – – – – – – – – –
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Vek Poistná doba 
Žena Muž 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15 – 0,333 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500

16 – 0,333 0,333 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500

17 – 0,333 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

18 – 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583

19 – 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583

20 – 0,417 0,417 0,417 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583

21 – 0,417 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667

22 – 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667

23 – 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750

24 – 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833

25 15 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917

26 16 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000

27 17 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083

28 18 0,750 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167

29 19 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250

30 20 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333

31 21 0,833 0,917 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500

32 22 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667

33 23 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750

34 24 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917

35 25 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167

36 26 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917 2,083 2,167 2,250 2,333

37 27 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 2,000 2,083 2,167 2,250 2,333 2,500 2,583

38 28 1,500 1,583 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,250 2,333 2,500 2,583 2,750 2,833

39 29 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,250 2,417 2,500 2,583 2,750 2,833 3,000 3,083

40 30 1,833 1,917 2,000 2,083 2,167 2,333 2,417 2,500 2,667 2,750 2,917 3,000 3,167 3,250 3,417

41 31 2,000 2,083 2,250 2,333 2,417 2,583 2,667 2,750 2,917 3,083 3,167 3,333 3,500 3,583 –

42 32 2,250 2,333 2,500 2,583 2,667 2,833 2,917 3,083 3,250 3,333 3,500 3,667 3,833 – –

43 33 2,500 2,583 2,750 2,833 3,000 3,167 3,250 3,417 3,583 3,750 3,917 4,083 – – –

44 34 2,750 2,917 3,000 3,167 3,333 3,500 3,583 3,750 3,917 4,083 4,250 – – – –

45 35 3,083 3,250 3,417 3,500 3,667 3,833 4,000 4,167 4,333 4,583 – – – – –

46 36 3,417 3,583 3,750 3,917 4,083 4,250 4,417 4,667 4,833 – – – – – –

47 37 3,833 4,000 4,167 4,333 4,500 4,750 4,917 5,083 – – – – – – –

48 38 4,250 4,417 4,583 4,833 5,000 5,250 5,417 – – – – – – – –

49 39 4,750 4,917 5,083 5,333 5,500 5,750 – – – – – – – – –

50 40 5,250 5,417 5,667 5,917 6,083 – – – – – – – – – –

51 41 5,833 6,000 6,250 6,500 – – – – – – – – – – –

52 42 6,417 6,667 6,917 – – – – – – – – – – – –

53 43 7,083 7,333 – – – – – – – – – – – – –

54 44 7,833 – – – – – – – – – – – – – –

Vek Poistná doba 
Žena Muž 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

15 – 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750

16 – 0,500 0,500 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833

17 – 0,500 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,917

18 – 0,583 0,583 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,917 0,917 0,917

19 – 0,583 0,583 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000

20 – 0,667 0,667 0,667 0,750 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083

21 – 0,667 0,667 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,250

22 – 0,750 0,750 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333

23 – 0,833 0,833 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417

24 – 0,833 0,917 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583

25 15 0,917 1,000 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,667

26 16 1,000 1,083 1,083 1,167 1,167 1,250 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,750 –

27 17 1,083 1,167 1,250 1,250 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,750 1,833 – –

28 18 1,250 1,250 1,333 1,417 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,750 1,833 1,917 – – –

29 19 1,333 1,333 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,750 1,833 1,917 2,000 – – – –

30 20 1,417 1,500 1,583 1,667 1,750 1,750 1,833 1,917 2,000 2,167 – – – – –

31 21 1,583 1,667 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 – – – – – –

32 22 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,333 – – – – – – –

33 23 1,833 1,917 2,000 2,167 2,250 2,333 2,417 – – – – – – – –

34 24 2,000 2,167 2,250 2,333 2,417 2,500 – – – – – – – – –

35 25 2,250 2,333 2,417 2,583 2,667 – – – – – – – – – –

36 26 2,417 2,583 2,667 2,833 – – – – – – – – – – –

37 27 2,667 2,833 2,917 – – – – – – – – – – – –

38 28 3,000 3,083 – – – – – – – – – – – – –

39 29 3,250 – – – – – – – – – – – – – –

V prípade zvýšeného poistného rizika môže poisťovateľ navýšiť zrážky poistného, avšak nie viac ako o 50 % z vyššie uvedených sadzieb, 
pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
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Článok 5
Poistenie pre prípad invalidity
(1) Tarifa T153U/SK je pripoistením pre prípad invalidity poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby. 
Právo na poistné plnenie vzniká, ak počas trvania poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od 
začiatku poistenia, došlo u poisteného k poistnej udalosti podľa článku 6.1., Diel 3 Poistných 
podmienok 0510 SK. Splnenie podmienky dvoch rokov trvania poistenia uvedených v predošlej 
vete sa nevyžaduje v prípade, ak je príčinou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
výlučne úraz, ku ktorému došlo po uzatvorení poistenia.
(2) Poistné plnenie z pripoistenia pre prípad invalidity sa uzatvára vo forme jednorazového plnenia 
vo výške dohodnutej poistnej sumy. Poistnou udalosťou pripoistenie zaniká.
(3) Vznikom poistnej udalosti sa rozumie deň priznania invalidného dôchodku, pokial nie 
je dohodnuté inak, ktorým je deň, resp. dátum, ktorý je uvedený vo výroku rozhodnutia 
kompetentného orgánu, resp. kompetentnej osoby ako deň, od ktorého sa priznáva invalidný 
dôchodok.
(4) Právo na poistné plnenie nevzniká, ak v čase vzniku poistnej udalosti dosiahol poistený veku 
60 rokov.
(5) Zvýšená časť poistnej sumy poistenia pre prípad invalidity sa považuje za novo dojednané 
pripoistenie, pre ktoré platí ods. (1) obdobne.
(6) Smrťou poisteného zaniká nárok na plnenie z tohto pripoistenia.

Článok 6
Pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym 
plnením (do 700 %)
(1) Tarifa T223U/SK je modifikovanou verziou tarify T222U/SK a riadi sa príslušnými článkami 
Hlavy II., Dielu 2. Poistných podmienok 0510 SK, ktoré sa vzťahujú k tarife T222U/SK.
(2) Výška plnenia je stanovená podľa stupňa poškodenia podľa nasledujúcej tabuľky:

 Stupeň poškodenia (SP) % Plnenie v % poistnej sumy tarify T223U/SK  

1 - 25 1 x SP 

26 - 50 3 x SP – 50 

51 - 75 5 x SP – 150

76 -100 19 x SP – 1200 

Článok 7
Pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti
(1) Tarifa T266U/SK je pripoistením dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti od 1. dňa 
(s karenčnou dobou 60 dní). Ako deň začiatku plnenia sa určí 1. deň pracovnej neschopnosti. 
K výplate dennej dávky dôjde, pokiaľ bola prekročená karenčná doba 60 dní, počas ktorej bol 
poistený práceneschopný. Poistné plnenie za prvých 60 dní je vyplatené spätne.
(2) Poisťovateľ poskytuje v prípade pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla z dôvodu choroby alebo 
úrazu v dobe trvania poistenia, dohodnutú dennú dávku.
(3) Základná čakacia doba je 6 mesiacov.
(4) Články Hlavy II., Dielu 4 Poistných podmienok 0510 SK platia pre tarifu T266U/SK obdobne.
(5) Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie, ak je poistený práceneschopný z dôvodov:
– choroba, ktorá vznikla pred začiatkom poistenia a pre ktorú bol poistený pred začiatkom 

poistenia liečený, lekársky sledovaný alebo sa v tomto období prejavili jej príznaky,
– umelého oplodnenia alebo liečenia sterility,
– výhrezy medzistavcových platničiek, platničkový chrbticový syndróm a iné dorzopatie (diagnózy 

M40 až M54).
(6) Denná dávka:
a) Ak nepresahuje uzatvorená denná dávka 7 € , nie je potrebné dokladovať príjem poisteného. 
Ak je denná dávka vyššia ako 7 €  a zároveň nepresahuje 18 €, je potrebné vyplniť špeciálny 
formulár Dodatočné otázky k finančným rizikám.
b) V prípade uzatvorenia alebo zmeny tohto pripoistenia na dennú dávku vyššiu ako 18 €, je 
poistený povinný preukázať výšku svojho príjmu podľa ods. (7).
c) Dennú dávku poistník dohodne tak, aby neprekročila najvyššiu dennú dávku pre priemerný 
príjem, ktorý zodpovedá príjmu poisteného podľa tabuľky uvedenej v ods. (9). 
d) Ak vykonáva poistený niekoľko pracovných činností, poistník dohodne dennú dávku s ohľadom 
na výšku príjmu poisteného len z jedného zamestnania, či inej závislej činnosti alebo len 
z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to podľa svojej voľby.
e) Ak zistí poisťovateľ, že sa v priebehu trvania poistenia znížil priemerný príjem poisteného pod 
výšku, na základe ktorej bola určená denná dávka, je oprávnený znížiť poistné a dennú dávku 
tak, aby zodpovedali zníženému príjmu poisteného. Poisťovateľ je povinný novú výšku poistného 
oznámiť poistníkovi najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred splatnosťou poistného za poistné 
obdobie, v ktorom sa má výška poistného zmeniť. 
(7) Príjem poisteného a spôsob jeho dokladovania:
a) Priemerným mesačným príjmom poistného sa rozumie: 
u zamestnanca: 
– hrubý príjem podľa § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý pripadá na jeden mesiac príslušného 
kalendárneho štvrťroku. Príjem poisteného sa dokladá potvrdením platcu mzdy o výške jeho 
hrubého príjmu za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dňu uzatvorenia poistnej zmluvy, resp. 
vzniku poistnej udalosti. 

– u osoby samostatne zárobkovo činnej (ďalej len „SZČO“): 
jedna dvanástina z príjmov (základu dane z príjmov) poisteného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 
o dani z príjmov príslušného zdaňovacieho obdobia predchádzajúci dňu uzatvorenia poistnej 
zmluvy, resp. vzniku poistnej udalosti. Príjmami podľa tohto bodu sa rozumejú príjmy z podnikania 
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížené o uplatnené preukázateľné daňové výdavky alebo 
výdavky uplatnené podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.
b) Na žiadosť poisťovateľa je poistený povinný kedykoľvek preukázať výšku svojho priemerného 
príjmu spôsobom uvedeným v písm. a). Pokiaľ nie je táto povinnosť splnená, poisťovateľ poistné 
plnenie neposkytne. 
(8) Dlhotrvajúce zníženie priemerného príjmu (u zamestnanca zníženie trvajúce dlhšie ako tri 
kalendárne mesiace, u SZČO zníženie trvajúce do doby jedného zdaňovacieho obdobia) alebo 
zníženie priemerného príjmu aspoň o 20 % oproti príjmu, na základe ktorého bolo poistenie 
uzatvorené alebo zmenené (s výnimkou zníženia príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti), je 
poistený povinný do 1 mesiaca oznámiť poisťovateľovi.
(9) Obmedzenie výšky dennej dávky v závislosti na výške mesačného príjmu poistenej osoby:

Denná dávka T266U/SK Minimálna výška priemerného mesačného príjmu 

10 €   996 €   

12 €  1 079 €   

13 €  1 162 €   

15 €  1 245 €   

17 €  1 328 €   

18 €  1 411 €   

20 €  1 494 €   

22 €  1 577 €   

23 €  1 660 €   

25 €  1 729 €   

27 €  1 798 €   

28 €  1 867 €   

30 €  1 936 €   

32 €  2 005 €   

33 € 2 074 €   

Článok 8
Poistenie kritických ochorení
(1) Tarifa T293U/SK je pripoistením pre prípad kritických ochorení. Poistným rizikom je možnosť 
vzniku choroby alebo úrazu alebo inej skutočnosti so zdravotným stavom poisteného uvedené 
v poistnej zmluve.
(2) Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z chorob uvedených v článku 10.3., Oddiele 
4 Poistných podmienok 0510 SK v priebehu poistnej doby. Dňom poistnej udalosti je deň prvého 
stanovenia diagnózy, ktorá spľňa podmienky definície poistnej udalosti uvedenej v článku 
10.3., Oddiele 4 Poistných podmienok 0510 SK alebo deň uskutočnenia operácie, ktorá spľňa 
podmienky uvedené v článku 10.3., Oddiele 4 Poistných podmienok 0510 SK. 
(3) Nárok na poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy vzniká iba pri poistnej udalosti 
spĺňajúcej nasledujúce podmienky:
– poistná udalosť nastala po uplynutí čakacej doby,
– poistený sa dožil 30. kalendarného dňa po stanovení diagnózy alebo 30. kalendárneho dňa po 

uskutočnení operácie podľa ods. (2) tohto článku.
(4) Čakacia doba sa počíta od začiatku poistenia a jej dĺžka je 6 mesiacov. Poistné plnenie bude 
vyplatené iba jedenkrát v prípade prítomnosti jednej alebo viacerých chorôb naraz.
5) Nárok na plnenie nevznikne pokiaľ je poistenou osobou nepoistiteľná osoba podľa Poistných 
podmienok 0510 SK.
(6) Poisťovateľ vyplatí v prípade poistnej udalosti poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej 
sumy. Poistnou udalosťou pripoistenie zaniká.
(7) Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti podľa ods. (2) tohto článku do 6 mesiacov od zvýšenia poistnej 
sumy, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie na poistnú sumu platnú 6 mesiacov pred 
dátumom poistnej udalosti.

Článok 9
Realokácia
(1) Poistník môže pri uzatvorení poistnej zmluvy dohodnúť automaticky prevod podielových jednotiek 
zo zvolených fondov do fondu Sérenité 90 alebo do fondu s podobnou investičnou stratégiou (ďalej 
len „realokácia“). Realokáciu nie je možné dohodnúť dodatočne formou zmeny v poistnej zmluve. 
Počas platnosti poistnej zmluvy realokáciu nie je možné zrušiť, pokiaľ už realokácia začala.
(2) Poistník si sám zvolí začiatok a koniec realokácie, ktorý je určený v rokoch a celým číslom 
udávajúcim počet rokov od začiatku poistenia. Realokovať je možné najskôr po uplynutí 5 rokov
od začiatku poistenia a najneskôr rok pred koncom poistnej doby. K realokácii bude dochádzať od
začiatku prvého mesiaca poistného roku, ktorý si poistník zvolil ako začiatok realokácie.
(3) Poisťovateľ pri začatí realokácie automaticky zmeni klientom definovaný alokačný pomer
bežného poistného a to tak, že s výnimkou poistného, alokovaného do Peňažného fondu AXAF01S,
bude bežné poistné alokované do fondu Sérenité 90 alebo do fondu s podobnou investičnou
stratégiou. Poistník nie je oprávnený po začatí realokácie až do konca realokácie meniť alokačný 
pomer bežného poistného (v prípade, že zašle žiadosť o zmenu alokačného pomeru počas 
realokácie, žiadosť bude automaticky považovaná za neplatnú). Právo poistníka definovať vlastný 
alokačný pomer pri zaplatení mimoriadneho poistného týmto nie je ovplyvnené.
(4) Realokácia bude realizovaná tak, že na začiatku každého mesiaca realokačného obdobia bude 
z každého fondu zastúpeného na podielovom účte (okrem Peňažného fondu AXAF01S) prevedená 
časť vo veľkosti 1/k z aktuálneho počtu všetkých  počiatočných i akumulačných jednotiek do 
fondu Serenite 90 alebo do fondu s podobnou investičnou stratégiou, kde k je počet mesiacov 
zostávajúcich do konca dohodnutej realokácie.
(5) Prevody podielových jednotiek v rámci realokácie nepodliehajú poplatkom podľa Obchodných 
podmienok 0510 ES SK.

Článok 10
Zamykanie výnosov
(1) Poistník môže pri uzatvorení poistnej zmluvy dohodnúť automatické prevody dosiahnutých
výnosov, vznikajúcich rastom hodnoty investície, do fondu Sérenité 90 alebo do fondu s podobnou
investičnou stratégiou, t.j. do fondu s nižším investičným rizikom (ďalej len „zamykanie výnosov“).
Zmyslom týchto prevodov je minimalizácia investičného rizika pri prevedenej časti investície, ktoré
môže súvisieť s možným budúcim znížením hodnoty tejto investície v dôsledku prípadného poklesu
ceny podielových jednotiek vo fondoch s vyšším investičným rizikom.
(2) Zamykanie výnosov nie je možné dohodnúť dodatočne formou zmeny v poistnej zmluve. Počas
platnosti poistnej zmluvy nie je možne zrušiť zamykanie výnosov, pokiaľ už začalo.
(3) Zamykanie výnosov sa vzťahuje len na akumulačne podielové jednotky. Zamykanie výnosov
sa uskutočňuje oddelene pre jednotlivé fondy zastúpené na podielovom účte (okrem Peňažného
fondu AXAF01S a fondu Sérenité 90).
(4) Poistník si sám zvolí začiatok zamykania výnosov, ktorý môže byť najskôr po uplynutí 4 rokov
od začiatku poistenia. Koniec zamykania výnosov je najneskôr zhodný so začiatkom realokácie
podľa čl. 9 ods.(2) alebo so zvoleným koncom poistnej doby. Začiatok a koniec zamykania výnosov
je určený v rokoch a celým číslom udávajúcim počet rokov od začiatku poistenia. K zamykaniu
výnosov bude dochádzať na dennej báze od začiatku prvého mesiaca poistného roku, ktorý si
poistník zvolil ako začiatok zamykania výnosov.
(5) Pre účely zamykania výnosov sa hodnotou investície v danom fonde rozumie súčin počtu
akumulačných podielových jednotiek tohto fondu a ich predajnej ceny platnej k okamžiku
porovnania, či došlo ku splneniu podmienky pre zamknutie výnosov.
(6) Výškou vložených finančných prostriedkov do daného fondu sa rozumie súhrn poistného
(vrátane mimoriadneho poistného) investovaného do nákupu akumulačných podielových jednotiek
tohto fondu zvýšený o hodnotu prevodov akumulačných jednotiek do tohto fondu z iných fondov
a znížený o uskutočnené zrážky rizikového poistného, administratívne poplatky a ďalšie poplatky
podľa Obchodných podmienok 0510 ES SK. Výška vložených finančných prostriedkov nebude znížená 
o uskutočnené čiastočné odkupy a prevody akumulačných podielových jednotiek do iných fondov.
(7) Výnosom sa rozumie rozdiel medzi hodnotou investície podľa ods. (5) a výškou vložených
finančných prostriedkov podľa ods. (6).
(8) Pre každý fond uvedený v Obchodných podmienkach 0510 ES SK (okrem Peňažného fondu 
AXAF01S a fondu Sérenité 90) bude pre účely zamykania výnosov v týchto Obchodných podmienkach 
stanovený limit pre podiel výnosu podľa ods. (7) a vložených finančných prostriedkov podľa ods. (6).
(9) Porovnanie, či došlo ku splneniu podmienky pre zamknutie výnosu, uskutočni poisťovateľ
denne pre jednotlivé fondy. Pokiaľ podiel výnosu a výška vložených finančných prostriedkov
dosiahne minimálne limit stanovený v obchodných podmienkach podľa ods. (8), poisťovateľ
uskutoční prevod akumulačných podielových jednotiek zodpovedajúcich výnosu podľa ods. (7)
do fondu Sérenité 90 alebo do fondu s podobnou investičnou stratégiou. Pokyn na presun bude
automaticky uskutočnený ku dňu, ku ktorému výnos dosiahne minimálne stanovený limit.
(10) Prevody podielových jednotiek v rámci zamykania výnosov nepodliehajú poplatkom podľa
Obchodných podmienok 0510 ES SK.
(11) Zamykanie výnosov a realokácia podľa čl. 9 nemôžu prebiehať súčasne.

Článok 11
Stop-loss (presun investície z fondu po dosiahnutí, resp. prekročení vopred definovanej úrovne
straty hodnoty podielových jednotiek)
(1) Poistník môže pri uzatvorení poistnej zmluvy dohodnúť tzv. Stop-loss, tj. presun investície
z fondu po dosiahnutí, resp. prekročení vopred definovanej úrovne straty hodnoty podielových
jednotiek (ďalej len “presun investície z fondu“).
(2) Presun investície z fondu nie je možne dohodnúť dodatočne formou zmeny v poistnej zmluve.
Počas platnosti poistnej zmluvy nie je možne zrušiť presun investície z fondu, pokiaľ už začal.
(3) Presun investície z fondu sa vzťahuje len na akumulačné podielové jednotky. Presun investície 
z fondu sa uskutočňuje oddelene pre jednotlivé fondy zastúpené na podielovom učte (okrem 
Peňažného fondu AXAF01S a fondu Sérenité 90).
(4) Poistník si sám zvoli začiatok presunu investície z fondu, ktorý môže byť najskôr po uplynutí 
4 rokov od začiatku poistenia. Koniec presunu investície z fondu je najneskôr zhodný so začiatkom 
realokácie podľa čl. 9 ods. (2), alebo so zvoleným koncom poistnej doby. Začiatok a koniec 
je určený v rokoch a celým číslom udávajúcim počet rokov od začiatku poistenia. K presunu 
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investície z fondu bude dochádzať na dennej báze od začiatku prvého mesiaca v poistnom roku, 
ktorý si poistník zvolil ako začiatok presunu investície z fondu.
(5) Pre účely presunu investície z fondu sa hodnotou investície v danom fonde rozumie súčin
počtu akumulačných podielových jednotiek tohto fondu a ich predajnej ceny platnej k okamžiku
porovnania, či došlo ku splneniu podmienky pre presun investície z fondu.
(6) Výškou vložených finančných prostriedkov do daného fondu sa rozumie súhrn poistného
(vrátane mimoriadneho poistného) investovaného do nákupu akumulačných podielových jednotiek 
tohto fondu zvýšený o hodnotu prevodov akumulačných jednotiek do tohto fondu z iných fondov 
a znížený o uskutočnené zrážky rizikového poistného, administratívne poplatky a ďalšie poplatky 
podľa Obchodných podmienok 0510 ES SK. Výška vložených finančných prostriedkov nebude 
znížená o uskutočnené čiastočné odkupy a prevody akumulačných podielových jednotiek do iných 
fondov. Po realizácii presunu investície z fondu je výška vložených finančných prostriedkov do 
príslušného fondu stanovená na nulu a pre účely ďalšieho výpočtu výšky vložených prostriedkov sa 
zohľadňujú iba zmeny stavu, ktoré nastanú po dátume presunu investície z fondu.
(7) Stratou hodnoty podielových jednotiek sa rozumie rozdiel medzi hodnotou investície podľa ods. 
(5) a výškou vložených finančných prostriedkov podľa ods. (6).
(8) Pre každý fond uvedený v Obchodných podmienkach 0510 ES SK (okrem Peňažného fondu 
AXAF01S a fondu Sérenité 90) bude pre účely presunu investície z fondu v týchto Obchodných 
podmienkach stanovený limit pre podiel straty hodnoty podielových jednotiek podľa ods. (7) 
a vložených finančných prostriedkov podľa ods. (6).
(9) Porovnanie, či došlo ku splneniu podmienky pre presun investície z fondu, uskutočni

poisťovateľ denne pre jednotlivé fondy. Pokiaľ podiel straty hodnoty podielových jednotiek
a vložených finančných prostriedkov dosiahne, resp. prekročí limit stanovený podľa ods. (7)
v Obchodných podmienkach, poisťovateľ uskutoční prevod všetkých akumulačných podielových
jednotiek z tohto fondu do fondu Sérenité 90 alebo do fondu s podobnou investičnou stratégiou.
Pokyn na presunutie bude automaticky uskutočnený ku dňu, kedy strata hodnoty dosiahne, resp. 
prekročí stanovený limit.
(10) Prevody podielových jednotiek nepodliehajú poplatkom podľa Obchodných podmienok 0510 
ES SK.
(11) Nové investície budú i naďalej alokované do fondov podľa alokačného pomeru stanoveného
poistníkom.
(12) Právo poistníka na prevody podielových jednotiek podľa článku 3.8. Poistných podmienok
0510 SK týmto nie je ovplyvnené.
(13) Poistník môže dohodnúť presun investície z fondu súčasne so zamykaním výnosov podľa čl. 9.
Pokiaľ si poistník zvolí súčasne zamykanie výnosov i presun investície z fondu, časové obdobie pre 
obe tieto možnosti musí byť totožné.
(14) Presun investície z fondu a realokácia podľa čl. 9 nemôžu prebiehať súčasne.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie 0511 SK sú účinné od 
1. mája 2011.
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