
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok pre Ïivot-
né poistenie (ìalej len „VPP“) sa poisÈovateºom rozumie
Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s., Lamaãská cesta 3/A,
841 04 Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vloÏka ã.: 1325/B, SpoloãnosÈ patrí do skupiny
Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín
poisÈovní veden˘m ISVAP pod ã. 26 (ìalej len „poisÈovateº“).
Îivotné poistenie sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami
Obãianskeho zákonníka (ìalej aj „OZ“), t˘mito VPP,
ustanoveniami poistnej zmluvy a/alebo zmluvn˘mi ustanove-
niami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k po-
istnej zmluve pripojené.

SPOLOâNÉ USTANOVENIA

DRUHY POISTENIA

âlánok 1

1. PoisÈovateº v rámci Ïivotného poistenia uzatvára:
a) poistenie pre prípad smrti,
b) poistenie pre prípad doÏitia,
c) poistenie pre prípad smrti alebo doÏitia.

2. PoisÈovateº môÏe uzatváraÈ aj iné druhy poistenia. Pokiaº
také poistenie nie je upravené zvlá‰tnymi predpismi alebo
poistnou zmluvou, platia pre neho ustanovenia t˘chto
v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok, ktoré sú mu povahou
a úãelom najbliÏ‰ie.

âlánok 2

V jednej poistnej zmluve je moÏné uzatvoriÈ so Ïivotn˘m pois-
tením aj ìal‰ie druhy poistení. Pre tieto potom platia v‰e-
obecné poistné podmienky príslu‰ného druhu poistenia.

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY

âlánok 3

1. Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keì je podpí-
saná oboma zmluvn˘mi stranami.

2. V‰etky právne úkony t˘kajúce sa poistnej zmluvy, musia
byÈ vykonané písomnou formou.

âlánok 4

Písomn˘mi otázkami poisÈovateºa, t˘kajúcimi sa uzatvárané-
ho poistenia, sú v‰etky otázky nevyhnutné k uzatvoreniu
poistnej zmluvy. T˘mito otázkami sú aj otázky, t˘kajúce sa
zdravotného stavu poisteného a toho, kto s poisÈovateºom
uzatvára poistnú zmluvu (ìalej len „poistník“).

OPRÁVNENIE POISËOVATEªA ZISËOVAË
A PRESKÚMAË ZDRAVOTN¯ STAV

âlánok 5

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na základe
správ vyÏiadan˘ch od lekára, u ktorého sa lieãili, taktieÏ
aj prehliadkou, prípadne vy‰etrením u lekára, ktorého
poisÈovateº sám urãil.

2. Súhlas na zisÈovanie a preskúmavanie zdravotného stavu
dáva poisten˘ alebo poistník, podpisom poistnej zmluvy 
a podpisom na oznámení poistnej udalosti.

3. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav osôb uveden˘ch v ods. 1 pri uzatváraní poistnej
zmluvy, pri vykonávaní zmien v uzatvorenej poistnej
zmluve a pri vybavovaní poistnej udalosti.

4. Skutoãnosti, o ktor˘ch sa poisÈovateº pri zisÈovaní zdravot-
ného stavu dozvie, môÏe pouÏiÈ len pre vlastnú potrebu.

POISTNÁ DOBA, ZAâIATOK POISTENIA,
KONIEC POISTENIA

âlánok 6

1. Dobu poistenia (ìalej len „poistná doba“) je moÏné
dohodnúÈ na presne stanovenú dobu (s dohodnut˘m kon-
com poistenia) alebo na dobu neurãitú.

2. Poistenie zaãína o 00.00 hod. dÀa dojednaného ako za-
ãiatok poistenia, ak nebolo úãastníkmi dohodnuté, Ïe
zaãne uzatvorením poistnej zmluvy.

3. U poistení uzatvoren˘ch na presne stanovenú dobu konãí
poistenie o 24.00 hod. dÀa dojednaného ako koniec pois-
tenia.

POISTNÉ SUMY

âlánok 7

PoisÈovateº má právo urãiÈ pre jednotlivé sadzby Ïivotného
poistenia najniÏ‰ie a najvy‰‰ie poistné sumy, na ktoré je
moÏné poistenie uzatvoriÈ.

POISTNÉ, PLATENIE POISTNÉHO

âlánok 8

1. Poistné je cena za poskytovanie poistnej ochrany.
2. Poistné sa podºa uzatvorenej poistnej zmluvy platí naraz

za celú poistnú dobu (ìalej len „jednorazové poistné“)
alebo v pravideln˘ch poistn˘ch obdobiach (ìalej len
„beÏné poistné“). Poistn˘m obdobím sa rozumie dohod-
nuté ãasové obdobie, za ktoré sa platí poistné.

3. V˘‰ka a splatnosÈ poistného je uvedená v poistnej zmluve.
V˘‰ka poistného sa pre jednotlivé druhy poistenia urãuje
podºa sadzieb stanoven˘ch poisÈovateºom.

4. Pokiaº v˘‰ka poistného závisí od vstupného veku pois-
teného, za jeho vstupn˘ vek sa pre úãely stanovenia 
poistného povaÏuje rozdiel medzi kalendárnym rokom
zaãiatku poistenia a kalendárnym rokom narodenia pois-
teného.

5. Pokiaº bolo v dôsledku nesprávneho uvedenia dátumu
narodenia nesprávne stanovené poistné, poistná doba
alebo poistná suma, má poisÈovateº právo plnenie zo
zmluvy zníÏiÈ v pomere v˘‰ky poistného, ktoré bolo
platené, k správnej v˘‰ke poistného.

6. Ak je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisÈovateºom
uzatvorila poistnú zmluvu, v ome‰kaní s platením poist-
ného, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ úrok z ome‰-
kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

7. Prípadné prebytky poistného pouÏije poisÈovateº k zv˘-
hodneniu poistenia formou zv˘‰enia príspevku zábrany
‰kôd alebo na zníÏenie sadzieb poistného, zv˘‰enie
poistn˘ch súm, prípadne na roz‰írenie poistenia.

âlánok 9

Poistné za poistenie s beÏn˘m poistn˘m sa platí poãas 
dojednanej poistnej doby. PoisÈovateº môÏe urãiÈ sadzby 
poistenia, za ktoré je moÏné poistné platiÈ poãas krat‰ej 
doby.

OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO

âlánok 10

1. V poistení pre prípad smrti, v poistení pre prípad 
doÏitia alebo v poistení pre prípad smrti alebo doÏitia je
poistník osloboden˘ od povinnosti platiÈ beÏné poistné, ak
v prie behu trvania poistenia, najskôr v‰ak po dvoch
rokoch od uzatvorenia poistnej zmluvy, bol poistenému,
podºa predpisov o sociálnom zabezpeãení, priznan˘ pln˘
invalidn˘ dôchodok, ak nebolo v poistnej zmluve dohod-
nuté inak.

2. Splnenie podmienky dvoch rokov sa nevyÏaduje, po-
kiaº bol pln˘ invalidn˘ dôchodok priznan˘ v˘luãne 
v dôsledku úrazu, ktor˘ spæÀa podmienky uvedené vo
v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach pre úrazové poiste-
nie a ku ktorému do‰lo najskôr po dohodnutom zaãiatku
poistenia.

3. Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté aj úrazové poistenie,
vzÈahuje sa oslobodenie od platenia poistného aj na beÏné
poistné za toto úrazové poistenie, pokiaº nebolo v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

4. Oslobodenie od platenia poistného zaãína dÀom naj-
bliÏ‰ej splatnosti poistného po priznaní plného invalid-
ného dôchodku a vzÈahuje sa na jeden rok trvania poiste-
nia. DÀom priznania plného invalidného dôchodku sa
rozumie deÀ, resp. dátum, ktor˘ je uveden˘ vo v˘roku
rozhodnutia oprávneného orgánu ako deÀ, od ktorého sa
priznáva pln˘ invalidn˘ dôchodok. Oslobodenie od plate-
nia poistného sa predlÏuje vÏdy na ìal‰í rok na základe
skutoãnosti, Ïe nárok na poberanie plného invalidného
dôchodku trvá. Oslobodenie od platenia poistného konãí
najneskôr uplynutím doby, na ktorú bolo platenie poist-
ného dohodnuté, pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohod-
nuté inak.

5. Poistník je na ÏiadosÈ poisÈovateºa povinn˘ preukázaÈ, Ïe
poistenému je pln˘ invalidn˘ dôchodok vyplácan˘
i naìalej.

DÔSLEDKY NEPLATENIA POISTNÉHO

âlánok 11

1. Pokiaº nebolo jednorazové poistné alebo beÏné poistné za
prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo
dÀa jeho splatnosti, poistenie zaniká v súlade s § 801 
ods. 1 Obãianskeho zákonníka.

2. Poistenie zanikne v súlade s § 801 ods. 2 Obãianskeho
zákonníka aj tak, Ïe beÏné poistné za ìal‰ie poistné obdo-
bie splatné poãas prv˘ch dvoch rokov trvania poistenia
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia
v˘zvy poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doruãením v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa
obsahuje upozornenie, Ïe poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len ãasÈ poist-
ného. V˘zva poisÈovateºa na zaplatenie poistného v súlade
s § 801 ods. 2 Obãianskeho zákonníka sa povaÏuje za
doruãenú, ak je doruãovaná na adresu uvedenú v poistnej
zmluve a adresát ju prijal alebo odmietol prijaÈ alebo
dÀom, keì ju po‰ta vrátila odosielajúcej strane ako nedo-
ruãenú.

3. Pokiaº bolo za poistenie s beÏn˘m poistn˘m zaplatené
poistné aspoÀ za dva roky a pri poistení pohrebu aspoÀ za
prvé poistné obdobie a pokiaº nebolo poistné za ìal‰ie
poistné obdobie zaplatené v stanovenej dobe, mení sa po-
istenie na poistenie so zníÏenou poistnou sumou (redukcia
poistnej sumy), so zníÏen˘m dôchodkom (redukcia dô-
chodku) alebo so skrátenou poistnou dobou (redukcia po-
istnej doby), a to bez povinnosti platiÈ ìal‰ie poistné.
K redukcii dôjde o 00.00 hod. prvého dÀa po dobe, ktorej
uplynutím poistenie inak zaniká pre neplatenie poistného,
ak sa poistník a poisÈovateº nedohodnú inak.

4. Pokiaº je zníÏená poistná suma men‰ia ako 1 500,- Sk/
49,79 EUR, prípadne je zníÏen˘ dôchodok men‰í ako 
250,- Sk/8,30 EUR, bude poistenie premenené na poiste-
nie so skrátenou poistnou dobou, uplynutím ktorej poiste-
nie zaniká.

5. Poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo uzatvorené na
presne stanoven˘ poãet rokov, pre neplatenie poistného
zaniká.

ZMENA POISTENIA

âlánok 12

Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ uza-
tvoreného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného poiste-
nia aÏ z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od zmluvne dohod-
nutého dÀa, najskôr v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po
uzatvorení dohody.

POISTNÁ UDALOSË

âlánok 13

1. Poistnou udalosÈou v Ïivotnom poistení sa rozumie smrÈ
poisteného alebo jeho doÏitie sa dÀa uvedeného v zmluve
ako koniec poistenia, resp. zaãiatok v˘platy dôchodku
alebo iná skutoãnosÈ uvedená v zmluve.

2. Poistenie sa t˘ka poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú poãas
trvania poistenia.

3. Územná platnosÈ poistenia nie je obmedzená.

PLNENIE POISËOVATEªA

âlánok 14

Z poistenia poisÈovateº poskytuje jednorazové plnenie alebo
vypláca dôchodok, a to podºa toho, ão bolo dohodnuté.

âlánok 15

1. Ak bolo dohodnuté plnenie vo forme dôchodku, dôchodok
sa vypláca v dohodnut˘ch obdobiach.

2. Prv˘ dôchodok je splatn˘ v prv˘ deÀ mesiaca, ktor˘ nasle-
duje po mesiaci, v ktorom do‰lo k poistnej udalosti. KaÏd˘
ìal‰í dôchodok je splatn˘ v prv˘ deÀ dohodnutého obdo-
bia.

3. Dôchodok sa vypláca poistenému alebo tomu, komu
vzniklo právo na v˘platu dôchodku poãas dohodnutej
doby.
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4. Ten, komu vznikne právo na v˘platu dôchodku, je povinn˘
predloÏiÈ doklady, ktoré vyÏaduje poisÈovateº na v˘platu
dôchodku, podrobiÈ sa na vyzvanie poisÈovateºa lekárskej
prehliadke a oznámiÈ zmeny, ktoré majú vplyv na v˘platu
dôchodku. Pokiaº tieto povinnosti nie sú splnené, poisÈo-
vateº s v˘platou dôchodku nezaãne, prípadne vyplácanie
aÏ do ich splnenia pozastaví.

âlánok 16

1. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v slo-
venskej mene, pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

2. Plnenie je splatné do pätnástich dní, akonáhle poisÈovateº
skonãil ‰etrenie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnos-
ti poisÈovateºa plniÈ. PoisÈovateº poskytne poistenému 
na poÏiadanie podºa § 797 ods. 3 Obãianskeho zákonníka
primeranú zálohu.

OBMEDZENIE PLNENIA POISËOVATEªA

âlánok 17

PoisÈovateº nie je povinn˘ plniÈ z poistn˘ch udalostí, ku kto-
r˘m dôjde v dôsledku alebo v súvislosti s vojnovou udalosÈou
alebo obãianskou vojnou. ëalej poisÈovateº nie je povinn˘
plniÈ z poistnej udalosti, ku ktorej dôjde v súvislosti s obãian-
skymi nepokojmi, na ktor˘ch sa poisten˘ priamo podieºal.
V tak˘chto prípadoch vyplatí poisÈovateº osobe, ktorej smrÈou
poisteného vzniklo právo na plnenie, sumu zodpovedajúcu
hodnote poistenia. Hodnotu poistenia stanoví poisÈovateº
podºa poistno-technick˘ch zásad.

âlánok 18

PoisÈovateº je oprávnen˘ podºa okolností zníÏiÈ poistné plne-
nie, najviac v‰ak o jednu polovicu, ak poisten˘ zomrel 
a) v súvislosti s konaním pod vplyvom alkoholu alebo ná-

vykov˘ch látok a okolnosti takéhoto prípadu to odôvod-
Àujú,

b) v súvislosti s konaním, ktor˘m inému spôsobil ÈaÏkú ujmu
na zdraví alebo smrÈ alebo ktor˘m poru‰il in˘ dôleÏit˘ záu-
jem spoloãnosti.

âlánok 19

Fyzická osoba, ktorej má smrÈou poisteného vzniknúÈ právo
na plnenie poisÈovateºa, toto právo nenadobudne, ak spôso-
bila poistenému smrÈ úmyseln˘m trestn˘m ãinom, zo spácha-
nia ktorého ju súd uznal vinn˘m.

âlánok 20 

Ak nastane smrÈ samovraÏdou poisteného
a) do dvoch rokov trvania poistenia, poisÈovateº neposkytne

poistné plnenie,
b) po dvoch rokoch trvania poistenia, poisÈovateº vyplatí

poistné plnenie tomu, komu vzniklo právo na plnenie.

ZÁNIK POISTENIA

âlánok 21

1. V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 Obãianskeho zákon-
níka môÏe toto poistenie vypovedaÈ poistník ku koncu
poistného obdobia.V˘poveì musí byÈ poisÈovateºovi doru-
ãená aspoÀ ‰esÈ t˘ÏdÀov pred uplynutím poistného obdo-
bia.

2. V súlade s ustanovením § 800 ods. 2 Obãianskeho zákon-
níka sa dojednáva, Ïe toto poistenie môÏu vypovedaÈ
poistník aj poisÈovateº, a to do dvoch mesiacov od uzatvo-
renia poistnej zmluvy, s osemdennou v˘povednou lehotou.

3. Pokiaº poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podºa 
§ 802 ods. 1 Obãianskeho zákonníka, vráti poisÈovateº
poistníkovi zaplatené poistné zníÏené o náklady, ktoré
vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Osoba,
ktorej bolo poistné plnenie vyplatené je povinná vrátiÈ
poisÈovateºovi to, ão bolo zo zmluvy plnené.

4. Pokiaº poistenie zanikne odmietnutím plnenia podºa 
§ 802 ods. 2 Obãianskeho zákonníka, poisÈovateº poistné
do zániku poistenia nevracia.

5. Pokiaº poistenie zanikne z iného dôvodu ako je uvedené 
v ods. 1 a 2, nie v‰ak preto, Ïe poistnou udalosÈou zanikol
dôvod ìal‰ieho poistenia, je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ
zostávajúcu ãasÈ beÏného poistného.

âlánok 22

1. Pokiaº bolo pri poistení s beÏn˘m poistn˘m zaplatené
poistné aspoÀ za dva roky alebo ak ide o poistenie 
s jednorazov˘m poistn˘m, dohodnut˘m na dobu dlh‰iu
ako jeden rok, alebo o poistenie s redukovanou poistnou
sumou, má poistník právo, aby poisÈovateº na jeho ÏiadosÈ

poistenie zru‰il s v˘platou odkupnej hodnoty.Toto právo
nie je u poistenia pre prípad smrti, ktoré bolo dohodnuté
na presne stanovenú dobu a u poistenia, z ktorého sa vy-
pláca dôchodok, pokiaº v zmluve nebolo dohodnuté inak.

2. Poistenie zaniká dÀom, kedy poisÈovateº poukázal odkup-
nú hodnotu.

3. Pri zmene poistenia so súãasnou v˘platou odkupnej hod-
noty pôvodné poistenie zaniká o 00.00 hod. dÀa úãinnos-
ti dohody o zmene.

âlánok 23

ZníÏenú poistnú sumu, zníÏen˘ dôchodok alebo skrátenú
poistnú dobu a v˘‰ku odkupnej hodnoty stanoví poisÈovateº
podºa poistno-technick˘ch zásad.

Zvlá‰tne ustanovenia

POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI

âlánok 24

Z poistenia pre prípad smrti vyplatí poisÈovateº na základe
písomnej Ïiadosti poistné plnenie tomu, komu vzniklo právo
na plnenie smrÈou poisteného poãas doby trvania poistenia.

POISTENIE PRE PRÍPAD DOÎITIA

âlánok 25

1. Z poistenia pre prípad doÏitia vyplatí poisÈovateº na zák-
lade písomnej Ïiadosti poisteného poistné plnenie, ak sa
poisten˘ doÏije dÀa uvedeného v zmluve ako koniec pois-
tenia, resp. dÀa splatnosti dôchodku.

2. Pokiaº sa poisten˘ nedoÏije tohto dÀa, vyplatí poisÈovateº
tomu, komu smrÈou poisteného vzniklo právo na plnenie,
sumu vo v˘‰ke zaplateného poistného, ak to bolo v poist-
nej zmluve dohodnuté.

POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI ALEBO DOÎITIA

âlánok 26

Z poistenia pre prípad smrti alebo doÏitia vyplatí poisÈovateº
na základe písomnej Ïiadosti poistné plnenie tomu, komu
vzniklo právo na plnenie smrÈou poisteného v dobe trvania
poistenia. Na základe písomnej Ïiadosti poisteného vyplatí
poisÈovateº poistné plnenie, ak sa poisten˘ doÏije dÀa uve-
deného v zmluve ako koniec poistenia, resp. dÀa splatnosti
dôchodku.

Prechodné ustanovenia

âlánok 27

Do dÀa 31.12.2008 vrátane, je hlavnou menou pre úãely t˘ch-
to VPP slovenská koruna a informatívnou menou je euro. Odo
dÀa 1.1.2009 vrátane, je hlavnou menou pre úãely t˘chto VPP
euro a informatívnou menou je slovenská koruna. Pre potre-
by duálneho zobrazenia finanãn˘ch hodnôt v t˘ch to VPP bol
pouÏit˘ konverzn˘ kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Závereãné ustanovenia

âlánok 28

1. Od ustanovenia t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok
je moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.

2. Tieto VPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 
a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãin-
nosti t˘chto VPP.
Zmena sídla poisÈovateºa uvedená v úvodn˘ch ustanove-
niach t˘chto VPP je úãinná od 1. 9. 2011.
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ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok pre úra-
zové poistenie (ìalej len „VPP“) sa poisÈovateºom rozumie
Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s., Lamaãská cesta 3/A, 841 04
Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vloÏka ã.: 1325/B, SpoloãnosÈ patrí do skupiny Generali, ktorá
je uvedená v Talianskom zozname skupín poisÈovní veden˘m
ISVAP pod ã. 26 (ìalej len „poisÈovateº“). Úrazové poistenie
sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka
(ìalej aj „OZ“), t˘mito VPP, ustanoveniami poistnej zmluvy
a/alebo zmluvn˘mi ustanoveniami, na ktoré sa poistná zmlu-
va odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené.

SPOLOâNÉ USTANOVENIA

DRUHY POISTENIA

âlánok 1

1. PoisÈovateº poskytuje z úrazového poistenia nasledujúce
plnenia:
a) za smrÈ spôsobenú úrazom,
b) za trvalé následky úrazu,
c) za dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia

spôsobeného úrazom.
2. PoisÈovateº môÏe z úrazového poistenia poskytovaÈ aj iné

druhy plnenia. Pokiaº tieto druhy plnenia nie sú upravené
zvlá‰tnymi predpismi alebo poistnou zmluvou, platia pre
ne ustanovenia t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok,
ktoré sú im povahou a úãelom najbliÏ‰ie.

3. Obsah poistnej zmluvy urãuje, ãi sa poistenie vzÈahuje na
v‰etky uvedené druhy plnenia alebo len na niektoré z nich.

âlánok 2

Úrazové poistenie je moÏné uzatvoriÈ v jednej poistnej zmlu-
ve spolu s ìal‰ími druhmi poistenia. Pre ne v‰ak potom platia
v‰eobecné poistné podmienky príslu‰ného druhu poistenia.

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY

âlánok 3

1. Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keì je pod-
písaná oboma zmluvn˘mi stranami.

2. V‰etky právne úkony t˘kajúce sa poistnej zmluvy, musia
byÈ vykonané písomnou formou.

âlánok 4

Písomn˘mi otázkami poisÈovateºa, t˘kajúcimi sa uzatvára-
ného poistenia, sú v‰etky otázky nevyhnutné k uzatvoreniu
poistnej zmluvy. T˘mito otázkami sú aj otázky t˘kajúce sa
zdravotného stavu poisteného a toho, kto s poisÈovateºom
uzatvára poistnú zmluvu (ìalej len „poistník“).

OPRÁVNENIE POISËOVATEªA ZISËOVAË
A PRESKÚMAË ZDRAVOTN¯ STAV

âlánok 5

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na základe
správ vyÏiadan˘ch od lekára, u ktorého sa lieãili, taktieÏ aj
prehliadkou, prípadne vy‰etrením u lekára, ktorého pois-
Èovateº sám urãil.

2. Súhlas na zisÈovanie a preskúmavanie zdravotného stavu
dáva poisten˘ alebo poistník, podpisom poistnej zmluvy 
a podpisom na oznámení poistnej udalosti.

3. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav osôb uveden˘ch v ods. 1 pri uzatváraní poistnej
zmluvy, pri vykonávaní zmien v uzatvorenej poistnej zmlu-
ve a pri vybavovaní poistnej udalosti.

4. Skutoãnosti, o ktor˘ch sa poisÈovateº pri zisÈovaní zdravot-
ného stavu dozvie, môÏe pouÏiÈ len pre vlastnú potrebu.

POISTNÁ DOBA, ZAâIATOK POISTENIA,
KONIEC POISTENIA

âlánok 6

1. Dobu poistenia (ìalej len „poistná doba“) je moÏné
dohodnúÈ na presne stanovenú dobu (s dohodnut˘m kon-
com poistenia) alebo na dobu neurãitú.

2. Pokiaº je úrazové poistenie s beÏn˘m poistn˘m uzatvorené
v jednej poistnej zmluve s in˘m druhom poistenia, v kto-
rom je doba platenia poistného krat‰ia ako je poistná
doba, zaniká úrazové poistenie uplynutím doby platenia
poistného.

3. Poistenie zaãína o 00.00 hod. dÀa dojednaného ako za-
ãiatok poistenia, ak nebolo úãastníkmi dohodnuté, Ïe zaã-
ne uzatvorením poistnej zmluvy.

4. U poistení uzatvoren˘ch na presne stanovenú dobu konãí
poistenie o 24.00 hod. dÀa dojednaného ako koniec pois-
tenia.

POISTNÉ SUMY

âlánok 7

PoisÈovateº má právo urãiÈ pre jednotlivé sadzby úrazového
poistenia a druhy poistn˘ch plnení najniÏ‰ie a najvy‰‰ie poist-
né sumy, na ktoré je moÏné poistenie uzatvoriÈ.

POISTNÉ, PLATENIE POISTNÉHO

âlánok 8

1. Poistné je cena za poskytovanie poistnej ochrany.
2. Poistné sa podºa uzatvorenej poistnej zmluvy platí naraz

za celú poistnú dobu (ìalej len „jednorazové poistné“)
alebo v pravideln˘ch poistn˘ch obdobiach (ìalej len
„beÏné poistné“). Poistn˘m obdobím sa rozumie dohod-
nuté ãasové obdobie, za ktoré sa platí poistné.

3. V˘‰ka a splatnosÈ poistného je uvedená v poistnej zmluve.
V˘‰ka poistného sa pre jednotlivé druhy poistenia urãuje
podºa sadzieb stanoven˘ch poisÈovateºom.

4. Ak je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisÈovateºom
uzatvorila poistnú zmluvu, v ome‰kaní s platením poist-
ného, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ úrok z ome‰-
kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

5. Prípadné prebytky poistného pouÏije poisÈovateº k zv˘-
hodneniu poistenia formou zv˘‰enia príspevku zábrany
‰kôd alebo na zníÏenie sadzieb poistného, zv˘‰enie poist-
n˘ch súm, prípadne na roz‰írenie poistenia.

OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO

âlánok 9

1. Ak bolo úrazové poistenie uzatvorené v jednej poistnej
zmluve spolu s poistením pre prípad smrti, poistením 
pre prípad doÏitia alebo s poistením pre prípad smrti 
alebo doÏitia, vzÈahuje sa oslobodenie od platenia poist-
ného podºa ãl. 10 v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok 
pre Ïivotné poistenie aj na beÏné poistné za toto úrazové
poistenie, pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

2. Oslobodenie od platenia poistného sa nevzÈahuje na úra-
zové poistenie uzatvorené ako samostatné poistenie.

DÔSLEDKY NEPLATENIA POISTNÉHO

âlánok 10

1. Pokiaº nebolo jednorazové poistné alebo poistné za prvé
poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dÀa
jeho splatnosti, poistenie zaniká v súlade s § 801 ods. 1
Obãianskeho zákonníka.

2. Poistenie zanikne v súlade s § 801 ods. 2 Obãianskeho
zákonníka aj tak, Ïe poistné za ìal‰ie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia
v˘zvy poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doruãením v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa
obsahuje upozornenie, Ïe poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len ãasÈ poist-
ného. V˘zva poisÈovateºa na zaplatenie poistného v súlade
s § 801 ods. 2 Obãianskeho zákonníka sa povaÏuje za
doruãenú, ak je doruãovaná na adresu uvedenú v poistnej
zmluve a adresát ju prijal alebo odmietol prijaÈ alebo
dÀom, keì ju po‰ta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoruãenú.

ZMENA POISTENIA

âlánok 11

Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ uzat-
voreného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného poistenia
aÏ z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od zmluvne dohod-

nutého dÀa, najskôr v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po
uzatvorení dohody.

POISTNÁ UDALOSË

âlánok 12

1. Poistnou udalosÈou v úrazovom poistení sa rozumie ne-
oãakávané a náhle pôsobenie vonkaj‰ích síl alebo vlast-
n˘ch telesn˘ch síl alebo neãakávané a nepreru‰ované
pôsobenie vysok˘ch alebo nízkych vonkaj‰ích teplôt, ply-
nov, pár, Ïiarenia a jedov (s v˘nimkou mikrobiálnych jedov
a imunotoxick˘ch látok), ktoré poistenému v priebehu
poistenia spôsobili telesné po‰kodenie alebo smrÈ.

2. PoisÈovateº plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistené-
mu spôsobené:
a) chorobou, ktorá vznikla v˘luãne následkom úrazu,
b) zhor‰ením následkov úrazu chorobou, ktorou poisten˘

trpel pred úrazom,
c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodn˘ch

zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a te-
tanom po úraze,

d) diagnostick˘mi lieãebn˘mi a preventívnymi zákrokmi
za úãelom lieãenia následkov úrazu,

3. Za úraz sa nepovaÏuje samovraÏda, pokus o Àu a úmysel-
né sebapo‰kodenie.

âlánok 13

1. Poistenie sa t˘ka poistn˘ch udalostí, ktoré vzniknú poãas
trvania poistenia.

2. Územná platnosÈ poistenia nie je obmedzená.
3. Pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzÈa-

huje sa poistenie na úrazy poisteného, ku ktor˘m dôjde 
pri akejkoºvek ãinnosti, s v˘nimkou ãinností uveden˘ch 
v ãl. 21.

âlánok 14

PoisÈovateº neplní:
a) za vznik a zhor‰enie k˘l (hernií), nádorov v‰etk˘ch

druhov a pôvodu, za vznik a zhor‰enie aseptick˘ch zá-
palov ‰ºachov˘ch po‰iev, svalov˘ch úponov, mazov˘ch
po‰iev, epikondylitíd a za prietrÏ medzistavcovej plat-
niãky,

b) za infekãnú chorobu, aj keì bola prenesená zranením 
a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaº ne-
majú povahu úrazu podºa ãl. 12,

c) za následky diagnostick˘ch, lieãebn˘ch a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli prevedené za úãelom lieãenia
následkov úrazu,

d) ak nastane v dôsledku úrazu zhor‰enie zdravotného
stavu alebo sa prejaví choroba.

POVINNOSTI POISTENÉHO

âlánok 15

1. PovinnosÈou poisteného je bez zbytoãného odkladu vy-
hºadaÈ po úraze lekárske o‰etrenie, lieãiÈ sa podºa pokynov
lekára a ak to poisÈovateº vyÏaduje, daÈ sa na jeho nákla-
dy vy‰etriÈ lekárom, ktorého poisÈovateº urãil.

2. V prípade pochybností je povinnosÈou poisteného
preukázaÈ, Ïe k úrazu do‰lo.

3. V prípade, Ïe poisten˘ vyÏaduje kontrolné vy‰etrenie, je
povinn˘ zná‰aÈ náklady tohto vy‰etrenia. Pokiaº na zák-
lade kontrolného vy‰etrenia poisÈovateº poskytne ìal‰ie
plnenie, náklady na kontrolné vy‰etrenie budú poistenému
vrátené.

PLNENIE POISËOVATEªA

âlánok 16

Z poistenia poisÈovateº poskytuje jednorazové plnenie alebo
vypláca dôchodok, a to podºa toho, ão bolo dohodnuté.

âlánok 17

1. Ak bolo dohodnuté plnenie vo forme dôchodku, dôchodok
sa vypláca v dohodnut˘ch obdobiach.

2. Prv˘ dôchodok je splatn˘ v prv˘ deÀ mesiaca, ktor˘ nasle-
duje po mesiaci, v ktorom do‰lo k poistnej udalosti.

3. Dôchodok sa vypláca poistenému alebo tomu, komu
vzniklo právo na v˘platu dôchodku poãas dohodnutej
doby.
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âlánok 18

1. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v slo-
venskej mene, pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

2. Plnenie je splatné do pätnástich dní, akonáhle poisÈovateº
skonãil ‰etrenie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnos-
ti poisÈovateºa plniÈ. PoisÈovateº poskytne poistenému na
poÏiadanie podºa § 797 ods. 3 Obãianskeho zákonníka
primeranú zálohu.

OBMEDZENIE PLNENIA POISËOVATEªA

âlánok 19

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ podºa okolností zníÏiÈ svoje plne-
nie, najviac v‰ak o jednu polovicu:
a) ak dôjde k úrazu poisteného v súvislosti s jeho kona-

ním, pre ktoré bol súdom uznan˘ vinn˘m zo spáchania
trestného ãinu,

b) ak poisten˘ zomrel v súvislosti s konaním, ktor˘m spô-
sobil inému ÈaÏkú ujmu na zdraví alebo smrÈ alebo
ktor˘m poru‰il in˘ dôleÏit˘ záujem spoloãnosti,

c) ak do‰lo k úrazu poisteného následkom poÏitia alko-
holu alebo návykov˘ch látok a okolnosti tohto prípadu
to odôvodÀujú. Ak mal tento úraz za následok smrÈ
poisteného, zníÏi poisÈovateº svoje plnenie len vtedy, ak
k tomuto úrazu poisteného do‰lo v súvislosti s jeho
konaním, uveden˘m pod písmenom b).

2. Ak bol trestn˘ ãin podºa ods. 1 písm. a) spáchan˘ pois-
ten˘m úmyselne a okolnosti tohto prípadu to odôvodÀujú,
môÏe poisÈovateº zníÏiÈ poistné plnenie o viac neÏ o po-
lovicu a ak bol tento trestn˘ ãin obzvlá‰È závaÏn˘m úmy-
seln˘m trestn˘m ãinom, nie je poisÈovateº povinn˘ plniÈ.

âlánok 20

Fyzická osoba, ktorej má smrÈou poisteného vzniknúÈ právo
na plnenie poisÈovateºa, toto právo nenadobudne, ak spôso-
bila poistenému smrÈ úmyseln˘m trestn˘m ãinom, zo spácha-
nia ktorého ju súd uznal vinn˘m.

âlánok 21

PoisÈovateº neplní z poistn˘ch udalostí, ku ktor˘m dôjde:
a) v dôsledku alebo v súvislosti s vojnovou udalosÈou

alebo obãianskou vojnou,
b) v súvislosti s obãianskymi nepokojmi, na ktor˘ch sa

poisten˘ priamo podieºal,
c) priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej

energie,
d) v súvislosti s riadením motorového vozidla pri automo-

bilov˘ch alebo motocyklov˘ch súÈaÏiach a pri ich
príprave. PoisÈovateº nie je povinn˘ plniÈ ani v prí-
padoch, keì sa poisten˘ zúãastnil t˘chto súÈaÏí alebo
prípravy na ne ako spolujazdec,

e) ak vykonáva poisten˘ ãinnosÈ pilota alebo iného ãlena
posádky lietadla s v˘nimkou toho, ak vykonáva túto
ãinnosÈ ako svoje povolanie na palube dopravného
lietadla leteckej spoloãnosti prepravujúcej osoby alebo
náklad, pri lietaní s bezmotorov˘mi lietadlami, vetroÀ-
mi s pomocn˘m motorom a ultraºahk˘mi lietadlami, pri
závesnom lietaní, paraglidingu a lietaní v balónoch, pri
zoskokoch a letoch s padákom z lietadiel a v˘‰in,

f) pri v˘kone horolezeckého ‰portu,
g) pri skokoch na lane.

ZÁNIK POISTENIA

âlánok 22

1. V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 a 3 Obãianskeho zá-
konníka môÏu toto poistenie vypovedaÈ poistník aj poisÈo-
vateº ku koncu poistného obdobia.V˘poveì musí byÈ
doruãená aspoÀ ‰esÈ t˘ÏdÀov pred uplynutím poistného
obdobia.

2. V súlade s ustanovením § 800 ods. 2 Obãianskeho zákon-
níka môÏu toto poistenie vypovedaÈ poistník aj poisÈo-
vateº, a to do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej
zmluvy, s osemdennou v˘povednou lehotou.

3. Pokiaº poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podºa 
§ 802 ods. 1 Obãianskeho zákonníka, vráti poisÈovateº
poistníkovi zaplatené poistné zníÏené o náklady, ktoré
vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Osoba,
ktorej bolo poistné plnenie vyplatené je povinná vrátiÈ
poisÈovateºovi to, ão bolo zo zmluvy plnené.

4. Pokiaº poistenie zanikne odmietnutím plnenia podºa § 802
ods. 2 Obãianskeho zákonníka, poisÈovateº poistné do
zániku poistenia nevracia.

5. Pokiaº poistenie zanikne z iného dôvodu ako je uvedené 
v ods. 1 a 2, nie v‰ak preto, Ïe poistnou udalosÈou zanikol
dôvod ìal‰ieho poistenia, je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ
zostávajúcu ãasÈ beÏného poistného.

âlánok 23

1. Pokiaº bolo pri poistení s jednorazov˘m poistn˘m uza-
vret˘m na dobu dlh‰iu ako jeden rok zaplatené poistné,
má poistník právo, aby poisÈovateº na jeho ÏiadosÈ poiste-
nie zru‰il s v˘platou odkupnej hodnoty.

2. Poistenie zaniká dÀom, kedy poisÈovateº poukázal odkup-
nú hodnotu.

3. Pri zmene poistenia s jednorazov˘m poistn˘m a so súãas-
nou v˘platou odkupnej hodnoty pôvodné poistenie zaniká
o 00.00 hod. dÀa úãinnosti dohody o zmene.

ZVLÁ·TNE USTANOVENIA

URâENIE V¯·KY PLNENIA

âlánok 24

1. V˘‰ku plnenia za dobu nevyhnutného lieãenia telesného
po‰kodenia spôsobeného úrazom a za trvalé následky
úrazu urãuje poisÈovateº podºa zásad uveden˘ch ìalej 
v ãl. 25 a 26, v prepoãtov˘ch tabuºkách a tabuºkách pre
hodnotenie telesného po‰kodenia v úrazovom poistení
(ìalej len „oceÀovacie tabuºky“), do ktor˘ch má poisten˘
právo u poisÈovateºa nahliadnuÈ a podºa uzatvorenej
poistnej zmluvy.

2. OceÀovacie tabuºky môÏe poisÈovateº dopæÀaÈ a meniÈ
v závislosti od v˘voja lekárskej vedy alebo lekárskej praxe.

3. V˘‰ku plnenia urãuje poisÈovateº podºa oceÀovacích tabu-
liek platn˘ch v ãase vzniku poistnej udalosti.

4. V˘‰ku plnenia za smrÈ následkom úrazu urãuje poisÈovateº
podºa zásad uveden˘ch v ãl. 27 a podºa uzatvorenej poist-
nej sumy.

PLNENIE ZA DOBU NEVYHNUTNÉHO LIEâENIA

âlánok 25

1. Ak dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá je podºa po-
znatkov vedy obvykle nevyhnutná k zahojeniu alebo
ustáleniu telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom
(ìalej len „priemerná doba nevyhnutného lieãenia“) je
dlh‰ia neÏ dva t˘Ïdne, vyplatí poisÈovateº z poistnej sumy
toºko percent, koºko percent podºa oceÀovacej tabuºky A
zodpovedá plneniu za priemernú dobu nevyhnutného
lieãenia tohto telesného po‰kodenia.

2. Ak nie je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému spô-
sobené úrazom, uvedené v oceÀovacej tabuºke A, urãí sa
v˘‰ka plnenia podºa doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je
primeraná povahe a rozsahu tohto telesného po‰kodenia
(ìalej len „primeraná doba nevyhnutného lieãenia“),
v t˘chto prípadoch poisÈovateº plní vtedy, ak je primeraná
doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia ako dva t˘Ïdne. Plne-
nie za primeranú dobu nevyhnutného lieãenia telesného
po‰kodenia spôsobeného úrazom urãí poisÈovateº vo
v˘‰ke toºk˘ch percent z poistnej sumy, koºk˘m percentám
zodpovedá primeraná doba nevyhnutného lieãenia podºa
prepoãtovej tabuºky.

3. Podºa primeranej doby nevyhnutného lieãenia poisÈovateº
plní tieÏ vtedy, ak táto doba presiahne dobu nevyhnutného
lieãenia vlastného telesného po‰kodenia spôsobeného
úrazom, a to:
a) v prípade uvedenom v ãl. 12 ods. 2 písm. a), b), d) o viac

neÏ ‰tyri t˘Ïdne,
b) pre celkov˘ zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá

povahu choroby, o viac neÏ ‰tyri t˘Ïdne.
4. Ak stanovuje tabuºka A percentuálne rozpätie, urãí poisÈo-

vateº v˘‰ku plnenia podºa prepoãtovej tabuºky tak, aby 
v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe 
a rozsahu telesného po‰kodenia, ktoré bolo poistenému
spôsobené úrazom.

5. Do doby nevyhnutného lieãenia sa nezapoãítava doba,
v ktorej sa poisten˘ podroboval obãasn˘m zdravotn˘m
kontrolám alebo rehabilitáciám, ktoré boli zamerané na
zmiernenie bolestí bez následnej zmeny zdravotného
stavu.

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom niekoºko
telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº len za dobu nevyh-
nutného lieãenia toho po‰kodenia, ktoré je hodnotené
najvy‰‰ím percentom.

7. PoisÈovateº plní za priemernú dobu nevyhnutného lieãe-
nia, prípadne za primeranú dobu nevyhnutného lieãenia,
najviac po dobu jedného roka.

8. Za dobu nevyhnutného lieãenia poisÈovateº neplní, ak zo-
mrel poisten˘ do jedného mesiaca odo dÀa úrazu.

PLNENIE ZA TRVALÉ NÁSLEDKY

âlánok 26

1. Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, vyplatí
poisÈovateº z poistnej sumy toºko percent, koºk˘m per-
centám zodpovedá pre jednotlivé telesné po‰kodenia

podºa oceÀovacej tabuºky B rozsah trval˘ch následkov po
ich ustálení a v prípade, Ïe sa neustálili do troch rokov odo
dÀa úrazu, koºk˘m percentám zodpovedá ich stav ku kon-
cu tejto doby. Ak tabuºka B stanovuje percentuálne
rozpätie, urãí poisÈovateº v˘‰ku plnenia tak, aby v rámci
daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu
telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom.

2. Ak nemôÏe poisÈovateº plniÈ podºa ods. 1, pretoÏe trvalé
následky úrazu nie sú po uplynutí ‰iestich mesiacov odo
dÀa vzniku e‰te ustálené, av‰ak uÏ je známe, ak˘ bude ich
minimálny rozsah, poskytne poistenému na jeho poÏia-
danie primeranú zálohu.

3. Ak sa t˘kajú trvalé následky úrazu ãasti tela alebo orgá-
nov, ktoré boli po‰kodené uÏ pred úrazom, zníÏi poisÈo-
vateº svoje plnenie za trvalé následky o toºko percent, koº-
k˘m percentám zodpovedalo predchádzajúce po‰kodenie
urãené podºa oceÀovacej tabuºky B.

4. Ak spôsobil jedin˘ úraz poistenému niekoºko trval˘ch ná-
sledkov, hodnotí poisÈovateº trvalé následky súãtom per-
cent pre jednotlivé následky, najviac v‰ak 100 %.

5. Ak sa t˘kajú jednotlivé následky po jednom alebo via-
cer˘ch úrazoch toho istého údu, orgánu alebo jeho ãasti,
hodnotí ich poisÈovateº ako celok, a to najviac percentom
stanoven˘m v oceÀovacej tabuºke B pre anatomickú alebo
funkãnú stratu príslu‰ného údu, orgánu alebo jeho ãasti.

6. Ak pred v˘platou plnenia za trvalé následky úrazu pois-
ten˘ zomrel, nie v‰ak na následky tohto úrazu, vyplatí
poisÈovateº jeho dediãom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu
trval˘ch následkov úrazu poisteného v dobe smrti, najviac
v‰ak sumu zodpovedajúcu poistnej sume dohodnutej pre
prípad smrti následkom úrazu.

PLNENIE ZA SMRË NÁSLEDKOM ÚRAZU

âlánok 27

1. Ak bola poistenému spôsobená smrÈ úrazom, ktorá nasta-
la najneskôr do troch rokov odo dÀa úrazu, vyplatí poisÈo-
vateº poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu
tomu, komu smrÈou poisteného vzniklo právo na plnenie.

2. Ak v‰ak zomrel poisten˘ na následky úrazu a poisÈovateº
uÏ plnil za trvalé následky tohto úrazu, vyplatí len prí-
padn˘ rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti
následkom úrazu a sumou uÏ vyplatenou.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

âlánok 28

1. Od ustanovenia t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok
je moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.

2. Tieto VPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 a vzÈahu-
jú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto
VPP.
Zmena sídla poisÈovateºa uvedená v úvodn˘ch ustanove-
niach t˘chto VPP je úãinná od 1. 9. 2011.
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ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok pre pois-
tenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii (ìalej len „VPP“) sa
poisÈovateºom rozumie Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s.,
Lamaãská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IâO: 35 709 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ã.: 1325/B, SpoloãnosÈ
patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zoz-
name skupín poisÈovní veden˘m ISVAP pod ã. 26 (ìalej len
„poisÈovateº“). Poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii sa
riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka
(ìalej aj „OZ“), t˘mito VPP, ustanoveniami poistnej zmluvy
a/alebo zmluvn˘mi ustanoveniami, na ktoré sa poistná zmlu-
va odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené.

SPOLOâNÉ USTANOVENIA

DRUH POISTENIA

âlánok 1

PoisÈovateº poskytuje z poistenia denn˘ch dávok pri hospita-
lizácii poistné plnenie vo forme denn˘ch dávok pri pobyte 
v nemocnici, a to v rozsahu vymedzenom poistnou zmluvou 
a t˘mito poistn˘mi podmienkami.

âlánok 2

Poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii je moÏné uzatvoriÈ
v jednej poistnej zmluve spolu s ìal‰ími druhmi poistenia. Pre
ne v‰ak potom platia v‰eobecné poistné podmienky príslu‰-
ného druhu poistenia.

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY

âlánok 3

1. Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keì je pod-
písaná oboma zmluvn˘mi stranami.

2. V‰etky právne úkony t˘kajúce sa poistnej zmluvy, musia
byÈ vykonané písomnou formou.

âlánok 4

Písomn˘mi otázkami poisÈovateºa, t˘kajúcimi sa uzatvá-
raného poistenia, sú v‰etky otázky nevyhnutné k uzatvoreniu
poistnej zmluvy. T˘mito otázkami sú aj otázky, t˘kajúce sa
vykonávaného povolania a zdravotného stavu poisteného 
a toho, kto s poisÈovateºom uzatvára poistnú zmluvu (ìalej
len „poistník“). Poistník a poisten˘ sú povinní pravdivo 
a úplne odpovedaÈ na v‰etky otázky poisÈovateºa, ão platí aj
pri zmene alebo obnove poistenia.

OPRÁVNENIE POISËOVATEªA ZISËOVAË
A PRESKÚMAË ZDRAVOTN¯ STAV

âlánok 5

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na základe
správ vyÏiadan˘ch od lekára, u ktorého sa lieãili, taktieÏ aj
prehliadkou, prípadne vy‰etrením u lekára, ktorého pois-
Èovateº sám urãil.

2. Súhlas na zisÈovanie a preskúmavanie zdravotného stavu
dáva poisten˘ alebo poistník podpisom poistnej zmluvy 
a podpisom na oznámení poistnej udalosti.

3. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav osôb uveden˘ch v ods. 1 pri uzatváraní poistnej
zmluvy, pri vykonávaní zmien v uzatvorenej poistnej
zmluve a pri vybavovaní poistnej udalosti.

4. Skutoãnosti, o ktor˘ch sa poisÈovateº pri zisÈovaní zdra-
votného stavu dozvie, môÏe pouÏiÈ len pre vlastnú po-
trebu.

POISTNÁ DOBA, ZAâIATOK POISTENIA,
KONIEC POISTENIA

âlánok 6

1. Dobu poistenia (ìalej len „poistná doba“) je moÏné do-
hodnúÈ na presne stanovenú dobu (s dohodnut˘m kon
com poistenia) alebo na dobu neurãitú.

2. Poistenie zaãína o 00.00 hod. dÀa dojednaného ako zaãia-
tok poistenia.Ak úãastníci neurãia v poistnej zmluve zaãia-
tok poistenia, poistenie zaãína o 00.00 hod. prvého dÀa 

v mesiaci, ktor˘ nasleduje po dni uzatvorenia poistnej
zmluvy.

3. Poistenie konãí o 24.00 hod. dÀa dojednaného ako koniec
poistenia alebo dÀa, kedy na základe úkonov úãastníkov
alebo vymedzen˘ch skutoãností poistenie zaniklo.

POISTNÉ SUMY

âlánok 7

PoisÈovateº má právo urãiÈ pre jednotlivé sadzby poistenia
denn˘ch dávok pri hospitalizácii najniÏ‰iu a najvy‰‰iu hodno-
tu dennej dávky, na ktorú je moÏné poistenie uzatvoriÈ.

POISTNÉ, PLATENIE POISTNÉHO

âlánok 8

1. Poistné je cena za poskytovanie poistnej ochrany.
2. Poistné sa podºa uzatvorenej poistnej zmluvy platí v pra-

videln˘ch poistn˘ch obdobiach (ìalej len „beÏné poist-
né“), pokiaº to nie je dohodnuté inak. Poistn˘m obdobím
sa rozumie dohodnuté ãasové obdobie, za ktoré sa platí
beÏné poistné. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné
dÀom zaãiatku poistenia. Poistné na ìal‰ie poistné obdo-
bie je splatné vÏdy prvého dÀa ìal‰ieho poistného ob-
dobia.

3. V˘‰ka poistného je uvedená v poistnej zmluve. V˘‰ka
poistného sa pre jednotlivé druhy poistenia urãuje podºa
sa dzieb stanoven˘ch poisÈovateºom.

4. Pre stanovenie v˘‰ky poistného je rozhodujúci vek poiste-
ného, jeho zdravotn˘ stav, vykonávané povolanie (zamest-
nanie, podnikanie alebo iná samostatne zárobková ãin-
nosÈ) a ìal‰ie aktivity poisteného (napr. v˘kon ‰portu). Za
vstupn˘ vek poisteného sa povaÏuje rozdiel medzi kalen-
dárnym rokom zaãiatku poistenia a kalendárnym rokom
narodenia poisteného.

5. Pokiaº bolo v dôsledku nesprávneho uvedenia dátumu na-
rodenia nesprávne stanovené poistné, poistná doba alebo
poistná suma, má poisÈovateº právo plnenie zo zmluvy
zníÏiÈ v pomere v˘‰ky poistného, ktoré bolo platené,
k správnej v˘‰ke poistného.

6. Ak je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisÈovateºom
uzatvorila poistnú zmluvu, v ome‰kaní s platením poist-
ného, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ úrok z ome‰-
kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

7. Prípadné prebytky poistného pouÏije poisÈovateº k zv˘-
hodneniu poistenia formou zníÏenia sadzieb poistného,
zv˘‰enia poistn˘ch súm, prípadne na roz‰írenie poistenia.

âlánok 9

1. PoisÈovateº môÏe jedenkrát roãne vykonaÈ porovnanie
kalkulovaného a skutoãného poistného plnenia a vykonaÈ
zodpovedajúce prispôsobenie sadzieb poistného t˘mto
nov˘m skutoãnostiam a stanoviÈ novú v˘‰ku beÏného
poistného na ìal‰ie poistné obdobia.

2. PoisÈovateº je povinn˘ oznámiÈ poistníkovi novú stano-
venú v˘‰ku poistného, a to najneskôr v lehote dvoch me-
siacov pred splatnosÈou poistného za poistné obdobie,
v ktorom sa má v˘‰ka poistného zmeniÈ.

3. Pokiaº poisÈovateº v lehote do jedného mesiaca od doruãe-
nia oznámenia podºa ods. 2, neobdrÏí od poistníka písom-
né námietky, Ïe so zv˘‰ením poistného nesúhlasí, má sa za
to, Ïe poistník na návrh poisÈovateºa pristúpil a súhlasí so
zmenou v˘‰ky poistného.

4. Ak poistník uplatnil v lehote stanovenej v ods. 3 námietky
a s v˘‰kou poistného nesúhlasil, poistenie zanikne v súla-
de s ãl. 25.

DÔSLEDKY NEPLATENIA POISTNÉHO

âlánok 10

1. Pokiaº nebolo poistné za prvé poistné obdobie zaplatené
do troch mesiacov odo dÀa jeho splatnosti, poistenie zani-
ká v súlade s § 801 ods. 1 Obãianskeho zákonníka.

2. Poistenie zanikne v súlade s § 801 ods. 2 Obãianskeho
zákonníka aj tak, Ïe poistné za ìal‰ie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia
v˘zvy poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doruãením v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa
obsahuje upozornenie, Ïe poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené.To isté platí, ak bola zaplatená len ãasÈ poist-
ného. V˘zva poisÈovateºa na zaplatenie poistného v súlade
s § 801 ods. 2 Obãianskeho zákonníka sa povaÏuje za

doruãenú, ak je doruãovaná na adresu uvedenú v poistnej
zmluve a adresát ju prijal alebo odmietol prijaÈ alebo
dÀom, keì ju po‰ta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoruãenú.

ZMENA POISTENIA

âlánok 11

Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ uzatvo-
reného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného poistenia aÏ
z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od zmluvne dohodnutého
dÀa, najskôr v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po uzat-
vorení dohody.

POISTNÁ UDALOSË

âlánok 12

1. Poistnou udalosÈou v poistení denn˘ch dávok pri hospita-
lizácii sa rozumie poskytnutie nemocniãnej lôÏkovej
starostlivosti (ìalej len „hospitalizácia“), ktorá je z lekár-
skeho hºadiska nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu
poisteného.

2. Hospitalizácia je z lekárskeho hºadiska nevyhnutná, ak
o‰etrenie poisteného musí byÈ vykonané v nemocnici na
lôÏkovej ãasti, a to vzhºadom na závaÏnosÈ choroby (úra-
zu) alebo vzhºadom na charakter lekárskeho o‰etrenia.

3. Poistná udalosÈ vzniká dÀom prijatia poisteného do ne-
mocniãnej lôÏkovej starostlivosti a konãí dÀom, keì je 
z tejto starostlivosti prepusten .̆

âlánok 13

1. Poistnou udalosÈou je tieÏ hospitalizácia v súvislosti s te-
hotenstvom a pôrodom, a to pri splnení podmienok 
a v rozsahu uvedenom niÏ‰ie.

2. Za lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu sa nepovaÏuje
ústavn˘ pobyt v prípade, ak tento pobyt je odôvodnen˘ iba
nedostatkom domácej starostlivosti alebo in˘mi osobn˘mi
pomermi poisteného.

3. Poistnou udalosÈou nie je, ak bol poisten˘ prijat˘ na hos-
pitalizáciu pred zaãiatkom poistenia, v ãakacej dobe alebo
v zvlá‰tnej ãakacej dobe.

âlánok 14

1. Poistná ochrana sa vzÈahuje na nemocniãnú lôÏkovú sta-
rostlivosÈ (hospitalizáciu) poskytnutú na území Slovenskej
republiky.

2. V prípade lekársky nevyhnutnej hospitalizácie má poisten˘
právo na slobodnú voºbu pri v˘bere zdravotníckeho za-
riadenia. Poistná ochrana sa v‰ak vzÈahuje iba na lekársku
starostlivosÈ v zariadeniach, ktoré spæÀajú podmienky uve-
dené v ãl. 27 ods. 1.

3. Poisten˘ musí maÈ trvalé bydlisko na území Slovenskej
republiky, pokiaº sa úãastníci nedohodnú inak.

POVINNOSTI POISTENÉHO A POISTNÍKA

âlánok 15

1. PovinnosÈou poisteného je v prípade choroby alebo úrazu
bez zbytoãného odkladu vyhºadaÈ lekárske o‰etrenie, lieãiÈ
sa podºa pokynov lekára a ak to poisÈovateº vyÏaduje, daÈ
sa na jeho náklady vy‰etriÈ lekárom, ktorého urãil poisÈo-
vateº.

2. Poisten˘ je povinn˘ spolupracovaÈ pri hospitalizácii, kon-
trole priebehu lieãebného procesu a dodrÏiavaÈ lekárom
stanoven˘ lieãebn˘ reÏim.

3. Poisten ,̆ prípadne poistník, sú povinní umoÏniÈ osobám
poveren˘m poisÈovateºom kontrolu dodrÏiavania lieãeb-
ného reÏimu, vzniku, trvania a ukonãenia hospitalizácie 
a ìal‰ích skutoãností nevyhnutn˘ch pre stanovenie v˘‰ky
plnenia a povinnosti poisÈovateºa plniÈ.

4. Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné poisÈovateºovi
pred loÏiÈ vyplnen˘ formulár poisÈovateºa a doklad o ne-
mocniãnej lôÏkovej starostlivosti – prepú‰Èaciu správu 
z nemocnice vydanú príslu‰n˘m zdravotníckym zaria-
dením. Tieto doklady musia obsahovaÈ identifikáciu pois-
teného (meno, priezvisko o‰etrovanej osoby, jej rodné ãíslo
a bydlisko), oznaãenie druhu o‰etrenia (diagnóza), dátum
zaãiatku a ukonãenia hospitalizácie a ìal‰ie údaje vy-
Ïiadané poisÈovateºom.

5. Vy‰‰ie uvedené doklady je potrebné predloÏiÈ poisÈo-
vateºovi bez zbytoãného odkladu, najneskôr do 30 dní od
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ukonãenia hospitalizácie. V prípade dlhotrvajúcej hospita-
lizácie, keì poisÈovateº vypláca na ÏiadosÈ poisteného
zálohu, je potrebné nárok poisteného doloÏiÈ dokladmi 
o priebehu a trvaní hospitalizácie.

6. V prípade, Ïe poisten˘ vyÏaduje kontrolné vy‰etrenie, je
povinn˘ zná‰aÈ náklady tohto vy‰etrenia. Pokiaº na zák-
lade kontrolného vy‰etrenia poisÈovateº poskytne ìal‰ie
plnenie, náklady na kontrolné vy‰etrenie budú poistenému
preplatené.

âlánok 16

1. Poisten˘ aj poistník sú povinní poãas trvania poistného
vzÈahu, najmä v‰ak v prípade zmeny, obnovy poistenia,
resp. v prípade vzniku poistnej udalosti, pravdivo a úplne
odpovedaÈ na v‰etky otázky poisÈovateºa, resp. bez zby-
toãného odkladu písomne poisÈovateºovi oznámiÈ:
a) zmenu svojich osobn˘ch údajov,
b) zmenu adresy trvalého bydliska,
c) zmenu povolania,
d) zaãiatok (koniec) vykonávania profesionálneho ‰portu,
e) adresu o‰etrujúceho lekára a jej zmeny,
f) akékoºvek zmeny t˘kajúce sa údajov v zdravotnom

dotazníku.
2. Náklady na oznámenie podºa ods.1 zná‰a poisten˘ alebo

poistník, priãom oznamovacia povinnosÈ sa povaÏuje za
splnenú, ak je oznámenie doruãené na adresu poisÈo-
vateºa.

PLNENIE POISËOVATEªA

âlánok 17

1. PoisÈovateº poskytuje z poistnej zmluvy poistné plnenie
poistenému alebo tomu, kto má právo na plnenie.

2. PoisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie aÏ vtedy,
keì mu boli predloÏené v‰etky dokumenty, ktoré poÏa-
doval. Tieto dokumenty si poisÈovateº ponecháva. V prí-
pade, Ïe poisten˘ nevyvíja potrebnú súãinnosÈ pri poskyto-
vaní podkladov, je poisÈovateº oprávnen˘ zníÏiÈ alebo
odmietnuÈ poistné plnenie.

3. Ak nastane poistná udalosÈ v dobe, keì je poistník 
v ome‰kaní s platením poistného, je poisÈovateº opráv-
nen˘ zníÏiÈ poistné plnenie o sumu zodpovedajúcu dlÏné
mu poistnému.

4. Ak bola poistná zmluva vypovedaná a ak dôjde do zániku
poistenia k poistnej udalosti, z ktorej vzniká nárok na po-
istné plnenie, konãí povinnosÈ poisÈovateºa poskytnúÈ
poistné plnenie zánikom poistenia.

âlánok 18

1. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v slo-
venskej mene, pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

2. Plnenie je splatné do pätnástich dní, akonáhle poisÈovateº
skonãil ‰etrenie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnos-
ti poisÈovateºa plniÈ. PoisÈovateº poskytne poistenému na
poÏiadanie podºa § 797 ods. 3 Obãianskeho zákonníka
primeranú zálohu.

âAKACIA DOBA A ZVLÁ·TNA âAKACIA DOBA

âlánok 19

1. Nárok na poistné plnenie z poistenia denn˘ch dávok pri
hospitalizácii vzniká najskôr pri poistnej udalosti (hospita-
lizácia poisteného), ktorá nastane po uplynutí ãakacej
doby.

2. DæÏka ãakacej doby je tri mesiace.
3. âakacia doba zaãína plynúÈ od zaãiatku poistenia.
4. V prípade úrazu sa ãakacia doba neuplatÀuje.
5. Zvlá‰tna ãakacia doba v dæÏke 9 mesiacov je stanovená:

a) pre prípad hospitalizácie v súvislosti s tehotenstvom 
a pôrodom,

b) pre prípad hospitalizácie pri o‰etrení zubov, zhotovení
zubn˘ch náhrad a úkonov ãeºustnej chirurgie.

6. Pri zmene poistenia podºa ãl. 11 sa znovu uplatnia vy‰‰ie
uvedené ãakacie doby.

OBMEDZENIE PLNENIA POISËOVATEªA

âlánok 20

1. PovinnosÈ poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie je
obmedzená v prípade hospitalizácie:
a) pri pôrode na 7 dní,
b) v dôsledku ochorení súvisiacich s tehotenstvom na 14

dní pre kaÏdé tehotenstvo.
2. Nárok na poskytovanie denn˘ch dávok pri hospitalizácii

nevzniká za dni, keì sa poisten˘ v nemocnici vôbec ne-
zdrÏoval (preru‰enie hospitalizácie) alebo ak nemocniãné
o‰etrenie trvalo menej ako 24 hodín.

3. PoisÈovateº je oprávnen˘ pozastaviÈ v˘platu poistného
plnenia (zálohy na poistné plnenie), pokiaº poisten˘
nedoloÏí do 30 dní od v˘zvy poisÈovateºa potvrdenie 
o ìal‰om trvaní hospitalizácie alebo iné, poisÈovateºom
vyÏiadané doklady.

4. PoisÈovateº je oprávnen˘ primerane, vzhºadom na závaÏ-
nosÈ poru‰enia povinností poisten˘m, zníÏiÈ poistné plne-
nie, pokiaº sú poru‰ené povinnosti uvedené v t˘chto poist-
n˘ch podmienkach a pokiaº malo poru‰enie povinnosti
podstatn˘ vplyv na vznik poistnej udalosti, ‰etrenie poist-
nej udalosti alebo na zväã‰enie rozsahu následkov poist-
nej udalosti.

âlánok 21

PoisÈovateº neposkytuje poistné plnenie, ak:
a) poisten˘ utrpel úraz alebo ochorel v súvislosti s v˘trÏ-

níctvom, ktorého sa dopustil alebo v súvislosti s jeho ko-
naním, pre ktoré bol právoplatn˘m rozhodnutím súdu
uznan˘ vinn˘m zo spáchania trestného ãinu,

b) poisten˘ utrpel úraz, ktor˘ si sám spôsobil alebo ochorel 
v súvislosti s poÏitím alebo uÏívaním alkoholu alebo
návykov˘ch látok alebo v súvislosti so zneuÏívaním liekov,

c) sa poisten˘ pokúsil o samovraÏdu alebo sa vedome po-
‰kodil na zdraví.

âlánok 22

Fyzická osoba, ktorej má smrÈou poisteného vzniknúÈ právo
na plnenie poisÈovateºa, toto právo nenadobudne, ak spôso-
bila poistenému smrÈ úmyseln˘m trestn˘m ãinom, zo spácha-
nia ktorého bola právoplatn˘m rozhodnutím súdu uznaná
vinnou.

âlánok 23

PoisÈovateº neplní z poistn˘ch udalostí, ku ktor˘m dôjde:
a) v dôsledku alebo v súvislosti s vojnovou udalosÈou alebo

obãianskou vojnou,
b) v súvislosti s obãianskymi nepokojmi, na ktor˘ch sa pois-

ten˘ priamo podieºal,
c) pokiaº poisten˘ utrpel úraz v súvislosti s profesionálnym

vykonávaním ‰portu,
d) pri hospitalizácii v nemocniãn˘ch zariadeniach, ktoré pois-

Èovateº vylúãil z poistného krytia, a to najmä v prípade, Ïe
k poistnej udalosti do‰lo potom ão poisÈovateº o tejto
v˘luke poisteného písomne informoval,

e) pri hospitalizácii poisteného v lieãebniach pre dlhodobo
chor˘ch, v lieãebniach tuberkulózy a respiraãn˘ch chorôb
a v ìal‰ích odborn˘ch lieãebn˘ch ústavoch, zvlá‰tnych
detsk˘ch zariadeniach a tieÏ pri pobyte v ústavoch sociál-
nej opatery a na o‰etrovniach vojensk˘ch útvarov,

f) pri hospitalizácii v psychiatrick˘ch lieãebniach a v in˘ch
zdravotníckych zariadeniach v dôsledku psychiatrického
alebo psychologického nálezu,

g) pri lieãebnom pobyte poisteného v súvislosti s lieãbou
alkoholizmu a toxikománie,

h) pri hospitalizácii súvisiacej iba s potrebou o‰etrovateºskej
a opatrovateºskej starostlivosti,

i) pri hospitalizácii z dôvodu kozmetick˘ch úkonov, ktoré nie
sú z lekárskeho hºadiska nevyhnutné,

j) pri lieãebnom pobyte v kúpeºn˘ch zariadeniach a sana-
tóriách a pri lieãebnom pobyte v rehabilitaãn˘ch zariade-
niach,

k) pri pouÏívaní diagnostick˘ch a lieãebn˘ch metód, ktoré nie
sú v‰eobecne vedecky uznávané.

ZÁNIK POISTENIA

âlánok 24

1. V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 a 3 Obãianskeho zá-
konníka môÏu toto poistenie vypovedaÈ poistník aj poisÈo-
vateº ku koncu poistného obdobia. V˘poveì musí byÈ
doruãená aspoÀ ‰esÈ t˘ÏdÀov pred uplynutím poistného
obdobia.

2. V súlade s ustanovením § 800 ods. 2 Obãianskeho zákon-
níka môÏu toto poistenie vypovedaÈ poistník aj poisÈo-
vateº, a to do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej
zmluvy, s osemdennou v˘povednou lehotou.

3. Pokiaº poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podºa 
§ 802 ods. 1 Obãianskeho zákonníka, vráti poisÈovateº
poistníkovi zaplatené poistné zníÏené o náklady, ktoré
vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Osoba,
ktorej bolo poistné plnenie vyplatené, je povinná vrátiÈ
poisÈovateºovi to, ão bolo zo zmluvy plnené.

4. Pokiaº poistenie zanikne odmietnutím plnenia podºa § 802
ods. 2 Obãianskeho zákonníka, poisÈovateº poistné do zá-
niku poistenia nevracia.

5. Pokiaº poistenie zanikne z iného dôvodu ako je uvedené 
v ods. 1 a 2, nie v‰ak preto, Ïe poistnou udalosÈou zanikol
dôvod ìal‰ieho poistenia, je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ
zostávajúcu ãasÈ beÏného poistného.

âlánok 25 

Poistenie ìalej zaniká na základe t˘chto skutoãností:
a) poistník a poisÈovateº sa môÏu na ukonãení poistenia do-

hodnúÈ. V dohode musí byÈ urãen˘ deÀ zániku poistenia 
a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov,

b) uplynutím posledného poistného obdobia, ktoré predchá-
dza poistnému obdobiu, v ktorom sa má v˘‰ka beÏného
poistného zmeniÈ, ak poistník uplatnil nesúhlas so zmenou
v˘‰ky beÏného poistného podºa ãl. 9,

c) dÀom, kedy poistník prestane maÈ trvalé bydlisko na území
Slovenskej republiky, pokiaº sa úãastníci nedohodnú inak,

d) smrÈou poisteného.

ZVLÁ·TNE USTANOVENIA

URâENIE V¯·KY PLNENIA

âlánok 26

1. V˘‰ka dennej dávky pri hospitalizácii je stanovená podºa
smernice poisÈovateºa a je uvedená v poistnej zmluve.

2. V˘‰ku plnenia za hospitalizáciu poisteného urãuje poisÈo-
vateº na základe dokumentov predloÏen˘ch poisten˘m
(poistníkom), t˘chto poistn˘ch podmienok, zmluvn˘ch
dojednaní a podºa uzatvorenej poistnej zmluvy.

3. PoisÈovateº si vyhradzuje právo preverovaÈ predloÏené
dokumenty, takisto aj právo vyÏadovaÈ znalecké posudky
odborníkov. PoisÈovateº je tieÏ oprávnen˘ zloÏité poistné
udalosti konzultovaÈ alebo zasielaÈ na odborné posúdenie,
a to e‰te pred poskytnutím poistného plnenia.

PLNENIE ZA HOSPITALIZÁCIU 
NÁSLEDKOM CHOROBY ALEBO ÚRAZU

âlánok 27

1. Poistné plnenie sa poskytuje v prípade hospitalizácie pois-
teného na lôÏkovej ãasti nemocnice, ktorá je pod stálym
lekárskym dozorom, pracuje v súlade so súãasn˘mi do-
stupn˘mi poznatkami lekárskej vedy, disponuje dosta-
toãn˘mi diagnostick˘mi a terapeutick˘mi moÏnosÈami,
pracuje podºa v‰eobecne vedecky uznávan˘ch metód 
a vedie záznamy o zdravotnom stave a priebehu lieãenia
(zdravotná dokumentácia).

2. Denné dávky pri hospitalizácii sa poskytujú za kaÏd˘ ka-
lendárny deÀ hospitalizácie, ktorá je z lekárskeho hºadiska
nevyhnutná, a poskytujú sa bez ãasového obmedzenia,
pokiaº nie je v t˘chto poistn˘ch podmienkach alebo v po-
istnej zmluve stanovené inak.

3. Pre úãely poskytnutia denn˘ch dávok pri hospitalizácii sa
deÀ, keì bol poisten˘ do nemocniãného o‰etrenia prijat˘
a deÀ, keì bol z tohto poistenia prepusten ,̆ sãítajú a po-
vaÏujú sa za jeden deÀ hospitalizácie.

4. Ak dôjde v ãase hospitalizácie k ìal‰iemu úrazu alebo 
k chorobe (t. j. v prípade súbeÏnosti nevyhnutnej hospita-
lizácie v dôsledku viacer˘ch úrazov alebo chorôb s rozdiel-
nym dátumom zaãiatku), zapoãítava sa hospitalizácia 
v dÀoch súbeÏnosti tak, Ïe poisÈovateº poskytne denné
plnenie za kaÏd˘ deÀ hospitalizácie iba raz.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

POSTÚPENIE POHªADÁVKY

âlánok 28

1. Pokiaº má poisten˘ nárok na náhradu ‰kody voãi tretím
osobám, je povinn˘ tieto nároky aÏ do v˘‰ky poskytnutého
poistného plnenia písomne postúpiÈ poisÈovateºovi.

2. Ak sa poisten˘ vzdá nárokov podºa ods. 1 alebo práva na
zaistenie tak˘chto nárokov bez písomného súhlasu poisÈo-
vateºa, je poisÈovateº osloboden˘ od povinnosti plniÈ
v takom rozsahu, v akom mohol poÏadovaÈ od tretej osoby
(osôb) náhradu ‰kody.

PRÍSLU·NOSË SÚDU A POUÎITEªNÉ PRÁVO

âlánok 29

Ak˘koºvek spor vypl˘vajúci z poistenia upraveného t˘mito
poistn˘mi podmienkami je moÏné uplatniÈ u príslu‰ného súdu
v Slovenskej republike podºa platn˘ch právnych predpisov na
území Slovenskej republiky.

âlánok 30

1. Od ustanovenia t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok
je moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.

2. Tieto VPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 a vzÈahujú
sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP.
Zmena sídla poisÈovateºa uvedená v úvodn˘ch ustanove-
niach t˘chto VPP je úãinná od 1. 9. 2011.
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V‰eobecné poistné podmienkypre poistenie denn˘ch dávok 
pri práceneschopnosti – 2008

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok pre pois-
tenie denn˘ch dávok pri práceneschopnosti (ìalej len „VPP
PN“) sa poisÈovateºom rozumie Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s.,
Lamaãská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IâO: 35 709 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ã.: 1325/B, SpoloãnosÈ
patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom 
zozname skupín poisÈovní veden˘m ISVAP pod ã. 26 (ìalej
len „poisÈovateº). Poistenie denn˘ch dávok pri práceneschop-
nosti sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákon-
níka (ìalej len „OZ“), t˘mito VPP PN a ustanoveniami poist-
nej zmluvy.

DRUH POISTENIA

âlánok 1

PoisÈovateº poskytuje z poistenia denn˘ch dávok pri práce-
neschopnosti poistné plnenie vo forme denn˘ch dávok od
dohodnutého dÀa pracovnej neschopnosti, a to v rozsahu
vymedzenom poistnou zmluvou a t˘mito VPP PN.

âlánok 2

Poistenie denn˘ch dávok pri práceneschopnosti je moÏné
uzatvoriÈ v jednej poistnej zmluve spolu s ìal‰ími druhmi
poistenia. Pre ne v‰ak potom platia v‰eobecné poistné pod-
mienky príslu‰ného druhu poistenia.

UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY

âlánok 3 

1. Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keì je podpí-
saná oboma zmluvn˘mi stranami.

2. V‰etky právne úkony t˘kajúce sa poistnej zmluvy, musia
byÈ vykonané písomnou formou.

âlánok 4

Písomn˘mi otázkami poisÈovateºa, t˘kajúcimi sa uzatvára-
ného poistenia, sú v‰etky otázky nevyhnutné k uzatvoreniu
poistnej zmluvy. T˘mito otázkami sú aj otázky, t˘kajúce sa
vykonávaného povolania, v˘‰ky predchádzajúcich alebo
dosahovan˘ch príjmov, uzatvoren˘ch poistení s in˘mi poisÈo-
vateºmi a zdravotného stavu poisteného a toho, kto s poisÈo-
vateºom uzatvára poistnú zmluvu (ìalej len „poistník“).
Poistník a poisten˘ sú povinní pravdivo a úplne odpovedaÈ na
v‰etky otázky poisÈovateºa, ão platí aj pri zmene alebo
obnove poistenia, pri preverovaní vzniku a ‰etrení poistn˘ch
udalostí a pod.

OPRÁVNENIE POISËOVATEªA ZISËOVAË
A PRESKÚMAË ZDRAVOTN¯ STAV

âlánok 5

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdra-
votn˘ stav poisteného, prípadne aj poistníka, a to na 
základe správ vyÏiadan˘ch s jeho súhlasom od lekárov 
a zdravotníckych zariadení, v ktor˘ch sa lieãili, kom-
pletnej zdravotnej dokumentácie, taktieÏ aj prehliadkou,
prípadne vy‰etrením u lekára, ktorého poisÈovateº sám
urãil.

2. Súhlas na zisÈovanie a preskúmavanie zdravotného stavu
poisten˘ alebo poistník dáva a potvrdzuje podpisom poist-
nej zmluvy a/alebo podpisom na oznámení poistnej uda-
losti.

3. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravot-
n˘ stav osôb uveden˘ch v ods. 1 pri uzatváraní poistnej
zmluvy, pri vykonávaní zmien v uzatvorenej poistnej
zmluve a pri vybavovaní poistnej udalosti.

4. Poisten˘ je povinn˘ umoÏniÈ poisÈovateºovi získaÈ akú-
koºvek zdravotnú dokumentáciu vzÈahujúcu sa k poistnej
udalosti, ktorú si poisÈovateº vyÏiada.

5. Poisten˘ je povinn˘ podrobiÈ sa na poÏiadanie poisÈo-
vateºa vy‰etrenia u lekára urãeného poisÈovateºom, a to 
v lehote stanovenej poisÈovateºom. Ak zo závaÏn˘ch dô-
vodov poisten˘ nemôÏe vy‰etrenie absolvovaÈ, je povinn˘
poisÈovateºa vãas informovaÈ o dôvodoch, ktoré mu bránia
v splnení tejto povinnosÈ a dohodnúÈ s poisÈovateºom
náhradn˘ termín vy‰etrenia.

6. Skutoãnosti, o ktor˘ch sa poisÈovateº pri zisÈovaní zdravot-
ného stavu dozvie, môÏe poisÈovateº pouÏiÈ len pre úãely

uzatvorenia poistnej zmluvy a plnenia záväzkov z poiste-
nia, na iné úãely môÏu byÈ zistené skutoãnosti pouÏité iba
s v˘slovn˘m súhlasom poisteného.

POISTNÁ DOBA, ZAâIATOK POISTENIA,
KONIEC POISTENIA

âlánok 6

1. Dobu poistenia (ìalej len „poistná doba“) je moÏné 
v poistnej zmluve dohodnúÈ na presne stanovenú dobu 
(s presne stanoven˘m koncom poistenia) alebo na dobu
neurãitú.

2. Poistenie zaãína o 00.00 hod. dÀa dojednaného ako za-
ãiatok poistenia. Ak úãastníci neurãia v poistnej zmluve
zaãiatok poistenia inak, poistenie zaãína o 00.00 hod.
prvého dÀa v mesiaci, ktor˘ nasleduje po mesiaci, v kto-
rom bola uzatvorená poistná zmluva.

3. Poistenie konãí o 24.00 hod. dÀa dojednaného ako koniec
poistenia alebo dÀa, kedy na základe úkonov úãastníkov,
alebo vymedzen˘ch skutoãností s ktor˘mi je podºa t˘chto
poistn˘ch podmienok spojen˘ zánik poistenia, poistenie
zaniklo.

POISTNÉ SUMY

âlánok 7

PoisÈovateº má právo urãiÈ pre jednotlivé sadzby poiste-
nia denn˘ch dávok pri práceneschopnosti najniÏ‰iu a naj-
vy‰‰iu hodnotu dennej dávky, na ktorú je moÏné poistenie
uzatvoriÈ.

POISTNÉ, PLATENIE POISTNÉHO

âlánok 8

1. Poistné je cena za poskytovanie poistnej ochrany.
2. Poistné sa podºa uzatvorenej poistnej zmluvy platí v pra-

videln˘ch poistn˘ch obdobiach (ìalej len „beÏné poist-
né“), pokiaº to nie je dohodnuté inak. Poistn˘m obdobím
sa rozumie dohodnuté ãasové obdobie, za ktoré sa platí
beÏné poistné. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné
dÀom zaãiatku poistenia. Poistné na ìal‰ie poistné ob-
dobie je splatné vÏdy prvého dÀa ìal‰ieho poistného
obdobia.

3. V˘‰ka poistného je uvedená v poistnej zmluve. V˘‰ka
poistného sa pre jednotlivé druhy poistenia urãuje podºa
sadzieb stanoven˘ch poisÈovateºom.

4. Pre stanovenie v˘‰ky poistného je rozhodujúci vek pois-
teného, jeho zdravotn˘ stav, vykonávané povolanie
(zamestnanie, podnikanie alebo iná samostatne zárob-
ková ãinnosÈ) a ìal‰ie aktivity poisteného (napr. v˘kon
‰portu). Za vstupn˘ vek poisteného sa povaÏuje rozdiel
medzi kalendárnym rokom zaãiatku poistenia a kalen-
dárnym rokom narodenia poisteného.

5. Pokiaº bolo v dôsledku nesprávneho uvedenia údajov uve-
den˘ch v bode 4 tohto ãlánku nesprávne stanovené poist-
né, poistná doba alebo poistná suma, má poisÈovateº
právo plnenie zo zmluvy zníÏiÈ v pomere v˘‰ky poistného,
ktoré bolo platené, k správnej v˘‰ke poistného, ktoré by
malo byÈ platené pri uvedení správnych údajov a riadnom
stanovení poistného.

6. Ak je poistník alebo poisten˘ v ome‰kaní s platením poist-
ného, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ úrok z ome‰-
kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

âlánok 9

1. PoisÈovateº môÏe jedenkrát roãne vykonaÈ porovnanie
kalkulovaného a skutoãného poistného plnenia a vy konaÈ
zodpovedajúce prispôsobenie sadzieb poistného t˘mto
nov˘m skutoãnostiam a stanoviÈ novú v˘‰ku beÏného
poistného na ìal‰ie poistné obdobia.

2. PoisÈovateº je povinn˘ oznámiÈ poistníkovi novú sta-
novenú v˘‰ku poistného, a to najneskôr v lehote dvoch
mesiacov pred splatnosÈou poistného za poistné obdobie,
v ktorom sa má v˘‰ka poistného zmeniÈ.

3. Pokiaº poisÈovateº v lehote do jedného mesiaca od doruãe-
nia oznámenia podºa ods. 2 tohto ãlánku neobdrÏí od
poistníka písomné námietky, Ïe so zv˘‰ením poistného
nesúhlasí, má sa za to, Ïe poistník na návrh poisÈovateºa
pristúpil a súhlasí so zmenou v˘‰ky poistného.

4. Ak poistník uplatnil v lehote stanovenej v ods. 3 námietky
a s v˘‰kou poistného nesúhlasil, poistenie zanikne v sú-
lade s ãl. 25 t˘chto VPP PN.

DÔSLEDKY NEPLATENIA POISTNÉHO

âlánok 10

1. Pokiaº nebolo poistné za prvé poistné obdobie zaplatené
do troch mesiacov odo dÀa jeho splatnosti, poistenie
zaniká v súlade s § 801 ods. 1 Obãianskeho zákonníka.

2. Poistenie zanikne v súlade s § 801 ods. 2 Obãianskeho zá-
konníka aj tak, Ïe poistné za ìal‰ie poistné obdobie nebo-
lo zaplatené do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia v˘zvy
poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné za-
platené pred doruãením v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa obsahu-
je upozornenie, Ïe poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
To isté platí, ak bola zaplatená len ãasÈ poistného. V˘zva
poisÈovateºa na zaplatenie poistného v súlade s § 801 ods.
2 Obãianskeho zákonníka sa povaÏuje za doruãenú, ak je
doruãovaná na adresu uvedenú v poistnej zmluve a
adresát ju prijal alebo odmietol prijaÈ alebo dÀom, keì ju
po‰ta vrátila odo sie lajúcej strane ako nedoruãenú.

ZMENA POISTENIA

âlánok 11

Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ uza-
tvoreného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného pois te
nia aÏ z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od zmluvne dohod-
nutého dÀa zmeny rozsahu uzatvoreného pois tenia, najskôr
v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po uzatvorení dohody
úãastníkov o zmene rozsahu poistenia.

POISTNÁ UDALOSË

âlánok 12

1. Poistnou udalosÈou pre úãely t˘chto VPP PN je pracovná
neschopnosÈ poisteného, ktorá nastala poãas trvania pois-
tenia po uplynutí ãakacej doby a ìalej za predpokladu, Ïe
pri nej dochádza k zníÏeniu alebo strate príjmu pois-
teného.

2. Pre úãely poistenia sa pracovnou neschopnosÈou rozumie
tak˘ stav poisteného, pri ktorom nastanú a poisÈovateºovi
sú doloÏené niÏ‰ie vymedzené skutoãnosti a súãasne sú
splnené nasledujúce podmienky:
a) poisten˘ nemôÏe podºa lekárskeho potvrdenia vykoná-

vaÈ pre chorobu alebo úraz a ani nevykonáva po pre-
chodnú dobu povolanie uvedené v poistnej zmluve,
vrátane riadiacej a kontrolnej ãinnosti, a to ani po
obmedzenú ãasÈ dÀa,

b) poistenému bol príslu‰n˘m zdravotníckym zariadením
(ìalej len „o‰etrujúci lekár“) vystaven˘ doklad o pra-
covnej neschopnosti, vydan˘ na základe príslu‰n˘ch
právnych predpisov (pokiaº má poisten˘ nárok na ne-
mocenské dávky podºa príslu‰n˘ch právnych pred-
pisov), alebo mu bol o‰etrujúcim lekárom vydan˘ dok-
lad o pracovnej neschopnosti pre poisÈovateºa v prí-
padoch, keì poisten˘ nemá nárok na nemocenské
dávky podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov

c) doklad vymedzen˘ pod písm. b) má v‰etky náleÏitosti
obsiahnuté vo formulári „Potvrdenie pracovnej
neschopnosti“, vrátane vyznaãenia zaãiatku pracovnej
neschop nosti a urãenie diagnózy podºa klasifikácie ICD
(‰tát. znaãka) a bol poisÈovateºovi doruãen˘ v dobe
trvania pracovnej neschopnosti, z ktorej je uplatnená
poistná udalosÈ,

d) opodstatnenosÈ pracovnej neschopnosti uznáva
zdravotnícke zariadenie urãené poisÈovateºom (ìalej
len „lekár urãen˘ poisÈovateºom“),

e) poisten˘ sa skutoãne lieãi, a to v mieste urãenom
o‰etrujúcim lekárom v Potvrdení pracovnej neschop-
nosti.

3. V konkrétnom prípade môÏe stanoviÈ dæÏku pracovnej
neschopnosti a t˘m aj rozsah poistného plnenia lekár
urãen˘ poisÈovateºom. Úãastníci sa môÏu dohodnúÈ na
posúdení nevyhnutnej doby trvania pracovnej neschop-
nosti nezávisl˘m zdravotníckym zariadením, akékoºvek
náklady spojené so spracovaním a vystavením lekárskeho
posudku hradí v tomto prípade úãastník, ktor˘ si spraco-
vanie zdravotného posudku vyÏiadal.

4. Doklad o vzniku, trvaní a ukonãení pracovnej neschopnos-
ti vystaven˘ lekárom, ktor˘ je manÏelom, rodiãom,
dieÈaÈom poisteného alebo inou osobou poistenému blíz-
kou, nestaãí k doloÏeniu pracovnej neschopnosti podºa
bodu 2 písm. b) tohto ãlánku VPP PN.Tento doklad si tieÏ
nemôÏe vystaviÈ sám poisten ,̆ aj keì je inak oprávnen˘
vydávaÈ potvrdenia o pracovnej neschopnosti.
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5. Pokiaº je súãasne priznaná pracovná neschopnosÈ súbeÏne
pre viacero ochorení alebo lieãenia následkov úrazu, jedná
sa o jednu poistnú udalosÈ. Poistnou udalosÈou, sa rozu-
mie aj zmena diagnózy v priebehu uÏ existujúcej uznanej
pracovnej neschopnosti, zmenou diagnózy zaãína nová
poistná udalosÈ.

6. Poistnú udalosÈ je potrené poisÈovateºovi oznámiÈ spô-
sobom vymedzen˘m v ãl. 15 t˘chto VPP PN.

âlánok 13

Poistná suma

1. V˘‰ka poistného plnenia vypl˘va z poistnej sumy, dojed-
nanej v poistnej zmluve.

2. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia. Horná
hranica plnenia môÏe byÈ urãená tieÏ limitom poistného
plnenia.

âlánok 14

1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzÈahuje sa
poistná ochrana len na územie Slovenskej republiky.

2. Zdravotná starostlivosÈ a hospitalizácia poisteného musí
byÈ poskytnutá tuzemsk˘m zdravotníckym zariadením.
Úkony a iné skutoãnosti, súvisiace so zdravotn˘m stavom
poisteného, s ktor˘mi je spojená povinnosÈ poisÈovateºa
poskytnúÈ poistné plnenie, musia byÈ uskutoãnené alebo
nastaÈ na území Slovenskej republiky a musia byÈ v súlade
s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike.

3. Poisten˘ musí maÈ trvalé bydlisko na území Slovenskej
republiky, pokiaº sa úãastníci nedohodnú inak.

POVINNOSTI POISTENÉHO A POISTNÍKA

âlánok 15

1. Pri poistnej udalosti je poisten ,̆ alebo ten kto má právo na
plnenie (ìalej len „poisten˘“), povinn˘:
a) vãas, najneskôr ku dÀu dohodnutého zaãiatku plnenia,

poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe nastala poistná
udalosÈ a vznik poistnej udalosti doloÏiÈ dokladmi vy-
medzen˘mi v ãl. 12 t˘chto VPP PN, ako aj ìal‰ími dok-
ladmi, ktoré si poisÈovateº vyÏiada,

b) ak pracovná neschopnosÈ trvá dlh‰ie ako 14 dní, pois-
ten˘ je povinn˘ si nechaÈ túto skutoãnosÈ potvrdiÈ od
o‰etrujúceho lekára a doklad o trvaní pracovnej ne-
schopnosti predkladaÈ poisÈovateºovi v pravideln˘ch
intervaloch kaÏd˘ch 14 dní trvania pracovnej neschop-
nosti alebo poisÈovateºovi bez zbytoãného odkladu
podaÈ dôvody, preão túto povinnosÈ nemôÏe splniÈ,

2. Pokiaº zo závaÏn˘ch dôvodov nemôÏe poisten˘ splniÈ po-
vinnosÈ uvedenú v ods. 1 tohto ãlánku, potom je povinn˘
tak uãiniÈ ão najskôr potom, keì uvedené dôvody pominú.

3. Poisten ,̆ poistník a prípadne oprávnená osoba sú povinní
umoÏniÈ poisÈovateºovi, a to vrátane osôb splnomoc-
nen˘ch poisÈovateºom kontrolu dodrÏiavania záväzkov
prevzat˘ch na základe poistnej zmluvy, predov‰etk˘m kon-
trolu dodrÏiavania lieãebného reÏimu, preukazovaného
vzniku, trvania a ukonãenia pracovnej neschopnosti, trva-
nia v˘konu povolania, na základe ktorého bolo dojednané
poistenie, zníÏenie príjmu v dôsledku pracovnej neschop-
nosti a ìal‰ích skutoãností potrebn˘ch pre stanovenie
v˘‰ky a rozsahu poisÈovateºa plniÈ a poskytnúÈ poisÈo-
vateºovi nevyhnutnú súãinnosÈ.

4. Poisten˘ je povinn˘ v ãase pracovnej neschopnosti zdrÏi-
avaÈ sa v mieste svojho bydliska, okrem t˘ch prípadov, keì
je hospitalizovan˘ v nemocnici alebo opustil miesto bydlis-
ka s predchádzajúcim písomn˘m súhlasom o‰etrujúceho
lekára, alebo je v priebehu pobytu mimo miesta svojho
bydliska práceneschopn˘ z dôvodu akútneho ochorenia ãi
z dôvodu tu nastaného úrazu, a pokiaº je z lekárskeho
hºadiska vylúãen˘ návrat poisteného do miesta bydliska.

5. Poisten˘ je povinn˘ postaraÈ sa o znovunadobudnutie svo-
jej pracovnej schopnosti. Musí predov‰etk˘m svedomite
dodrÏiavaÈ rady lekára, lieãebn˘ reÏim (vrátane ãasového
rozpätia vychádzok) a vylúãiÈ akékoºvek konanie, ktoré
bránia uzdraveniu.

6. Poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ, aby akákoºvek zdravotná
dokumentácia, ktorú si poisÈovateº vyÏiada, a ktorá sa
vzÈahuje k poistnej udalosti, bola poisÈovateºovi doruãená
v lehote stanovenej poisÈovateºom.Ak poistenému v plne-
ní tejto povinnosti bránia závaÏné dôvody, je povinn˘
poisÈovateºa bez zbytoãného odkladu o t˘chto dôvodoch
informovaÈ.

âlánok 16

1. Poisten˘ aj poistník sú povinní poãas trvania poistného
vzÈahu bez zbytoãného odkladu písomne poisÈovateºovi
oznámiÈ:
a) zmenu svojich osobn˘ch údajov,
b) zmenu adresy trvalého bydliska,

c) zmenu povolania, prípadne ukonãenie v˘konu povola-
nia uvedeného v poistnej zmluve,

d) zaãiatok (koniec) vykonávania profesionálneho ‰portu,
e) adresu o‰etrujúceho lekára a jej zmeny,
f) stratu príjmu,

2. Pokiaº v˘‰ka poistnej sumy závisí od dosahovaného príjmu
poisteného, tak poisten˘ aj poistník sú povinní bez zby-
toãného odkladu písomne poisÈovateºovi oznámiÈ aj kaÏdé
zníÏenie príjmu poisteného, pokiaº jeho príjem klesol pod
hodnotu, na základe ktorej bola stanovená poistná suma.

3. Náklady na oznámenie podºa ods.1 zná‰a poisten˘ alebo
poistník, priãom oznamovacia povinnosÈ sa povaÏuje za
splnenú, ak je oznámenie doruãené na adresu poisÈovateºa.

PLNENIE POISËOVATEªA

âlánok 17

1. PoisÈovateº poskytuje z poistnej zmluvy poistné plnenie
poistenému alebo tomu, kto má právo na plnenie.

2. PoisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie aÏ vtedy,
keì boli splnené v‰etky podmienky ‰pecifikované v t˘chto
VPP PN, a boli mu predloÏené v‰etky dokumenty, ktoré
poÏadoval. Tieto dokumenty si poisÈovateº ponecháva.
V prípade, Ïe poisten˘ nevyvíja potrebnú súãinnosÈ pri
poskytovaní podkladov, je poisÈovateº oprávnen˘ zníÏiÈ
alebo odmietnuÈ poistné plnenie.

3. PoisÈovateº nie je v ome‰kaní s plnením poãas doby, poãas
ktorej sú poisten ,̆ poistník alebo oprávnená osoba 
v ome‰kaní s plnením povinností, ktoré sa poistnou zmlu-
vou a na základe t˘chto VPP PN zaviazali plniÈ pri poistnej
udalosti.

4. Ak nastane poistná udalosÈ v dobe, keì je poistník 
v ome‰kaní s platením poistného, je poisÈovateº opráv-
nen˘ zníÏiÈ poistné plnenie o sumu zodpovedajúcu dlÏné-
mu poistnému.

5. Ak bola poistná zmluva vypovedaná a ak dôjde do zániku
poistenia k poistnej udalosti, z ktorej vzniká nárok na
poistné plnenie, konãí povinnosÈ poisÈovateºa poskytnúÈ
poistné plnenie zánikom poistenia.

6. Ak bolo vyplatené poistné plnenie, ktoré tomu, kto uplat-
nil právo na plnenie z nejakého dôvodu neprináleÏalo, po-
tom je ten, kto uplatnil právo na poistné plnenie povinn˘
poistné plnenie, ktoré mu bolo neprávom vyplatené vrátiÈ,
a to aj vtedy, keì uÏ poistenie zaniklo.

âlánok 18

1. Poistné a poistné plnenie sú splatné v Slovenskej republike
a v mene, ktorá je k dÀu ich splatnosti na základe zvlá‰t-
neho predpisu urãená ako platidlo na území Slovenskej
republiky.

2. Plnenie je splatné do pätnástich dní, akonáhle poisÈovateº
skonãil ‰etrenie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnos-
ti poisÈovateºa plniÈ. PoisÈovateº poskytne poistenému na
poÏiadanie podºa § 797 ods. 3 Obãianskeho zákonníka pri-
meran˘ preddavok.

3. Pokiaº vznikne poisÈovateºovi povinnosÈ poskytnúÈ poistné
plnenie na dobu dlh‰iu ako jeden mesiac, vypláca poistné
plnenie jedenkrát za mesiac, vÏdy v‰ak aÏ potom, ão je mu
doloÏen˘ nárok na v˘platu ìal‰ieho poistného plnenia.

âAKACIA DOBA

âlánok 19

1. Nárok na poistné plnenie z poistenia denn˘ch dávok pri
práceneschopnosti vzniká najskôr pri poistnej udalosti,
ktorá nastane po uplynutí ãakacej doby.

2. DæÏka ãakacej doby je tri mesiace.
3. âakacia doba zaãína plynúÈ od zaãiatku poistenia.
4. V prípade úrazu sa ãakacia doba neuplatÀuje.
5. Ak pri zmene poistenia dochádza zároveÀ k zv˘‰eniu

poistnej sumy (dennej dávky), znovu sa uplatní vy‰‰ie uve-
dená ãakacia doba. âakacia doba v tomto prípade zaãína
plynúÈ odo dÀa úãinnosti zmeny poistenia.

OBMEDZENIE PLNENIA POISËOVATEªA

âlánok 20

PoisÈovateº je oprávnen˘ primerane, vzhºadom na závaÏnosÈ
poru‰enia povinností poisten˘m, zníÏiÈ poistné plnenie, po-
kiaº sú poru‰ené povinnosti stanovené zákonom alebo t˘mito
poistn˘mi podmienkami a pokiaº malo poru‰enie povinnosti
podstatn˘ vplyv na vznik poistnej udalosti, ‰etrenie poistnej
udalosti alebo na zväã‰enie rozsahu následkov poistnej
udalosti.

âlánok 21

PoisÈovateº neposkytuje poistné plnenie, ak:
a) poisten˘ utrpel úraz alebo ochorel v súvislosti 

s v˘trÏníctvom, ktorého sa dopustil alebo v súvislosti 
s jeho konaním, pre ktoré bol právoplatn˘m rozhodnutím
súdu uznan˘ vinn˘m zo spáchania trestného ãinu,

b) poisten˘ utrpel úraz alebo ochorel v súvislosti s poÏitím
alebo uÏívaním alkoholu alebo návykov˘ch látok alebo 
v súvislosti so zneuÏívaním liekov a otráv v dôsledku
pouÏitia pevn˘ch alebo kvapaln˘ch ãi plynn˘ch látok,

c) poisten˘ utrpel úraz alebo ochorel v dôsledku alebo 
v súvislosti s vojnovou udalosÈou, obãianskou vojnou,
obãianskymi nepokojmi alebo teroristick˘m útokom, na
ktor˘ch sa poisten˘ priamo podieºal

d) sa poisten˘ pokúsil o samovraÏdu alebo si vedome po-
‰kodil zdravie.

âlánok 22

Fyzická osoba, ktorej má smrÈou poisteného vzniknúÈ právo
na plnenie poisÈovateºa, toto právo nenadobudne, ak spôso-
bila poistenému smrÈ úmyseln˘m trestn˘m ãinom, zo spácha-
nia ktorého bola právoplatn˘m rozhodnutím súdu uznaná
vinnou.

âlánok 23

1. PoisÈovateº neplní z poistn˘ch udalostí, ku ktor˘m dôjde:
a) pred zaãiatkom poistenia a v ãakacej dobe,
b) pri pracovnej neschopnosti vzniknutej v súvislosti s te-

hotenstvom poistenej,
c) pri pracovnej neschopnosti v dôsledku psychiatrického

alebo psychologického nálezu, ìalej z dôvodu du‰evnej
choroby alebo psychického stavu, pokiaº nenastali
dôsledkom úrazu,

d) pokiaº poisten˘ utrpel úraz v súvislosti s profesionál-
nym vykonávaním ‰portu,

e) pri chorobách z povolania a pracovn˘ch úrazoch,
f) pri lieãebnom pobyte poisteného v zariadeniach pre

lieãbu alkoholizmu, toxikománie a hráãskej závislosti,
g) pri lieãebnom pobyte v kúpeºn˘ch zariadeniach a sa-

natóriách a pri lieãebnom pobyte v rehabilitaãn˘ch za-
riadeniach, okrem prípadov keì je pobyt v nich z lekár-
skeho hºadiska nevyhnutnou súãasÈou lieãenia choroby
alebo následkov úrazu a poisÈovateº s t˘mto lieãebn˘m
pobytom vyjadril vopred písomn˘ súhlas, pritom obidve
podmienky musia byÈ splnené súãasne,

h) pri pracovnej neschopnosti súvisiacej s o‰etrovaním
blízkych osôb.

2. PoisÈovateºovi ìalej nevzniká povinnosÈ poskytnúÈ plnenie
za dobu pracovnej neschopnosti poisteného:
a) ktorú poisten˘ nepodloÏil v stanovenej lehote potvr-

dením o trvaní pracovnej neschopnosti alebo dokladmi,
ktoré si poisÈovateº v rámci ‰etrenia poistnej udalosti
vyÏiadal, a k doruãeniu vyzval poisteného a na dôsled-
ky spojené s nesplnením povinnosti poisteného upo-
zornil,

b) poãas ktorej poisten˘ nevykonával povolanie, na zák-
lade ktorého bolo uzatvorené poistenie (t.j. doby, poãas
ktorej nebol zamestnan˘ alebo preru‰il alebo ukonãil
Ïivnostenské podnikanie alebo v˘kon inej samostatne
zárobkovej ãinnosti)

c) zaãínajúcu dÀom, keì poisten˘ odmietol vy‰etrenie
zdravotného stavu lekárom, ktorého poisÈovateº urãil,
alebo dÀom, keì sa k tomuto vy‰etreniu bez ospravedl-
nenia nedostavil alebo sa vy‰etriÈ nenechal,

d) do oznámenia poistnej udalosti v zmysle ãl. 15 t˘chto
VPP PN,

e) zaãínajúcu dÀom, keì poisÈovateº alebo príslu‰n˘ orgán
‰tátnej správy zistil poru‰enie lieãebného reÏimu pois-
ten˘m, t.j. ak zistil, Ïe poisten˘ vykonáva v dobe pra-
covnej neschopnosti zamestnanie, podnikanie alebo
inú samostatne zárobkovú ãinnosÈ, vrátane riadiacej
alebo kontrolnej ãinnosti, alebo zistil, Ïe poisten˘ v do-
be pracovnej neschopnosti sa nezdrÏuje v mieste urãe-
nom lekárom v potvrdení o pracovnej neschopnosti.

3. Ak poistná udalosÈ konãí dÀom, ktor˘ urãil lekár stanoven˘
poisÈovateºom, konãí t˘mto dÀom aj povinnosÈ poisÈo-
vateºa plniÈ (vyplácaÈ dennú dávku).

ZÁNIK POISTENIA

âlánok 24

1. V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 Obãianskeho zákon-
níka môÏe toto poistenie vypovedaÈ poistník ku koncu
poistného obdobia. V˘poveì musí byÈ poisÈovateºovi
doruãená aspoÀ ‰esÈ t˘ÏdÀov pred uplynutím poistného
obdobia.

2. V súlade s ustanovením § 800 ods. 2 Obãianskeho zákon-
níka môÏu toto poistenie vypovedaÈ poistník aj poisÈo-
vateº, a to do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej
zmluvy, s osemdennou v˘povednou lehotou.

3. Pokiaº poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podºa 
§ 802 ods. 1 Obãianskeho zákonníka, vráti poisÈovateº
poistníkovi zaplatené poistné zníÏené o náklady, ktoré
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vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Osoba,
ktorej bolo poistné plnenie vyplatené, je povinná vrátiÈ
poisÈovateºovi to, ão bolo zo zmluvy plnené.

4. Pokiaº poistenie zanikne odmietnutím plnenia podºa § 802
ods. 2 Obãianskeho zákonníka, poisÈovateº poistné do
zániku poistenia nevracia.

5. Pokiaº poistenie zanikne z iného dôvodu ako je uvedené 
v ods. 1 a 2, nie v‰ak preto, Ïe poistnou udalosÈou zanikol
dôvod ìal‰ieho poistenia, je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ
zostávajúcu ãasÈ beÏného poistného.

âlánok 25

Poistenie ìalej zaniká na základe t˘chto skutoãností:
a) poistník a poisÈovateº sa môÏu na ukonãení poistenia

dohodnúÈ. V dohode musí byÈ urãen˘ deÀ zániku poistenia
a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov,

b) uplynutím posledného poistného obdobia, ktoré pred-
chádza poistnému obdobiu, v ktorom sa má v˘‰ka beÏ-
ného poistného zmeniÈ, ak poistník uplatnil nesúhlas 
so zmenou v˘‰ky beÏného poistného podºa ãl. 9 t˘chto 
VPP PN,

c) dÀom, kedy poistník prestane maÈ trvalé bydlisko na úze-
mí Slovenskej republiky, pokiaº sa úãastníci nedohodnú
inak,

d) smrÈou poisteného,
e) dÀom, v ktorom bolo poisÈovateºovi doruãené písomné

oznámenie poisteného o odvolaní súhlasu k zisÈovaniu 
a preskúmavaniu zdravotného stavu,

f) dÀom zániku základného poistenia, ku ktorému bolo pois-
tenie dojednané ako pripoistenie,

g) dÀom, ktor˘ bezprostredne predchádza dÀu zaãiatku
v˘konu iného povolania poisteného, ako bolo povolanie
uvedené v poistnej zmluve, na základe ktorého bolo
dojednané poistenie, ak sa nedohodli úãastníci na zmene
poistenia pred jeho zánikom,

h) uplynutím doby 6 mesiacov, poãas ktorej poisten˘
nevykonáva povolanie uvedené v poistnej zmluve (keì
ukonãí v˘kon zamestnania, alebo preru‰í alebo ukonãí
v˘kon samostatne zárobkovo ãinnej ãinnosti), ak sa 
nedohodli úãastníci na zmene poistenia pred jeho zá-
nikom

i) dÀom, keì bol poistenému priznan˘ na základe právoplat-
ného rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpeãenia alebo
súdu starobn˘ dôchodok, sociálny dôchodok, príp. starob-
n˘ dôchodok pred dov⁄‰ením dôchodkového veku v zmys-
le platn˘ch právnych predpisov, najneskôr dÀom, keì pois-
ten˘ dosiahne vek 65 rokov

j) dÀom, keì bol poisten˘ uznan˘ invalidn˘m alebo ãias-
toãne invalidn˘m na základe právoplatného rozhodnu-
tia príslu‰ného orgánu sociálneho zabezpeãenia alebo
dÀom, ku ktorému bol poistenému stanoven˘ zaãiatok
v˘platy priznaného plného alebo ãiastoãného invalid-
ného dôchodku, ak poisten˘ poÏiadal o pln˘ alebo ãias-
toãn˘ invalidn˘ dôchodok skôr, ako do‰lo k zahájeniu
konania o priznaní invalidity v zmysle platn˘ch právnych
predpisov,

k) vyplatením poistného plnenia (dennej dávky) v rozsahu
stanovenom limitom poistného plnenia (ods. 2, ãl. 26
t˘chto VPP PN) poãas doby 52 t˘ÏdÀov.

ZVLÁ·TNE USTANOVENIA

âlánok 26

PLNENIE ZA PRÁCENESCHOPNOSË

1. Denná dávka pri pracovnej neschopnosti sa vypláca za
kaÏd˘ kalendárny deÀ od zmluvne urãeného dÀa pracov-
nej neschopnosti. Poisten˘ si môÏe v poistnej zmluve
dohodnúÈ len jeden zaãiatok poistného plnenia.

2. Denná dávka je zaruãená po dobu trvania poistenia a jej
v˘plata je pri poistnej udalosti ãasovo obmedzená na
dobu 52 t˘ÏdÀov (limit poistného plnenia). Ak v dobe pra-
covnej neschopnosti nastane ìal‰ia poistná udalosÈ
v dôsledku zmeny diagnózy, zapoãítava sa do doby
vymedzenej v predchádzajúcej vete doba v˘platy dennej
dávky z obi dvoch poistn˘ch udalostí. Pracovné neschop-
nosti spôsobené rovnak˘m ochorením (rovnakou diagnó-
zou) alebo lieãením následkov úrazu sa zapoãítavajú do
limitu poistného plnenia, pokiaº prestávka medzi nimi
nepresahuje 6 mesiacov.

3. V˘plata poistného plnenia konãí najneskôr so zánikom
poistenia.

4. O oprávnenosti poistného plnenia a jeho v˘‰ke rozhoduje
poisÈovateº v súlade s poistnou zmluvou a na základe
dokumentov predloÏen˘ch poisten˘m, poistníkom, alebo
osobou oprávnenou na plnenie.

5. PoisÈovateº si vyhradzuje právo preverovaÈ predloÏené
dokumenty, takisto aj právo vyÏadovaÈ znalecké posudky
odborníkov. PoisÈovateº je tieÏ oprávnen˘ zloÏité poistné
udalosti konzultovaÈ alebo zasielaÈ na odborné posúdenie,
a to e‰te pred poskytnutím poistného plnenia.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

POSTÚPENIE POHªADÁVKY

âlánok 27

1. Pokiaº má poisten˘ nárok na náhradu ‰kody voãi tretím
osobám v súvislosti s poistnou udalosÈou, je povinn˘ tieto
nároky aÏ do v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia pí-
somne postúpiÈ poisÈovateºovi.

2. Ak sa poisten˘ vzdá nárokov podºa ods. 1 alebo práva na
zaistenie tak˘chto nárokov bez písomného súhlasu poisÈo-
vateºa, je poisÈovateº osloboden˘ od povinnosti plniÈ
v takom rozsahu, v akom mohol poÏadovaÈ od tretej osoby
(osôb) náhradu ‰kody.

âlánok 28

Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka a/alebo pois-
teného sa doruãujú na poslednú známu adresu poistníka
a/alebo poisteného. Poistník a/alebo poisten˘ je povinn˘
písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy ale-
bo sídla bez zbytoãného odkladu. PovinnosÈ poisÈovateºa
doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão ju poistník a/alebo pois-
ten˘ prevezme. Ak sa písomnosÈ pre nezastihnutie adresá-
ta uloÏí na po‰te a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzd-
vihne, povaÏuje sa písomnosÈ za doruãenú dÀom, kedy
bola uloÏená, aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel.
V prípade, keì bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi 
ako nedoruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje sa
doruãenú dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní aj vtedy,
ak doruãenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo
opomenutím poistníka a/alebo poisteného. Úãinky doruãe-
nia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo poisten˘ prijatie
písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo pois-
tenému alebo inej oprávnenej osobe sa doruãujú spravid-
la po‰tou alebo in˘m subjektom oprávnen˘m doruãovaÈ
zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo poisÈo-
vateºom.

âlánok 29

Ochrana osobn˘ch údajov

1. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje,
Ïe osobné údaje a iné údaje (napr. e-mailová adresa, tele-
fonick˘ kontakt) uvedené v poistnej zmluve poskytol pois-
Èovateºovi v zmysle osobitn˘ch právnych predpisov ako
osobné údaje a iné údaje nevyhnutné na úãely uzavretia
tejto poistnej zmluvy, správy poistenia a na ìal‰ie úãely
vymedzené v osobitn˘ch právnych predpisoch, ìalej za
úãelom uplatÀovania práv a plnenia povinností poisÈo-
vateºa voãi poistníkovi, poistenému alebo in˘m dotknut˘m
osobám, zdokumentovania ãinnosti poisÈovateºa, na úãely
marketingu (najmä znaãiek, produktov a sluÏieb poisÈo-
vateºa) s vyuÏitím aj in˘ch komunikaãn˘ch prostriedkov
ako po‰tov˘ styk, na úãely v˘konu dohºadu a na plnenie
povinností a úloh poisÈovateºa podºa príslu‰n˘ch právnych
predpisov.

2. AÏ do vysporiadania v‰etk˘ch práv a povinností vypl˘vajú-
cich zo vzÈahu zaloÏeného poistnou zmluvou dáva poisÈo-
vateºovi v˘slovn˘ písomn˘ súhlas s poskytnutím a sprístup
nením t˘chto osobn˘ch údajov a in˘ch údajov zaisÈovni-
am, ìalej subjektom patriacim do skupiny, ktorej súãasÈou
je poisÈovateº, ako aj zmluvn˘m partnerom poisÈovateºa
alebo in˘m oprávnen˘m subjektom, a to i mimo územia SR
v súvislosti s uplatnením práv a povinností vypl˘vajúcich 
z poistnej zmluvy, na úãely marketingu (najmä znaãiek,
produktov a sluÏieb) a na úãely v˘konu poisÈovacej ãinnos-
ti ako aj ãinnosti, ktorá je predmetom podnikania t˘chto
subjektov. Krajinou cezhraniãného toku je âeská republika
a iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv a plnením povin-
ností vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu, ktoré zaruãujú
primeranú úroveÀ ochrany osobn˘ch údajov.

3. Poistník súãasne prehlasuje, Ïe bol oboznámen˘ so sku-
toãnosÈami vypl˘vajúcimi z § 10 ods. 1 zákona ã. 428/2002
Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov v platnom znení a v prípa-
de, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné údaje 
a iné údaje ìal‰ej osoby, má od tejto osoby súhlas k pouÏi-
tiu jej osobn˘ch údajov a in˘ch údajov pre potreby poisÈo-
vateºa.

4. Poistník sa zaväzuje bez zbytoãného odkladu oznámiÈ
poisÈovateºovi kaÏdú zmenu svojich osobn˘ch údajov 
a in˘ch údajov uveden˘ch v poistnej zmluve; v opaãnom
prípade sa má za to, Ïe táto zmena nenastala.

âlánok 30

Spôsob vybavovania sÈaÏností

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo strany pois-

teného a/alebo poistníka na v˘kon poisÈovacej ãinnosti
poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou.
SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej forme a riadne
doruãená poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa
t˘ka.

3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou, ktorá
spæÀa náleÏitosti podºa bodu 1. a 2. tohto ãlánku.

4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na poÏiadanie poisÈo-
vateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu poÏadované dokla-
dy k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏa-
dované náleÏitosti alebo poisten˘ nedoloÏí doklady,
poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ poistníka
a/alebo poisteného, Ïe v prípade, ak v stanovenej lehote
nedoplní prípadne neopraví poÏadované náleÏitosti a dok-
lady, nebude moÏné vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏ-
nosÈ bude povaÏovaná za neopodstatnenú.

âlánok 31

Príslu‰nosÈ súdov

V‰etky spory akéhokoºvek druhu, ktoré môÏu vzniknúÈ na
základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s Àou medzi po-
isÈovateºom a poistníkom, poisten˘m, oprávnenou osobou
alebo ich dediãmi, spadajú do kompetencie súdov Slovenskej
republiky a budú rozhodované podºa právneho poriadku
Slovenskej republiky.

âlánok 32

1. Od t˘chto VPP PN je moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.
2. Tieto VPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 a vzÈahu-

jú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘ch-
to VPP.
Zmena sídla poisÈovateºa uvedená v úvodn˘ch ustanove-
niach t˘chto VPP je úãinná od 1. 9. 2011.
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A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

âlánok 1

1.1. Pre variabilné Ïivotné poistenie DYP, ktoré uzatvára
Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s., Lamaãská 
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IâO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okres-
ného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vloÏka ãíslo 1325/B,
SpoloãnosÈ patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená
v Talianskom zozname skupín poisÈovní veden˘m ISVAP
pod ã. 26 (ìalej len „poisÈovateº“), platia tieto osobit-
né poistné podmienky (ìalej len „OPP“), ktoré dopæÀa-
jú V‰eobecné poistné podmienky pre Ïivotné poistenie
– 2003 (ìalej len „VPP ÎP“) a V‰eobecné poistné pod-
mienky pre úrazové poistenie – 2003 (ìalej len „VPP
ÚP“) a V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie
denn˘ch dávok pri hospitalizácii – 2003 (ìalej len „VPP
DDH“) a V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie
denn˘ch dávok pri práceneschopnosti – 2008 (ìalej len
„VPP PN“)  a spolu s nimi tvoria neoddeliteºnú súãasÈ
poistnej zmluvy.

1.2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v t˘chto oso-
bitn˘ch poistn˘ch podmienkach sa spravujú ustanove-
niami VPP ÎP, VPP ÚP, VPP DDH, VPP PN a príslu‰n˘mi
ustanoveniami Obãianskeho zákonníka.

âlánok 2

Predmet poistenia

2.1. Základn˘m poistením variabilného Ïivotného poistenia
DYP je Ïivotné poistenie pre prípad smrti alebo doÏitia
poisteného. Bez základného poistenia nemôÏe byÈ
poistná zmluva uzatvorená.

2.2. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ so základn˘m
poistením aj poistenie pre prípad závaÏn˘ch ochorení,
poistenie oslobodenia od platenia, poistenie plnej inva-
lidity, úrazové poistenie dospelej osoby, úrazové pois-
tenie detí, poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii,
alebo poistenie denn˘ch dávok pri práceneschopnosti
(ìalej aj „doplnkové poistenie“).

âlánok 3

Definícia pojmov

3.1. PoisÈovateºom sa rozumie Generali Slovensko pois-
ÈovÀa, a. s.

3.2. Poistníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba,
ktorá s poisÈovateºom uzatvorila poistnú zmluvu a je
povinná platiÈ poistné.

3.3. Poisten˘m sa rozumie fyzická osoba, na ktorej Ïivot
alebo zdravie sa poistenie vzÈahuje a ktorá je uvedená
v poistnej zmluve.

3.4. Kapitálovou hodnotou sa rozumie aktuálna hodnota
poistenia, ktorá pozostáva z kapitálovej hodnoty tvo-
renej beÏn˘m poistn˘m a kapitálovej hodnoty tvorenej
mimoriadnym poistn˘m.

3.5. Kapitálová hodnota tvorená beÏn˘m poistn˘m ìa-
lej pozostáva z kapitálovej hodnoty garantovanej 
a z kapitálovej hodnoty negarantovanej.

3.5.1. Kapitálová hodnota tvorená beÏn˘m poistn˘m sa
zniÏuje k 1. dÀu kaÏdého zúãtovacieho obdobia o rizi-
kové poistné a o poplatky podºa ãl. 3 ãasti B. Spoloãné
ustanovenia t˘chto OPP.

3.5.2. ZníÏenie podºa bodu 3.5.1 je realizované najprv 
z kapitálovej hodnoty garantovanej, potom z ka-
pitálovej hodnoty negarantovanej. Pokiaº sú podie-
lové jednotky umiestnené vo viacer˘ch fondoch, je
zníÏenie kapitálovej hodnoty negarantovanej realizo-
vané v kaÏdom fonde úmerne k hodnote podielov˘ch
jednotiek príslu‰ného fondu stanovenej ku dÀu zníÏe-
nia kapitálovej hodnoty. ZníÏenie kapitálovej hodnoty
negarantovanej má za následok zníÏenie poãtu
podielov˘ch jednotiek.

3.5.3. Kapitálová hodnota tvorená beÏn˘m poistn˘m sa
môÏe zniÏovaÈ o mimoriadne v˘bery.

3.5.4 Kapitálová hodnota garantovaná sa zvy‰uje o ãasÈ
zaplateného beÏného poistného urãeného na krytie
záväzkov vypl˘vajúcich z uzatvoreného poistenia 
a o ãasÈ beÏného poistného alokovaného poistníkom
do tejto kapitálovej hodnoty. Ku kapitálovej hodnote
garantovanej sa ìalej priznáva na konci kaÏdého
kalendárneho ‰tvrÈroku úrok zodpovedajúci garanto-
vanej technickej úrokovej miere platnej v ãase
uzatvorenia poistnej zmluvy.

3.5.5. Kapitálová hodnota negarantovaná sa zvy‰uje 
o ãasÈ zaplateného beÏného poistného alokova-
ného poistníkom do jednotliv˘ch zloÏiek kapitálovej
hodnoty negarantovanej. Za toto poistné sa naku-
pujú podielové jednotky jednotliv˘ch fondov podºa
alokaãného pomeru pre beÏné poistné. Kapitálová
hodnota negarantovaná sa môÏe meniÈ vzhºadom 
na v˘voj cien  podielov˘ch jednotiek jednotliv˘ch 
fondov.

3.5.6. Minimálna v˘‰ka ãasti poistného urãená na aloko-
vanie do kapitálovej hodnoty negarantovanej je sta-
novená v Prehºade poplatkov. V prípade, Ïe rozdiel
beÏného poistného urãeného v poistnej zmluve a ãasti
poistného urãeného na krytie záväzkov vypl˘vajúcich 
z uzatvoreného poistenia je men‰í ako hodnota stano-
vená v Prehºade poplatkov, do kapitálovej hodnoty
negarantovanej sa nealokuje Ïiadne poistné. V tomto
prípade celé beÏné poistné bude umiestnené do
kapitálovej hodnoty garantovanej.

3.6. Kapitálová hodnota tvorená mimoriadnym poist-
n˘m sa zvy‰uje o zaplatené mimoriadne poistné.
Za toto poistné sa nakupujú mimoriadne podielové 
jednotky jednotliv˘ch fondov podºa alokaãného
pomeru pre mimoriadne poistné. Kapitálová hodnota
tvorená mimoriadnym poistn˘m sa môÏe meniÈ
vzhºadom na v˘voj cien podielov˘ch jednotiek jed-
notliv˘ch fondov. MôÏe sa zniÏovaÈ o mimoriadne
v˘bery.

3.7. BeÏn˘m poistn˘m sa rozumie poistné platené poist-
níkom pravidelne v dohodnutej v˘‰ke za dohodnuté
poistné obdobia.

3.8. Mimoriadnym poistn˘m sa rozumie peÀaÏná ãiastka
zaplatená poistníkom v priebehu trvania poistenia nad
rámec dohodnutého platenia beÏného poistného.

3.9. Rizikov˘m poistn˘m sa rozumie platba za poistenie
rizika smrti alebo iného rizika poisteného na základe
poistnej zmluvy, ktorej neoddeliteºnou súãasÈou sú
tieto osobitné poistné podmienky.

3.10. Zaplaten˘m poistn˘m sa rozumie (beÏné, resp. mimo-
riadne) poistné pripísané na úãet poisÈovateºa alebo
vyplatené poisÈovateºovi v hotovosti v plnej v˘‰ke 
v zmysle poistnej zmluvy so správne uveden˘m varia-
biln˘m symbolom. Variabiln˘m symbolom je vÏdy ãíslo
poistnej zmluvy.

3.11. Poistnou dobou sa rozumie dohodnuté ãasové obdo-
bie, poãas ktorého poistenie trvá.

3.12. Poistn˘m obdobím sa rozumie dohodnuté ãasové
obdobie, za ktoré sa platí beÏné poistné.

3.13. Poistn˘m rokom sa rozumie beÏn˘ rok, ktor˘ zaãína
plynúÈ v deÀ zaãiatku poistenia a ìalej vÏdy vo v˘roãn˘
deÀ zaãiatku poistenia a ktor˘ konãí deÀ pred v˘roãn˘m
dÀom zaãiatku poistenia.

3.14. V˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia sa rozumie 
deÀ, ktor˘ sa dátumovo (dÀom a mesiacom) zhoduje 
s dátumom uveden˘m v poistnej zmluve ako deÀ 
zaãiatku poistenia. Ak nie je tak˘ deÀ v danom me-
siaci, pripadá v˘roãn˘ deÀ na posledn˘ deÀ tohto 
mesiaca.

3.15. Zúãtovacím obdobím sa rozumie jeden mesiac. Za-
ãiatok zúãtovacieho obdobia sa stanoví na deÀ v me-
siaci, ktor˘ sa ãíselne zhoduje s dÀom, ktor˘ bol dohod-
nut˘ ako deÀ zaãiatku poistenia. Ak nie je tak˘ deÀ 
v mesiaci, pripadá zaãiatok lehoty na posledn˘ deÀ
takéhoto mesiaca. Zúãtovacie obdobie konãí v deÀ,
ktor˘ predchádza zaãiatku nasledujúceho zúãtovacieho
obdobia.

3.16. Aktuálnym vekom poisteného sa rozumie vek pois-
teného pre dané zúãtovacie obdobie stanoven˘ ako
rozdiel medzi kalendárnym rokom zaãiatku daného
zúãtovacieho obdobia a kalendárnym rokom narodenia
poisteného.

3.17. Vstupn˘m vekom poisteného sa rozumie vek pois-
teného stanoven˘ ako rozdiel medzi kalendárnym
rokom zaãiatku poistenia a kalendárnym rokom naro-
denia poisteného.

3.18. Prehºadom poplatkov sa rozumie zoznam poplatkov,
ktoré je poisÈovateº oprávnen˘ úãtovaÈ poistníkovi 
a zoznam pravidiel pre vykonávanie úkonov podºa t˘ch-
to osobitn˘ch poistn˘ch podmienok, vydan˘ poisÈo-
vateºom. Do Prehºadu poplatkov je moÏné nahliadnuÈ 
u poisÈovateºa.

3.19. Podielov˘ fond vytvára príslu‰ná správcovská spoloã-
nosÈ v súlade so zákonom ã. 594/2003 Z. z. o kolek-
tívnom investovaní v znení neskor‰ích predpisov, ktorej
predmetom ãinnosti je spravovanie a vytváranie
podielov˘ch fondov.

3.20. Rastov˘ fond s vyhlasovanou úrokovou mierou
(ìalej len „rastov˘ fond“) je fond, ktor˘ spravuje pois-
Èovateº a v˘nos tohto fondu je uveden˘ na internetovej
stránke poisÈovateºa: www.generali.sk. Tento fond
predstavuje portfólio rôznych typov finanãn˘ch  investí-
cií v súlade s podmienkami umiestÀovania technick˘ch
rezerv poistného v zmysle v‰eobecne záväzn˘ch práv-
nych predpisov.

3.21. Podielová jednotka je základná jednotka fondu a slú-
Ïi na v˘poãet peÀaÏn˘ch nárokov plynúcich z poistenia.
Cena podielovej jednotky sa stanoví podºa ãlánku 7
ãasti B t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienok.

3.22. Hodnotou podielov˘ch jednotiek sa rozumie celko-
v˘ poãet podielov˘ch jednotiek z jednotliv˘ch fondov
vytvoren˘ch za beÏné poistné vynásoben˘ cenou jed-
notiek príslu‰n˘ch fondov. Hodnotou podielov˘ch jed-
notiek k urãitému dátumu sa rozumie hodnota podielo-
v˘ch jednotiek, na v˘poãet ktorej sa pouÏijú ceny plat-
né v najbliÏ‰í oceÀovací deÀ pred uveden˘m dátumom.

3.23. Hodnotou mimoriadnych podielov˘ch jednotiek
sa rozumie celkov˘ poãet mimoriadnych podielov˘ch
jednotiek z jednotliv˘ch fondov vynásoben˘ cenou jed-
notiek príslu‰n˘ch fondov. Hodnotou mimoriadnych po-
dielov˘ch jednotiek k urãitému dátumu sa rozumie
hodnota mimoriadnych podielov˘ch jednotiek, na v˘-
poãet ktorej sa pouÏijú ceny platné v najbliÏ‰í oceÀo-
vací deÀ pred uveden˘m dátumom.

3.24. Úãtom poistníka sa rozumie individuálny úãet veden˘
poisÈovateºom k poistnej zmluve poistníka, tvoren˘
podielov˘mi jednotkami jednotliv˘ch fondov.

3.25. Jednotkov˘m podúãtom sa rozumie individuálny
úãet veden˘ poisÈovateºom k poistnej zmluve poistníka,
tvoren˘ podielov˘mi jednotkami príslu‰ného fondu.

3.26. OceÀovací deÀ je deÀ, ku ktorému poisÈovateº stanoví
cenu podielov˘ch jednotiek jednotliv˘ch fondov.

3.27. Alokaãn˘m pomerom sa rozumie pomer, v ktorom sa
poistné umiestÀuje do jednotliv˘ch zloÏiek kapitálovej
hodnoty.

3.28. Alokaãn˘ pomer pre mimoriadne poistné môÏe po-
istník stanoviÈ odli‰ne pri kaÏdej platbe mimo riadneho
poistného.

3.29. Poplatkom za ukonãenie poistenia sa rozumie po-
platok stanoven˘ podºa poistno-technick˘ch zásad na
základe v˘‰ky nákladov, ktoré poisÈovateºovi vznikli 
v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy a so zvy‰o-
vaním poistného. Poplatok za ukonãenie poistenia je
poisÈovateº oprávnen˘ zapoãítaÈ len v prípadoch 
vymenovan˘ch v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch  pod-
mienkach.

3.30. Správcovskou spoloãnosÈou sa rozumie právnická
osoba, ktorá spravuje podielové fondy podºa zákona 
ã. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskor‰ích predpisov.

3.31. Pln˘m invalidn˘m dôchodkom pre úãely tohto pois-
tenia sa rozumie invalidn˘ dôchodok, ktor˘ bol pri-
znan˘ podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov SR, priãom
percentuálny pokles schopnosti vykonávaÈ zárobkovú
ãinnosÈ pre dlhodobo nepriazniv˘ zdravotn˘ stav je 
o viac ako 70 %.

3.32. Plnou invaliditou pre úãely tohto poistenia sa rozu-
mie invalidita, ktorá bola priznaná podºa príslu‰n˘ch
právnych predpisov SR, priãom percentuálny pokles
schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ pre dlhodobo
nepriazniv˘ zdravotn˘ stav osoby, ktorej invalidita sa
posudzuje je o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou.

3.33. Jednotn˘m názvom fond sa rozumie jednak podielo-
v˘ fond (podºa bodu 3.19 tohto ãlánku), ìalej rastov˘
fond (podºa bodu 3.20 tohto ãlánku) a investiãné 
portfóliá uvedené v bode 6.2. ãlánku 6 ãasti B. Spo-
loãné ustanovenia t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch pod-
mienok.

B. SPOLOâNÉ USTANOVENIA

âlánok 1

Zaãiatok a koniec doplnkového poistenia

1.1. Pokiaº bolo doplnkové poistenie uzatvorené spolu so
základn˘m poistením, je zaãiatok doplnkového poiste-
nia zhodn˘ so zaãiatkom základného poistenia.

1.2. Koniec doplnkového poistenia sa zhoduje s koncom
základného poistenia, pokiaº nie je v t˘chto osobitn˘ch
poistn˘ch podmienkach uvedené inak.

1.3. Zánikom základného poistenia zanikajú aj v‰etky
uzatvorené doplnkové poistenia.
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âlánok 2

Poistné

2.1. Celkové beÏné poistné
2.1.1. Celkové beÏné poistné tvorí poistné za základné Ïivot-

né poistenie a doplnkové poistenia s ním uzatvorené.
2.1.2. Celkové beÏné poistné sa platí za dohodnuté poistné

obdobie (mesaãné, ‰tvrÈroãné, polroãné, roãné) poãas
poistnej doby.

2.1.3. Celkové beÏné poistné za prvé poistné obdobie je
splatné dÀom zaãiatku poistenia. ëal‰ie beÏné poistné
je splatné vÏdy prv˘ deÀ ìal‰ieho dojednaného poist-
ného obdobia.

2.1.4. Ak poistník nezaplatil beÏné poistné za viac poistn˘ch
období a naposledy zaplatené beÏné poistné nepo-
staãuje na uhradenie celého dlhu, je vyrovnané dlÏné
poistné za najskôr splatné poistné obdobie, za ktoré
nebolo uhradené poistné, bez ohºadu na to, za ktoré
obdobie malo byÈ poistné skutoãne zaplatené a bez
ohºadu na to, kedy bolo skutoãne zaplatené.

2.2. Rizikové poistné
2.2.1. PoisÈovateº je oprávnen˘ odo dÀa zaãiatku poistenia,

prv˘ deÀ kaÏdého zúãtovacieho obdobia, zniÏovaÈ ka-
pitálovú hodnotu poistenia o rizikové poistné za pois-
tenie pre prípad smrti poisteného a o rizikové poistné
za doplnkové poistenia.

2.2.2. Rizikové poistné za poistenie pre prípad smrti pois-
teného a rizikové poistné za doplnkové poistenia
stanoví poisÈovateº podºa poistno-technick˘ch zásad,
predov‰etk˘m s ohºadom na pohlavie, vek poisteného
a poistnú sumu, ktoré sú platné pre aktuálne zúãtova-
cie obdobie a vzhºadom na zdravotn˘ stav poisteného
ku dÀu uzatvorenia poistenia, alebo ku dÀu poslednej
zmeny poistnej sumy, alebo poistného.

2.2.3. Pokiaº bolo v dôsledku nesprávneho uvedenia dátumu
narodenia nesprávne stanovené rizikové poistné 
a súvisiace poplatky, poisÈovateº má právo zníÏiÈ kapi-
tálovú hodnotu poistenia podºa poistno-technick˘ch
zásad.

2.2.4. Po ukonãení doplnkového poistenia prestáva poisÈo-
vateº od najbliÏ‰ieho poistného obdobia zráÏaÈ z kapi-
tálovej hodnoty rizikové poistné za ukonãené dopln-
kové poistenie.

âlánok 3

Poplatky

3.1. PoisÈovateº je oprávnen˘ odo dÀa zaãiatku poistenia,
prv˘ deÀ kaÏdého zúãtovacieho obdobia, zniÏovaÈ kapi-
tálovú hodnotu poistenia o poplatok za vedenie zmlu-
vy vypoãítan˘ podºa platného Prehºadu poplatkov 
a o poplatok na úhradu poãiatoãn˘ch nákladov
stanoven˘ podºa poistno-technick˘ch zásad.

3.2. PoisÈovateº je oprávnen˘ úãtovaÈ poistníkovi poplatok
za ukonãenie poistenia v prípade zru‰enia poistnej
zmluvy s v˘platou odkupnej hodnoty, pri redukcii pois-
tenia, pri v˘povedi poistenia alebo v ìal‰ích prípadoch
uveden˘ch v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmien-
kach.

3.3. PoisÈovateº je oprávnen˘ zapoãítaÈ poistníkovi inkasn˘
poplatok za kaÏdé zaplatené beÏné alebo mimoriadne
poistné v zmysle platného Prehºadu poplatkov.

3.4. PoisÈovateº je oprávnen˘ úãtovaÈ poistníkovi poplatok
vo v˘‰ke mimoriadnych správnych nákladov za úkony,
ktoré vykonáva na ÏiadosÈ poistníka. V˘‰ku mimoriad-
nych správnych nákladov urãuje poisÈovateº a je uve-
dená v Prehºade poplatkov.

3.5. Úhrada poplatkov sa vykonáva jednostrann˘m zapoãí-
taním vzájomn˘ch splatn˘ch pohºadávok zo strany
poisÈovateºa. Ak nie je moÏné zapoãítanie vykonaÈ, sú
poplatky splatné vopred.

âlánok 4

Zmeny poistenia

4.1. Pokiaº sa úãastníci dohodnú na zmene rozsahu uÏ
uzatvoreného poistenia, plní poisÈovateº zo zmeneného
poistenia aÏ z poistn˘ch udalostí, ktoré nastanú od
zmluvne stanoveného dÀa úãinnosti zmeny, najskôr
v‰ak o 00.00 hod. dÀa nasledujúceho po uzatvorení
dohody o zmene poistenia.

4.2. V dobe trvania poistenia môÏe poistník poÏiadaÈ
poisÈovateºa o zmenu rozsahu poistenia (napr. zahrnu-
tie alebo vylúãenie doplnkového poistenia, zmenu
v˘‰ky poistnej sumy, zmenu v˘‰ky beÏne plateného
poistného a pod.). PoisÈovateº si vyhradzuje právo 
v závislosti na aktuálnom stave poistnej zmluvy ÏiadosÈ
o zmenu poistenia zamietnuÈ alebo navrhnúÈ pod-
mienky, za ktor˘ch je moÏné túto zmenu vykonaÈ.

4.3. Zmeny rozsahu poistenia a ìal‰ích technick˘ch para-
metrov nie je moÏné vykonávaÈ v priebehu prvého 
a posledného poistného roku, v dobe preru‰enia plate-

nia beÏného poistného ani v redukovanom poistení,
pokiaº nie je v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch pod-
mienkach stanovené inak.

4.4. Mimoriadne v˘bery
4.4.1. Poistník má právo poÏiadaÈ o mimoriadny v˘ber 

z kapitálovej hodnoty tvorenej mimoriadnym poist-
n˘m kedykoºvek (okrem prvého a posledného poist-
ného roku) v priebehu trvania poistenia.

4.4.2. Poistník má právo poÏiadaÈ o mimoriadny v˘ber 
z kapitálovej hodnoty tvorenej beÏn˘m poistn˘m po
splnení podmienok nároku na odkupnú hodnotu
podºa ãl. 22 VPP ÎP.

4.4.3. Mimoriadny v˘ber je moÏné vykonaÈ maximálne
dvakrát za poistn˘ rok. Minimálna v˘‰ka mimoriadne-
ho v˘beru je stanovená v Prehºade poplatkov.
Maximálna v˘‰ka mimoriadneho v˘beru je stanovená
poisÈovateºom na základe poistno-technick˘ch zásad.
Mimoriadny v˘ber je realizovan˘ najprv z kapitálovej
hodnoty tvorenej mimoriadnym poistn˘m, potom 
z kapitálovej hodnoty tvorenej beÏn˘m poistn˘m.
PoisÈovateº má právo ÏiadosÈ o mimoriadny v˘ber
zamietnuÈ, alebo navrhnúÈ podmienky, za ktor˘ch je
moÏné mimoriadny v˘ber povoliÈ.

4.4.4. Mimoriadny v˘ber nie je moÏné vykonaÈ v dobe
preru‰enia platenia beÏného poistného, ani v reduko-
vanom poistení.

4.4.5. Za vykonanie mimoriadneho v˘beru je poisÈovateº
oprávnen˘ poistníkovi úãtovaÈ poplatok podºa plat-
ného Prehºadu poplatkov.

4.4.6. PoisÈovateº si v prípade mimoriadneho v˘beru 
z kapitálovej hodnoty poistenia tvorenej beÏn˘m
poistn˘m vyhradzuje právo v súlade so stavom pois-
tenia zmeniÈ parametre poistenia podºa poistno-tech-
nick˘ch zásad.

4.5. Redukcia poistenia
4.5.1. Pokiaº bolo zaplatené beÏné poistné aspoÀ za dva

roky trvania poistenia a pokiaº nebolo beÏné poistné
za poistné obdobia v treÈom alebo ktoromkoºvek
ìal‰om poistnom roku zaplatené v stanovenej dobe
odo dÀa jeho splatnosti, uplynutím tejto doby sa pois-
tenie mení na poistenie s redukovanou poistnou
dobou.

4.5.2. Odli‰ne od ãl. 11 VPP ÎP, sa dojednáva, Ïe v tomto
poistení nedôjde k redukcii poistnej sumy.

4.5.3. V poistení s redukovanou poistnou dobou zostáva
poistná suma pre prípad smrti zachovaná a zanikajú
v‰etky uzatvorené doplnkové poistenia. V prípade
smrti poisteného je vyplatená kapitálová hodnota
poistenia stanovená ku dÀu jeho smrti a poistná suma
pre prípad smrti.

4.5.4. K redukcii dôjde o 00.00 hod. prvého dÀa najbliÏ‰ieho
zúãtovacieho obdobia po skonãení lehoty, ktorej
uplynutím inak poistenie zaniká pre neplatenie poist-
ného, ak sa poistník a poisÈovateº nedohodnú inak.

4.5.5. V prípade redukcie poistenia poistníkovi zaniká povin-
nosÈ platiÈ beÏné poistné. Poistník nie je oprávnen˘
hradiÈ mimoriadne poistné a vykonávaÈ mimoriadne
v˘bery.

4.5.6. V redukovanom poistení nie je moÏné vykonaÈ
preru‰enie platenia poistného.

4.5.7. Redukované poistenie zaniká v plnom rozsahu
uplynutím redukovanej poistnej doby podºa bodu
5.1.3, ãasÈ B. Spoloãné ustanovenia, ãl. 5.

âlánok 5

Zánik poistenia

5.1. Zánik poistenia odpadnutím dôvodu ìal‰ieho
poistenia a uplynutím doby, na ktorú bolo poiste-
nie uzatvorené

5.1.1. Poistenie zanikne smrÈou poisteného. Najneskôr pois-
tenie zanikne, ak sa poisten˘ doÏije konca poistenia.

5.1.2. V prípade, Ïe smrÈ poisteného nie je poistnou
udalosÈou, vyplatí poisÈovateº poistníkovi kapitálovú
hodnotu poistenia stanovenú ku dÀu jeho smrti,
zníÏenú o poplatok za ukonãenie poistenia.

5.1.3. Ak je v redukovanom poistení alebo v poistení s pre-
ru‰ením platenia poistného súãet rizikového poist-
ného a poplatkov vy‰‰í alebo rovn˘ kapitálovej hod-
note tvorenej beÏn˘m poistn˘m, poistenie zaniká.
PoisÈovateº je povinn˘ o takom zániku poistníka infor-
movaÈ.

5.2. Zánik poistenia s v˘platou odkupnej hodnoty
5.2.1. Pokiaº bolo riadne zaplatené beÏné poistné aspoÀ za

dva roky trvania poistenia, má poistník právo v súlade
s ãl. 22 VPP ÎP, aby poisÈovateº na jeho ÏiadosÈ pois-
tenie zru‰il s v˘platou odkupnej hodnoty.

V˘‰ka odkupnej hodnoty (O) sa urãí ako:
O = HBU + HMU - VNPN – PO – D + P
Kde:
HBU – aktuálna kapitálová hodnota tvorená beÏn˘m

poistn˘m

HMU – aktuálna kapitálová hodnota tvorená mimoriadnym
poistn˘m

VNPN – rezerva nesplaten˘ch poãiatoãn˘ch nákladov
PO – poplatok za vykonanie úkonu podºa platného Prehºadu

poplatkov
D – daÀ z príjmu podºa platnej legislatívy SR
P – prípadn˘ preplatok na zmluve
5.3. Zánik poistenia ako dôsledok neplatenia poist-

ného
5.3.1. Poistenie zaniká v dôsledku neplatenia beÏného poist-

ného v súlade s ãl. 11 ods. 1 a 2 VPP ÎP.
5.3.2. PoisÈovateº má právo na poistné a na poplatky do

zániku poistenia.
5.3.3. Ak bolo zaplatené mimoriadne poistné, je poistníkovi

vyplatená kapitálová hodnota tvorená mimoriadnym
poistn˘m stanovená na základe poistno-technick˘ch
zásad poisÈovateºa.

5.4. Zánik poistenia v˘poveìou
5.4.1. Základné Ïivotné poistenie zaniká v súlade s ãl. 21

ods. 1 a 2 VPP ÎP. Doplnkové úrazové poistenie zaniká
v súlade s ãl. 22 ods. 1 a 2 VPP ÚP, poistenie denn˘ch
dávok pri hospitalizácii zaniká v súlade s ãl. 24 ods. 1
a 2 VPP DDH a poistenie denn˘ch dávok pri práce-
neschopnosti zaniká v súlade s ãl. 24 ods. 1 a 2 
VPP PN.

5.4.2. V˘poveìou základného Ïivotného poistenia zanikajú
aj v‰etky doplnkové poistenia uzatvorené touto poist-
nou zmluvou.

5.4.3. V˘poveìou doplnkového poistenia zaniká len vypo-
vedané doplnkové poistenie.

5.5. Zánik poistenia odmietnutím plnenia
5.5.1. Zánik základného poistenia odmietnutím plnenia sa

riadi ustanovením ãl. 21 ods. 4 VPP ÎP. PoisÈovateº
vyplatí poistníkovi kapitálovú hodnotu tvorenú mimo-
riadnym poistn˘m ku dÀu, kedy sa o poistnej udalosti
dozvedel.

5.6. Zánik poistenia odstúpením od zmluvy
5.6.1. Poistenie odstúpením od zmluvy zaniká v súlade 

s ãl. 21 ods. 3 VPP ÎP.

âlánok 6

Podielové fondy 

6.1. PoisÈovateº nakúpi z ãasti zaplateného poistného
urãeného do kapitálovej hodnoty negarantovanej
podºa zvoleného alokaãného pomeru podielové jed-
notky jednotliv˘ch fondov, ktoré si poistník zvolil.
Nakúpené podielové jednotky nezabezpeãujú poist-
níkovi Ïiadne priame právne nároky z aktív jednotliv˘ch
fondov.

6.2. Poistník je oprávnen˘ zvoliÈ si z ponuky jednotliv˘ch
fondov alebo z investiãn˘ch portfólií uveden˘ch v poist-
nej zmluve, ktoré sa odli‰ujú investiãnou stratégiou,
predov‰etk˘m v‰ak druhom aktív, a t˘m i v˘nosmi 
a rizikom. PoisÈovateº si vyhradzuje právo obmedziÈ
vstup do podielového fondu pre úãely poistenia.

6.3. Poistník nemôÏe uplatÀovaÈ svoje práva priamo voãi
správcovskej spoloãnosti. Svoje práva môÏe uplatÀovaÈ
len voãi poisÈovateºovi, s ktor˘m uzatvoril túto poistnú
zmluvu.

6.4. Vzhºadom na charakter podielov˘ch fondov, nie je cena
ich podielov˘ch jednotiek garantovaná.

âlánok 7

Stanovenie cien podielov˘ch jednotiek

7.1. PoisÈovateº stanovuje ceny podielov˘ch jednotiek mi-
nimálne raz do t˘ÏdÀa.

7.2. Cena podielovej jednotky sa stanoví podºa predajnej
ceny príslu‰ného podielového fondu stanovenej prís-
lu‰nou správcovskou spoloãnosÈou tak, Ïe sa zv˘‰i
maximálne o 5 percent. Cena podielovej jednotky ras-
tového fondu sa zvy‰uje o hodnotu zodpovedajúcu
úrokovej miere uvedenej na internetovej stránke
poisÈovateºa: www.generali.sk.

âlánok 8

Prevod podielov˘ch jednotiek medzi fondmi

8.1. Poistník môÏe poÏiadaÈ o prevod podielov˘ch jednotiek
za beÏné i za mimoriadne poistné uÏ veden˘ch na úãte
poistníka medzi jednotliv˘mi podúãtami. Na základe
tejto Ïiadosti poisÈovateº predá podielové jednotky
príslu‰ného fondu a nakúpi podielové jednotky iného,
poistníkom urãeného fondu. Prevod nie je moÏné
vykonaÈ z alebo do kapitálovej hodnoty garantovanej.

8.2. PoisÈovateº je oprávnen˘ stanoviÈ minimálnu hodnotu
prevádzan˘ch podielov˘ch jednotiek.

8.3. Poistník má právo na vykonanie jedného bezplatného
prevodu podielov˘ch jednotiek medzi fondmi v poist-
nom roku. Za ìal‰ie prevody má poisÈovateº právo na
poplatok podºa platného Prehºadu poplatkov.

11
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8.4. Prevod podielov˘ch jednotiek medzi fondmi sa vykoná-
va podºa ceny platnej v jednotliv˘ch fondoch v nasledu-
júci oceÀovací deÀ potom, ão bola poisÈovateºovi
doruãená ÏiadosÈ o vykonanie prevodu.

8.5. PoisÈovateº je oprávnen˘ stanoviÈ minimálnu hodnotu
podielov˘ch jednotiek, ktorá musí byÈ ponechaná v jed-
notliv˘ch fondoch po prevode.

8.6. PoisÈovateº má právo aj bez súhlasu poistníka vykonaÈ
prevod podielov˘ch jednotiek z kapitálovej hodnoty
negarantovanej do kapitálovej hodnoty garantovanej v
prípade, ak kapitálová hodnota garantovaná nepo-
staãuje na krytie záväzkov vypl˘vajúcich z uzatvo-
reného poistenia (t. j. kapitálová hodnota garantovaná
je záporná).

8.7. PoisÈovateº má právo aj bez súhlasu poistníka vyko-
naÈ prevod podielov˘ch jednotiek v prípade, ak dôjde 
k zániku fondu. Prevod bude vykonan˘ do fondu 
s podobn˘m investiãn˘m zámerom, ako mal zaniknut˘
fond.

8.8. PoisÈovateº je povinn˘ uverejniÈ informáciu o zanik-
nut˘ch a nástupníckych fondoch na svojej internetovej
stránke.

âlánok 9

Zmena alokaãného pomeru

9.1. Dohodou poistníka a poisÈovateºa môÏe byÈ zmenen˘
alokaãn˘ pomer. Táto zmena je moÏná, len ak poistník
uhradil splatné beÏné poistné.

9.2. Poistník má právo na vykonanie jednej bezplatnej
zmeny alokaãného pomeru v poistnom roku. Za ìal‰ie
zmeny je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ poplatok
podºa platného Prehºadu poplatkov.

9.3. Zmena alokaãného pomeru je úãinná od najbliÏ‰ej
splatnosti beÏného poistného bezprostredne nasledu-
júcej po akceptácii návrhu poistníka na zmenu alokácie
poistného poisÈovateºom.

9.4. PoisÈovateº má právo aj bez súhlasu poistníka vykonaÈ
zmenu alokaãného pomeru v prípade, ak dôjde k zá-
niku fondu do ktorého je alokované poistné. Pois-
Èovateº vykonaná zmenu alokaãného pomeru tak, Ïe
zaniknut˘ fond nahradí fondom s podobn˘m inves-
tiãn˘m zámerom, ako mal zaniknut˘ fond.

âlánok 10

Investovanie do fondu GaranT

10.1. Podielové fondy – Fondy GaranT
10.1.1. GaranT tvorí päÈ fondov, ktoré správca fondu zaloÏil,

resp. plánuje postupne zaloÏiÈ vÏdy k 1. 10. kalen-
dárneho roku, fond GaranT 1 bol zaloÏen˘ k 2. 10.
2006, fond GaranT 2 bol zaloÏen˘ k 1. 10. 2007,
fond GaranT 3 bol zaloÏen˘ k 1. 10. 2008, fond
GaranT 4 bol zaloÏen˘ k 1. 10. 2009 a fond GaranT
5 môÏe byÈ zaloÏen˘ k 1. 10. 2010. Mena fondov
GaranT je euro.

10.1.2. KaÏd˘ z t˘chto fondov poskytuje garanciu podºa
prospektu fondu. PoisÈovateº a správca fondu po-
skytnú poistníkovi informácie, ktoré súvisia s inves-
tovaním do fondov GaranT.
Dátum splatnosti garancie je pre kaÏd˘ z fondov
GaranT stanoven˘ v päÈroãnom období, priãom prv˘
dátum splatnosti garancie je stanoven˘ na posledn˘
obchodn˘  deÀ mesiaca po uplynutí piatich rokov od
dÀa vzniku fondu.
Prv˘ fond, GaranT 1, ktor˘ bol zaloÏen˘ dÀa 2. 10.
2006, má dátum prvej splatnosti garancie posledn˘
obchodn˘ deÀ mesiaca septembra v roku 2011,
ìal‰ie dni splatnosti garancie sú kaÏd˘ch päÈ 
rokov.

10.1.3. Fondy GaranT sú fondy investiãnej spoloãnosti
Generali Investments SICAV, sú to otvorené fondy,
t.j. fondy zaloÏené na dobu neurãitú.

10.2. Stanovenie cien podielov˘ch jednotiek
V prípade voºby  fondu GaranT sa dojednáva, Ïe cena
podielovej jednotky bude stanovená v súlade s ãl. 7
tejto ãasti OPP pre kaÏd˘ z piatich fondov GaranT
zvlá‰È a to na základe hodnoty podielovej jednotky
stanovenej správcovskou spoloãnosÈou Generali
Investments SICAV.

10.3. Prevod podielov˘ch jednotiek medzi fondmi
10.3. 1. V prípade voºby  fondu GaranT sa dojednáva, Ïe pre-

vod podielov˘ch jednotiek medzi jednotliv˘mi fond-
mi GaranT sa vykonáva iba automatick˘m prevo-
dom podºa bodu 10.4. tohto ãlánku a  poistník nemá
právo poÏiadaÈ o prevod podielov˘ch jednotiek
medzi jednotliv˘mi fondmi GaranT.

10.3. 2. V prípade voºby  fondu GaranT sa dojednáva, Ïe
poistník nemá právo poÏiadaÈ o prevod podielov˘ch
jednotiek medzi  jedn˘m z fondov GaranT a in˘mi
fondmi, resp. kapitálovou hodnotou garantovanou 
a rastov˘m fondom.

10.4. Automatick˘ prevod podielov˘ch jednotiek
medzi fondmi GaranT

10.4. 1. V prípade, ak nasledujúci dátum splatnosti garancie
fondu GaranT, ktor˘ je dojednan˘ v poistnej zmluve,
nasleduje aÏ po konci poistenia, dojednanom v po-
istnej zmluve, je poisÈovateº oprávnen˘ v deÀ splat-
nosti garancie dojednaného fondu GaranT, ktor˘ 
je posledn˘ pred koncom poistenia, bez predo‰lé-
ho súhlasu poistníka vykonaÈ prevod podielov˘ch
jednotiek dojednaného fondu GaranT do takého
fondu GaranT, ktorého dátum splatnosti garan-
cie je najbliÏ‰ie pred ukonãením danej poistnej
zmluvy.

10.4. 2. V prípade, ak je koniec poistenia dojednan˘ v poist-
nej zmluve na kalendárny mesiac, ktor˘ nasleduje
po uplynutí posledného moÏného obdobia garancie
ktoréhokoºvek z fondov GaranT, je poisÈovateº
oprávnen ,̆ bez predo‰lého súhlasu poistníka, v deÀ
splatnosti garancie fondu GaranT  vykonaÈ prevod
podielov˘ch jednotiek  do rastového fondu s vy-
hlasovanou úrokovom mierou.

10.4. 3. PoisÈovateº nie je oprávnen˘ úãtovaÈ poplatok za
tak˘to automatick˘ prevod alebo za odkúpenie
podielov˘ch jednotiek.

10.5. Uzavretie fondu
10.5.1. V prípade, ak správca fondov rozhodne o uzavretí

fondov GaranT, poisÈovateº sa zaväzuje najneskôr 
1 mesiac pred uzavretím fondu písomne informovaÈ
poistníka a poskytnúÈ mu moÏnosÈ previesÈ po-
dielové jednotky do fondov, ktoré bude maÈ po-
isÈovateº v tomto ãase v ponuke fondov. PoisÈovateº
sa zaväzuje poskytnúÈ poistníkovi písomne v lehote
1 mesiac pred uzavretím fondu aktuálnu ponuku
fondov.

10.5. 2. V prípade, ak poistník neoznámi v lehote, ktorú urãil
poisÈovateº, do ktorého fondu má vykonaÈ prevod
podielov˘ch jednotiek, poisÈovateº prevedie  podie-
lové jednotky do takého fondu, ktor˘ je svojou
investiãnou stratégiou podobn˘  fondu GaranT.

10.5. 3. PoisÈovateº nie je oprávnen˘ úãtovaÈ poplatok za
tak˘to prevod podielov˘ch jednotiek.

10.6. Mimoriadny v˘ber ku dÀu splatnosti garancie
Poistník má nárok poÏiadaÈ v súlade s ãl. 4, bodom
4.4. ãasti B t˘chto OPP o mimoriadny v˘ber ku dÀu
splatnosti garancie fondu GaranT. V takomto prípade
je povinn˘ predloÏiÈ poisÈovateºovi ÏiadosÈ o mimo-
riadny v˘ber najneskôr 6 t˘ÏdÀov pred dátumom splat-
nosti garancie fondu GaranT. PoisÈovateº vykoná
mimoriadny v˘ber v súlade s ustanoveniami bodu 4.4.
ãasti B t˘chto OPP.

âlánok 11

Rizikové skupiny poisten˘ch 
podºa vykonávaného povolania 

pre úrazové a nemocenské poistenie dospel˘ch

11.1. Riziková skupina 1
Zah⁄Àa povolania s du‰evnou, resp. nev˘robnou
ãinnosÈou ako je administratívna ãinnosÈ vo vnútor-
nej a vonkaj‰ej správe, v obchode, v zdravotníctve
a kultúre bez vykonávania fyzickej ãinnosti a povo-
lania, ktoré majú charakter v˘robnej ãi manuál-
nej ãinnosti, pri ktorej je riziko úrazu porovnateºné 
s nev˘robnou ãinnosÈou (napr. hodinár, krajãír, pre-
davaã).

11.2. Riziková skupina 2
Zah⁄Àa povolania s v˘robnou ãi manuálnou ãinnosÈou,
ktorá nepatrí do rizikovej skupiny 1 alebo 3, ìalej
zah⁄Àa ozbrojené zloÏky (policajti, vojaci a pod.) a pro-
fesionálnych ‰portovcov, ktorí vykonávajú nasledovné
‰porty: aerobik, bedminton, bowling, curling, ultimate
frisbee, golf, guleãník, kulturistiku, kolky, lukostreº-
bu, minigolf, orientaãn˘ beh, plávanie, pretláãanie
rukou, petang, ricochet, squash, stoln˘ tenis, barové
‰porty ak˘mi sú napríklad ‰ach, ‰ípkarstvo, tenis,
turistiku alebo in˘ ‰port s porovnateºn˘m rizikom
vzniku úrazu.

11.3. Riziková skupina 3
Zah⁄Àa povolania s vysok˘m rizikom úrazu a choroby,
napr. práce v hlbinn˘ch baniach; záchranné a havarijné
práce banskej záchrannej sluÏby, príslu‰níkov verejnej
a závodnej poÏiarnej ochrany, ãlenov horskej zá-
chrannej sluÏby; práce s v˘bu‰ninami; práce pyro-
technikov; práce Ïelezniãn˘ch posunovaãov; práce vo
v˘‰kach vykonávané v núten˘ch polohách bez pra-
covn˘ch plo‰ín, z lanov˘ch rebríkov, visut˘ch sedaãiek 
v závese na ochrannom páse a v obmedzenom
priestore na pracovnej lávke, vo v˘‰kach nad 10 met-
rov; práce s vysok˘m rizikom akútnych otráv pri
zaslepovaní a odslepovaní plynovodného potrubia
s generátorov˘m plynom, svietiplynom a pod., pri
ãistení nádrÏí, cisterien a pod. od chemick˘ch zlú-

ãenín a zvlá‰È nebezpeãn˘ch jedov; práce s vysok˘m
rizikom popálenín v dôsledku vysokej teploty pra-
covného prostredia, ako sú práce pri havarijn˘ch
vnútorn˘ch opravách pecí a Ïiaruvzdorn˘ch vyhrievok 
a pod.; práce pod vodou, pri ktor˘ch je nevyhnut-
né pouÏívaÈ potápaãsk˘ d˘chací prístroj (pri zá-
chrann˘ch prácach, pri údrÏbe priehradn˘ch hrádzí,
v kesonoch); ãinnosÈ artistov, kaskadérov, krotiteºov
zvierat; ãinnosÈ v˘skumná a bádateºská v nepre-
bádan˘ch krajinách; ãinnosÈ pri testovaní motoro-
v˘ch vozidiel a pri vykonávaní typov˘ch skú‰ok; ãin-
nosÈ továrensk˘ch jazdcov motorov˘ch vozidiel a pla-
vidiel.

11.4. Riziková skupina „P“
Zah⁄Àa profesionálnych ‰portovcov, ktorí vykonávajú
‰port ako svoje povolanie, okrem ‰portov uveden˘ch
v bode 11.2. a v bode 11.6.

11.5. Registrovan˘ ‰port kategórie VRâ (Vysoko
riziková ãinnosÈ)
Do skupiny vysoko rizikov˘ch ãinností patria v‰etky
druhy ‰portov, ktoré poisten˘ vykonáva ako aktívny
úãastník organizovan˘ch súÈaÏí. VRâ sa nevzÈahuje na
aerobik, bedminton, bowling, curling, ultimate frisbee,
golf, guleãník, kulturistiku, kolky, lukostreºbu, minigolf,
orientaãn˘ beh, plávanie, pretláãanie rukou, petang,
ricochet, squash, stoln˘ tenis, barové ‰porty ak˘mi sú
napríklad ‰ach, ‰ípkarstvo, tenis, turistiku a iné ‰porty
s porovnateºn˘m rizikom vzniku úrazu. Do tejto skupiny
(VRâ) sa nezah⁄Àajú ãinnosti vylúãené z úrazového
poistenia ãl. 21 ods. d, e, f, g VPP ÚP a ‰porty uvedené
v bode 11.6.

11.6. ·porty vylúãené z poistenia
Z poistného krytia sú vylúãené nasledovné ‰porty:
akrobacia, artista, autokros, automobilové preteky (na
ºade, snehu, crash/stock-kart, rely), automobilové
preteky na dráhe, do vrchu, bezmotorové a motorové
‰portové lietanie, bojové umenie, karate, taekwon-do,
judo, aikido, kickbox, thajsk˘ box, jiu-jitsu, box, bungee
jumping, kaÀoning, horolezectvo, motocyklové preteky
na okruhu, dráhe, do vrchu, motocyklové preteky –
motokros, rely, trial, na ºade, na snehu, speedway,
paragliding, para‰utizmus, potápanie, rafting, jazda 
na sánkach, boboch, skeletone, zoskoky a lety s pa-
dákom z lietadiel a iné ‰porty s porovnateºn˘m rizikom
vzniku úrazu.

C. ZÁKLADNÉ ÎIVOTNÉ POISTENIE

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Ak sa poisten˘ doÏije dÀa uvedeného v poistnej 
zmluve ako koniec poistenia, vyplatí mu poisÈovateº
aktuálnu kapitálovú hodnotu stanovenú k tomuto 
dÀu.

1.2. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného,
nie v‰ak následkom samovraÏdy v priebehu prv˘ch
dvoch rokov, vyplatí poisÈovateº oprávnenej osobe
poistnú sumu pre prípad smrti a kapitálovú hodnotu
stanovenú ku dÀu smrti poisteného.

1.3. Ak zomrie poisten˘ v prv˘ch dvoch rokoch trvania pois-
tenia následkom samovraÏdy, zanikajú v‰etky poistenia
uzatvorené touto poistnou zmluvou bez práva na poist-
né plnenie. V takomto prípade vyplatí poisÈovateº
oprávnenej osobe kapitálovú hodnotu poistenia
stanovenú ku dÀu smrti poisteného zníÏenú o poplatok
za ukonãenie poistenia. Ak nie je poisten˘ zároveÀ
poistníkom, bude kapitálová hodnota vyplatená poist-
níkovi.

1.4. Ak zomrie poisten˘ v treÈom alebo ìal‰om roku trvania
poistenia následkom samovraÏdy a ak neuplynuli
aspoÀ dva roky od posledného zv˘‰enia poistnej sumy,
vyplatí poisÈovateº oprávnenej osobe súãet najniÏ‰ej
poistnej sumy platnej v priebehu dvoch rokov pred
dátumom úmrtia poisteného a kapitálovej hodnoty
stanovenej ku dÀu smrti poisteného.

âlánok 2

Poistné

2.1. Mimoriadne poistné
2.1.1. Poistník môÏe v dobe trvania poistenia kedykoºvek

zaplatiÈ mimoriadne poistné na úãet urãen˘ poisÈo-
vateºom.

2.1.2. PoisÈovateº je oprávnen˘ v Prehºade poplatkov
stanoviÈ bliÏ‰ie podmienky pre v˘‰ku, poãet a pod-
mienky platenia mimoriadneho poistného.

2.1.3. Zaplatenie mimoriadneho poistného nemá vplyv na
povinnosÈ platiÈ beÏné poistné.

2.1.4. Mimoriadne poistné nie je moÏné hradiÈ v dobe
preru‰enia platenia beÏného poistného ani v reduko-
vanom poistení.
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2.2. Preru‰enie platenia beÏného poistného
2.2.1. Ak je zaplatené beÏné poistné aspoÀ za dva roky,

môÏe poistník poÏiadaÈ o preru‰enie platenia beÏného
poistného.
Preru‰enie je moÏné vykonaÈ vÏdy na 1 rok s automa-
tick˘m predlÏovaním, najviac v‰ak do doby, keì súãet
rizikového poistného a poplatkov je vy‰‰í alebo rovn˘
kapitálovej hodnote poistenia tvorenej beÏn˘m
poistn˘m. PoisÈovateº môÏe ÏiadosÈ poistníka o pre-
ru‰enie platenia beÏného poistného zamietnuÈ.

2.2.2. K preru‰eniu platenia dochádza od najbliÏ‰ej splatnos-
ti poistného po doruãení Ïiadosti poistníka poisÈo-
vateºovi.
BeÏné poistné musí byÈ k tomuto dÀu riadne za-
platené.

2.2.3. Za vykonanie preru‰enia platenia si poisÈovateº úãtuje
poplatok podºa platného Prehºadu poplatkov.

2.2.4. V priebehu trvania preru‰enia platenia poistného sa
preru‰uje povinnosÈ platiÈ beÏné poistné. Nie je moÏné
hradiÈ mimoriadne poistné, ani vykonávaÈ mimoriadne
v˘bery.

2.2.5. Poistník si pri Ïiadosti o preru‰enie platenia zvolí, ãi
poãas doby preru‰enia platenia zostanú zachované
uzatvorené doplnkové poistenia alebo zostane v plat-
nosti iba základné poistenie a doplnkové poistenia
budú zru‰ené.

2.2.6. Preru‰enie platenia poistného konãí buì na základe
písomnej Ïiadosti poistníka o obnovenie platenia
poistného, alebo zánikom poistenia v súlade s bodom
5.1.3, ãasÈ Spoloãné ustanovenia, ãl. 5.

2.2.7. PoisÈovateº si v prípade obnovenia platenia vyhradzu-
je právo v súlade so stavom poistenia zmeniÈ parame-
tre poistenia podºa poistno-technick˘ch zásad.

âlánok 3

Podiel na v˘nosoch z rezerv poistného

3.1. Podºa zásad a vo v˘‰ke stanovenej poisÈovateºom sa
kaÏdoroãne ku kapitálovej hodnote garantovanej
priznáva podiel na v˘nosoch z rezerv poistného. Podiel
na v˘nosoch z rezerv poistného sa vypláca pri skonãení
poistenia, keì sa vypláca kapitálová hodnota poiste-
nia.

3.2. V prípade skonãenia poistenia, v ktorom do‰lo k re-
dukcii poistnej doby, sa podiel na v˘nosoch z rezerv
poistného nevypláca. Podiel na v˘nosoch z rezerv poist-
ného priznan˘ do dÀa úãinnosti redukcie podºa 
bodu 4.5, ãasÈ B. Spoloãné ustanovenia ãl. 4, sa k to-
muto dÀu podºa zásad poisÈovateºa zah⁄Àa do v˘-
poãtu redukovanej poistnej doby a ìalej sa uÏ
nepriznáva.

D. POISTENIE ZÁVAÎN¯CH OCHORENÍ

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Poistenie závaÏn˘ch ochorení zabezpeãuje v˘platu
poistného plnenia v prípade, Ïe v ãase trvania poistenia
(najskôr v‰ak po ‰iestich mesiacoch od uzatvorenia
poistenia závaÏn˘ch ochorení) bolo poistenému diag-
nostikované niektoré z niÏ‰ie definovan˘ch závaÏn˘ch
ochorení zahrnut˘ch do poistenia alebo sa podrobil
niektorému z niÏ‰ie definovan˘ch v˘konov zahrnut˘ch
do poistenia v zmysle ãlánku 2 (ìalej je pre choroby 
a v˘kony uvádzan˘ len spoloãn˘ termín „závaÏné
ochorenia“) a ak boli splnené podmienky uvedené pri
tomto závaÏnom ochorení. Poistné plnenie sa vypláca
iba za prvé závaÏné ochorenie, pri ktorom boli splnené
podmienky. Právo na poistné plnenie za poistnú
udalosÈ z poistenia závaÏn˘ch ochorení má poisten .̆

1.2. Ak dôjde v ãase trvania poistenia k poistnej udalosti 
z poistenia závaÏn˘ch ochorení, najskôr v‰ak po ‰ies-
tich mesiacoch od uzatvorenia poistenia závaÏn˘ch
ochorení, môÏe poistník poÏiadaÈ o predãasné ukonãe-
nie poistnej zmluvy. PoisÈovateº v tomto prípade vyplatí
poistenému súãasne poistnú sumu pre prípad závaÏ-
ného ochorenia aj kapitálovú hodnotu stanovenú 
k dátumu oznámenia závaÏného ochorenia poisÈo-
vateºovi a poistenie zanikne v celom rozsahu. Ak poist-
ník nepoÏiada o predãasné ukonãenie poistenia, poisÈo-
vateº vyplatí poistenému poistnú sumu pre prípad
závaÏného ochorenia a zanikne len poistenie závaÏ-
n˘ch ochorení. Od najbliÏ‰ieho zúãtovacieho obdobia
sa prestáva zráÏaÈ z kapitálovej hodnoty rizikové poist-
né za riziko závaÏného ochorenia.

1.3. Ak je závaÏné ochorenie diagnostikované pred
uplynutím 6. mesiacov od uzatvorenia poistenia
závaÏn˘ch ochorení, právo na v˘platu poistného plne-
nia z poistenia závaÏn˘ch ochorení nevzniká. Poistenie
závaÏn˘ch ochorení zaniká bez náhrady uplynutím zúã-
tovacieho obdobia, v ktorom bolo závaÏné ochorenie

diagnostikované. Od najbliÏ‰ieho zúãtovacieho obdobia
sa prestáva zráÏaÈ poistné za riziko závaÏn˘ch
ochorení.

âlánok 2

Rozsah závaÏn˘ch ochorení a v˘konov 
zahrnut˘ch do poistenia

2.1. Základn˘ balík závaÏn˘ch ochorení zah⁄Àa ochorenia
definované v ãlánku 6 v bodoch 6.3.1. aÏ 6.3.15.

2.2. Roz‰íren˘ balík závaÏn˘ch ochorení zah⁄Àa ochorenia
definované v ãlánku 6 v bodoch 6.3.1. aÏ 6.3.33.

âlánok 3

Poistné plnenie

3.1. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia závaÏn˘ch
ochorení k zníÏeniu poistnej sumy, vzniká právo na
poistné plnenie vo v˘‰ke zníÏenej poistnej sumy najskôr
v deÀ úãinnosti tejto zmeny.

3.2. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia závaÏn˘ch
ochorení k zv˘‰eniu poistnej sumy, právo na poistné
plnenie z poistenia závaÏn˘ch ochorení vo v˘‰ke
zv˘‰enej poistnej sumy vzniká aÏ z poistn˘ch udalostí,
ktoré nastali najskôr po ‰iestich mesiacoch odo dÀa
úãinnosti tejto zmeny.

âlánok 4

Poistné

4.1. Ak nastane poistná udalosÈ z poistenia závaÏn˘ch
ochorení, poisÈovateº prestane od najbliÏ‰ieho zúãtova-
cieho obdobia strhávaÈ z kapitálovej hodnoty rizikové
poistné za riziko závaÏného ochorenia.

âlánok 5

Zánik poistenia

5.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj
poistenie závaÏn˘ch ochorení.

5.2. Poistenie závaÏn˘ch ochorení zaniká, ak bola u pois-
teného stanovená diagnóza v zmluve uvedeného
závaÏného ochorenia alebo ak sa podrobil poisten˘
niektorému z v˘konov definovan˘ch pre toto závaÏné
ochorenie.

5.3. Poistenie závaÏn˘ch ochorení konãí najneskôr deÀ pred
v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia v kalendárnom
roku, v ktorom poisten˘ dosiahne vek 65 rokov.

âlánok 6

Definícia poistnej udalosti 
v poistení závaÏn˘ch ochorení

6.1. V súlade s ustanovením ãl. 1 ods. 2 a ãl. 13 ods. 1 
VPP ÎP je v poistení závaÏn˘ch ochorení poistnou
udalosÈou skutoãnosÈ, Ïe u poisteného do‰lo k zá-
vaÏnému ochoreniu, ak k tejto skutoãnosti do‰lo po
uplynutí ‰iestich mesiacov od uzatvorenia poistenia
závaÏn˘ch ochorení a po prv˘krát v Ïivote poisteného.

6.2. U poisteného do‰lo k závaÏnému ochoreniu, ak mu
bolo diagnostikované niektoré z ochorení alebo sa
podrobil niektorému z v˘konov, ktoré sú definované 
v bode 6.3 ãasti D t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch pod-
mienok a v nasledujúcich 15 kalendárnych dÀoch od
vzniku závaÏného ochorenia nedo‰lo k úmrtiu pois-
teného..

6.3. Podmienky vzniku práva na poistné plnenie (definícia
závaÏn˘ch ochorení):

6.3. 1. Srdcov˘ infarkt
= nezvratné po‰kodenie ãasti srdcovej svaloviny posti-
hujúce v‰etky vrstvy myokardu (transmurálny infarkt),
ktoré je spôsobené nedostatoãn˘m krvn˘m zásobením
v príslu‰nej oblasti. Diagnóza transmurálneho infarktu
(Q-infarkt) musí byÈ zaloÏená na:
a) charakteristickej lokalizácii bolesti,
b) ãerstv˘ch zmenách EKG krivky s obrazom infarktu

myokardu,
c) zv˘‰enej hladiny srdcov˘ch enz˘mov (AST, LDH, CK 

a MB – frakcie CK),
d) echokardiograficky zreteºn˘ch trval˘ch zmenách sÈa-

hovania srdcového svalu.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ stanovenia diagnózy
srdcového infarktu  podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 2. Náhla cievna mozgová príhoda
= akákoºvek náhodná mozgová cievna príhoda spô-
sobená krvácaním do mozgového tkaniva (intracere-
brálne alebo subarachnoidálne krvácanie) alebo
nedostatoãn˘m zásobením mozgu (mozgová ischémia)
zanechávajúci trval˘ objektívne zistiteºn˘ neurologick˘
nález. NevzÈahuje sa na krvácanie do mozgu v dôsled-
ku úrazu a na prechodnú ischemickú príhodu.

DoloÏenie diagnózy: neurologické vy‰etrenie po uply-
nutí troch mesiacov po prekonaní cievnej mozgovej
príhody.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy 
na základe potvrdenej trvalosti neurologického ná-
lezu.

6.3. 3. Rakovina
= nekontrolovateºn˘ rast a ‰írenie zhubn˘ch buniek 
a ich prenikanie do zdravého tkaniva, vzÈahuje sa tieÏ
na leukémiu (okrem chronickej lymfatickej leukémie),
lymfómy, sarkómy a zhubné choroby lymfatického sys-
tému. NevzÈahuje sa – okrem zhubného invazívneho
melanoma (melanoblastómu) od klasifikaãného stupÀa
TNM 2-0-0 – na koÏné nádory, karcinómy in situ (TIS),
tzn. dobre ohraniãené na jednom mieste (väã‰inou bez
ìal‰ích následkov, chirurgicky odstrániteºné) – nein-
vazívne tumory bez metastáz s rann˘mi malígnymi
zmenami, benígne nádory a polycytémie vera, tumory
za prítomnosti akejkoºvek ºudskej imunodeficiencie
(napr. HIV), prvé ‰tádium Hodgkinovej choroby.
DoloÏenie vzniku poistnej udalosti: nespochybniteºné
stanovenie diagnózy na základe histologického
vy‰etrenia nádorového tkaniva, urãením triedy nádoru
podºa medzinárodnej klasifikácie (TNM) a operaãn˘m
protokolom, ak bol vykonan˘ chirurgick˘ v˘kon.

6.3. 4. Zlyhanie obliãiek
= koneãné ‰tádium zlyhania obliãiek v dôsledku chron-
ického neobnoviteºného zlyhávania funkcie obidvoch
obliãiek a nutnosÈ zaradenia do dializaãného programu
alebo vykonania transplantácie obliãiek.
DoloÏenie  diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou, doklad o zaradení do trvalého dializaãného pro-
gramu a o jeho trvaní.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: prv˘ deÀ po absolvovaní
min. troch mesiacov dializaãného programu alebo deÀ
transplantácie obliãiek.

6.3. 5. Transplantácia Ïivotne dôleÏit˘ch orgánov
= Ïivotne nevyhnutná transplantácia srdca, pºúc,
peãene, podÏalúdkovej Ïºazy, obliãiek alebo kostnej
drene (len heterotransplantát) vykonaná poistenému.
Operácia musí byÈ vykonaná na území SR a musí byÈ
vopred konzultovaná s poisÈovateºom. Za transplantá-
ciu v‰etk˘ch ostatn˘ch orgánov alebo ich ãastí ani pri
transplantácii tkanív právo na poistné plnenie ne-
vzniká.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou, EKG, v˘sledky predoperaãn˘ch vy‰etrení, operaãná
správa, prepú‰Èacia správa.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ nasledujúci po dni
absolvovania transplantácie orgánu.

6.3. 6. Slepota
= slepota obidvoch oãí, ak ide o trvalé po‰kodenie
zraku so zníÏením zrakovej ostrosti obidvoch oãí 
(s optimálnou korekciou) na 1/60 alebo hor‰ou. Na zák-
lade stavu lekárskej vedy môÏe poisÈovateº v dobe trva-
nia poistenia, najskôr v‰ak po piatich rokoch od
uzatvorenia poistenia závaÏn˘ch ochorení, stanoviÈ
novú v˘‰ku poistného.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa o vy‰etrení v ofta-
mologickom zdravotníckom zariadení.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy na
základe oftamologického vy‰etrenia.

6.3. 7. Operácia na aorte
= operácia vystupujúcej aorty a oblúku aorty vykonaná
pre jej ochorenie, pri ktorej bola nahradená po‰kodená
ãasÈ aorty umelou náhradou. NevzÈahuje sa na operá-
ciu zostupujúcej, hrudnej a bru‰nej aorty, vetiev aorty
vodiacich krv do periférneho rieãiska. Operácia musí
byÈ vykonaná na území SR a musí byÈ konzultovaná 
s poisÈovateºom.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou, EKG, v˘sledky predoperaãn˘ch vy‰etrení, operaãná
správa, prepú‰Èacia správa.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ nasledujúci po dni
vykonania operácie.

6.3. 8. By-pass koronárnych tepien pre ischemickú
chorobu srdca
= operácia koronárnych tepien vykonaná za úãelom
nápravy zúÏenia alebo uzáveru najmenej dvoch
koronárnych tepien. Musí ísÈ o dvoj- a viacnásobné pre-
mostenie. NevzÈahuje sa na angioplastiku, intraarte-
riálne v˘kony a iné nechirurgické v˘kony, ako je naprí-
klad lieãba laserom.
Operácia musí byÈ vykonaná na území SR a musí byÈ
konzultovaná s poisÈovateºom.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou,EKG, v˘sledky predoperaãn˘ch vy‰etrení, operaãná
správa, prepú‰Èacia správa.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ nasledujúci po dni
vykonania operácie.

6.3. 9. Náhrada srdcovej chlopne
= chirurgické nahradenie po‰kodenej srdcovej chlopne
umelou chlopÀou.
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DoloÏenie diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou,v˘sledky predoperaãn˘ch vy‰etrení, operaãná sprá-
va.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ nasledujúci po dni
vykonania operácie.

6.3. 10. AIDS (krvnou transfúziou)
= infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS v prí-
pade,keì je preukázateºne dokázané infikovanie pri
krvnej transfúzii na pracovisku v SR. NevzÈahuje sa na
poisten˘ch trpiacich hemofíliou.
DoloÏenie diagnózy: pozitívny v˘sledok HIV-testu,
potvrdenie pracoviska vykonávajúceho transfúziu.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ, kedy bola praco-
viskom vykonávajúcim transfúziu preukázaná a pí-
somne doloÏená infekcia vírusom HIV alebo ochorenie
AIDS.

6.3. 11. Hluchota
= úplná, nevratná, klinicky overená strata sluchu oboch
u‰í v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa s presnou diagnó-
zou, lekárska správa o ORL-vy‰etrení, lekárska správa 
o audiometrickom vy‰etrení.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy na
základe ORL vy‰etrenia.

6.3. 12. Skleróza multiplex
= demyelinizaãné ochorenie centrálneho nervového
systému s nezvratn˘mi typick˘mi neurologick˘mi
v˘padmi (multifokálnymi alebo monofokálnymi), s ty-
pick˘mi loÏiskami choroby, preukázan˘mi vy‰etreniami
za pomoci zodpovedajúcej techniky (poãítaãová tomo-
grafia, tomografia deliacim telieskom a magnetická
rezonancia), s typick˘m nálezom likvoru a minimálne
dvoma relapsami. Za relaps sa povaÏuje náhly v˘skyt
nov˘ch alebo predchádzajúcich symptómov alebo zod-
povedajúce zhor‰enie existujúcich symptómov.
Poistenie sa vzÈahuje len na ochorenia, ktoré boli diag-
nostikované najskôr po 12 mesiacoch od vzniknutia
ochorenia. Právo na poistné plnenie vzniká stano-
vením diagnózy neurologickou klinikou alebo neuro-
lógom.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy na
základe potvrdenej trvalosti neurologického nálezu.

6.3. 13. Popáleniny
= popáleniny III. stupÀa s rozsahom 30 % a viac.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa popisujúca
lokalizáciu a rozsah popálenín.

6.3. 14. Klie‰Èová encefalitída
= zápal mozgového tkaniva spôsoben˘ vírusovou
infekciou prenesenou klie‰Èom; ochorenie musí trvaÈ
aspoÀ tri mesiace od stanovenia diagnózy a musí maÈ
za následok také postihnutie poisteného, Ïe nie je
schopn˘ vykonávaÈ najmenej tri beÏné denné ãinnosti,
ako je napr. um˘vanie, obliekanie, samostatné stravo-
vanie, pouÏívanie WC a uÏívanie liekov, alebo musí byÈ
trvale pripútan˘ na lôÏko, takÏe sa nezaobíde bez
pomoci druhej osoby.
DoloÏenie diagnózy: lekárska správa potvrdzujúca
diagnózu a postihnutie poisteného.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: prv˘ deÀ nasledujúci po
uplynutí troch mesiacov odo dÀa stanovenia diagnózy.

6.3. 15. Ochrnutie
= úplné, nevratné, klinicky overené ochrnutie v dôsled-
ku ochorenia alebo úrazu, s následkom paraplégie,
hemiplégie alebo tetraplégie.
DoloÏenie diagnózy: potvrdenie neurológom.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ potvrdenia diagnózy
neurológom.

6.3. 16. Aplastická anémia
= chronické perzistujúce zlyhanie kostnej drene, ktoré
vyúsÈuje do anémie, neutropénie a trombocytopénie,
vyÏadujúce lieãbu aspoÀ 1 z nasledujúcich: transplantá-
cia kostnej drene, imunosupresívna lieãba, transfúzna
lieãba, lieãba dreÀ stimulujúcimi prostriedkami.
Diagnóza musí byÈ potvrdená odborn˘m lekárom na
základe v˘sledku z biopsie kostnej drene.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ stanovenia diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 17. Strata reãi
= úplná a nezvratná strata schopnosti hovoriÈ násled-
kom úrazu alebo ochorenia hlasiviek. Stav musí byÈ
potvrden˘ odborn˘m lekárom a jeho trvanie musí byÈ
zdokumentované a trvaÈ najmenej 12 mesiacov.
Diagnóza sa musí opieraÈ o medicínsky dôkaz poskyt-
nut˘ otorinolaryngológom. Za poistnú udalosÈ sa nepo-
vaÏuje psychogénna strata reãi.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy na
základe potvrdenej trvalosti ORL nálezu.

6.3. 18. Alzheimerova choroba
= progresívne degeneratívne ochorenie mozgu posti-
hujúce pamäÈ, správanie, kognitívne (poznávacie)
funkcie. Ochorenie musí byÈ potvrdené odborn˘m
lekárom, podloÏené patologick˘mi klinick˘mi nálezmi,
zobrazovacími metódami (napr. CT, MRI, PET mozgu) 

a musí maÈ za následok trvalú neschopnosÈ vykonávaÈ
samostatne aspoÀ 3 ãinností beÏného Ïivota: neschop-
nosÈ samostatného sa okúpania alebo  sprchovania;
neschopnosÈ samostatne sa obliecÈ, vyzliecÈ, zapnúÈ 
a rozopnúÈ obleãenie; neschopnosÈ dodrÏania osobnej
hygieny; neschopnosÈ sa sám napiÈ, nak⁄miÈ, nezna-
mená neschopnosÈ prípravy jedla; neschopnosÈ ovládaÈ
moã a stolicu; neschopnosÈ samostatného pohybu 
v uzavretom priestore; neschopnosÈ vstaÈ z postele bez
cudzej pomoci alebo chor˘ vyÏaduje neustály dozor 
a prítomnosÈ o‰etrovateºa.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ stanovenia diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 19. Parkinsonova choroba
= Degeneratívne ochorenie centrálneho nervového sys-
tému sprevádzané príznakmi ako sú tremor (tras),
rigidita (stuhnutosÈ) a akinéza (neschopnosÈ pohybu).
Ochorenie musí byÈ potvrdené odborn˘m lekárom po
najmenej 3 – mesaãnom pretrvávaní neurologick˘ch
príznakov a musí maÈ za následok trvalú neschopnosÈ
vykonávaÈ samostatne aspoÀ 3 ãinnosti beÏného Ïi-
vota: neschopnosÈ samostatného sa okúpania alebo
sprchovania; neschopnosÈ samostatne sa obliecÈ,
vyzliecÈ, zapnúÈ a rozopnúÈ obleãenie; neschopnosÈ
dodrÏania osobnej hygieny; neschopnosÈ sa sám napiÈ,
nak⁄miÈ, neznamená neschopnosÈ prípravy jedla;
neschopnosÈ ovládaÈ moã a stolicu; neschopnosÈ
samostatného pohybu v uzavretom priestore; neschop-
nosÈ vstaÈ z postele bez cudzej pomoci. Za poistnú
udalosÈ sa nepovaÏujú ostatné  formy parkinsonizmu.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti neurologického nálezu.

6.3. 20. Kóma
= kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na
vonkaj‰ie podnety alebo vnútorné potreby vyÏadujúci
pouÏitie prístrojov na zaistenie podpory základn˘ch Ïi-
votn˘ch systémov trvajúci minimálne 96 hodín a majú-
ci za následok trvalé neurologické po‰kodenie. Stav
musí byÈ potvrden˘ odborn˘m lekárom a musí byÈ 
v lekárskom sledovaní nepretrÏite minimálne 3 me-
siace. Za poistnú udalosÈ sa nepovaÏuje kóma v dôsled-
ku nadmerného poÏitia alkoholu alebo drog.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti neurologického nálezu.

6.3. 21. Choroba pºúc v koneãnom ‰tádiu
= ÈaÏké a trvalé po‰kodenie d˘chacích funkcií potvr-
dené odborn˘m lekárom a zároveÀ spæÀajúce v‰etky
nasledujúce kritériá: trvalé zníÏenie objemu úsilného
v˘dychu za 1s (FEV1) na menej ako 1 liter, trvalé zníÏe-
nie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka (PaO2) pod
55 mmHg a trvalá podpora kyslíkom.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ stanovenia diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 22. Choroba peãene v koneãnom ‰tádiu
= ochorenie peãene sprevádzané cirhózou, ktoré je
potvrdená odborn˘m lekárom s dokázan˘m ‰tádiom
cirhózy peãene B – C podºa Childa a Pugha a zároveÀ
spæÀajúce v‰etky nasledujúce kritériá: pretrvávajúca
Ïltaãka (hladina bilirubínu > 35 mol/l); stredne ÈaÏk˘
ascites; hladina albumínu < 3,5g/dl; protrombínov˘ ãas
> 4 s alebo INR > 1,7 a hepatálna encefalopatia. Za
poistnú udalosÈ sa nepovaÏuje ‰tádium cirhózy peãene
A podºa Childa a Pugha a sekundárne ochorenie
peãene etanolovej alebo drogovej etiológie.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ stanovenia diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 23. AIDS (profesné ochorenie)
= infekcia HIV vírusom alebo diagnóza AIDS nadobud-
nutá pri v˘kone beÏn˘ch pracovn˘ch ãinností povola-
nia. Akákoºvek okolnosÈ vyvolávajúca moÏnosÈ poistnej
udalosti musí byÈ nahlásená poisÈovni do 7 dní, musí
byÈ doloÏená podrobná správa o udalosti spolu s v˘-
sledkom negatívnych titrov HIV protilátok z krvi realizo-
vanom tesne po udalosti. K sérokonverzii HIV protilátok
laboratórne zdokumentovanej musí dôjsÈ najneskôr do
6 mesiacov od udalosti.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 24. Fulminantná (prudká) hepatitída
= jednoznaãne stanovená diagnóza musí byÈ potvr-
dená odborn˘m lekárom a minimálne 3 mesiace musia
byÈ preukázateºné nasledujúce príznaky: prudké
zmen‰enie veºkosti peãene, prudké zhor‰enie aktivity
peãeÀov˘ch testov, príznaky hepatálnej encefalopatie,
prehlbujúci sa ikterus.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti neurologického nálezu.

6.3. 25. Primárna pºúcna hypertenzia
= stav, pri ktorom stredn˘ tlak v pºúcnici prekroãí hod-
notu 20 mm Hg v ºahu v pokoji v dôsledku primárneho

postihnutia pºúcnych arteriol. Diagnóza musí byÈ jed-
noznaãne potvrdená odborn˘m lekárom na základe
katetrizaãného vy‰etrenia srdca s nálezom hodnoty
stredného tlaku v pºúcnici > 20 mm Hg. Okrem toho
nález hypertrofie alebo dilatácie pravej komory a prí-
znaky pravostranného zlyhávania srdca musia byÈ
lekársky zdokumentované minimálne 3 mesiace.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti neurologického nálezu.

6.3. 26. Nezhubn˘ mozgov˘ nádor
= odstránenie nezhubného rastu tkaniva (nádoru) 
v mozgu v celkovej anestéze, priãom pretrvávajú neuro-
logické príznaky, alebo ak je nádor inoperabiln˘ a sú
prítomné neurologické príznaky. Za poistnú udalosÈ sa
nepovaÏuje diagnostikovanie ak˘chkoºvek c˘st, gra-
nulómov, malformácií tepien a Ïíl mozgu, hematómu 
a tumoru hypof˘zy a miechy.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: deÀ nasledujúci po dni
vykonania operácie, resp. v prípade inoperabilného
nádoru deÀ stanovenia diagnózy podºa vy‰‰ie uvedenej
definície.

6.3. 27. Bakteriálne meningitída
= zápalové ochorenie blán mozgu (meningov) alebo
miechy. Diagnóza musí byÈ potvrdená odborn˘m
lekárom s typick˘m klinick˘m obrazom a ‰pecifick˘m
nálezom v likvore, na CT, MRI mozgu a i. Zápal musí
maÈ za následok trvalú neschopnosÈ vykonávaÈ
samostatne aspoÀ 3 ãinnosti beÏného Ïivota: neschop-
nosÈ samostatného sa okúpania alebo sprchovania;
neschopnosÈ samostatne sa obliecÈ, vyzliecÈ, zapnúÈ 
a rozopnúÈ obleãenie; neschopnosÈ dodrÏania osobnej
hygieny; neschopnosÈ sa sám napiÈ, nak⁄miÈ, nezna-
mená neschopnosÈ prípravy jedla; neschopnosÈ ovládaÈ
moã a stolicu; neschopnosÈ samostatného pohybu 
v uzavretom priestore; neschopnosÈ vstaÈ z postele bez
cudzej pomoci. Tento stav musí byÈ v lekárskom sle-
dovaní a trvaÈ nepretrÏite minimálne 3 mesiace.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti nálezu.

6.3. 28. Kardiomyopatia
= ochorenie srdcového svalu spojené s poruchou srd-
covej ãinnosti minimálne III.-IV. stupÀa podºa klasifiká-
cie srdcovej nedostatoãnosti NYHA. Diagnóza musí byÈ
potvrdená odborn˘m lekárom, echokardiografick˘m
vy‰etrením a príznaky musia pretrvávaÈ nepretrÏite
minimálne 3 mesiace.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti kardiologického nálezu.

6.3. 29. Poliomyelitída
= ochorenie, ktorého prítomnosÈ spæÀa nasledovné
kritériá: vírus poliomyelitídy je identifikovan˘ ako príãi-
na; ochrnutie svalstva konãatín alebo d˘chacieho sval-
stva musí byÈ prítomné a pretrvávaÈ po dobu najmenej
3 mesiacov.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície na základe potvrdenej
trvalosti nálezu.

6.3. 30. Strata konãatín
= úplná a nenahraditeºná amputácia 2 alebo viacer˘ch
konãatín nad lakÈom/zápästím alebo kolenom/ ãlenkom
následkom úrazu alebo medicínsky indikovaná.
Diagnóza musí byÈ potvrdená odborn˘m lekárom.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 31. Progresívna sklerodermia
= systémové spojivovo-cievne ochorenie spôsobujúce
progresívnu difúznu fibrózu koÏe, ciev a vnútorn˘ch
orgánov. Diagnóza musí byÈ jednoznaãne potvrdená
biopsoiu a sérologick˘m dôkazom a po‰kodenie musí
dosiahnuÈ systémov˘ rozsah postihujúci srdce, pºúca
alebo obliãky. Z poistného krytia sú vylúãené nasle-
dovné stavy: lokalizovaná sklerodermia (lineárna
sklerodermia alebo morfea), eozinofilná fascitída 
a CREST syndróm.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.3. 32. Choroba postihujúca motorické neuróny
= (Amyotrofická laterálna skleróza, Primárna laterálna
skleróza, progresívna bulbárna paral˘za) Diagnóza
musí byÈ jednoznaãne potvrdená odborn˘m lekárom,
elektromyografick˘m vy‰etrením a elektroneurogra-
fick˘m vy‰etrením a príznaky musia pretrvávaÈ
nepretrÏite minimálne 3 mesiace. ZároveÀ ochorenie
musí maÈ za následok trvalú neschopnosÈ vykonávaÈ
samostatne aspoÀ 3 ãinnosti beÏného Ïivota: neschop-
nosÈ samostatného sa okúpania alebo sprchovania;
neschopnosÈ samostatne sa obliecÈ, vyzliecÈ, zapnúÈ 
a rozopnúÈ obleãenie; neschopnosÈ dodrÏania osobnej
hygieny; neschopnosÈ sa sám napiÈ, nak⁄miÈ, nezna-
mená neschopnosÈ prípravy jedla; neschopnosÈ ovládaÈ
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moã a stolicu; neschopnosÈ samostatného pohybu 
v uzavretom priestore; neschopnosÈ vstaÈ z postele bez
cudzej pomoci. DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanove-
nie diagnózy podºa vy‰‰ie uvedenej definície na zá-
klade potvrdenej trvalosti nálezu.

6.3. 33. ZávaÏné psychické poruchy
a) Bipolárna afektívna porucha

Poruchu charakterizujú dve alebo viaceré epizódy,
poãas ktor˘ch je úroveÀ nálady a aktivity chorého
v˘znamne poru‰ená. Porucha sa prejavuje v nie-
ktor˘ch situáciách nadnesenou náladou, zv˘‰enou
energiou a aktivitou (hypománia alebo mánia),
inokedy skºúãenou náladou, zníÏenou energiou 
a aktivitou (depresia).

– Zah⁄Àa: manicko depresívnu chorobu, Psychózu 
a Reakciu

– Nezah⁄Àa: bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú
epizódu, cyklot˘miu 

b) Obcesívno-kompulzívna porucha
Hlavná ãrta tejto poruchy sú vracajúce sa obsesívne
my‰lienky alebo kompulzívne ãiny. Obsesívne
my‰lienky sú idey, obrazy a impulzy, ktoré vstupujú
znova a znova do mysle pacienta v stereotypnej
podobe. Kompulzívne ãiny alebo rituály sa prejavujú
ako stereotypné správanie, ktoré sa znova a znova
opakuje.

– Zah⁄Àa: anankastickú neurózu, obsesívno-kom-
pulzívnu neurózu

– Nezah⁄Àa: obsesívno-kompluzívnu poruchu osob-
nosti 
Diagnóza musí byÈ potvrdená odborn˘m lekárom
psychiatrom.
DeÀ vzniku poistnej udalosti: stanovenie diagnózy
podºa vy‰‰ie uvedenej definície.

6.4. Na základe stavu lekárskej vedy môÏe poisÈovateº 
v dobe trvania poistenia, najskôr v‰ak po piatich rokoch
od uzatvorenia poistenia závaÏn˘ch ochorení, stanoviÈ
novú v˘‰ku poistného.

6.5. Ak bude poisten˘ vyzvan˘ poisÈovateºom, je povinn˘
podrobiÈ sa lekárskej prehliadke lekárom, ktor˘ je
stanoven˘ poisÈovateºom.

E. POISTENIE OSLOBODENIA 
OD PLATENIA POISTNÉHO

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. âlánok 10 VPP ÎP sa mení a dopæÀa nasledovne:
1.2. Odli‰ne od ãl. 10 ods. 1 VPP ÎP sa dojednáva, Ïe ak bolo

k základnému Ïivotnému poisteniu uzatvorené poiste-
nie oslobodenia od platenia poistného, je poistník oslo-
boden˘ od povinnosti platiÈ beÏné poistné, ak v prie
behu trvania poistenia, najskôr v‰ak po dvoch rokoch
od uzatvorenia poistenia oslobodenia od platenia
poistného, bol poistenému podºa predpisov o sociál-
nom zabezpeãení priznan˘ pln˘ invalidn˘ dôchodok
(ìalej len „invalidn˘ dôchodok“).

1.3. Odli‰ne od ãl. 10 ods. 2 VPP ÎP sa dojednáva, Ïe splne-
nie podmienky dvoch rokov sa nevyÏaduje, pokiaº pln˘
invalidn˘ dôchodok bol priznan˘ v˘luãne v dôsledku
úrazu, ktor˘ spæÀa poÏiadavky uvedené vo VPP ÚP 
a ktor˘ nastal najskôr po dohodnutom zaãiatku poiste-
nia oslobodenia od platenia poistného.

1.4. Poistenie oslobodenia od platenia poistného konãí naj-
neskôr deÀ pred v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia 
v kalendárnom roku, v ktorom poisten˘ dosiahne vek
60 rokov. Ak do‰lo k oslobodeniu od platenia poistného
pred t˘mto dÀom, je poistník aj naìalej osloboden˘ od
platenia poistného, pokiaº sú splnené ostatné pod-
mienky pre trvanie oslobodenia od platenia poistného.

1.5. Poistník je osloboden˘ od platenia poistného, ktorého
v˘‰ka je totoÏná s v˘‰kou celkového beÏného poistného
(vrátane poistného za uzatvorené doplnkové poistenia)
za posledné zaplatené poistné obdobie pred priznaním
plného invalidného dôchodku, pokiaº nie je ìalej uve-
dené inak.

1.6. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zníÏeniu
celkového beÏného poistného, je poistník osloboden˘
od platenia beÏného poistného vo v˘‰ke zníÏeného
poistného najskôr odo dÀa úãinnosti zmeny poistenia.

1.7. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zv˘‰eniu
celkového beÏného poistného, je poistník osloboden˘
od platenia beÏného poistného vo v˘‰ke zv˘‰eného
beÏného poistného najskôr po uplynutí dvoch rokov
odo dÀa úãinnosti tejto zmeny. V prípade, Ïe nie je
splnená podmienka uplynutia dvoch rokov odo dÀa
úãinnosti zv˘‰enia beÏného poistného a pritom vzniká
právo na oslobodenie od platenia beÏného poistného,
poistenie sa mení tak, Ïe beÏné poistné je zníÏené na
hodnotu najniÏ‰ieho beÏného poistného platného
poãas posledn˘ch dvoch rokov pred vznikom nároku na

oslobodenie od platenia poistného. PoisÈovateº si 
v takom prípade vyhradzuje právo v súlade so stavom
poistenia zmeniÈ poistenie podºa poistno-technick˘ch
zásad.

1.8. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zv˘‰eniu
celkového beÏného poistného, vzniká právo na oslobo-
denie od platenia beÏného poistného vo v˘‰ke
zv˘‰eného poistného najskôr v deÀ úãinnosti tejto
zmeny, pokiaº bol pln˘ invalidn˘ dôchodok priznan˘
v˘luãne v dôsledku úrazu, ktor˘ spæÀa poÏiadavky uve-
dené vo VPP ÚP a ku ktorému do‰lo najskôr v deÀ úãin-
nosti zv˘‰enia poistného.

âlánok 2

Poistné

2.1. Po ukonãení poistenia oslobodenia od platenia poist-
ného poisÈovateº prestáva od najbliÏ‰ieho zúãtovacieho
obdobia zráÏaÈ z kapitálovej hodnoty rizikové poistné
za poistenie oslobodenia od platenia poistného.

âlánok 3

Zánik poistenia

3.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj
poistenie oslobodenia od platenia poistného.

F. POISTENIE PLNEJ INVALIDITY

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Ak nastane poistná udalosÈ uvedená v ãl. 2, najskôr
v‰ak po uplynutí dvoch rokov od uzatvorenia poistenia
plnej invalidity, poskytne poisÈovateº poistné plnenie vo
v˘‰ke dohodnutej poistnej sumy pre prípad plnej inva-
lidity.

1.2. Doplnkové poistenie plnej invalidity sa nevzÈahuje na
poistné udalosti uvedené v ãl. 2, ktoré boli spôsobené
úmyseln˘m konaním poisteného alebo inej osoby 
z podnetu poisteného.

1.3. Splnenie podmienky dvoch rokov sa nevyÏaduje, pokiaº
bol pln˘ invalidn˘ dôchodok priznan˘ v˘luãne v dôsled-
ku úrazu, ktor˘ spæÀa poÏiadavky uvedené vo VPP ÚP 
a ktor˘ nastal najskôr po dohodnutom zaãiatku poiste-
nia plnej invalidity.

1.4. Ak dôjde v priebehu trvania doplnkového poistenia
plnej invalidity k zníÏeniu poistnej sumy, vzniká pois-
tenému nárok na plnenie vo v˘‰ke zníÏenej poistnej
sumy najskôr odo dÀa úãinnosti zmeny doplnkového
poistenia.

1.5. Ak dôjde v priebehu trvania doplnkového poistenia
plnej invalidity k zv˘‰eniu poistnej sumy, vzniká poist-
enému nárok na plnenie vo v˘‰ke zv˘‰enej poistnej
sumy najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dÀa úãin-
nosti tejto zmeny. V prípade, Ïe nie je splnená podmien-
ka uplynutia dvoch rokov odo dÀa úãinnosti zv˘‰enia
poistnej sumy a pritom vzniká právo na plnenie z pois-
tenia, poskytne poisÈovateº poistné plnenie vo v˘‰ke
najniÏ‰ej poistnej sumy pre prípad plnej invalidity plat-
nej poãas posledn˘ch dvoch rokov pred vznikom
nároku na plnenie.

1.6. Ak dôjde v priebehu trvania doplnkového poistenia
plnej invalidity k zv˘‰eniu poistnej sumy, vzniká pois-
tenému nárok na plnenie vo v˘‰ke zv˘‰enej poistnej
sumy najskôr odo dÀa úãinnosti zmeny doplnkového
poistenia, pokiaº bol pln˘ invalidn˘ dôchodok priznan˘
v˘luãne v dôsledku úrazu, ktor˘ spæÀa poÏiadavky uve-
dené vo VPP ÚP a ku ktorému do‰lo najskôr v deÀ úãin-
nosti zv˘‰enia poistnej sumy.

âlánok 2

Poistná udalosÈ 

2.1. V súlade s ustanovením ãl. 1 ods. 2 a ãl. 13 ods. 1 
VPP ÎP sa v poistení plnej invalidity poistnou udalosÈou
rozumie priznanie plného invalidného dôchodku 
v zmysle bodu 3.31. ãasti A. t˘chto OPP, ak:
a) nárok na pln˘ invalidn˘ dôchodok trvá dlh‰ie ako

jeden rok  a
b) lekár urãen˘ poisÈovateºom následne potvrdil

zdravotn˘ stav poisteného.
2.2. DÀom vzniku poistnej udalosti sa rozumie deÀ prizna-

nia invalidného dôchodku podºa príslu‰n˘ch právnych
predpisov Slovenskej republiky poistenej osobe.

2.3. Nárok na v˘platu poistného plnenia vzniká po uplynutí
12 mesiacov odo dÀa vzniku poistnej udalosti, poãas
ktor˘ch poisten˘ poberal invalidn˘ dôchodok, ak jeho
zdravotn˘ stav následne potvrdí lekár urãen˘ poisÈo-
vateºom.

2.4. Ak je v priebehu 1 roka odo dÀa vzniku poistnej uda-

losti bezpochyby preukázané, Ïe nárok na poberanie
invalidného dôchodku bude trvaÈ minimálne 12 mesia-
cov, môÏe poisÈovateº poskytnúÈ poistné plnenie skôr
ako vznikne nárok na vyplatenie poistného plnenia.

âlánok 3

Poistné

3.1. Po ukonãení poistenia plnej invalidity poisÈovateº
prestáva od najbliÏ‰ieho zúãtovacieho obdobia zráÏaÈ 
z kapitálovej hodnoty rizikové poistné za poistenie
plnej invalidity.

âlánok 4

Zánik poistenia

4.1. Poistenie plnej invalidity konãí najneskôr deÀ pred
v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia v kalendárnom
roku, v ktorom poisten˘ dosiahne vek 60 rokov.

4.2. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj
poistenie plnej invalidity.

G. ÚRAZOVÉ POISTENIE DOSPELÉHO
POISTENÉHO

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Poistné plnenie z úrazového poistenia poisÈovateº
poskytne len v prípade, ak bolo toto poistenie v poist-
nej zmluve uzatvorené.

1.2. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k úrazu poisteného,
vyplatí poisÈovateº poistné plnenie za smrÈ úrazom,
resp. za smrÈ úrazom v motorovom vozidle, za trvalé
následky úrazu, za poistenie prémiovej ochrany, za
dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia
spôsobeného úrazom, hospitalizáciu alebo vyplatí
bolestné, v súlade s dojednaniami v poistnej zmluve,
t˘mito osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami a s usta-
noveniami VPP ÚP.

1.3. Poistenie dvojnásobného plnenia v prípade smrti
úrazom
Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie
dvojnásobného plnenia v prípade smrti úrazom a pois-
tenému by vznikol podºa VPP ÚP nárok na plnenie 
z poistenia pre prípad smrti úrazom, zvy‰uje sa poistná
suma základného poistenia pre v˘poãet poistného
plnenia na dvojnásobok hodnoty uvedenej v poistnej
zmluve.

1.4. Poistenie trval˘ch následkov úrazu s progre-
sívnym plnením 
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trval˘ch
následkov úrazu s progresívnym plnením, vyplatí pois-
Èovateº poistné plnenie za trvalé následky úrazu v zá-
vislosti na ich rozsahu a podºa nasledujúcej tabuºky:

1.5. Poistenie prémiovej ochrany
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie prémiovej
ochrany a úraz zanechal poistenému trvalé následky 
v rozsahu 50% a viac podºa oceÀovacej tabuºky B,
vyplatí poisÈovateº poistné plnenie vo v˘‰ke dojednanej
poistnej sumy pre poistenie prémiovej ochrany. Ak úraz
zanechal poistenému trvalé následky v rozsahu niÏ‰om
ako 50%, poisten˘ nemá nárok na plnenie z poistenia
prémiovej ochrany.

1.6. Poistenie doby nevyhnutného lieãenia úrazu 
Za dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia
spôsobeného úrazom vyplatí poisÈovateº plnenie 
v dohodnutej forme a rozsahu.

1.6.1. 1. variant formy plnenia za dobu nevyhnutného
lieãenia úrazu (DNL–%)

1.6.2. 2. variant formy plnenia za dobu nevyhnutného
lieãenia úrazu (DNL–3D)

1.6.2.1. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 1 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá je podºa
poznatkov vedy obvykle potrebná k zahojeniu alebo
ustáleniu telesného po‰kodenia spôsobeného úra-
zom (ìalej len „priemerná doba nevyhnutného
lieãenia“), je dlh‰ia ako dva t˘Ïdne, vyplatí poisÈo-
vateº denné plnenie za kaÏd˘ deÀ doby nevyhnut-
ného lieãenia, a to do maximálneho rozsahu poãtu
dní, ktor˘ zodpovedá príslu‰nému telesnému
po‰kodeniu, stanovenému v ãasti pre denné plnenie
oceÀovacej tabuºky A.
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1.6.2.2. Denné plnenie vyplatí poisÈovateº vo v˘‰ke vypoãí-
tanej sãítaním denného plnenia za kaÏd˘ deÀ doby
nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia spô-
sobeného úrazom vynásobeného príslu‰n˘m pre-
poãtov˘m koeficientom takto:

1.6.2.3. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
nie je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému
spôsobené, uvedené v oceÀovacej tabuºke A, v ãasti
pre denné plnenie, urãí sa v˘‰ka plnenia podºa poãtu
dní doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je primeraná
povahe a rozsahu tohto telesného po‰kodenia (ìalej
len „primeraná doba nevyhnutného lieãenia“);
v t˘chto prípadoch poisÈovateº plní len vtedy, ak je
primeraná doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia ako
dva t˘Ïdne. Plnenie za primeranú dobu nevyhnut-
ného lieãenia telesného po‰kodenia spôsobeného
úrazom urãí poisÈovateº vo v˘‰ke závislej od poãtu
dní, ktor˘m zodpovedá primeraná doba nevyhnut-
ného lieãenia.

1.6.2.4. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 3 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ denné plnenie
za dni primeranej doby nevyhnutného lieãenia
úrazu, o ktoré táto doba nevyhnutného lieãenia
vlastného telesného po‰kodenia spôsobeného úra-
zom presiahne maximálny poãet dní stanoven˘ pre
jednotlivé telesné po‰kodenia v ãasti pre denné
plnenie oceÀovacej tabuºky A.

1.6.2.5. V prípadoch predæÏenej doby nevyhnutného lieãenia
v dôsledku po‰kodení na zdraví uveden˘ch v ãl. 12
ods. 2 písm. a), b), d) VPP ÚP alebo pre celkov˘
zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá povahu
choroby, plní poisÈovateº aj za dni doby nevyhnut-
ného lieãenia, o ktoré primeraná doba nevyhnut-
ného lieãenia nepresiahne 20 % maximálneho poãtu
dní stanoveného pre jednotlivé telesné po‰kodenia 
v ãasti pre denné plnenie oceÀovacej tabuºky A.

1.6.2.6. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom
niekoºko telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº
denné plnenie iba za dobu nevyhnutného lieãenia
toho po‰kodenia, ktoré je moÏné hodnotiÈ najvy‰‰ím
poãtom dní v oceÀovacej tabuºke A.

1.6.2.7. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 7 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe po-
isÈovateº poskytuje denné plnenie za dobu nevyhnut-
ného lieãenia, najviac v‰ak za dobu jedného roka.

1.7. Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii násled-
kom úrazu

1.7.1. Plnenie z poistenia dennej dávky pri hospitalizácii
následkom úrazu poskytuje poisÈovateº len vtedy,
pokiaº to bolo v poistnej zmluve dojednané.

1.7.2. Poistnou udalosÈou je úraz v zmysle VPP ÚP, ktorého
následkom do‰lo z lekárskeho hºadiska k nevyhnutné-
mu poskytnutiu nemocniãnej lôÏkovej starostlivosti
(ìalej len „hospitalizácia“).

1.7.3. Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom
úrazu sa vzÈahuje na hospitalizáciu poskytnutú na
území SR.

1.7.4. Za kaÏd˘ deÀ hospitalizácie v dôsledku poistnej
udalosti vyplatí poisÈovateº dojednanú v˘‰ku denného
plnenia.

1.7.5. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie z poistenia den-
nej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu, pokiaº je
poisten˘ hospitalizovan˘ v lôÏkovej ãasti nemocnice,
ktorá je pod stálym lekárskym dozorom, disponuje
dostatoãn˘m diagnostick˘m, chirurgick˘m a te-
rapeutick˘m zariadením, pracuje v súlade so
súãasn˘mi dostupn˘mi poznatkami lekárskej vedy 
a jej prevádzkovanie je v súlade s príslu‰n˘mi platn˘mi
právnymi predpismi.

1.7.6. Denná dávka pri pobyte v nemocnici sa poskytuje za
kaÏd˘ kalendárny deÀ hospitalizácie následkom úrazu,
ktorá je z lekárskeho hºadiska nevyhnutná. Nevy-
hnutná hospitalizácia z lekárskeho hºadiska je taká,
kedy vzhºadom k závaÏnosti a charakteru úrazu, musí
byÈ o‰etrenie a lieãenie vykonané v nemocnici,
v lôÏkovej ãasti.

1.7.7. Za lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu sa nepovaÏuje
ústavn˘ pobyt v prípade, ak je odôvodnen˘ iba
nedostatkom domácej starostlivosti ãi in˘mi osobn˘mi
pomermi poisteného.

1.7.8. Ústavné pobyty (hospitalizácia) k o‰etreniu zubov 
a zákroky v oblasti zubnej a ãeºustnej chirurgie 
v dôsledku úrazu sa povaÏujú za lekársky nevyhnutné
iba vtedy, ak z lekárskych dôvodov nie je moÏné
ambulantné o‰etrenie.

1.7.9. Dennú dávku pri hospitalizácii následkom úrazu
poskytuje poisÈovateº s ãasov˘m obmedzením, t. j.
maximálne poãas 60 dní v priebehu ‰tyroch rokov od
dátumu vzniku poistnej udalosti (úrazu).

1.7.10. Ak dôjde v ãase hospitalizácie v dôsledku úrazu 
k ìal‰iemu úrazu s nutnosÈou hospitalizácie, (t. j.
v prípade súbeÏnosti nevyhnutnej hospitalizácie 
v dôsledku viacer˘ch úrazov s rozdielnym dátumom
zaãiatku), zapoãítava sa hospitalizácia v dÀoch
súbeÏnosti tak, Ïe poisÈovateº poskytne dennú dávku
za kaÏd˘ deÀ súbeÏnosti iba raz.

1.7.11. Nárok na poskytnutie dennej dávky pri hospitalizácii
v dôsledku úrazu nevzniká za dni, kedy sa poisten˘ 
v nemocnici nezdrÏoval (preru‰enie hospitalizácie)
alebo ak nemocniãné o‰etrovanie trvalo menej neÏ
24 hodín. DeÀ, kedy bol poisten˘ prijat˘ do nemoc-
niãného o‰etrovania a deÀ, kedy bol z tohto o‰etrova-
nia prepusten˘ sa sãítajú a povaÏujú sa za jeden deÀ
hospitalizácie.

1.7.12. Poisten ,̆ resp. zákonn˘ zástupca poisteného dieÈa-
Èa je povinn˘ zároveÀ s vyplnen˘m „Oznámením 
o poistnej udalosti z úrazového poistenia“ predloÏiÈ
potvrdenie o dæÏke poskytnutej nevyhnutnej hospita-
lizácie a kópiu prepú‰Èacej správy lekára ako doklad
na posúdenie vzniku nároku na dennú dávku pri hos-
pitalizácii následkom úrazu.

1.7.13. V prípade dlhodobej hospitalizácie poskytne poisÈo-
vateº na ÏiadosÈ poisteného, resp. zákonného zás-
tupcu poisteného dieÈaÈa, po predloÏení príslu‰n˘ch
dokladov primeranú zálohu na plnenie, najskôr v‰ak
po uplynutí jedného mesiaca od dátumu vzniku
poistnej udalosti a po zistení nároku na poistné 
plnenie.

1.7.14. PoisÈovateº neposkytne dennú dávku pri hospital-
izácii následkom úrazu, ak zomrie poisten˘ do jed-
ného mesiaca od úrazu.

1.7.15. PoisÈovateº neplní za lieãebné pobyty:
– v kúpeºn˘ch zariadeniach, lieãebniach, centrách 

a sanatóriách, zotavovniach, dietetick˘ch zariade-
niach a zvlá‰tnych detsk˘ch zariadeniach,

– pri hospitalizácii z dôvodu kozmetick˘ch úkonov
vykonan˘ch za úãelom lieãenia následkov úrazu,
ktoré nie sú z lekárskeho hºadiska nevyhnutné,

– v zariadeniach pre dlhodobo chor˘ch, pre o‰et-
rovanie z dôvodu staroby, opotrebovania alebo
pre nedostatok domácej starostlivosti s potrebou
opatrovníckej starostlivosti,

– v psychiatrick˘ch lieãebniach a in˘ch zdravotníc-
kych zariadeniach v dôsledku psychiatrického
alebo psychologického nálezu,

– vo vojensk˘ch o‰etrovniach a vo väzensk˘ch
nemocniciach,

– pri pouÏívaní diagnostick˘ch a lieãebn˘ch metód,
ktoré nie sú v‰eobecne vedecky uznané.

1.8. Bolestné
1.8.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané bolestné a poisten˘

utrpel úraz, v dôsledku ktorého bola nevyhnutná jeho
nepretrÏitá hospitalizácia trvajúca minimálne 15 dni,
poisÈovateº vyplatí poistenému poistné plnenie vo
v˘‰ke dojednanej poistnej sumy.

1.8.2. Poisten˘ má nárok na poistné plnenie len za prvú
nepretrÏitú hospitalizáciu, za opakovanú hospitalizáciu
v súvislosti s t˘m ist˘m úrazom mu plnenie nepatrí.

1.9. Poistenie pre prípad smrti úrazom v motorovom
vozidle

1.9.1. Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie pre
prípad smrti úrazom v motorovom vozidle, vyplatí
poisÈovateº poistné plnenie tomu, komu smrÈou pois-
teného vzniklo právo na plnenie zo základného pois-
tenia vo v˘‰ke dohodnutej v poistnej zmluve a podºa
zásad uveden˘ch v tomto ãlánku.

1.9.2. Ak bola poãas trvania poistenia pri prevádzke
motorového vozidla (urãeného na prepravu osôb) 
s maximálnym poãtom 7 sedadiel spôsobená poiste-
nému smrÈ následkom úrazu, ktorá nastala najneskôr
do troch rokov od úrazu, vyplatí poisÈovateº dohod-
nutú poistnú sumu pre prípad smrti úrazom v mo-
torovom vozidle.

1.9.3. Poistnou udalosÈou je úraz poisteného, ktor˘ mu spô-
sobil smrÈ, a ktor˘ nastal poãas trvania poistenia pri
ìalej uvedenej ãinnosti.
a) úrazy pri uvádzaní motoru do chodu bezprostredne

pred zaãatím jazdy,
b) úrazy pri nastupovaní alebo vystupovaní z moto-

rového vozidla,
c) úrazy dopravovan˘ch osôb, ku ktor˘m dôjde za

jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
d) úrazy pri krátkodob˘ch zastávkach motorového

vozidla, pokiaº k úrazu dopravovanej osoby dôjde
vo vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore
urãenom k jazde motorov˘m vozidlom,

e) úrazy dopravovan˘ch osôb pri odstraÀovaní
beÏn˘ch porúch motorového vozidla

1.9.4. Do poistenia nie sú zahrnuté:
a) úrazy osôb dopravovan˘ch na miestach vozidla,

ktoré nie sú urãené na dopravu osôb (stupaãky,
blatníky, kapota a pod. ),

b) úrazy pri úãasti na r˘chlostn˘ch pretekoch a na
pretekoch s r˘chlostnou vloÏkou (vrátane tréningu),

c) úrazy pri vykonávaní typov˘ch skú‰ok r˘chlosti,
b⁄zd, prevrátenia a stability vozidla, dojazdu s naj-
väã‰ou r˘chlosÈou, zabehávanie a pod.,

d) úrazy pri nakladaní a vykladaní tovaru,
e) úrazy osôb dopravovan˘ch vo vozidle auto‰koly,

taxisluÏby, r˘chlej záchrannej sluÏby, autobusu,
traktorov, motocyklov a invalidn˘ch vozíkov,

f) úrazy osôb dopravovan˘ch v nákladn˘ch automo-
biloch v priestore pre náklad, a to aj v prípade ak
tento bol pre prepravu osôb upraven .̆

âlánok 2

Poistné

2.1. BeÏné poistné, v zmysle ãl. 8 ods. 3 VPP ÚP, za úrazo-
vé poistenie dospelého poisteného je zahrnuté do
celkového beÏného poistného uvedeného v poistnej
zmluve.

2.2. Poisten˘ je povinn˘ bez zbytoãného odkladu oznámiÈ
poisÈovateºovi zmenu povolania, ak jeho nové
povolanie patrí do inej rizikovej skupiny, neÏ do ktorej
bol zaraden .̆ Rovnako je povinn˘ bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe zaãal vykonávaÈ
‰port zaraden˘ do skupiny vysoko rizikov˘ch ãinností,
prípadne, Ïe zaãal vykonávaÈ tak˘to ‰port ako svoje
povolanie. Zmena, majúca vplyv na v˘‰ku poistného, je
úãinná od najbliÏ‰ej splatnosti poistného, ktorá nasle-
duje po doruãení oznámenia o zmene poisÈovateºovi.
Ak poisten˘ nie je zároveÀ poistníkom, má túto povin-
nosÈ poistník.

âlánok 3

Poistné plnenie

3.1. Ak dôjde k smrti poisteného následkom úrazu alebo 
k smrti poisteného následkom úrazu v motorovom 
vozidle, právo na poistné plnenie má oprávnená oso-
ba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie zo zá-
kladného Ïivotného poistenia v prípade smrti poiste-
ného.

3.2. Právo na poistné plnenie za trvalé následky úrazu, za
poistenie prémiovej ochrany, za dobu nevyhnutného
lieãenia telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom,
hospitalizáciu alebo na bolestné má poisten .̆

3.3. Bez ohºadu na to, pri akej ãinnosti k úrazu do‰lo, poisÈo-
vateº zníÏi poistné plnenie za úraz v pomere v˘‰ky
poistného, ktoré bolo platené, k správnej v˘‰ke poist-
ného, ak poisten˘ v dobe úrazu mal byÈ zaraden˘
vzhºadom na vykonávané povolanie do rizikovej
skupiny 2, 3, resp. „P“ alebo ak vykonával ‰port pa-
triaci medzi vysoko rizikové ãinnosti a poistné nebolo
platené v správnej v˘‰ke.

3.4. PoisÈovateº nebude zniÏovaÈ plnenie podºa bodu 3.3,
pokiaº dôjde následkom úrazu k smrti poisteného.

3.5. Bez ohºadu na to, pri akej ãinnosti do‰lo k úrazu,
poisÈovateº nebude poistné plnenie zvy‰ovaÈ, ak pois-
ten˘ uÏ nevykonával povolanie, pre ktoré bol zaraden˘
do rizikovej skupiny 2, 3, resp. „P“ alebo nevykonával
‰port patriaci medzi vysoko rizikové ãinnosti a poistné
nebolo platené v správnej v˘‰ke. Preplatok poistného
sa nevracia.

3.6. PoisÈovateº nie je povinn˘ z poistnej zmluvy plniÈ, ak
poisten˘ neodpovedal pravdivo a úplne na písomné
otázky poisÈovateºa, t˘kajúce sa najmä jeho zdravot-
ného stavu a skôr uzatvoren˘ch poistení, ãím spôsobil,
Ïe poistenie bolo uzatvorené za in˘ch podmienok, neÏ
za ak˘ch malo byÈ uzatvorené. V prípade, Ïe poisÈovateº
vyplatil poistné plnenie, ktoré by pri pravdivom zod-
povedaní otázok nebol vyplatil, je osoba, ktorej bolo
poistné plnenie vyplatené, povinná sumu vo v˘‰ke
tohto plnenia poisÈovateºovi vrátiÈ späÈ.

3.7. Ak o to poisten˘ poÏiada do v˘platy poistného plnenia
za trvalé následky úrazu, poisÈovateº zaãne vyplácaÈ
namiesto jednorazového poistného plnenia buì doÏi-
votn ,̆ alebo ãasovo obmedzen˘ dôchodok, alebo
vyplatí z ãasti jednorazového poistného plnenia
zvolenú jednorazovú sumu a zo zostávajúcej ãasti
zaãne vyplácaÈ buì doÏivotn ,̆ alebo ãasovo
obmedzen˘ dôchodok. V˘‰ka mesaãného dôchodku
v‰ak nesmie byÈ niÏ‰ia ako 50  EUR.

âlánok 4

Zánik poistenia

4.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj úra-
zové poistenie dospelého poisteného.
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DæÏka Prepoãtov˘
nevyhnutného lieãenia koeficient

od 1. dÀa do 120. dÀa (vrátane) 1
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H. ÚRAZOVÉ POISTENIE DETÍ

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Poistné plnenie z úrazového poistenia dieÈaÈa poisÈo-
vateº poskytne len v prípade, ak bolo toto poistenie 
v poistnej zmluve uzatvorené.

1.2. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k úrazu poisteného
dieÈaÈa, vyplatí poisÈovateº poistné plnenie za uza-
tvorené doplnkové poistenie v súlade s dojednaniami v
poistnej zmluve, t˘mito osobitn˘mi poistn˘mi pod-
mienkami a s ustanoveniami VPP ÚP.

1.3. Poistné sumy
Poistné sumy platné na obdobie od 00.00 hod.
v˘roãného dÀa zaãiatku poistenia po dov⁄‰ení 18 rokov
veku poisteného dieÈaÈa do 24.00 hod. dÀa dojed-
naného ako koniec poistenia, resp. dÀa, ktor˘m poiste-
nie zaniká, sa zniÏujú na 50 % aktuálne platn˘ch
poistn˘ch súm.

1.4. Progresívne plnenie za trvalé následky úrazu:
Úrazové poistenie dieÈaÈa zah⁄Àa progresívne plne-
nie za trvalé následky úrazu, z ktorého poisÈovateº
vyplatí poistné plnenie za trvalé následky úrazu v závis-
losti na ich rozsahu a podºa nasledujúcej tabuºky takto:

1.5. Poistenie zlomenín
Odli‰ne od VPP UP sa dojednáva, Ïe súãasÈou poistenia
pre prípad trval˘ch následkov úrazu dieÈaÈa  je aj pois-
tenie zlomenín.

1.5.1. KaÏdé poistené dieÈa do veku 18 rokov má poistené
úplné zlomeniny dlh˘ch kostí, kostí lebeãn˘ch, panvy 
a ostatn˘ch kostí.

1.5.2. PoisÈovateº vyplatí v prípade poistnej udalosti poistnú
sumu vo v˘‰ke 40 eur za úplné zlomeniny dlh˘ch kostí,
kostí lebeãn˘ch a panvy a vo v˘‰ke 20 eur za ostatné
zlomeniny. Maximálne poistné plnenie je 60 eur na
jednu poistnú udalosÈ.

1.6. Poistenie doby nevyhnutného lieãenia úrazu
(DNL–3D)

1.6.1. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 1 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá je podºa po-
znatkov vedy obvykle potrebná k zahojeniu alebo
ustáleniu telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom
(ìalej len „priemerná doba nevyhnutného lieãenia“),
je dlh‰ia ako dva t˘Ïdne, vyplatí poisÈovateº denné
plnenie za kaÏd˘ deÀ doby nevyhnutného lieãenia,
a to do maximálneho rozsahu poãtu dní, ktor˘ zod-
povedá príslu‰nému telesnému po‰kodeniu, stano-
venému v ãasti pre denné plnenie oceÀovacej ta-
buºky A.

1.6.2. Denné plnenie vyplatí poisÈovateº vo v˘‰ke vypoãí-
tanej sãítaním denného plnenia za kaÏd˘ deÀ doby
nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia spô-
sobeného úrazom vynásobeného príslu‰n˘m prepoã-
tov˘m koeficientom takto:

1.6.3. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 2 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak nie
je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému spô-
sobené, uvedené v oceÀovacej tabuºke A, v ãasti pre
denné plnenie, urãí sa v˘‰ka plnenia podºa poãtu dní
doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je primeraná pova-
he a rozsahu tohto telesného po‰kodenia (ìalej len
„primeraná doba nevyhnutného lieãenia“); v t˘chto
prípadoch poisÈovateº plní len vtedy, ak je primeraná
doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia ako dva t˘Ïdne.
Plnenie za primeranú dobu nevyhnutného lieãenia
telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom urãí
poisÈovateº vo v˘‰ke závislej od poãtu dní, ktor˘m zod-
povedá primeraná doba nevyhnutného lieãenia.

1.6.4. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 3 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ denné plnenie za
dni primeranej doby nevyhnutného lieãenia úrazu,
o ktoré táto doba nevyhnutného lieãenia vlastného
telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom presiahne
maximálny poãet dní stanoven˘ pre jednotlivé telesné
po‰kodenia v ãasti pre denné plnenie oceÀovacej
tabuºky A.

1.6.5. V prípadoch predæÏenej doby nevyhnutného lieãenia 
v dôsledku po‰kodení na zdraví uveden˘ch v ãl. 12
ods. 2 písm. a), b), d) VPP ÚP alebo pre celkov˘
zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá povahu choro-
by, plní poisÈovateº aj za dni doby nevyhnutného lieãe-
nia, o ktoré primeraná doba nevyhnutného lieãenia
nepresiahne 20 % maximálneho poãtu dní stano-
veného pre jednotlivé telesné po‰kodenia v ãasti pre
denné plnenie oceÀovacej tabuºky A.

1.6.6. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe ak
bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom niekoºko
telesn˘ch po‰kodení, plní poisÈovateº denné plnenie
iba za dobu nevyhnutného lieãenia toho po‰kodenia,
ktoré je moÏné hodnotiÈ najvy‰‰ím poãtom dní 
v oceÀovacej tabuºke A.

1.6.7. Odli‰ne od ãl. 25 ods. 7 VPP ÚP sa dojednáva, Ïe
poisÈovateº poskytuje denné plnenie za dobu nevy-
hnutného lieãenia, najviac v‰ak za dobu jedného 
roka.

âlánok 2

Poistné

2.1. BeÏné poistné, v zmysle ãl. 8 ods. 3 VPP ÚP, za úrazové
poistenie dieÈaÈa je zahrnuté do celkového beÏného
poistného uvedeného v poistnej zmluve.

âlánok 3

Poistné plnenie z úrazového poistenia detí

3.1. Ak dôjde k smrti poisteného dieÈaÈa následkom úrazu,
právo na poistné plnenie má poistník. Ak poistník
nenadobudne právo na plnenie, majú ho ìal‰ie osoby
urãené podºa § 817 Obãianskeho zákonníka vo vzÈahu
k poistenému dieÈaÈu.

3.2. Právo na poistné plnenie za trvalé následky úrazu, za
dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia
spôsobeného úrazom a z poistenia zlomenín má pois-
tené dieÈa.

3.3. PoisÈovateº neposkytne poistné plnenie za trvalé
následky úrazu a za dobu nevyhnutného lieãenia
telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom, ku ktor˘m
do‰lo pri tréningu alebo v˘kone ‰portu, ktor˘ patrí do
skupiny vysoko rizikov˘ch ãinností (VRâ), pokiaº 
k úrazu do‰lo po dov⁄‰ení 15. roku veku dieÈaÈa.
Skupina vysoko rizikov˘ch ãinností je uvedená v ãasti B
Spoloãné ustanovenia ãl. 11 odsek 11.5.

3.4. PoisÈovateº nie je povinn˘ z poistnej zmluvy plniÈ, ak
poistník, resp. zákonn˘ zástupca dieÈaÈa neodpovedal
pravdivo a úplne na písomné otázky poisÈovateºa,
t˘kajúce sa najmä zdravotného stavu poisÈovaného
dieÈaÈa a skôr uzatvoren˘ch poistení, ãím spôsobil, Ïe
poistenie bolo uzatvorené za in˘ch podmienok, neÏ za
ak˘ch malo byÈ uzatvorené. V prípade, Ïe poisÈovateº
vyplatil poistné plnenie, ktoré by pri pravdivom zod-
povedaní otázok nebol vyplatil, je ten, komu bolo poist-
né plnenie vyplatené, povinn˘ sumu vo v˘‰ke tohto
plnenia vrátiÈ späÈ poisÈovateºovi.

3.5. Ak o to poistené dieÈa, resp. jeho zákonn˘ zástupca,
poÏiada do v˘platy poistného plnenia za trvalé násled-
ky úrazu, poisÈovateº zaãne vyplácaÈ namiesto jednora-
zového poistného plnenia buì doÏivotn ,̆ resp. ãasovo
obmedzen˘ dôchodok alebo vyplatí z ãasti jednora-
zového poistného plnenia urãenú jednorazovú sumu a
zo zostávajúcej ãasti zaãne vyplácaÈ buì doÏivotn ,̆
alebo ãasovo obmedzen˘ dôchodok. V˘‰ka mesaãného
dôchodku v‰ak nesmie byÈ niÏ‰ia ako 50 EUR.

âlánok 4

Zánik poistenia

4.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj úra-
zové poistenie poisteného dieÈaÈa.

I. POISTENIE DENN¯CH DÁVOK 
PRI HOSPITALIZÁCII

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Rozsah nárokov z poistenia denn˘ch dávok pri hospi-
talizácii je vymedzen˘ poistnou zmluvou, t˘mito oso-
bitn˘mi poistn˘mi podmienkami a VPP DDH.

1.2. Pre poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii je moÏné
predchádzajúce ochorenia poisteného, ktoré boli
indikované alebo lieãené pred zaãiatkom poistenia,
akceptovaÈ iba za zvlá‰tnych podmienok. Urãité
ochorenia je moÏné prijaÈ do poistenia iba za zv˘‰ené
poistné, t. j. s rizikovou priráÏkou. Ak sú urãité ochore-
nia z poistnej ochrany vylúãené a ak lieãenie ich ná-
sledkov alebo komplikácií bolo príãinou hospitali-

zácie, poisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ poistné
plnenie.

âlánok 2

Zánik poistenia

2.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj
poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii.

2.2. Poistenie denn˘ch dávok pri hospitalizácii konãí naj-
neskôr deÀ pred v˘roãn˘m dÀom zaãiatku poistenia
v kalendárnom roku, v ktorom poisten˘ dosiahne vek
65 rokov.

J. POISTENIE DENN¯CH DÁVOK 
PRI PRÁCENESCHOPNOSTI 

âlánok 1

Rozsah nárokov

1.1. Poistná suma (denná dávka) je na návrh poistníka
stanovená v poistnej zmluve tak, aby zodpovedala
predpokladanému zníÏeniu alebo strate príjmu poiste-
ného pri pracovnej neschopnosti z v˘konu povolania,
ktoré je ‰pecifikované v poistnej zmluve podºa návrhu
poistníka.

1.2. V˘‰ka poistnej sumy je maximálne 
a) 70% priemerného ãistého denného príjmu za rozho-

dujúce obdobie, ak nie je v poistnej zmluve dojed-
nané inak, alebo 

b) v prípade poistenia samostatne zárobkovo ãinn˘ch
osôb môÏe byÈ maximálna poistná suma (denná
dávka) stanovená na základe v˘‰ky pravidelne sa
opakujúcich mesaãn˘ch nákladov. V˘‰ka dennej
dávky sa stanoví ako 1/30–tina z pravidelne sa
opakujúcich mesaãn˘ch nákladov, ktoré vznikajú aj
v dobe pracovnej neschopnosti. Patria sem najmä
náklady na platby sociálneho a zdravotného poiste-
nia, leasingové splátky na automobily, v˘robné tech-
nológie, v˘poãtovú techniku, splátky úverov, nájom-
né za prenajaté priestory, pau‰álne platby za elek-
trinu a vodu, plat sekretárky alebo asistentky.
Nepatria sem náklady na cestovné, telefónne ho-
vory, cestovné náhrady, materiál, zásoby, v‰etky
ostatné náklady, ktoré v dobe práceneschopnosti
nevznikajú.

PoisÈovateº je oprávnen˘ meniÈ aj v priebehu poistenia
pravidlá pre stanovenie v˘‰ky poistnej sumy, a to 
v závislosti na aktuálnom dosahovanom príjme zo
zárobkovej ãinnosti poisten˘ch osôb, vyplaten˘ch
nemocensk˘ch a sociálnych dávok a stanoviÈ tak nové
maximálne v˘‰ky poistnej sumy.

1.2.1. PoisÈovateº je povinn˘ oznámiÈ poistníkovi zmenu pra-
vidiel pre stanovenie maximálnej v˘‰ky poistnej sumy,
a to najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred splat-
nosÈou poistného za poistné obdobie, v ktorom sa má
v˘‰ka poistného zmeniÈ.

1.2.2. Pokiaº poisÈovateº v lehote do jedného mesiaca od
doruãenia oznámenia podºa bodu 1.2.1. tohto ãlánku
osobitn˘ch poistn˘ch podmienok neobdrÏí od poistní-
ka písomné námietky, Ïe so zmenou pravidiel pre
stanovenie maximálnej v˘‰ky poistnej sumy nesúhlasí,
má sa za to, Ïe poistník na návrh poisÈovateºa pristúpil
a súhlasí so zmenou pravidiel pre urãenie maximálnej
v˘‰ky poistnej sumy.

1.2.3. Ak poistník uplatnil v lehote stanovenej v bode 1.2.2.
námietky a so zmenou pravidiel pre stanovenie maxi-
málnej v˘‰ky poistnej sumy nesúhlasil, poistenie
denn˘ch dávok pri práceneschopnosti zanikne uply-
nutím posledného poistného obdobia, ktoré predchá-
dza poistnému obdobiu, od ktorého sa majú pravidlá
pre stanovenie v˘‰ky poistnej sumy zmeniÈ.

1.3. Pri stanovení poistnej sumy sa vychádza z dosiahnu-
tého príjmu poisteného za rozhodujúce obdobie pred
vznikom alebo zmenou poistenia. PoisÈovateº je opráv-
nen˘ pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo zmeny pois-
tenia, ako aj pri ‰etrení poistn˘ch udalostí preskúmaÈ
v˘‰ku príjmu poisteného.

1.4. Pri poistnej udalosti plní poisÈovateº dennú dávku do
v˘‰ky dojednanej poistnej sumy, najviac v‰ak vo v˘‰ke,
ktorá spolu s plnením za poistenie práceneschopnosti
od in˘ch poisÈovateºov neprekroãí maximálnu v˘‰ku
poistnej sumy urãenú podºa bodu 1.2. tohto ãlánku
osobitn˘ch poistn˘ch podmienok. V prípade poistnej
udalosti, ktorá vznikla následkom úrazu, a v dôsledku
ktorej bol poisten˘ bezprostredne po úraze hospitalizo-
van ,̆ vypláca poisÈovateº po dobu tejto hospitalizácie
dvojnásobok dennej dávky dojednanej v poistnej
zmluve.

1.4.1. Odli‰ne od ãlánku 26, ods. 1, VPP PN sa dojednáva, Ïe
denná dávka sa vypláca od 1. dÀa práceneschopnosti,
ak táto trvala minimálne do  dÀa dohodnutého za-
ãiatku poistného plnenia.
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Rozsah Násobok 
trval˘ch následkov stanoveného plnenia

do 25 % vrátane 1 
nad 25 % do 50 % vrátane 2 
nad 50 % do 75 % vrátane 3 
nad 75 % do 100 % vrátane 4

DæÏka Prepoãtov˘
nevyhnutného lieãenia koeficient

od 1. dÀa do 120. dÀa (vrátane) 1
od 121. dÀa do 240. dÀa (vrátane) 2
od 241. dÀa do 365. dÀa (vrátane) 3
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1.5. Ak poistná suma presahuje maximálnu v˘‰ku poistnej
sumy, alebo ak presahuje doba vyplácania mzdy alebo
jej náhrady zmluvne dohodnut˘ zaãiatok plnenia podºa
ãl. 26 VPP PN, je poisÈovateº oprávnen˘ poistnú sumu,
zaãiatok plnenia a poistné prispôsobiÈ skutoãn˘m
pomerom. Prispôsobenie poistenia nastáva od zaãiatku
poistného obdobia, ktoré nasleduje po poistnom
období v ktorom tieto skutoãnosti poisÈovateº zistil. Ak
poisten˘ (poistník) nesplnil oznamovaciu povinnosÈ
podºa ãl. 16 VPP PN, patrí poisÈovateºovi poistné 
v pôvodnej v˘‰ke do prispôsobenia poistenia.

1.6. Poãas trvania poistenia môÏe ako poisten˘ tak aj poist-
ník navrhnúÈ, aby poistná suma, zaãiatok plnenia 
a poistné boli prispôsobené skutoãn˘m pomerom. Pri-
spôsobenie poistenia v tomto prípade nastáva odo dÀa
úãinnosti zmeny poistenia v zmysle ãl. 11 VPP PN.

âlánok 2

âist˘ príjem a jeho dokladovanie

2.1. Pri poistnej udalosti musí poisten˘ doloÏiÈ v˘‰ku
ãistého príjmu spôsobom urãen˘m poisÈovateºom, a to
dokladmi o v˘‰ke príjmu za rozhodujúce obdobie pred
vznikom poistnej udalosti. Rozhodujúcim obdobím 
v zmysle t˘chto OPP je posledn˘ ‰tvrÈrok alebo posled-
né zdaÀovacie obdobie, ktoré predchádzalo poistnej
udalosti. Pri v˘poãte maximálnej v˘‰ky poistnej sumy
(dennej dávky) sa zapoãítava obdobie, ktoré je pre pois-
teného priaznivej‰ie.

2.2. ëalej je na v˘zvu poisÈovateºa povinn˘ doloÏiÈ v˘‰ku
ak˘chkoºvek plnení, ktoré prijal od zamestnávateºa,
z nemocenského ãi dôchodkového poistenia prípadne
od ostatn˘ch poisÈovateºov k vyrovnaniu straty príjmu
v dôsledku pracovnej neschopnosti alebo ako od-
‰kodné pre chorobu z povolania alebo pracovn˘ úraz.

2.2. Ak sa poisten˘ stane osobou, ktorá nemá v zmysle
t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienok Ïiadny ãist˘
príjem, poistenie zaniká za podmienok stanoven˘ch 
v ãl. 25 písm. g) a h) VPP PN.

2.3. âist˘m príjmom sa pre úãely tohto poistenia rozumie:
a) príjem zo závislej ãinnosti a funkãné poÏitky 

v zmysle zákona o dani z príjmu, a to po odpoãte
dane z príjmu, poistného na sociálne zabezpeãenie 
a príspevku na ‰tátnu politiku zamestnanosti, ako aj
poistné na v‰eobecné zdravotné poistenie,

b) príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovo
ãinnej ãinnosti v zmysle zákona o dani z príjmov po
odpoãte v˘davkov vynaloÏen˘ch na ich dosiahnutie,
zaistenie a udrÏanie, po odpoãte dane z príjmu 
a poistného na sociálne zabezpeãenie, príspevkov
na ‰tátnu politiku zamestnanosti a poistného na
v‰eobecné zdravotné poistenie, pokiaº nebolo poist-
né a príspevok zahrnuté do t˘chto v˘dajov.

2.4. K zisteniu príjmov rozhodujúcich pre v˘platu dennej
dávky je poisten˘ povinn˘ na ÏiadosÈ poisÈovateºa pre-
ukázaÈ v˘‰ku ãistého príjmu spôsobom vymedzen˘m
poisÈovateºom. Za t˘mto úãelom je poisten˘ povinn˘
zbaviÈ mlãanlivosti in‰titúcie a úrady, ktoré môÏu
potrebné informácie poskytnúÈ (zamestnávatelia,

finanãné úrady, sociálna poisÈovÀa), ãím sa rozumie aj
udelenie písomnej plnej moci poisÈovateºovi k nahliad-
nutiu do spisov veden˘ch t˘mito in‰titúciami a úradmi.

âlánok 3

Zánik poistenia

3.1. Zánikom základného Ïivotného poistenia zaniká aj
poistenie denn˘ch dávok pri práceneschopnosti.

K. ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

âlánok 1

Doruãovanie písomností

1.1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka a/alebo
poisteného sa doruãujú na poslednú známu adresu
poistníka a/alebo poisteného. Poistník a/alebo poisten˘
je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svo-
jej adresy alebo sídla bez zbytoãného odkladu.
PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len
ão ju poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak sa písom-
nosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí na po‰te 
a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne, povaÏu-
je sa písomnosÈ za doruãenú dÀom, kedy bola uloÏená,
aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel. V prípade,
keì bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi ako ne-
doruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje sa za
doruãenú dÀom jej vrátenia.

1.2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní aj
vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo zmarené konaním
alebo opomenutím poistníka a/alebo poisteného.
Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo
poisten˘ prijatie písomnosti odmietne.

1.3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo
poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa doruãujú
spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom oprávnen˘m
doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom.

âlánok 2

Ochrana osobn˘ch údajov

Poistník svojim podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, Ïe
osobné údaje uvedené v poistnej zmluve poskytol poisÈo-
vateºovi v zmysle príslu‰n˘ch v‰eobecne záväzn˘ch právnych
predpisov ako osobné údaje nevyhnutné na úãely uzatvorenia
tejto poistnej zmluvy a správy poistenia, za úãelom ochrany
poisÈovateºa, uplatÀovania práv poisÈovateºa voãi poistníkovi,
poistenému alebo in˘m dotknut˘m osobám, zdokumentova-
nia ãinnosti poisÈovateºa, na úãely v˘konu dohºadu a na plne-
nie povinností a úloh poisÈovateºa podºa zákona o po-
isÈovníctve a osobitn˘ch právnych predpisov. AÏ do vyspo-
riadania v‰etk˘ch práv a povinností vypl˘vajúcich zo vzÈahu
zaloÏeného poistnou zmluvou dáva poisÈovateºovi v˘slovn˘
písomn˘ súhlas s poskytnutím a sprístupnením t˘chto
osobn˘ch údajov zaisÈovniam, ìalej subjektom patriacim do
skupiny, ktorej súãasÈou je poisÈovateº, ako aj zmluvn˘m part-

nerom poisÈovateºa alebo in˘m oprávnen˘m subjektom, a to
i mimo územia SR v súvislosti s uplatnením práv a povinnos-
tí vypl˘vajúcich z poistnej zmluvy, na úãely marketingu
(najmä znaãiek, produktov a sluÏieb) a na úãely v˘konu
poisÈovacej ãinností ako aj ãinnosti, ktorá je predmetom pod-
nikania t˘chto subjektov. Krajinou cezhraniãného toku je
âeská republika a iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv a
povinností vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu, ktoré zaruãujú
primeranú úroveÀ ochrany osobn˘ch údajov. Súãasne prehla-
suje, Ïe bol oboznámen˘ so skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi 
z §10 ods. 1 zákona ã.428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch
údajov a v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené
osobné údaje inej osoby, má od tejto osoby súhlas k pouÏitiu
jej osobn˘ch údajov pre potreby poisÈovateºa. Zaväzuje sa
bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdú
zmenu svojich osobn˘ch údajov.

âlánok 3

Spôsob vybavovania sÈaÏností

3.1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo strany
poisteného a/alebo poistníka na v˘kon poisÈovacej ãin-
nosti poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou
zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej forme 
a riadne doruãená poisÈovateºovi.

3.2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej veci
sa t˘ka.

3.3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou, ktorá
spæÀa náleÏitosti podºa bodu 3.1. a 3.2. tohto ãlánku.

3.4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na poÏiadanie
poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu
poÏadované doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ
neobsahuje poÏadované náleÏitosti alebo poisten˘
nedoloÏí doklady, poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ 
a upozorniÈ poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade,
ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví
poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude moÏné
vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude povaÏo-
vaná za neopodstatnenú.

âlánok 4

Príslu‰nosÈ súdov

V‰etky spory akéhokoºvek druhu, ktoré môÏu vzniknúÈ na
základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s Àou medzi
poisÈovateºom a poistníkom, poisten˘m alebo in˘mi opráv-
nen˘mi osobami, spadajú do právomoci súdov SR a budú
rozhodované podºa právneho poriadku SR.

âlánok 5

Od ustanovení t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienok je
moÏné sa odch˘liÈ v poistnej zmluve.

âlánok 6

Tieto OPP nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 15. 9. 2011 a vzÈahujú sa
na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto OPP.
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ëal‰ie informácie pre poistníka
platné v ãase uzatvárania poistnej zmluvy

âlánok 1

V‰eobecné informácie o daÀov˘ch povinnostiach,
ktoré sa vzÈahujú na danú poistnú zmluvu

1.1. DaÀové povinnosti, ktoré sa vzÈahujú na poistnú zmlu-
vu, vo v‰eobecnosti upravuje zákon ã. 595/2003 Z. z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskor‰ích právnych
predpisov (ìalej len „zákon o dani z príjmov“).

1.2. Z daÀového hºadiska môÏu pri poistení osôb nastaÈ
najmä nasledovné prípady:

1.2.1. Plnenie z poistenia pre prípad doÏitia urãitého veku,
ako aj odbytné alebo jednorazové vyrovnanie vyplá-
cané v prípade poistenia osôb pri predãasnom
ukonãení poistenia sa povaÏuje v zmysle § 7 ods. 1
písm. e) zákona o dani z príjmov za príjem z kapi-
tálového majetku. Z tohto príjmu sa daÀ vyberá zráÏ-
kou, priãom sa pouÏije sadzba dane 19 % zo základu
dane. Základom dane pre daÀ vyberanú zráÏkou z uve-
deného príjmu je plnenie zníÏené o zaplatené poistné;
(v prípade preddavkovo uskutoãÀovan˘ch v˘plat 
z poistenia pre prípad doÏitia urãitého veku, podlieha
dani vyberanej zráÏkou rozdiel medzi zaplaten˘m po-
istn˘m a vy‰‰ím plnením z poistenia pre prípad doÏitia
urãitého veku, a to v tom zdaÀovacom období, v kto-
rom pri v˘plate z poistenia celkov˘ úhrn súm plnenia 
z poistenia pre prípad doÏitia urãitého veku presiahne
celkov˘ úhrn súm zaplateného poistenia, priãom
vybraná daÀ z predchádzajúcich v˘plat sa zapoãíta na
úhradu celkovej dane). ZráÏku dane vykoná poisÈo-
vateº pri v˘plate, poukázaní alebo pripísaní úhrady 
v prospech daÀovníka. Pri v˘plate poistného plnenia
sa bude postupovaÈ podºa zákonov platn˘ch v ãase
jeho v˘platy.

1.2.2. Plnenia z poistenia osôb okrem plnení z poistenia 
v zmysle bodu 1.2.1 tohto ãlánku sa povaÏujú v zmysle
§ 9 ods.2 písm. i) za príjmy oslobodené od dane.

âlánok 2

V‰eobecné informácie o nárokoch na uplatnenie 
nezdaniteºn˘ch ãastí základu dane

2.1. V zmysle § 11 ods.1 a ods. 9 zákona o dani z príjmov sa
základ dane zniÏuje o poistné na Ïivotné poistenie.
Poistné v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o dani

z príjmov je moÏné odpoãítaÈ od základu dane vo v˘‰ke
preukázateºne zaplatenej v zdaÀovacom období, v úhr-
ne najviac do v˘‰ky 398,33 EUR.
V prípade jednorazovo zaplateného poistného na Ïivot-
né poistenie dohodnuté na dobu
a) urãitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpoãíta

na zdaÀovacie obdobia podºa poistnej doby, a to
poãnúc zdaÀovacím obdobím, v ktorom bolo jedno-
razové poistné preukázateºne zaplatené,

b) neurãitú sa jednorazové poistné rovnomerne
rozpoãíta na obdobie desiatich po sebe nasledujú-
cich rokov, a to poãnúc zdaÀovacím obdobím, v kto-
rom bolo jednorazové poistné preukázateºne
zaplatené.

Na uplatnenie nezdaniteºnej ãasti základu dane podºa
odseku § 11 ods.1 a ods. 9 musia byÈ splnené tieto pod-
mienky:
a) dohodnutá poistná doba je najmenej desaÈ rokov,

priãom v˘plata poistného plnenia pre prípad doÏitia
sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej
zmluve najskôr pre rok, v ktorom daÀovník dov⁄‰i 
55 rokov Ïivota, alebo

b) poistná doba je dohodnutá na dobu neurãitú,
priãom v˘plata poistného plnenia nastane najskôr
po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia Ïivot-
ného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daÀovník
dov⁄‰i 55 rokov Ïivota.

2.2. Ak daÀovník nedodrÏí podmienky ustanovené zákonom
o sumu platieb poistného na Ïivotné poistenie, o ktorú
si v predchádzajúcich zdaÀovacích obdobiach zníÏil
základ dane, je povinn˘ zv˘‰iÈ základ dane do troch
zdaÀovacích období od skonãenia zdaÀovacieho obdo-
bia, v ktorom do‰lo k poru‰eniu ustanoven˘ch pod-
mienok.

2.3. Ak Ïivotné poistenie zanikne neplatením, v˘poveìou,
dohodou, alebo odstúpením pred uplynutím doby desaÈ
rokov od zaãiatku Ïivotného poistenia, alebo pred
kalendárnym rokom, v ktorom daÀovník dov⁄‰i vek 
55 rokov Ïivota, daÀovník je povinn˘ zv˘‰iÈ základ dane
o sumu poistného zaplateného na Ïivotné poistenie,
o ktorú si zníÏil základ dane, do konca troch zdaÀo-
vacích období od skonãenia zdaÀovacieho obdobia,
v ktorom do‰lo k po ru‰eniu ustanoven˘ch podmienok.
Za nedodrÏanie podmienok ustanoven˘ch zákonom sa

nepovaÏuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad
úrazu alebo choroby, ktoré je súãasÈou Ïivotného pois-
tenia.

2.4. Ak daÀovník, ktor˘ si uplatÀoval zníÏenie základu da-
ne podºa § 11 ods.1 a ods. 9 zomrie, táto skutoãnosÈ 
sa nepovaÏuje za nedodrÏanie podmienok ustano-
ven˘ch zákonom. V tomto prípade sa základ dane
nezvy‰uje.

âlánok 3

Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy 
v prípade poistenia osôb

Podºa § 802a Obãianskeho zákonníka v prípade poistenia
osôb s v˘nimkou poistenia pre prípad úrazu môÏe osoba,
ktorá s poisÈovateºom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do
tridsaÈ dní odo dÀa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmlu-
vy odstúpiÈ. Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy
podºa § 802a Obãianskeho zákonníka, vráti poisÈovateº
osobe, ktorá s poisÈovateºom uzavrela poistnú zmluvu, bez
zbytoãného odkladu, najneskôr v‰ak do tridsaÈ dní od
odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od
zaplateného poistného odpoãítaÈ, ão uÏ plnil. Ak poskytnuté
poistné plnenie, presahuje v˘‰ku zaplateného poistného, vráti
osoba, ktorá s poisÈovateºom uzavrela zmluvu alebo poisten ,̆
poisÈovateºovi v˘‰ku poistného plnenia, ktorá presahuje
zaplatené poistné.
Prejav vôle – odstúpenie od poistnej zmluvy osoby, ktorá 
s poisÈovateºom uzavrela poistnú zmluvu, je potrebné doruãiÈ
v písomnej forme na adresu poisÈovateºa najneskôr do lehoty
stanovenej v § 802a Obãianskeho zákonníka.

âlánok 4

Informácie o investiãn˘ch fondoch

Informácie o investiãn˘ch stratégiách a aktuálnych cenách
podielov investiãn˘ch fondov pre tzv. investiãné Ïivotné 
poistenie, ktoré je viazané na investovanie finanãn˘ch
prostriedkov, nájdete na internetovej stránke poisÈovateºa
www.generali.sk.

âlánok 5
Prehºad poplatkov platn˘ v ãase dojednania poistenia (poplatky sa môÏu zmeniÈ v závislosti od zmeny ekonomick˘ch pomerov)

Vklad mimoriadneho poistného (z hodnoty vkladu) na rastov˘ fond s VÚM bez poplatku

Vklad mimoriadneho poistného (z hodnoty vkladu) na in˘ fond ako rastov˘ fond s VÚM 1 %

Spracovanie Ïiadosti poistníka o zru‰enie poistenia s v˘platou odkupnej hodnoty 7,30 €

Vykonanie redukcie poistnej doby alebo zánik poistenia pre neplatenie poistného 7,30 €

Mimoriadny v˘ber z kapitálovej hodnoty beÏného poistného 7,30 €

Mimoriadny v˘ber z kapitálovej hodnoty mimoriadneho poistného a zároveÀ aj z kapitálovej hodnoty beÏného poistného 7,30 €

VyÏiadaná technická zmena, zmena alokaãného pomeru, prevod jednotiek 7,30 €

Preru‰enie platenia poistného 7,30 €

Mimoriadny v˘ber z kapitálovej hodnoty mimoriadneho poistného po prvom poistnom roku 1,66 €

Mimoriadny v˘ber z kapitálovej hodnoty mimoriadneho poistného v prvom poistnom roku 10 % z hodnoty v˘beru

Inkasn˘ poplatok za kaÏdé zaplatené beÏné poistné 1,16 €

Správny poplatok (z hodnoty základného roãného poistného za Ïivotné poistenie) 6 %

Minimálna v˘‰ka ãasti poistného urãená na alokovanie do kapitálovej hodnoty negarantovanej 1,00 €

Poplatok na úhradu poãiatoãn˘ch nákladov závisí od konkrétnych parametrov poistnej zmluvy
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Názov fondu: GaranT 1

Charakter fondu: otvoren˘, zmie‰an˘ fond 
Referenãná mena: euro 
Dátum zaloÏenia fondu: 02.10.2006 
Doba platnosti fondu: neurãitá 
Správca fondu: Generali Fund Management S.A.,

Luxembursko 
Investiãn˘ manaÏér: Generali Investments Deutschland

Kapitalanlagegesellschaft mbH, 
Nemecko  

Názov fondu: GaranT 2 

Charakter fondu: otvoren˘, zmie‰an˘ fond 
Referenãná mena: euro 
Dátum zaloÏenia fondu: 01.10.2007 
Doba platnosti fondu: neurãitá 
Správca fondu: Generali Fund Management S.A.,

Luxembursko 
Investiãn˘ manaÏér: Generali Investments Italy S.p.A.

Società di gestione del risparmio,
Terst, Taliansko 

Názov fondu: GaranT 3 

Charakter fondu:  otvoren˘, zmie‰an˘ fond 
Referenãná mena: euro 
Dátum zaloÏenia fondu:  01.10.2008 
Doba platnosti fondu:  neurãitá 
Správca fondu: Generali Fund Management S.A.,

Luxembursko 
Investiãn˘ manaÏér: Generali Investments Italy S.p.A.

Società di gestione del risparmio,
Terst, Taliansko  

Názov fondu:  GaranT 4 

Charakter fondu:   otvoren˘, zmie‰an˘ fond 
Referenãná mena: euro 
Dátum zaloÏenia fondu: 01.10.2009 
Doba platnosti fondu: neurãitá 
Správca fondu: Generali Fund Management S.A.,    

Luxembursko 
Investiãn˘ manaÏér: Generali Investments Italy S.p.A.    

Società di gestione del risparmio,    
Terst, Taliansko  

Názov fondu: GaranT 5

Charakter fondu: otvoren˘, zmie‰an˘ fond
Referenãná mena: euro
Dátum zaloÏenia fondu: 01.10.2010
Doba platnosti fondu: neurãitá
Správca fondu: Generali Fund Management S.A.,

Luxembursko
Investiãn˘ manaÏér: Generali Investments Italy S.p.A. 

Società di gestione del risparmio
Terst, Taliansko

Investiãn˘ zámer fondu 
Investiãn˘m zámerom fondu GaranT je poskytnúÈ investorom rast kapitálu
prostredníctvom vystavenia sa kladnému v˘voju akciov˘ch trhov, a zároveÀ sa
vyhnúÈ riziku straty kapitálu poãas päÈroãn˘ch investiãn˘ch období (kaÏdé
oznaãené ako „5-roãné investiãné obdobie“). DrÏitelia podielov, ktorí svoje
podiely odkúpia na konci 5-roãného investiãného obdobia, dostanú najmenej
100 % úvodnej ceny podielovej jednotky, t.j. prvú cenu podielovej jednotky bez
zapoãítania eventuálnych poplatkov za kaÏdú podielovú jednotku. ZároveÀ fond
ponúka garanciu najvy‰‰ej hodnoty fondu na báze mesaãne stanovovanej
najvy‰‰ej hodnoty (viì „Garancia“). Fond ponúka atraktívnu moÏnosÈ pre
drÏiteºov podielov pomocou 5-roãn˘ch investiãn˘ch období minimalizovaÈ
riziko súvisiace s investovaním do akcií. Aby fond dosiahol svoj investiãn˘ cieº,
môÏe investovaÈ na akciov˘ch trhoch, do dlhopisov a nástrojov peÀaÏného trhu
denominovan˘ch v eure. Portfólio dlhopisov sa bude skladaÈ najmä z vládnych
a kryt˘ch dlhopisov. Akciové portfólio sa zameria najmä na index Dow Jones
Euro Stoxx ako ‰irok˘ záber investícií. Prostredníctvom dôsledného
investiãného procesu je fond vystaven˘ aj prísne kontrolovanému riziku
akciov˘ch trhov zaloÏen˘ch na akciách z eurozóny, napr. indexu Dow Jones
EURO STOXX 50, a to priamymi investíciami alebo derivátov˘mi nástrojmi. 

Garancia 
Správca fondu uzavrel derivátovú zmluvu (ìalej len „záruãná zmluva“) s treÈou
stranou – bankou, ktorá nie je spojená so skupinou Generali („ruãiteº“). Ruãiteºom
na prvé päÈroãné investiãné obdobie pre fond GaranT 1 je Commerzbank AG,
Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Ruãiteºom na prvé päÈroãné investiãné 
obdobie pre fond GaranT 2 je Banca IMI S.p.A. (pôvodn˘ názov Banca Caboto).
Ruãiteºom na prvé päÈroãné investiãné obdobie pre fond GaranT 3 je spoloãnosÈ
Generali Fund Management S.A. Ruãiteºom na prvé päÈroãné investiãné obdobie
pre fond GaranT 4 je spoloãnosÈ Generali Fund Management S.A.  Ruãiteºom na
prvé päÈroãné investiãné obdobie pre fond GaranT 5 je spoloãnosÈ Generali Fund
Management S.A. Názov ruãiteºa na nasledujúce päÈroãné investiãné obdobie
bude k dispozícii v sídle správcu fondu v primeranom ãase. V záruãnej zmluve sa
ruãiteº zaväzuje uhradiÈ fondu vyrovnávaciu platbu tak, aby na konci kaÏdého
päÈroãného investiãného obdobia hodnota podielov vo fonde neklesla pod
najvy‰‰iu ãistú hodnotu aktív na podiel, dosiahnutú v posledn˘ obchodn˘ deÀ 
v mesiaci poãas príslu‰ného päÈroãného investiãného obdobia (ìalej len 
„garantovaná hodnota“). Ak sa v˘‰ka garantovanej hodnoty podielovej jednotky
na konci päÈroãného investiãného obdobia nedosiahne, ruãiteº uhradí rozdiel
medzi ãistou hodnotou aktív na podiel na konci päÈroãného investiãného obdobia
a garantovanou hodnotou podielovej jednotky, vynásoben˘ poãtom podielov 
v obehu k príslu‰nému dÀu. Platbu zrealizuje ruãiteº za tri pracovné dni 
po v˘poãte ãistej hodnoty aktív. Ruãiteº túto platbu uhradí fondu. Garancia 
je poskytovaná v referenãnej mene, t.j. v euro. 

Stanovenie garancie 
Garancia sa stanovuje nasledovne: Pre stanovenie garantovanej hodnoty
podielovej jednotky sa pouÏije ãistá hodnota aktív na podiel, stanovená 
v posledn˘ obchodn˘ deÀ kaÏdého mesiaca, (ìalej len „deÀ uzamknutia 
hodnôt“). Ak je v deÀ uzamknutia hodnôt poãas celého päÈroãného investiãného
obdobia ãistá hodnota aktív na podiel niÏ‰ia alebo rovná zaãiatoãnej 
garantovanej hodnote podielovej jednotky, bude garantovaná zaãiatoãná 
garantovaná hodnota podielovej jednotky. Ak je ãistá hodnota aktív na podiel 
v deÀ uzamknutia hodnôt vy‰‰ia ako zaãiatoãná garantovaná hodnota podielovej
jednotky, garantovaná hodnota podielovej jednotky sa zv˘‰i na úroveÀ ãistej
hodnoty aktív v príslu‰n˘ deÀ uzamknutia hodnôt a následne sa garantovaná
hodnota podielovej jednotky zv˘‰i v kaÏd˘ deÀ stanovenia garancie na
najvy‰‰iu ãistú hodnotu aktív na podiel dosiahnutú v deÀ uzamknutia hodnôt.
Prvé päÈroãné investiãné obdobie sa zaãne v deÀ zaloÏenia fondu a skonãí 
sa o 5 rokov v posledn˘ obchodn˘ deÀ mesiaca septembra. Druhé päÈroãné
investiãné obdobie sa zaãne v ten ist˘ deÀ a skonãí sa o 5 rokov v posledn˘
obchodn˘ deÀ mesiaca septembra. V kaÏdom nasledujúcom päÈroãnom
investiãnom období bude sledovan˘ rovnak˘ investiãn˘ cieº. Po ukonãení
kaÏdého päÈroãného investiãného obdobia sa zaãne nové päÈroãné investiãné
obdobie, a to v ten ist˘ deÀ, kedy sa skonãí predchádzajúce päÈroãné investiãné
obdobie, priãom garantovaná hodnota podielovej jednotky alebo posledná ãistá
hodnota aktív na podiel, ak je vy‰‰ia, sa stane zaãiatoãnou garantovanou 
hodnotou podielovej jednotky pre príslu‰né obdobie. Garancia je podmienená
t˘m, Ïe poistník musí drÏaÈ podielové jednotky vo fonde GaranT aÏ do konca
päÈroãného investiãného obdobia. Ak poistník podielové jednotky alebo ich ãasÈ
odkúpi pred koncom päÈroãného investiãného obdobia, nebude maÈ prospech 
z poskytovanej garancie a odkup podielov˘ch jednotiek sa uskutoãní na základe
hodnoty podielovej jednotky, ktorá sa stanoví ako pomer ãistej hodnoty aktív
fondu na podiel ku dÀu odkúpenia podielov˘ch jednotiek. Ak poistník nakúpi
podielové jednotky v deÀ, ktor˘ nie je dÀom uzamknutia hodnôt a ãistá 
hodnota aktív na podiel je vy‰‰ia ako garantovaná hodnota podielovej jednoty,
rozdiel medzi garantovanou hodnotou podielovej jednotky a takouto ãistou 
hodnotou aktív na podiel nie je garantovan˘. ëal‰ie informácie o garancii,
ruãiteºovi a garantovanej hodnote podielovej jednotky je moÏné kedykoºvek
získaÈ v sídle Správcu fondu, a tieÏ v sídle Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s. 

DôleÏité upozornenie 
Garancia je súãasÈou fondu GaranT, ktor˘ si poistník urãil pre investovanie 
do fondov prostredníctvom poistnej zmluvy investiãného Ïivotného poistenia
podºa platn˘ch poistn˘ch podmienok k tomuto poisteniu. Preto nie je poisÈovateº
zodpovedn˘ za dodrÏanie podmienok uveden˘ch v t˘chto Informáciách. 

Informácie o investovaní do fondov GaranT 
(ìalej len „Informácie“) 

Tieto Informácie poskytujú iba informatívny prehºad o investovaní do fondov GaranT. Záväzné informácie o fondoch 
obsahuje prospekt fondu Generali Investments SICAV. 
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Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami: Občianskeho zákonníka, 8 časť, Hlava 15 v platnom znení, všeobecnými
poistnými podmienkami (VPP), ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami (OPP), ktoré budú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy, ustanoveniami poistnej  zmluvy.

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácia o poisťovateľovi

Charakteristika poistnej zmluvy

Upozornenie poistníka

Obchodné meno a právna forma: Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika

Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, 

IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí 

do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26 (ďalej len "poisťovateľ") 

Názov poistenia alebo súboru 
poistení, ktoré môžu byť dojednané 
v poistnej zmluve

Poistenie osôb - ŽIVOTNÉ

Poistný produkt

DYNAMIK+

Poistné riziká -
doplnkové

Informácia 
o dôsledkoch
nezaplatenia 
poistného.

Informácie týkajúce
sa investičného 
životného poistenia

Spoplatnené
administratívne
služby

Spôsob 
vybavovania
sťažností

Sprístupňovanie
informácií

Poistné riziká 
- základné

pre prípad
dožitia sa
alebo
smrti

V poistnej zmluve pre variabilné životné poistenie DYP môžu byť dojednané nasledovné doplnkové poistenia: poistenie závažných

ochorení, poistenie plnej invalidity, poistenie oslobodenia od platenia poistného, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, poiste-

nie pre prípad smrti úrazom v motorovom vozidle, poistenie trvalých následkov úrazu, prémiová ochrana, poistenie doby nevyhnut-

ného liečenia úrazu,bolestné, poistenie denných dávok pri hospitalizácií následkom úrazu, poistenie denných dávok 

pri hospitalizácii v dôsledku choroby alebo úrazu, poistenie denných dávok pri práceneschopnosti a úrazové poistenie detí. 

Z uvedených doplnkových poistení sa dojednávajú len tie, ktoré sú uvedené v uzatvorenej poistnej zmluve a riadia sa príslušnými

VPP a OPP pre variabilné životné poistenie DYP pre dojednané doplnkové poistenie.

Poistenie zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná

udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť

nastala.

Vzhľadom na charakter podielových fondov, nie je cena ich podielových jednotiek garantovaná, pokiaľ nie je v poistnej zmluve

dohodnuté inak. Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom ich budúceho vývoja. Investovanie na kapitálovom trhu so

sebou prináša riziko krátkodobých strát a pre optimálne zhodnotenie je preto dôležité riadiť sa odporúčaným investičným 

horizontom podielových fondov zvolených v poistnej zmluve. Predčasný zánik poistnej zmluvy môže spôsobiť zníženie očakávaného

výnosu. Informácia o stave poistenia je zasielaná podľa platných právnych predpisov v súčastnosti s frekvenciou jedného roka. 

Informatívny prehľad o investovaní do fondov GaranT nájdete v Informácií o investovaní do fondov GaranT a v OPP pre 

variabilné životné poistenie DYP, časť B Spoločné ustanovenia, čl. 10. Investovanie do fondu GaranT. Bližšie informácie o podielových

fondoch a ich cenách sú dostupné na internetovej stránke www.generali.sk, resp. na stránkach správcovských spoločností. 

Poisťovateľ je oprávnený účtovať poistníkovi poplatok vo výške mimoriadnych správnych nákladov za úkony, ktoré vykonáva 

na žiadosť poistníka. Poplatky súvisiace s poistením sú uvedené v aktuálne platnom sadzobníku pre jednotlivé produkty, ktorý 

je k nahliadnutiu u poisťovateľa. 

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť

zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína

plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.

V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60

kalendárnych dní. 

Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR),

+421258576666 (zo zahraničia), e-mailom na generali@generali.sk alebo osobne na našich predajných miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie 

sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve 

a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrduzuje, že mu pred uzavretím poistnej

zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú

informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Všeobecná charakteristika 
poistného plnenia

Ak nastala poistná udalosť, má poistený

právo na poistné plnenie za podmienok

uvedených vo VPP pre životné poistenie

Poistná udalosť čl. 13, Plnenie poisťovateľa

čl. 14, 15, 16 a/alebo ďalších ustanoveniach

poistnej zmluvy. Ak sa poistený dožije dňa

uvedeného v poistnej zmluve ako koniec

poistenia, vyplatí mu poisťovateľ aktuálnu

kapitálovú hodnotu stanovenú k tomuto

dňu. Ak dôjde v dobe trvania poistenia 

k smrti poisteného, nie však následkom

samovraždy v priebehu prvých dvoch rokov,

vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú

sumu pre prípad smrti a kapitálovú 

hodnotu stanovenú ku dňu smrti 

poisteného.Vyššie uvedené je špecifikované

v OPP pre variabilné životné poistenie

DYP, časť C. Základné 

životné poistenie, čl. 1 Rozsah nárokov.

Výluky z poistenia 
a iné obmedzenia poistného plnenia 

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého

uvedenia dát alebo zdravotného stavu

poisteného stanovené nesprávne 

technické parametre poistenia, 

je poisťovateľ oprávnený poistné 

plnenie primerane znížiť. Poistník 

a poistený je povinný pravdivo 

zodpovedať otázky poisťovateľa podľa

platných právnych predpisov. Poistenie

sa nevzťahuje na poistné plnenia,

ktoré boli priamo alebo nepriamo

zapríčinené, spôsobené alebo vznikli

na základe príčin špecifikovaných 

vo VPP pre životné poistenie

Obmedzenie plnenia poisťovateľa 

čl. 17, 18, 19 a 20.

Podmienky odstúpenia 
a vypovedania poistnej zmluvy 

Okrem dôvodov zániku poistenia

uvedených v platných právnych

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných vo VPP

životné poistenie Zánik poistenia

čl. 21, 22, 23. V prípade

investičného životného poistenia

môže nastať zánik poistenia aj

podľa OPP pre variabilné životné

poistenie DYP, 

časť B. Spoločné ustanovenia, 

čl. 5 Zánik poistenia. V prípade

odstúpenia od poistnej zmluvy sa

poistenie riadi aj ustanovením 

uvedeným v Ďalších informáciach

pre poistníka platných v čase 

uzavretia poistnej zmluvy čl. 3

Podmienky odstúpenia od poistnej

zmluvy v prípade poistenia osôb.
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