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Prvá èasś

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1

Úvodné ustanovenie
Pre životné poistenie, ktoré uzaviera Union poisśovòa, a.s. (ïalej 
len „Union“), platia príslušné ustanovenia Obèianskeho zákonníka, 
tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ïalej aj 
„VPP ŽP“) a poistná zmluva.

Èlánok 2
Výklad pojmov

Pre úèely poistenia pod¾a týchto VPP ŽP platí nasledovný výklad 
pojmov:
a) poistné je finanèná èiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú 

musí zaplatiś poistník Unionu za finanèné krytie rizika,
b) poistné plnenie je peòažné plnenie pri vzniku poistnej udalosti, 

ktoré poskytuje Union na základe poistnej zmluvy tomu, kto má 
právo na plnenie z poistenia,

c) poistná suma je jednorazová forma poistného plnenia, ktorého 
výška bola dohodnutá v poistnej zmluve,

d) poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie uzaviera a je urèená 
poistnou zmluvou,

e) zaèiatok poistenia je deò, ktorým zaèína poistná doba. Poistná 
doba zaèína plynúś o 00.00 hod dòa dohodnutého v poistnej 
zmluve ako zaèiatok poistenia. Poistná doba konèí 24.00 hod dòa 
dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia,

f) výroèný deò poistenia je každý taký deò poèas poistnej doby, 
ktorý sa èíslom a mesiacom zhoduje so zaèiatkom poistenia,

g) poistný rok je obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi 
výroènými dòami poistenia,

h) doba platenia poistného je èasś poistnej doby, poèas ktorej sa 
platí bežné poistné,

i) poistné obdobie je èasś doby platenia poistného, dohodnutá 
v poistnej zmluve, za ktorú sa platí bežné poistné, prièom poistné 
obdobie zaèína vždy v deò zhodný s dòom v dátume zaèiatku 
poistenia,

j) vstupný vek fyzickej osoby je rozdiel medzi kalendárnym rokom 
zaèiatku poistenia a kalendárnym rokom jej narodenia, ak nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak,

k) oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba urèená 
poistníkom v poistnej zmluve, ktorej má vzniknúś právo na plnenie 
z poistenia v prípade, že poistnou udalosśou je smrś poisteného.

Èlánok 3 
Úèastníci poistenia

1. Úèastníkmi životného poistenia sú:
a) Union,
b) poistník - t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá poistnú 

zmluvu s Unionom uzaviera,
c) poistený - t.j. fyzická osoba, na život a zdravie ktorej sa poistenie 

vzśahuje.
2. Poistník a poistený môže byś tá istá osoba.
3. Jednou poistnou zmluvou môže byś poistených aj viac osôb.

Èlánok 4
Poistná udalosś

1. Poistnými udalosśami v životnom poistení sú:
a) smrś poisteného (èl. 17),
b) dožitie poisteného (èl. 18),
c) vznik inej náhodnej udalosti, vzśahujúcej sa na život alebo 

zdravie poisteného (èl. 19).
2. Jednou poistnou zmluvou sa môže uzavrieś poistenie vzśahujúce 

sa na viac poistných udalostí.

Èlánok 5
Územná platnosś poistenia

Poistenie sa vzśahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú kdeko¾vek 
poèas poistnej doby, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Èlánok 6
Poistná zmluva 

1. V poistnej zmluve sa v súlade s týmito VPP ŽP upravia podrobnosti 
potrebné na splnenie úèelu poistenia. 

2. Poistná zmluva musí maś písomnú formu. Písomnú formu musia 
maś aj dodatky k zmluve a iné prejavy vôle zmluvných strán, ktoré 
sa týkajú poistenia.

Èlánok 7
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený sú povinní odpovedaś úplne a pravdivo na 
všetky písomné otázky Unionu, ktoré sa týkajú dojednaného 
poistenia a sú podstatné pre uzavretie poistnej zmluvy.

2. Povinnosśou poistníka je platiś poistné vo výške dohodnutej 
v poistnej zmluve. 

3. Ak poruší poistník povinnosti uvedené v ods. 1 tohto èlánku 
alebo v poistnej zmluve a tým spôsobí zvýšenie nákladov Unionu 
spojených s uzavieraním a správou poistnej zmluvy a prípadnou 
likvidáciou poistnej udalosti, má Union voèi nemu právo na 
náhradu súm vo výške takto vzniknutých nákladov. 

4. Ak poistník a poistený nie je tá istá osoba, v prípade smrti 
alebo zániku poistníka vstupuje do poistenia namiesto poistníka 
poistený.

Èlánok 8
Oprávnenie na preskúmanie a zisśovanie 

zdravotného stavu
1. Union má právo preskúmaś a zisśovaś zdravotný stav poistníka 

a poisteného.
2. Union skúma a zisśuje zdravotný stav formou:

a) zdravotných dotazníkov,
b) správ vyžiadaných od ošetrujúceho lekára alebo zdravotníckych 

zariadení a od orgánov sociálneho poistenia,
c) lekárskych vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach urèených 

Unionom.
3. Union nesmie použiś skutoènosti, ktoré sa dozvie pri skúmaní 

alebo zisśovaní zdravotného stavu poistníka alebo poisteného, 
pre iné úèely, než úèely poistenia okrem výnimiek stanovených vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Èlánok 9
Výluky z poistenia

Pre prípad smrti nemôžu byś poistené osoby, ktoré sú v èase 
dojednávania poistenia
a) infikované vírusom HIV alebo
b) práceneschopné alebo
c) uznané invalidnými s poklesom schopnosti vykonávaś zárobkovú 

èinnosś o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 
pod¾a platných predpisov o sociálnom poistení.

Èlánok 10
Poistné plnenie

1. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný poskytnúś 
poistné plnenie tomu, kto má právo na plnenie z poistenia.

2. Právo na plnenie z poistenia v životnom poistení má poistený, 
s výnimkou prípadu, keï poistnou udalosśou je smrś poisteného.

3. V prípade, že poistnou udalosśou je smrś poisteného, právo 
na plnenie z poistenia má oprávnená osoba. Pokia¾ nie je 
oprávnená osoba v èase poistnej udalosti urèená alebo ak 
nenadobudne právo na plnenie, nadobúda toto právo manžel 
poisteného, a ak ho niet, deti poisteného. Ak niet týchto osôb, 
nadobúdajú toto právo rodièia poisteného, a ak ich niet, osoby, 
ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred 
jeho smrśou v spoloènej domácnosti a ktoré sa z tohto dôvodu 
starali o spoloènú domácnosś alebo boli odkázané výživou na 
poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo 
dedièia poisteného.

4. Poistné plnenie môže byś vo forme jednorazovej výplaty alebo 
pravidelných výplat (dôchodku) pod¾a podmienok dohodnutých 
v poistnej zmluve.

5. Union poskytne poistné plnenie tomu, kto má právo na poistné 
plnenie na základe predloženej poistnej zmluvy alebo poistky, 
dokladov, ktoré jednoznaène preukazujú, že nastala poistná 
udalosś a ïalších dokladov, ktoré si vyžiada Union.

6. V prípade, že poistnou udalosśou je smrś poisteného, je potrebné 
predložiś aj overenú kópiu úmrtného listu a lekárskej alebo úradnej 
správy o príèine smrti.

7. Union si vyhradzuje právo na prešetrenie rozsahu nároku 
na poistné plnenie. 

8. Union má právo znížiś poistné plnenie o dlžné poistné.
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9. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej 
republiky. Ak bude poistné plnenie vyplatené do cudziny, prepoèet 
na príslušnú menu sa vykoná pod¾a kurzového lístku NBS kurzom 
platným v deò výplaty poistného plnenia.

Èlánok 11
Poistné

1. Výška poistného sa urèí pod¾a sadzieb stanovených Unionom 
na základe poistno-technických kalkulaèných zásad a pod¾a 
osobných údajov poisteného uvedených v poistnej zmluve.

2. Union na základe zdravotného stavu alebo pracovnej a záujmovej 
èinnosti poisteného alebo poistníka môže pred uzavretím poistnej 
zmluvy upraviś výšku poistného.

3. Ak poistník v poistnej zmluve uvedie neúplné alebo nepravdivé 
údaje, na základe ktorých Union nesprávne urèí výšku poistného, 
má Union právo v prípade poistnej udalosti upraviś výšku poistného 
plnenia v pomere zodpovedajúcom pomeru výšky poistného, ktoré 
by Union urèil pri splnení povinnosti uviesś pravdivé a úplné údaje, 
ku nesprávne stanovenej výške poistného.

4. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu (jednorazové 
poistné) alebo opakovane poèas doby platenia poistného 
za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné).

5. Doba platenia bežného poistného môže byś zhodná s poistnou 
dobou (neskrátená doba platenia poistného) alebo kratšia ako 
poistná doba (skrátená doba platenia poistného).

6. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, je bežné poistné splatné 
prvým dòom poistného obdobia a jednorazové poistné dòom 
zaèiatku poistenia. 

7. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej výške.
8. Union má právo na úroky z omeškania, pokia¾ je poistník 

v omeškaní s platením poistného.
9. Ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pod¾a 

§ 802 ods. 1 Obèianskeho zákonníka, vráti Union poistníkovi 
zaplatené poistné znížené o náklady, vzniknuté s uzavretím 
a správou poistnej zmluvy, a o poistné plnenie, ktoré už Union 
z poistnej zmluvy poskytol. 

10.Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré 
bolo zaplatené bežné poistné, z iných dôvodov, ako je uvedené 
v ods. 9 tohto èlánku, Union vráti poistníkovi zaplatené poistné 
za dobu odo dòa zániku poistenia do konca poistného obdobia, 
v ktorom poistenie zaniklo. To však neplatí, ak poistnou udalosśou 
odpadol dôvod ïalšieho poistenia.

11. Ak poistenie zanikne pod¾a ods. 9 alebo ods. 10 tohto èlánku 
a poistník už nie je nažive, Union vráti príslušnú sumu poistenému 
a ak ani ten nie je nažive, tak tomu, komu by vzniklo právo na plnenie 
v prípade, že poistnou udalosśou by bola smrś poisteného.

12.Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky.

Èlánok 12
Oslobodenie od platenia poistného

1. Poistníkovi vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného za 
súèasného splnenia týchto podmienok:
a) oslobodenie od platenia poistného bolo v poistnej zmluve 

dohodnuté,
b) poistený a v prípade dojednania poistenia Mladosś poistník 

(pre úèely tohto èlánku ïalej len „poistený“) sa prvýkrát stal 
invalidným s poklesom schopnosti vykonávaś zárobkovú 
èinnosś o viac ako 70% (horná hranica) v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou najskôr po dvoch rokoch od uzavretia 
poistenia; pokles schopnosti vykonávaś zárobkovú èinnosś 
sa posudzuje na základe platných predpisov o sociálnom 
poistení; splnenie lehoty dvoch rokov sa nevyžaduje v prípade, 
že  poistený sa stal invalidným v dôsledku úrazu, ktorý nastal 
poèas doby trvania poistenia,

c) v èase uzavretia poistenia poistený netrpel ochorením, 
v dôsledku ktorého sa stal invalidným s poklesom schopnosti 
vykonávaś zárobkovú èinnosś o viac ako 70% v porovnaní so 
zdravou fyzickou osobou.

2. Oslobodenie od platenia poistného sa uplatòuje od prvého dòa 
poistného obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom 
poistník preukáže, že mu pod¾a ods. 1 tohto èlánku vznikol nárok 
na oslobodenie od platenia poistného. Pre uplatnenie nároku 
je poistník povinný predložiś Unionom požadované doklady 
o priznaní invalidity poisteného, vydané orgánom príslušným na 
rozhodnutie o priznaní invalidity a ïalšie doklady, ktoré preukazujú 
splnenie podmienok pod¾a ods. 1 tohto èlánku. Doklady sa 
považujú za doruèené dòom ich prevzatia na Generálnom 
riadite¾stve Unionu. 

3. Oslobodenie od platenia poistného sa vzśahuje na poistné splatné 
do konca daného poistného roka, v ktorom bolo oslobodenie 
priznané. Pre uplatnenie nároku na oslobodenie od platenia 
poistného vždy na každý ïalší poistný rok je poistník povinný 
poèas posledných 3 mesiacov predchádzajúceho poistného roka, 
najneskôr 30 dní pred jeho koncom, bez vyzvania predložiś doklad 
s dátumom vystavenia nie starším ako 2 mesiace, preukazujúci, 
že poistený je naïalej invalidný a má pokles schopnosti vykonávaś 

zárobkovú èinnosś o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou, pokia¾ Union neurèí inak.

4. Nárok na oslobodenie od platenia poistného zaniká posledným 
dòom poistného roka, v ktorom poistník v zmysle ods. 3 tohto 
èlánku nepreukázal, že poistený je naïalej invalidný a má 
pokles schopnosti vykonávaś zárobkovú èinnosś o viac ako 70% 
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

5. V prípade, že nárok na oslobodenie od platenia poistného zanikne 
pod¾a ods. 4 tohto èlánku a poistník preukáže po zániku tohto 
nároku, že poistený je naïalej invalidný a má pokles schopnosti 
vykonávaś zárobkovú èinnosś o viac ako 70% v porovnaní 
so zdravou fyzickou osobou, vznikne mu opätovný nárok na 
oslobodenie od platenia poistného od prvého dòa poistného 
obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom poistník 
invaliditu poisteného a pokles schopnosti vykonávaś zárobkovú 
èinnosś o viac ako 70% preukáže. Poistník je povinný uhradiś 
poistné a to v takej výške, v akej poistné za neho uhrádzal Union, 
a ktoré je splatné po zániku nároku na oslobodenie od platenia 
poistného až do opätovného vzniku nároku.

6. V prípade, že sa v zákone o sociálnom poistení zmení percentuálna 
výška hornej hranice miery poklesu schopnosti vykonávaś 
zárobkovú èinnosś, bude odo dòa úèinnosti tejto zmeny platiś pre 
oslobodenie od platenia poistného nová horná hranica. 

 Union má právo na zmenu ustanovení tohto èlánku, ak poèas 
trvania poistenia príde k takým úpravám sociálneho poistenia, ktoré 
znemožòujú aplikáciu ustanovení tohto èlánku, prièom je Union 
povinný zaslaś poistníkovi nové znenie èlánku 12 týchto VPP ŽP 
v zmysle novej právnej úpravy najneskôr do 3 mesiacov odo dòa jej 
úèinnosti. V prípade, ak poistník neakceptuje písomnou odpoveïou 
tieto nové podmienky na vznik nároku na oslobodenie od platenia 
poistného v lehote urèenej Unionom, nárok na oslobodenie od 
platenia poistného pod¾a novej právnej úpravy nevznikne. 

Èlánok 13
Zánik poistenia, odkupná hodnota

1. Poistenie zanikne
a) ak nastane poistná udalosś a dôvod ïalšieho poistenia tým 

odpadne,
b) na základe výpovede pod¾a ods. 2, 3 a 4 tohto èlánku,
c) pre neplatenie poistného pod¾a ods. 5 tohto èlánku,
d) odstúpením Unionu od poistnej zmluvy pod¾a § 802 ods. 1 

Obèianskeho zákonníka,
e) odmietnutím poistného plnenia pod¾a § 802 ods. 2 

Obèianskeho zákonníka.
2. Poistenie môže vypovedaś poistník alebo Union do dvoch me-

siacov po uzavretí poistnej zmluvy, ak je to dohodnuté v poistnej 
zmluve. Výpoveï musí maś písomnú formu. Výpovedná lehota je 
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. Union má právo na 
pomernú èasś poistného zodpovedajúcu dåžke trvania poistenia.

3. Poistník môže poèas doby platenia poistného vypovedaś poistenie 
ku koncu poistného obdobia. Písomná výpoveï musí byś doruèená 
Unionu najneskôr šesś týždòov pred jeho uplynutím.

4. Poistník môže po uplynutí doby platenia poistného a v prípade 
jednorazového platenia poistného vypovedaś poistenie ku koncu 
poistného roka. Písomná výpoveï musí byś doruèená Unionu 
najneskôr šesś týždòov pred jeho uplynutím.

5. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, okrem prípadov 
uvedených v èlánku 14, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo 
jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov alebo 
poistné za ïalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného 
mesiaca odo dòa doruèenia výzvy Unionu poistníkovi na jeho 
zaplatenie. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty. To isté 
platí, ak bola zaplatená iba èasś poistného.

6. Lehoty uvedené v ods. 5 tohto èlánku môžu byś pred ich uplynutím 
dohodou predåžené.

7. Pri zániku poistenia pod¾a ods. 1e), 3, 4 a 5 tohto èlánku bude 
poistníkovi vyplatená odkupná hodnota poistenia. Odkupná 
hodnota sa vypoèíta pod¾a poistno-technických kalkulaèných 
zásad z rezervy na životné poistenie vytvorenej na poistnej 
zmluve ku dòu ukonèenia poistnej zmluvy. Odkupná hodnota 
nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému. 

8. Doèasné poistenie pre prípad smrti s neskrátenou dobou platenia 
bežného poistného zaniká bez výplaty odkupnej hodnoty.

9. Union vyplatí odkupnú hodnotu zníženú o dlžné poistné.
10.Union má nárok na poistné za dobu do zániku pois tenia.
11. Zánikom životného poistenia zanikajú všetky pripoistenia viažuce 

sa k tomuto poisteniu.

Èlánok 14
Zmeny poistenia pre neplatenie poistného

1. Ak nebolo bežné poistné zaplatené pred uplynutím lehôt 
pod¾a èl. 13 ods. 5, životné poistenie pre neplatenie poistného 
nezaniká, ale sa mení pod¾a podmienok dojednaných v poistnej 
zmluve
a) na poistenie so zníženou poistnou sumou alebo
b) na poistenie so zníženým dôchodkom. 
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 Toto ustanovenie neplatí pre doèasné poistenie pre prípad smrti 
s neskrátenou dobou platenia poistného a pre poistenie pre 
prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou.

2. Výška zníženej poistnej sumy a zníženého dôchodku sa urèí pod¾a 
poistno-technických kalkulaèných zásad. V prípade, že znížená 
poistná suma alebo znížený dôchodok nespåòajú podmienky pre 
zmenu poistenia stanovené Unionom v poistnej zmluve, poistenie 
zanikne s výplatou odkupnej hodnoty.

3. K zmene poistenia pre neplatenie poistného dôjde prvý deò 
po lehote, uplynutím ktorej poistenie inak zaniká pre neplatenie 
poistného.

Èlánok 15
Zmena poistenia

1. Poistník môže požiadaś o zmenu podmienok poistenia. Zmenu 
je možné vykonaś, len ak je v súlade s poistno-technickými 
podmienkami Unionu.

2. Ak sa úèastníci dohodnú o zmene podmienok už dojednaného 
poistenia, je Union povinný plniś pod¾a zmenených podmienok 
poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po úèinnosti tejto 
dohody.

Èlánok 16
Podiel na prebytkoch poistného

1. Podiel na prebytkoch poistného sa formou zvýšeného poistného 
plnenia poskytne tomu, komu vznikne poistnou udalosśou právo 
na poistné plnenie.

2. V prípade zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty sa 
podiel na prebytkoch poistného vyplatí poistníkovi spolu 
s odkupnou hodnotou.

3. V poisteniach, v ktorých sa poskytuje podiel na prebytku, vzniká 
nárok na tento podiel najskôr na konci kalendárneho roka, poèas 
ktorého bola prvýkrát vytvorená kladná rezerva na životné poistenie 
na danej poistnej zmluve. 

4. Výška podielu na prebytku poistného sa vypoèíta pod¾a poistno-
technických kalkulaèných zásad.

Druhá èasś
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Èlánok 17
Poistenie pre prípad smrti

1. Poistnou udalosśou v poistení pre prípad smrti je smrś poisteného 
poèas dojednanej poistnej doby.

2. Za poistnú udalosś sa nepovažuje
a) smrś poisteného v dôsledku obèianskych nepokojov, štrajkov, 

vojnových udalostí, v dôsledku porušenia podmienok stanného 
práva,

b) samovražda poisteného alebo smrś poisteného v dôsledku 
úmyselného sebapoškodenia, ktoré nastali poèas prvých 
dvoch poistných rokov.

3. Poistník môže v poistnej zmluve urèiś oprávnenú osobu a to menom 
alebo vzśahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže 
poistník so súhlasom poisteného urèenie oprávnenej osoby 
zmeniś. Poistník môže urèiś aj viac oprávnených osôb.

4. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný vyplatiś 
oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti, pokia¾ nie je 
v poistnej zmluve dojednaná iná forma poistného plnenia. 

5. Union vyplatí v prípadoch uvedených v ods. 2 tohto èlánku 
oprávnenej osobe sumu zodpovedajúcu odkupnej hodnote 
poistenia, najviac však vo výške dojednanej poistnej sumy 
pre prípad smrti.

6. Pokia¾ nie je oprávnená osoba v èase poistnej udalosti urèená 
alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo 
osoby v poradí uvedenom v èl. 10 ods. 3 týchto VPP ŽP.

7. Osoba, ktorej vzniklo smrśou poisteného právo na plnenie, toto 
právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému smrś úmyselným 
trestným èinom.

8. Union má právo znížiś poistné plnenie až o jednu polovicu, ak 
zomrie poistený následkom požitia alkoholu, návykových  alebo 
toxických látok.

Èlánok 18
Poistenie pre prípad dožitia

1. Poistná udalosś v poistení pre prípad dožitia nastane, ak sa 
poistený dožije veku alebo výroèného dòa alebo konca poistnej 
doby dojednaných v poistnej zmluve. 

2. Union je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný vyplatiś 
poistenému poistnú sumu pre prípad dožitia, pokia¾ nie je 
v poistnej zmluve dojednaná iná forma poistného plnenia.

Èlánok 19
1. V poistnej zmluve je možné dohodnúś aj poistenie pre prípad 

vzniku inej náhodnej udalosti, bližšie urèenej príslušnými poistnými 
podmienkami a zvláštnymi dojednaniami.

2. Poistník a Union môžu v jednej poistnej zmluve uzavrieś životné 
poistenie pre prípad vzniku viacerých poistných udalostí.

Tretia èasś
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Èlánok 20
1. Od ustanovení týchto všeobecných poistných podmienok sa 

možno v poistnej zmluve a v osobitných dojednaniach odchýliś 
s výnimkou èl. 1, 3, 4, 5, 6, 15 a 20.

2. Pre doruèovanie písomností platí, že povinnosś doruèiś písomnosś 
je splnená dòom, keï ju adresát prevezme, odmietne prevziaś 
alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoruèenú. Písomnosti sa doruèujú na adresu osoby, ktorej je 
písomnosś doruèovaná, uvedenú v poistnej zmluve.

3. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný 
súd v Slovenskej republike.

4. Pre právne vzśahy vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy platia právne 
predpisy platné v Slovenskej republike.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie boli 
schválené predstavenstvom Union poisśovòa, a.s. dòa 28.10.2008 
(zápisnica è.2008/37 bod 3) a nadobúdajú úèinnosś dòom  
1.1.2009.

Platné od 1.1.2009
Prvá èasś

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Èlánok 1
Úvodné ustanovenie

Pre zmluvné úrazové poistenie, ktoré uzaviera Union poisśovòa, 
a. s. (ïalej len „Union”), platia príslušné ustanovenia Obèianskeho 
zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie 
(ïalej len „VPP ÚP”) a poistná zmluva.

Èlánok 2
Výklad pojmov

Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú 
zmluvu s Unionom a je povinná platiś poistné. 
Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa úrazové 
poistenie vzśahuje. Poistený a poistník môže byś tá istá osoba.
Poistná doba - doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistné obdobie - obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré 
sa platí bežné poistné.
Poistné - finanèná èiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú musí 
poistník zaplatiś Unionu za finanèné krytie rizika.
Poistné plnenie - finanèná náhrada, ktorú je pod¾a týchto VPP ÚP 

a poistnej zmluvy Union povinný vyplatiś v prípade poistnej udalosti.
Poistná suma - suma dohodnutá v poistnej zmluve pre urèenie výšky 
poistného plnenia.
Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba urèená v poistnej 
zmluve, ktorej má vzniknúś právo na poistné plnenie v prípade, že 
poistnou udalosśou je smrś poisteného. Ak nie je takáto osoba v èase 
poistnej udalosti urèená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, 
potom je oprávnenou osobou osoba urèená v § 817 ods. 2 a 3 
Obèianskeho zákonníka.

Èlánok 3
Poistná zmluva 

1. Poistná zmluva a dodatky k nej musia maś písomnú formu.
2. Poistná zmluva je uzavretá, keï je podpísaná oboma zmluvnými 

stranami. 
3. V poistnej zmluve sa dohodnú pod¾a èlánku 4 riziká, na ktoré sa 

poistenie vzśahuje.

Èlánok 4
Rozsah poistenia

Ak dôjde k poistnej udalosti, Union poskytne poistné plnenie 
v rozsahu týchto VPP ÚP a podmienok dohodnutých v poistnej 
zmluve v prípade:

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE
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a) trvalých následkov úrazu poisteného (èl. 16),
b) smrti poisteného v dôsledku úrazu (èl. 17),
c) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (èl. 18, 19).

Èlánok 5
Definícia úrazu

1. Za úraz sa považuje pre úèely týchto VPP ÚP udalosś nezávislá 
od vôle poisteného, ktorá neoèakávaným, náhlym a neprerušeným 
pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou 
pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila 
objektívne zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na zdraví, telesné 
poškodenie alebo smrś. 

2. Za úraz sa nepovažujú:
a) samovražda alebo pokus o òu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,   
f) infekèné choroby, aj keï boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šlachových pošiev, 

svalových úponov, kåbových vaèkov a epikondilitíd,
j) patologické zlomeniny.

Èlánok 6
Poistná udalosś

Poistnou udalosśou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba poèas poistnej 
doby a na základe ktorého pod¾a týchto VPP ÚP vzniká právo na 
poistné plnenie, pokia¾ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Èlánok 7
Územná platnosś

Poistenie sa vzśahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba 
utrpí  kdeko¾vek  vo svete, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

Èlánok 8
Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Poistník aj poistený (alebo jeho zákonný zástupca) sú povinní pred 
uzavretím zmluvy pravdivo a úplne odpovedaś na otázky Unionu.

2. Pri porušení povinnosti uvedenej v ods. 1 je Union oprávnený 
odstúpiś od poistnej zmluvy alebo odmietnuś poistné plnenie 
v celom rozsahu za podmienok uvedených v § 802 Obèianskeho 
zákonníka.

3. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný:
a)  dbaś, aby poistná udalosś nenastala, najmä nezanedbaś 

povinnosś urobiś opatrenia na odvrátenie nebezpeèenstva,
b)  oznámiś Unionu zmenu pracovnej alebo pravidelne vykonávanej 

záujmovej èinnosti, aby mohla byś poistná zmluva zmenená.
4. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po úraze povinný:

a) vyh¾adaś lekársku pomoc, v lieèení postupovaś pod¾a pokynov 
lekára a dbaś na to, aby sa následky úrazu nezväèšili,

b) bez zbytoèného odkladu Unionu písomne oznámiś vznik úrazu,
c) lekárskou dokumentáciou preukázaś vznik úrazu v èase 

poistenia,
d) podrobiś sa vyšetreniu lekára, ktorého urèí Union,
e) vyplniś formuláre a predložiś lekárske nálezy, o ktoré Union 

požiada,
f) predložiś Unionu potvrdenie od polície, ak okolnosti, za ktorých 

došlo k úrazu, vyšetrovala polícia.
5.  Poistník je povinný platiś poistné vo výške dohodnutej v poistnej 

zmluve.

Èlánok 9
Povinnosti Unionu

1. Union je povinný poskytnúś v prípade poistnej udalosti poistné 
plnenie do 15 dní po ukonèení vyšetrovania potrebného na 
zistenie rozsahu Unionu plniś, maximálne do výšky poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve.

2. Skutoènosti, o ktorých sa Union dozvie pri zisśovaní zdravotného 
stavu poisteného, smie použiś len pre úèely poistenia, okrem výnimiek 
stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

Èlánok 10
Platenie poistného

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistník je povinný uhradiś 
poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné 
pri uzavretí poistenia, najneskôr však v deò, ktorý je uvedený 
v poistnej zmluve ako zaèiatok poistenia. Bežné poistné je splatné 
v prvý deò poistného obdobia.

2. V individuálnej poistnej zmluve je možné dohodnúś poistné 
obdobie roèné, polroèné, štvrśroèné alebo mesaèné. 

3. Union má právo na úroky z omeškania, pokia¾ je poistník 
v omeškaní s platením poistného.

4. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

5. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej výške.

Èlánok 11
Nepoistite¾né osoby

Poistiś nie je možné osobu, ktorá v èase dojednávania poistenia 
a) je èiastoène alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby,
b) trpí psychickými poruchami,
c) je infikovaná vírusom HIV,
d) je dlhodobo (viac ako 3 mesiace) práceneschopná,
e) trpí epilepsiou,
f) je závislá na alkohole a drogách,
g) je uznaná invalidnou s poklesom schopnosti vykonávaś zárobkovú 

èinnosś o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 
pod¾a platných predpisov o sociálnom poistení, 

h) je profesionálnym športovcom.

Èlánok 12
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu 
a hospitalizácie v dôsledku úrazu má poistený.

2. Nárok na poistné plnenie pri smrti poisteného v dôsledku úrazu 
má oprávnená osoba.

3. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4. Union má právo znížiś poistné plnenie o dlžné poistné.

Èlánok 13
Zníženie plnenia

Union má právo primerane znížiś poistné plnenie
a) v prípade, ak má poistený v èase poistnej udalosti zamestnanie 

alebo vykonáva pravidelnú záujmovú èinnosś, ktoré by znamenali 
zaradenie do vyššej rizikovej skupiny  ako je uvedená v poistnej 
zmluve a táto zmena nebola Unionu nahlásená do vzniku poistnej 
udalosti. Poistné plnenie bude krátené v pomere poistného, ktoré 
bolo platené, k poistnému, ktoré by bolo platené po zaradení 
poisteného do vyššej rizikovej skupiny. Rizikové skupiny urèuje 
Union.

b) ak poistený poruší povinnosti uvedené v èlánku 8 ods. 3 a 4, pod¾a 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti 
poskytnúś poistné plnenie,

c) ak došlo k úrazu v dôsledku požitia návykových alebo toxických 
látok,

d)  ak došlo k úrazu následkom požitia alkoholu a ak v èase vzniku 
úrazu mal poistený 1,5 promile alebo menej alkoholu v krvi.

Èlánok 14
Vylúèenia z poistného plnenia

1. Union neposkytne poistné plnenie za:
a) následky diagnostických, lieèebných a preventívnych zákrokov, 

ktoré neboli vykonané za úèelom lieèenia následkov úrazu,
b) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,
c) úrazy, ktoré sa týkajú èastí tela postihnutých vrodenými alebo 

vývojovými vadami, 
d) úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, 

porážky, epileptického záchvatu alebo iných kàèových 
záchvatov, ktoré postihnú celé telo.

2. Ïalej Union neposkytne poistné plnenie za úrazy poisteného:
a) v súvislosti s jeho úmyselným konaním, pre ktoré bol súdom 

uznaný za vinného pre trestný èin,
b) v dôsledku duševnej poruchy,
c) v dôsledku užitia omamných alebo toxických látok alebo liekov 

bez lekárskeho predpisu poisteným,
d) v dôsledku obèianskych nepokojov, štrajkov, porušenia 

podmienok stanného práva alebo vojnových udalostí,
e) v dôsledku nukleárneho žiarenia (úraz spôsobený priamo 

alebo nepriamo jadrovou energiou),
f) v dôsledku vedenia dopravného prostriedku poisteným 

(motorové vozidlo, motocykel atï.) bez platného predpísaného 
vodièského oprávnenia, 

g) v akýchko¾vek rýchlostných pretekoch motorových alebo 
bezmotorových dopravných prostriedkov (cestných, vodných, 
vzdušných), ako aj v príprave na preteky, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak,

h) pri lyžovaní alebo snowboardingu mimo vyznaèených trás,
i) pri plávaní, èlnkovaní, surfovaní a pod. v zakázaných vodách 

(v mori pri vyhlásení zákazu kúpania),
j) pri potápaní, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak,
k) pri horolezeckých výstupoch alebo zostupoch, ak sa v poistnej 

zmluve nedohodlo inak,
l) poèas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej krajiny 

ako Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve stanovené 
inak,

m) poèas letu poisteného ako pilota alebo ako èlena posádky alebo 
ako pasažiera v súkromnom, vojenskom alebo v akomko¾vek 
inom type lietadla bez oprávnenia na prepravu osôb, ak nie je 
v poistnej zmluve stanovené inak,
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n) ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu a ak v èase vzniku 
úrazu mal poistený viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi.

3. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak spôsobila 
poistenému smrś úmyselným trestným èinom, pre ktorý bola 
súdom uznaná za vinnú. 

Èlánok 15
Zánik poistenia

1. Poistenie zanikne uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, 
ak poistník alebo Union vypovie poistnú zmluvu písomne do 
dvoch mesiacov po jej uzavretí, a ak je možnosś takejto výpovede 
dohodnutá v poistnej zmluve. Výpovedná lehota zaèína plynúś 
prvým dòom nasledujúcim po doruèení výpovede druhej strane.

2. Poistenie zanikne výpoveïou ku koncu poistného obdobia, ak 
poistník alebo Union najneskôr šesś týždòov pred uplynutím 
poistného obdobia písomne poistenie vypovie.

3. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, ak poistné za prvé 
poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené 
do troch mesiacov alebo poistné za ïalšie poistné obdobie 
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa doruèenia 
výzvy Unionu poistníkovi na jeho zaplatenie. Poistenie zanikne 
uplynutím príslušnej lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba èasś 
poistného. 

4. Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo 
odmietnutím poistného plnenia pod¾a § 802 Obèianskeho 
zákonníka. 

5. Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby.
6. Poistenie zanikne smrśou poisteného, ak nie je v poistnej zmluve 

dohodnuté inak.
7. Poistenie zanikne písomnou dohodou zmluvných strán.

Druhá èasś
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Èlánok 16
Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu

1. Trvalé následky úrazu, ak je toto riziko dohodnuté v poistnej 
zmluve,  sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo 
dòa úrazu. Union vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré 
zodpovedá rozsahu trvalých následkov. 

2. Rozsah trvalých následkov urèí Union v spolupráci s lekárom 
pod¾a oceòovacích tabuliek, do ktorých má poistený právo 
v Unione nahliadnuś. Pre urèenie rozsahu trvalých následkov 
je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho h¾adiska 
obmedzená telesná funkènosś poisteného. 

3. Výška poistného plnenia sa urèí percentuálne z poistnej sumy 
dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu. Percentuálna 
výška poistného plnenia zodpovedá rozsahu trvalých následkov, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný spôsob urèenia jej 
výšky.

4. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho h¾adiska 
jednoznaène urèený, vyplatí Union poistné plnenie do 15 dní po 
skonèení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.

5. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový 
rozsah trvalých následkov sa urèí súètom rozsahov pre jednotlivé 
druhy trvalých následkov, maximálne však do výšky 100%.

6. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu èasti tela alebo orgánu, ktorého 
funkènosś bola znížená z akýchko¾vek príèin už pred týmto úrazom, 
Union svoje poistné plnenie zníži o rozsah funkèného postihnutia 
pred úrazom. 

Èlánok 17
Poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, v prípade smrti poisteného 
v dôsledku úrazu vyplatí Union oprávnenej osobe poistnú sumu 
pre prípad smrti.

2. Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a Union už predtým 
vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho istého úrazu, je 
Union povinný vyplatiś len rozdiel medzi poistnou sumou pre 
prípad smrti v dôsledku úrazu a už vyplateným poistným plnením 
za trvalé následky úrazu.

Èlánok 18
Denné odškodné poèas hospitalizácie v dôsledku úrazu

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union denné 
odškodné poèas hospitalizácie v dôsledku úrazu za každý 
kalendárny deò, poèas ktorého bol poistený v dôsledku poistnej 
udalosti hospitalizovaný, ak je hospitalizácia z lekárskeho h¾adiska 
nutná. 

2. Výška denného odškodného sa dohodne v poistnej zmluve.
3. Denné odškodné sa vyplatí najviac za 365 dní hospitalizácie 

v priebehu 2 rokov odo dòa úrazu. K uplatneniu nároku na denné 
odškodné je nutné predložiś potvrdenie zdravotníckeho zariadenia 
o dåžke hospitalizácie a priebehu lieèby s uvedením diagnózy.  

4. Za hospitalizáciu sa považuje pobyt v zdravotníckych zariade-
niach, v ktorých je poistenému poskytovaná opatera pod stálym 
lekárskym dozorom. 

5. Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt v kúpe¾och, ozdravovniach, 
lieèebniach tuberkulózy, nervových a psychiatrických lieèebniach, 
domovoch dôchodcov, domovoch opatrovate¾ských služieb, 
ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizácia iba z dôvodu 
vykonávania rehabilitácie.

6. Poistné plnenie bude vyplatené po skonèení hospitalizácie. 
Celkový poèet dní hospitalizácie sa urèí poètom polnocí 
hospitalizácie.

Èlánok 19
Bolestné poèas hospitalizácie v dôsledku úrazu

Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union jednorazové 
bolestné vo výške 2% z poistnej sumy, dohodnutej pre prípad trvalých 
následkov úrazu, ak v dôsledku poistnej udalosti trvala nevyhnutná 
hospitalizácia poisteného nepretržite najmenej 15 dní v priebehu 
jedného roka odo dòa vzniku úrazu.

Tretia èasś
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Èlánok 20
1. Od ustanovení týchto VPP ÚP sa možno v poistnej zmluve odchýliś, 

s výnimkou èlánku 1, 2 a 6. Všetky spory vyplývajúce z poistnej 
zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike.

2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný 
súd v Slovenskej republike.

3. Pre doruèovanie písomností platí, že povinnosś doruèiś 
písomnosś je splnená dòom, keï ju adresát prevezme, odmietne 
prevziaś alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosielajúcej strane 
ako nedoruèenú. Písomnosti sa doruèujú na adresu uvedenú 
v poistnej zmluve.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie boli 
schválené predstavenstvom Union poisśovòa, a.s. dòa 28.10.2008 
(zápisnica è. 2008/37 bod 3) a nadobúdajú úèinnosś dòom 
1.1.2009.

5

Platné od 1.3.2011 

Èlánok 1
Úvodné ustanovenie

Pre úrazové pripoistenie, ktoré uzaviera Union poisśovòa, a.s. (ïalej 
len „poisśovate¾”), platia Všeobecné poistné podmienky pre životné 
poistenie (ïalej aj „VPP ŽP“), Všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové poistenie (ïalej aj „VPP ÚP“), ak tieto Osobitné dojednania 
k Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie týkajúce 
sa úrazového pripoistenia k životnému poisteniu (ïalej aj „OD ÚP“) 
a poistná zmluva neustanovujú inak.

Èlánok 2
Rozsah poistenia

1. Ak dôjde k poistnej udalosti, poisśovate¾ poskytne poistné plnenie 
v rozsahu VPP ÚP, týchto osobitných dojednaní a podmienok 
dohodnutých v poistnej zmluve v prípade:
a) trvalých následkov úrazu poisteného (èl. 16 VPP ÚP),
b) smrti poisteného v dôsledku úrazu (èl. 17 VPP ÚP),
c) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (èl. 18, 19 VPP ÚP).

2. Nad rámec èlánku 4 VPP ÚP sa dojednáva, že ak dôjde k poistnej 
udalosti, poisśovate¾ poskytne poistné plnenie v rozsahu týchto 
osobitných dojednaní a podmienok dohodnutých v poistnej 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE 

TÝKAJÚCE SA ÚRAZOVÉHO PRIPOISTENIA K ŽIVOTNÉMU POISTENIU 
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zmluve aj v prípade:
a) úrazu poisteného dieśaśa (èl. 3),
b) pracovnej neschopnosti poisteného po úraze (èl. 4),
c) trvalých následkov úrazu s progresiou 350 poisteného (èl. 5),
d) lieèenia úrazu (èl. 6).

Èlánok 3
Poistné plnenie pre úrazové odškodnenie detí

1. Pokia¾ je to v poistnej zmluve dojednané, poisśovate¾ vyplatí úrazové 
odškodnenie detí v prípade vzniku objektívne zistite¾nej alebo 
vidite¾nej ujmy na zdraví alebo telesného poškodenia poisteného 
dieśaśa v dôsledku úrazu (ïalej len „telesného poškodenia“), 
ak je vzniknuté telesné poškodenie uvedené v tabu¾kách pre 
hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení poisśovate¾a 
(ïalej len „oceòovacie tabu¾ky“).

2. Výška úrazového odškodnenia detí sa urèí ako percento z poistnej 
sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie detí. Toto percento 
je stanovené pod¾a oceòovacích tabuliek platných v deò zaèiatku 
poistenia.

3. Ak telesné poškodenie nie je uvedené v oceòovacích tabu¾kách, 
môže poisśovate¾ v špecifických prípadoch, ktoré uzná ako 
príbuzné s telesnými poškodeniami uvedenými v oceòovacích 
tabu¾kách, poskytnúś poistné plnenie. 

4. Poistený a poistník majú právo kedyko¾vek v prevádzkovej dobe 
nahliadnuś do oceòovacích tabuliek na príslušnej organizaènej 
jednotke poisśovate¾a.

5. K uplatneniu nároku na poistné plnenie je nutné predložiś lekársku 
správu o priebehu lieèby s uvedením diagnózy, vyplniś formulár 
poisśovate¾a „Oznámenie o úraze“ a splniś povinnosti uvedené 
v èlánku 8 ods. 4 VPP ÚP.

6. Ak v lekárskej správe nie je jednoznaène stanovená diagnóza 
telesného poškodenia spôsobeného úrazom, má poisśovate¾ 
právo urèiś lekára, ktorý stanoví jednoznaènú diagnózu.

7. Ak poistenému vznikne následkom jedného úrazu nieko¾ko 
telesných poškodení, bude sa poistné plnenie vzśahovaś na to 
telesné poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším percentom 
urèeným pod¾a oceòovacích tabuliek.

8. Poistený má nárok na poistné plnenia najviac za štyri úrazy, ktoré 
nastanú poèas jedného poistného roka.

9. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenia za také telesné 
poškodenia, ktoré vznikli až následne po úraze ako dôsledok 
primárnych telesných poškodení, t.j. nevznikli bezprostredne pri 
úraze ako priamy dôsledok úrazu.

10. Poisśovate¾ neposkytne poistné plnenia za telesné poškodenia, 
ktoré boli spôsobené poúrazovými komplikáciami alebo ak úraz 
obnovil nezahojené telesné poškodenia z predchádzajúcich 
úrazov.

Èlánok 4
Poistné plnenie v prípade 

pracovnej neschopnosti po úraze
1. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti po úraze, pokia¾ 

je to v poistnej zmluve dojednané, vyplatí poisśovate¾ za dobu 
nepretržitého trvania pracovnej neschopnosti poisteného v dôsledku 
úrazu, ak táto doba dosiahne aspoò 22 kalendárnych dní.

2. Poisśovate¾ vyplatí dennú náhradu dohodnutú v poistnej zmluve za 
každý deò pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku úrazu 
a zaèala bezprostredne po úraze.

 Denná náhrada sa nevypláca za dobu, poèas ktorej sa poistený 
podroboval zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii, ktoré boli 
zamerané len na zmiernenie subjektívnych śažkostí. Denná náhrada 
sa nevypláca tiež za dobu, poèas ktorej sa poistený pripravoval na 
operaèný zákrok, s výnimkou poúrazovej hospitalizácie v èase trvania 
pracovnej neschopnosti.

3. Poisśovate¾ vyplatí denné náhrady najviac za 180 dní nepretržitej 
pracovnej neschopnosti poisteného za každú poistnú udalosś.

4. Ak je poistený práceneschopný v dôsledku viacerých úrazov, vypláca 
poisśovate¾ dennú náhradu za každý deò pracovnej neschopnosti iba 
raz, najviac však za dobu do 180. dòa od posledného úrazu, ktorý 
nevznikol v súvislosti s niektorým predchádzajúcim úrazom.

5. Poistné plnenie bude vyplatené po ukonèení pracovnej 
neschopnosti.

6. K úèinnému uplatneniu nároku na poistné plnenie je nutné predložiś 
doklad o pracovnej neschopnosti vystavený praktickým lekárom 
s uvedením zaèiatku a ukonèenia pracovnej neschopnosti a lekársku 
správu o priebehu lieèby s uvedením diagnózy, vyplniś formulár 
poisśovate¾a „Oznámenie o úraze“ a splniś povinnosti uvedené 
v èlánku 8 ods. 4 VPP ÚP.

7. Poistenému, ktorému nie je možné vystaviś doklad o pracovnej 
neschopnosti, sa poistné plnenie vyplatí na základe nevyhnutnej 
doby lieèenia úrazu, ak táto doba dosiahne aspoò 22 kalendárnych 
dní. Nevyhnutnú dobu lieèenia úrazu stanoví pod¾a lekárskej správy 
lekár urèený poisśovate¾om.

8. Ak v lekárskej správe nie je dåžka pracovnej neschopnosti 
v dôsledku úrazu dostatoène zdôvodnená alebo ak príèinou 
pracovnej neschopnosti nebol iba úraz, poistné plnenie sa urèí na 

základe nevyhnutnej doby lieèenia úrazu, ktorú stanoví lekár urèený 
poisśovate¾om.

Èlánok 5
Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu 

s progresiou 350
1. Trvalé následky úrazu (ïalej aj „TNÚ“) s progresiou 350, ak je 

toto riziko dohodnuté v poistnej zmluve, sa vyhodnocujú najskôr 
po jednom roku (365 dní) odo dòa úrazu. Ak telesné poškodenie 
pod¾a vyjadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku 
odo dòa úrazu jednoznaène charakter trvalého poškodenia, môže 
poisśovate¾ pristúpiś k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch 
a ak ešte nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne 
po troch rokoch od dátumu vzniku poistnej udalosti. K zhodnoteniu 
trvalých následkov môže dôjsś až po kompletnej konzervatívnej, 
operaènej, rehabilitaènej lieèbe, ktoré boli vykonávané za 
úèelom zníženia rozsahu trvalých následkov. Poisśovate¾ vyplatí 
poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov pod¾a ïalších odsekov tohto èlánku. 

2. Rozsah trvalých následkov urèí poisśovate¾ v spolupráci s lekárom 
pod¾a oceòovacích tabuliek, do ktorých má poistený právo  
u poisśovate¾a nahliadnuś. Pre urèenie rozsahu trvalých následkov 
je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho h¾adiska 
obmedzená telesná funkènosś poisteného. Rozsah trvalých 
následkov úrazu sa urèuje v %.

3. Výška poistného plnenia pre TNÚ s progresiou 350 sa urèí 
percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých 
následkov úrazu s progresiou 350 v závislosti od rozsahu trvalých 
následkov úrazu. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väèší ako 
0% a  rovný alebo menší ako 25% výška poistného plnenia, t.j. 
príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov 
úrazu s progresiou 350 sa rovná rozsahu trvalých následkov úrazu. 
Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väèší ako 25% a rovný alebo 
menší ako 50% výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento 
z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 
350 sa vypoèíta ako 3-násobok rozsahu trvalých následkov úrazu 
znížený o 50%. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väèší ako 
50% a rovný alebo menší ako 100% výška poistného plnenia, t.j. 
príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov 
úrazu s progresiou 350 sa vypoèíta ako 5-násobok rozsahu 
trvalých následkov úrazu znížený o 150% (viï tabu¾ka).

 

4. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho h¾adiska 
jednoznaène urèený, vyplatí poisśovate¾ poistné plnenie do 15 dní 
po skonèení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.

5. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový 
rozsah trvalých následkov sa urèí súètom rozsahov pre jednotlivé 
druhy trvalých následkov, maximálne však vo výške 100%.

6. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu èasti tela alebo orgánu, ktorého 
funkènosś bola znížená z akýchko¾vek príèin už pred týmto 
úrazom, poisśovate¾ môže poistné plnenie znížiś. Poistné plnenie 
sa vypoèíta tak, že sa urèí poistné plnenie pod¾a týchto OD ÚP 
zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov úrazu a zníži sa o výšku, 
ktorá by zodpovedala výške poistného plnenia zodpovedajúceho 
rozsahu funkèného postihnutia pred úrazom.

Èlánok 6
Poistné plnenie za èas nevyhnutného lieèenia po úraze

1. Poisśovate¾ vyplatí poistenému poistné plnenie, ak dôjde k úrazu 
poisteného a priemerný èas nevyhnutného lieèenia je dlhší ako 
dva týždne (minimálne 15 dní).

 Priemerný èas nevyhnutného lieèenia úrazu je èas, ktorý je pod¾a 
poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo 
ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

2. Poisśovate¾ stanoví výšku plnenia za èas nevyhnutného lieèenia 
percentuálne z dojednanej poistnej sumy. Percentuálna výška 
poistného plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú 
diagnózu) urèí pod¾a Oceòovacích tabuliek pre èas nevyhnutného 
lieèenia (ïalej aj „oceòovacie tabu¾ky pre ènl“), platných v deò 
zaèiatku poistenia. Poistený má právo u poisśovate¾a nahliadnuś 
do týchto tabuliek.

3. V oceòovacích tabu¾kách pre ènl sú uvedené jednotlivé druhy 
telesných poškodení spôsobených úrazom a percentuálna 
výška ich ohodnotenia, ktorá zodpovedá priemernému èasu 
nevyhnutného lieèenia úrazu vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.

4. Maximálna percentuálna výška poistného plnenia za èas 
nevyhnutného lieèenia úrazu je 100% dojednanej poistnej sumy.

Rozsah TNÚ 
(v %)

Poistné plnenie 
(vyplatené % z poistnej sumy 
pre TNÚ s progresiou 350)

do 25% vrátane rozsah TNÚ

od 25 do 50% vrátane 3 x rozsah TNÚ mínus 50%

od 50 do 100% vrátane 5 x rozsah TNÚ mínus 150%



5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom, nie je uvedené 
v oceòovacích tabu¾kách pre ènl, výška plnenia sa urèí pod¾a 
priemerného èasu nevyhnutného lieèenia, ktorý je primeraný 
povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade 
je poisśovate¾ povinný plniś iba vtedy, ak je tento èas dlhší ako dva 
týždne (minimálne 15 dní).

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom nieko¾ko 
telesných poškodení rôznych druhov, plní poisśovate¾ za èas 
nevyhnutného lieèenia toho poškodenia, ktoré je ohodnotené 
najvyšším percentom.

7. Poisśovate¾ nie je povinný plniś za èas nevyhnutného lieèenia, ak 
poistený zomrie do jedného mesiaca odo dòa úrazu.

8. Ak dôjde v èase lieèenia úrazu k ïalšiemu úrazu poisteného, 
poisśovate¾ plní za priemerný èas nevyhnutného lieèenia nového 
úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz.

9. V prípadoch uvedených v oceòovacích tabu¾kách pre ènl, môže 
poisśovate¾ zvýšiś poistné plnenie až o polovicu.

10.Poistený je povinný po úraze splniś povinnosti pod¾a èlánku 8 
ods. 4 VPP ÚP a pri nahlasovaní poistnej udalosti predložiś 
poisśovate¾ovi vyplnené tlaèivo Oznámenie o úraze potvrdené 
ošetrujúcim lekárom.

11. Poistený má nárok na poistné plnenia z tohto rizika najviac za štyri 
úrazy, ktoré nastanú poèas jedného poistného roka.

Èlánok  7
Vzśah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Úrazové pripoistenie (ïalej len „pripoistenie”) tvorí so životným 
poistením, ku ktorému je uzavreté (ïalej len „hlavné poistenie”), 
jeden celok. Pripoistenie bez hlavného poistenia nemôže byś 
uzavreté a uzaviera sa na rovnakú poistnú dobu ako hlavné 
poistenie.

2. Zánikom hlavného poistenia zanikne aj pripoistenie, pripoistenie 
však môže zaniknúś aj samostatne.

3. Poistné za pripoistenie je zapoèítané do predpísaného poistného 
spolu s poistným za hlavné poistenie a platí sa rovnakú dobu ako 
poistné za hlavné poistenie.

4. Dòom vzniku nároku na oslobodenie od platenia poistného pod¾a 
èlánku 12 VPP ŽP zanikne pripoistenie hospitalizácie poisteného 
v dôsledku úrazu, pracovnej neschopnosti poisteného po úraze 
a pripoistenie èasu nevyhnutného lieèenia po úraze.

5. V prípade zániku pripoistenia bude predpísané poistné znížené 
o poistné za pripoistenie.

Èlánok 8
Výpoveï pripoistenia

1. Poistník aj poisśovate¾ môžu vypovedaś pripoistenie bez zmeny 
hlavného poistenia.

2. V prípade výpovede pripoistenia za jednorazové poistné alebo 
pripoistenia so skrátenou dobou platenia poistného, vyplatí 
poisśovate¾ poistníkovi odkupnú hodnotu pripoistenia stanovenú 
pod¾a poistno-technických kalkulaèných zásad. V prípade 
výpovede pripoistenia s neskrátenou dobou platenia poistného 
nárok na odkupnú hodnotu nevznikne.

Èlánok 9
Zmena pripoistenia pre neplatenie poistného

Ak sa hlavné poistenie mení pre neplatenie poistného v zmysle èlánku 
14 VPP ŽP,
a) pripoistenie s neskrátenou dobou platenia poistného zanikne,
b) pripoistenie so skrátenou dobou platenia poistného sa zmení 

na poistenie so zníženými poistnými sumami. Výška znížených 
poistných súm sa urèí pod¾a poistno-technických kalkulaèných 
zásad. Ak po znížení poistných súm dôjde k zániku hlavného 
poistenia, pripoistenie zanikne s výplatou odkupnej hodnoty 
pripoistenia.

Èlánok 10
Závereèné ustanovenie

Od ustanovení týchto osobitných dojednaní sa možno v poistnej 
zmluve odchýliś s výnimkou èl. 1, 8 a 10.

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú úèinnosś dòom 1.3.2011.

Platné od 1.3.2011 

Èlánok 1
Úvodné ustanovenie

Pre pripoistenie dennej kompenzácie za hospitalizáciu, ktoré uzaviera 
Union poisśovòa, a.s. (ïalej len „poisśovate¾“) platia Všeobecné 
poistné podmienky pre životné poistenie (ïalej aj „VPP ŽP“), ak tieto 
Osobitné dojednania k Všeobecným poistným podmienkam pre 
životné poistenie týkajúce sa pripoistenia dennej kompenzácie za 
hospitalizáciu k životnému poisteniu (ïalej aj „OD DKH“) a poistná 
zmluva neustanovujú inak.

Èlánok 2
Výklad pojmov

Denná kompenzácia - suma, ktorú poisśovate¾ vyplatí poistenému 
za každý deò, poèas ktorého bol poistený hospitalizovaný.
Hospitalizácia - za hospitalizáciu sa považuje najmenej 2 dni 
(1 polnoc) nepretržite trvajúci pobyt v nemocnici na území Slovenskej 
republiky, v ktorej je poistenému poskytovaná zdravotná starostlivosś 
pod stálym lekárskym dozorom, ak je hospitalizácia z medicínskeho 
h¾adiska nutná a lekárom odporúèaná. 
Za hospitalizáciu sa nepovažuje:
– pobyt v kúpe¾och, ozdravovniach, lieèebniach tuberkulózy 

a respiraèných chorôb, nervových a psychiatrických lieèebniach, 
domovoch dôchodcov, domovoch opatrovate¾ských služieb,  
ústavoch pre dlhodobo chorých, 

– hospitalizácia iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie, 
– hospitalizácia z dôvodu neschopnosti zabezpeèiś opateru poisteného 

v domácnosti, ak z medicínskeho h¾adiska hospitalizácia nie je nutná,
– hospitalizácia z iných osobných dôvodov poisteného, 
– hospitalizácia z posudkových dôvodov,
– hospitalizácia za úèelom kozmetických úkonov (estetické 

a plastické zákroky)
– hospitalizácia na pracovisku jednodòovej chirurgie.
Choroba - za chorobu sa pre úèely týchto OD DKH považuje 
porucha telesného alebo duševného zdravia poisteného, pokia¾ je 
uvedená v Medzinárodnej štatistickej klasifikácii chorôb a príbuzných 
zdravotných problémov stanovená Svetovou zdravotníckou 

organizáciou (WHO).
Nemocnica - lôžkové zdravotnícke zariadenie, ktoré má k dispozícii 
vhodné medicínske vybavenie nevyhnutné na ochranu, zachovanie, 
prípadne navrátenie zdravia fyzických osôb a ktoré prostredníctvom 
príslušných odborne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov poskytuje 
takú zdravotnú starostlivosś, ktorú nie je možné poskytovaś ambulantne 
a ktorá vyžaduje nepretržitý pobyt na lôžku dlhší ako 24 hodín.
Úraz - za úraz sa považuje pre úèely týchto OD DKH udalosś 
nezávislá od vôle poisteného, ktorá neoèakávaným, náhlym 
a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, 
s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, 
spôsobila objektívne zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na zdraví, telesné 
poškodenie alebo smrś.

Èlánok 3
Predmet a rozsah pripoistenia

1. Z pripoistenia dennej kompenzácie za hospitalizáciu má poistený 
právo na úhradu sumy dennej kompenzácie za každý deò 
hospitalizácie, ktorá poistenému vznikla v dôsledku choroby, úrazu 
a tehotenstva vrátane pôrodu, pokia¾ je hospitalizácia poistnou 
udalosśou pod¾a èl. 4 týchto OD DKH.

2. Výška sumy dennej kompenzácie sa dohodne v poistnej zmluve.
3. Denná kompenzácia sa vyplatí najviac za 180 dní hospitalizácie 

v priebehu jedného poistného roka, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.

Èlánok 4
Poistná udalosś

1. V prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu je poistnou 
udalosśou hospitalizácia poisteného, ktorá nastala najskôr 
5-ty deò od uzavretia poistnej zmluvy, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak. Deò uzavretia poistnej zmluvy sa do tejto lehoty 
nezapoèítava.

2. V prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby je 
poistnou udalosśou hospitalizácia poisteného, ktorá nastala 
najskôr 90-ty deò od uzavretia poistnej zmluvy, ak sa v poistnej 
zmluve nedohodlo inak. Deò uzavretia poistnej zmluvy sa do tejto 
lehoty nezapoèítava.

3. V prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku tehotenstva 
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vrátane pôrodu je poistnou udalosśou hospitalizácia poisteného, 
ktorá nastala najskôr 250-ty deò od uzavretia poistnej zmluvy, 
ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak. Deò uzavretia poistnej 
zmluvy sa do tejto lehoty nezapoèítava.

Èlánok 5
Výluky z poistenia

Poistiś nie je možné osobu,
a) ktorej je v èase uzavierania pripoistenia poskytovaná opatrovate¾ská 

služba, pretože pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej 
osoby pod¾a osobitného zákona,

b) ktorá v èase uzavierania pripoistenia má diagnostikovaný vírus HIV,
c) ktorá v èase uzavierania pripoistenia má diagnostikovanú aktívnu 

formu TBC,
d) ktorá v èase uzavierania pripoistenia má diagnostikovaný zhubný nádor,
e) ktorá v èase uzavierania pripoistenia je práceneschopná,
f) ktorá v èase uzavierania pripoistenia je uznaná invalidnou pod¾a 

platných predpisov o sociálnom poistení.

Èlánok 6
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistený je povinný dbaś pod¾a svojich možností o to, aby poistná 
udalosś nenastala, neporušovaś predpisy a zmluvné povinnosti 
smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu 
nebezpeèenstva jej vzniku.

2. Poistený je povinný písomne informovaś poisśovate¾a o  zmene 
lekára (vrátane odborných lekárov), ktorý eviduje záznam o jeho 
zdravotnom stave.

3. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po vzniku choroby, 
úrazu alebo v súvislosti so zdravotnými komplikáciami poèas 
tehotenstva vrátane pôrodu povinný:
a) vyh¾adaś lekársku pomoc, v lieèení postupovaś pod¾a pokynov 

lekára a dbaś na to, aby sa následky choroby alebo úrazu 
nezväèšili,

b) bez zbytoèného odkladu poisśovate¾ovi písomne oznámiś vznik 
choroby, úrazu alebo tehotenstva vrátane pôrodu (miesto, èas), 
ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a adresu nemocnice, v ktorej je 
poistený hospitalizovaný,

c) daś súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisśovate¾ovi na 
jeho požiadanie informácie o zdravotnom stave poisteného,

d) predložiś poisśovate¾ovi originály alebo overené kópie 
nasledovných dokladov:
– príslušnú èasś lekárskej dokumentácie preukazujúcu vznik 

choroby alebo úrazu v èase poistenia,
– príslušnú èasś lekárskej dokumentácie preukazujúcu dåžku 

trvania hospitalizácie (od – do), priebeh lieèby a presnú 
diagnózu, ktorá bola dôvodom hospitalizácie,

– príslušnú èasś lekárskej dokumentácie, ktorá obsahuje 
osobnú anamnézu poisteného,

– iné formuláre a lekárske nálezy, o ktoré poisśovate¾ požiada.
 Predloženie týchto dokladov je podmienkou pre vyplatenie 

príslušného poistného plnenia.
4. V prípade smrti poisteného je podmienkou pre vyplatenie 

príslušného poistného plnenia okrem dokladov uvedených v bode 
3 aj predloženie originálu alebo overenej kópie úmrtného listu 
a lekárskej alebo úradnej správy o príèine smrti. Tieto doklady je 
povinný predložiś oprávnený dediè.

5. V poistnej zmluve je možné dohodnúś plnenie ïalších povinností, 
ktoré dopåòajú OD DKH.

Èlánok 7
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie má poistený.
2. Poistné plnenie bude vyplatené po skonèení hospitalizácie. 

Celkový poèet dní hospitalizácie sa urèí poètom polnocí 
hospitalizácie.

3. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej 
republiky.

Èlánok 8
Vylúèenia z poistného plnenia

1. Poisśovate¾ neposkytne poistné plnenie za poistné udalosti, ktoré 
nastali:
a) v dôsledku úrazu spôsobeného úmyselným konaním poisteného, 

pre ktoré bol súdom uznaný za vinného pre trestný èin,
b) v dôsledku duševnej poruchy poisteného,
c) v dôsledku samovraždy alebo pokusu o samovraždu,
d) v dôsledku úmyselného spôsobenia ujmy na svojom zdraví,
e) v dôsledku užitia omamných, návykových alebo toxických 

látok, alkoholu alebo liekov poisteným, ak mu neboli vydané na 
základe lekárskeho predpisu,

f) v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pri úèasti na štrajku 
alebo v dôsledku vojnových udalostí,

g) v dôsledku nukleárneho žiarenia (úraz alebo choroba 
spôsobené priamo alebo nepriamo jadrovou energiou), 

h) v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pri úèasti v akýchko¾vek 
rýchlostných pretekoch motorových alebo bezmotorových 
dopravných prostriedkov (cestných, vodných, vzdušných), ako 
aj v príprave na preteky,

i) v dôsledku úrazu pri lyžovaní alebo snowboardingu mimo 
vyznaèených trás,

j) v dôsledku úrazu pri plávaní, èlnkovaní, surfovaní a pod. 
v zakázaných vodách a pri vyhlásení zákazu kúpania,

k) v dôsledku choroby spôsobenej potápaním alebo v dôsledku 
úrazu pri potápaní,

l) v dôsledku úrazu pri horolezeckých výstupoch alebo zostupoch,
m) poèas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej krajiny 

ako Slovenskej republiky.
2. Právo na poistné plnenie poistenému ïalej nevzniká, ak je poistený 

v èase trvania poistenia hospitalizovaný pre chorobu, ktorá mu 
bola diagnostikovaná pred dòom uzavretia poistnej zmluvy, a pre 
ktorú bol poistený v období 2 rokov pred dòom uzavretia poistnej 
zmluvy lieèený, lekársky sledovaný alebo vyšetrovaný. Právo na 
poistné plnenie poistenému nevzniká ani v prípade, ak je poistený 
v èase trvania poistenia hospitalizovaný v súvislosti s úrazom, ktorý 
vznikol pred dòom uzavretia poistnej zmluvy.

3. Vylúèenie z poistného plnenia pod¾a ods. 2 tohto èlánku sa 
neuplatòuje pri hospitalizácii po uplynutí štyroch rokov od 
uzavretia poistnej zmluvy.

Èlánok 9
Zníženie plnenia

Poisśovate¾ má právo znížiś poistné plnenie v prípade, ak poistený 
poruší povinnosti uvedené v èlánku 6 ods. 1, 2 a 3 alebo povinnosti  
dohodnuté v poistnej zmluve. Poisśovate¾ je oprávnený poistné plnenie  
znížiś až o 90%, a to pod¾a toho, aký vplyv malo toto porušenie  na 
rozsah povinnosti poisśovate¾a plniś.

Èlánok 10
Vzśah pripoistenia k hlavnému poisteniu

1. Pripoistenie dennej kompenzácie za hospitalizáciu (ïalej len 
„pripoistenie”) tvorí so životným poistením, ku ktorému je uzavreté 
(ïalej len „hlavné poistenie”), jeden celok. Pripoistenie bez 
hlavného poistenia nemôže byś uzavreté a uzaviera sa na rovnakú 
poistnú dobu ako hlavné poistenie.

2. Zánikom hlavného poistenia zanikne aj pripoistenie, pripoistenie 
však môže zaniknúś aj samostatne.

3. Poistné za pripoistenie je zapoèítané do predpísaného poistného 
spolu s poistným za hlavné poistenie a platí sa rovnakú dobu ako 
poistné za hlavné poistenie.

4. Dòom vzniku nároku na oslobodenie od platenia poistného pod¾a 
èlánku 12 VPP ŽP zanikne toto pripoistenie.

5. V prípade zániku pripoistenia bude predpísané poistné znížené 
o poistné za pripoistenie.

Èlánok 11
Výpoveï pripoistenia

1. Poistník aj poisśovate¾ môžu vypovedaś pripoistenie bez zmeny 
hlavného poistenia.

2. V prípade výpovede pripoistenia za jednorazové poistné alebo 
pripoistenia so skrátenou dobou platenia poistného, vyplatí 
poisśovate¾ poistníkovi odkupnú hodnotu pripoistenia. Odkupná 
hodnota pripoistenia sa vypoèíta pod¾a poistno-technických 
kalkulaèných zásad a tvorí ju technická rezerva na poistné budúcich 
období z pripoistenia vytvorená na poistnej zmluve ku dòu zániku 
pripoistenia, znížená o stornopoplatok vo výške maximálne 5% 
z tejto rezervy. V prípade výpovede pripoistenia s neskrátenou 
dobou platenia poistného nárok na odkupnú hodnotu nevznikne.

Èlánok 12
Zmena pripoistenia pre neplatenie poistného

Ak sa hlavné poistenie mení pre neplatenie poistného v zmysle èlánku 
14 VPP ŽP,
a) pripoistenie s neskrátenou dobou platenia poistného zanikne,
b) pripoistenie so skrátenou dobou platenia poistného sa zmení na 

poistenie so zníženou poistnou sumou. Výška zníženej poistnej 
sumy sa urèí pod¾a poistno-technických kalkulaèných zásad. 
Ak po znížení poistnej sumy dôjde k zániku hlavného poistenia, 
pripoistenie zanikne s výplatou odkupnej hodnoty pripoistenia.

Èlánok 13
Závereèné ustanovenia

Od ustanovení týchto OD DKH sa možno v poistnej zmluve odchýliś s 
výnimkou èl. 1, 2, 7, a 13.

Tieto osobitné dojednania nadobúdajú úèinnosś dòom 1.3.2011.
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