
 

 

 

INVESTIA LIFE 
Investi čné životné poistenie   

 

INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI 
 

    ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,  
    zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO:31 325 416 
 poštová adresa: P.O.Box 20, 820 09 Bratislava 29 
 Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303, fax: 02 482 484 00 
 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csobpoistovna.sk 
 

CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY 
 
1.     Poistenie INVESTIA LIFE predstavuje moderný flexibilný produkt  investičného životného poistenia, ktorý ponúka nielen 

spoľahlivé riešenie vážnych životných situácií, ale aj zaujímavé investovanie finančných prostriedkov. 
2.    a)  Poistnou zmluvou môžu by ť dojednané tieto riziká : 

� hlavné poistenie:  smrť alebo dožitie 
� ďalšie poistenia:   poistenie pre prípad smrti,  

                                                 poistenie pre prípad vážnej choroby,  
                                                 poistenie pre prípad invalidity následkom choroby alebo úrazu, 
                                                 poistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu. 

� pripoistenia:         pripoistenie pre prípad invalidity následkom úrazu, 
                                         pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu, 

                                                 pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu, 
                                                 pripoistenie pre prípad liečenia úrazu (denné odškodné), 
                                                 pripoistenie pre prípad hospitalizácie následkom úrazu, 
                                                 úrazové pripoistenie detí.  

b)   Všeobecná charakteristika poistného plnenia: 
Rozsah poistného plnenia je určený ustanoveniami: 
� Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie Všeobecná časť VPP-ŽP 2010 článok 10,  
� Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie Osobitná časť – INVESTIA LIFE investičné životné 

poistenie INVESTIA LIFE 2010 časť A článok 3, časť B článok 1, časť C článok 1, časť D článok 1, časť E článok 1, 
časť F článok 1, časť G článok 1,   

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia VPP-ÚP 2010 článok 2, 
� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia Osobitné ustanovenia – Smrť úrazom VPP-SÚ 2010 
článok 1,  

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia Osobitné ustanovenia – Invalidita následkom úrazu 
VPP-IÚ 2010 článok 1,  

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia Osobitné ustanovenia – Trvalé následky úrazu VPP-
TNÚ 2010 článok 1,  

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia Osobitné ustanovenia – Denné odškodné VPP-DO 
2010 článok 1,  

� Všeobecných poistných podmienok pre pripoistenie hospitalizácie Osobitná časť – Hospitalizácia následkom úrazu 
VPP-HÚ 2010 článok 1,  

� Ďalších ustanovení pre ďalšie poistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu a pre pripoistenie 
pre prípad hospitalizácie následkom úrazu článok 1,  

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia Osobitné ustanovenia  – Úrazové pripoistenie detí 
VPP-ÚPD 2010 článok 2 

                  v závislosti na dojednaných poisteniach a/alebo pripoisteniach v poistnej zmluve. 
c) Ďalšie výhody, ktoré môžu by ť poistnou zmluvou dojednané: 

� možnosť zvyšovania hodnoty poistenia prostredníctvom mimoriadnych vkladov, 
� prístup k nasporeným peniazom počas celého obdobia poistenia, 
� možnosť dočasného prerušenie platenia, 
� v zmysle zákonných podmienok možnosť uplatnenia zníženia daňového základu, 
� možnosť dojednania indexácie t.j. zabezpečenia zachovania reálnej hodnoty poistenia v inflačnom prostredí, 
a ďalšie výhody v zmysle zmluvy. 

d) Obmedzenie plnenia a výluky z poistenia:  
Obmedzenia poistného plnenia a výluky z poistenia sa riadia ustanoveniami: 
� Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie Všeobecná časť VPP-ŽP 2010 článok 11, 
� Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie  Osobitná časť – INVESTIA LIFE investičné životné 

poistenie INVESTIA LIFE 2010 časť E článok 1 bod 5. a 6., časť F  článok 1 bod 7. a 8., časť G článok 2, 
� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia  VPP-ÚP 2010 článok 3 a 4, 
� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia  Osobitné ustanovenia – Invalidita následkom úrazu 

VPP-IÚ 2010 článok 1 bod 5. a 6.,  
� Všeobecných poistných podmienok pre pripoistenie hospitalizácie Osobitná časť – Hospitalizácia následkom úrazu 

VPP-HÚ 2010 článok 2, 

PODMIENKY UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY 
 

v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a  finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 



 

� Ďalších ustanovení pre ďalšie poistenia pre prípad hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu a pre pripoistenie 
pre prípad hospitalizácie následkom úrazu článok 2,  

� Všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenia  Osobitné ustanovenia  – Úrazové pripoistenie detí 
VPP-ÚPD 2010 článok 3. 

 
3.    Dôsledky nezaplatenia poistného: 

Ak nie je bežné poistné za prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, uplynutím tejto 
lehoty poistenie zanikne v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka. Ak nie je poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, a ak nebolo zaplatené pred doručením tejto 
výzvy, poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť poistného.  Dôsledky neplatenia 
poistného sú tiež špecifikované vo Všeobecných poistných podmienkach pre životné poistenie Všeobecná časť VPP-ŽP 
2010 článok 7 a vo Všeobecných poistných podmienkach pre životné poistenie Osobitná časť – INVESTIA LIFE  investičné 
životné poistenie INVESTIA LIFE 2010  časť A článok 12.   

 
4.    Doplnkové administratívne služby: 
       Všetky administratívne poplatky a limity za jednotlivé služby sú uvedené v Cenníku administratívnych poplatkov a limitov, 

ktorý je k dispozícii na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovateľa. Ak zo strany poisťovateľa dôjde k zmene hodnoty 
poplatkov a/alebo limitov, poisťovateľ je povinný nové znenie cenníka zverejniť na svojich obchodných miestach najneskôr 
jeden mesiac pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti. 

 
5.    Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, k toré umožnia pois ťovate ľovi vykonáva ť zmeny poistnej zmluvy bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany: 
� Poisťovateľ je oprávnený účtovať poistníkovi úhrady svojich nákladov a administratívne poplatky za svoje úkony 

podľa cenníka platného ku dňu vykonania príslušného úkonu. Tieto náklady je poisťovateľ oprávnený  pripočítať 
k dohodnutému poistnému alebo odpočítať od hodnoty poistenia.  

� Poisťovateľ je oprávnený v súlade s ustanovením  § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka do dvoch mesiacov po 
uzatvorení poistenia písomne vypovedať jednotlivé ďalšie poistenia a/alebo pripoistenia.       

  
 6.   Podmienky odstúpenia od zmluvy a vypovedania poistn ej zmluvy: 

Poisťovateľ má právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak poistník alebo poistený pri dojednávaní poistnej zmluvy vedome 
nepravdivo alebo neúplne odpovie na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia a ak by 
poisťovateľ pri pravdivom a úplnom zodpovedaní týchto otázok poistnú zmluvu neuzavrel. To platí aj v prípade zmeny 
poistnej zmluvy. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil, inak právo 
zanikne. 
Poistník má právo odstúpiť od poistnej zmluvy (s výnimkou poistenia pre prípad úrazu) najneskôr do 30 dní odo dňa 
uzavretia poistnej zmluvy. Prejav vôle poistníka urobený do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej 
zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy. Ak zanikne poistenie odstúpením od poistnej zmluvy v zmysle §802a 
Občianskeho zákonníka, vráti poisťovateľ osobe, ktorá s ním uzavrela poistnú zmluvu bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 30 dní od odstúpenia  zaplatené poistné, pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil.  
Vypovedať poistnú zmluvu môžu obidve zmluvné strany do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.  Po uplynutí dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy možno 
poistenie zrušiť iba jednostrannou výpoveďou zo strany poistníka. Výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 
týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poisťovateľ môže po dvoch mesiacoch od dátumu uzavretia poistnej zmluvy 
vypovedať len úrazové poistenie. 
 

7. Spôsob vybavovania s ťažností: 
        Prípadné sťažnosti je možné podať:  

� písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29, 
� príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 

813 25 Bratislava, SR. 
        Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich 

zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne informovaný. 
 

8.   S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko , doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov a nie je 
zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Predčasný zánik poistenia môže spôsobiť zníženie očakávaného 
výnosu. Hospodárenie fondov sa riadi štatútom, predajným prospektom a zjednodušeným prospektom, ktoré sú 
k dispozícii u distribútorov správcovskej spoločnosti, v sídle spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., 
Kolárska 6, Bratislava, ako aj na internetovej stránke www.csobinvesticie.sk.. Všetky administratívne poplatky a limity za 
jednotlivé služby sú uvedené v Cenníku administratívnych poplatkov a limitov, ktorý je k dispozícii na ktoromkoľvek 
obchodnom mieste poisťovateľa. 

 
9. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: 

Všetky podmienky vzťahujúce sa na uzavretie poistnej zmluvy INVESTIA LIFE sú podrobne špecifikované vo všeobecných 
poistných podmienkach, ktoré sú  neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ich súpis je uvedený v návrhu poistnej 
zmluvy INVESTIA LIFE  v časti Prílohy.   
   

UPOZORNENIE POISTNÍKA 
 
Tento formulár nenahrádza všetky informačné povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi 
pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov, je iba ďalším nástrojom na zvyšovanie úrovne 
informovanosti poistníka o povahe a rozsahu poistného produktu. Tento formulár nepostihuje úplný rozsah práv 
a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy. 
 
Ja, dolu podpísaný,  vyhlasujem, že som bol oboznám ený s týmto dokumentom pred  uzavretím poistnej 
zmluvy a podpisom potvrdzujem jeho prevzatie. 
 
 
Dňa..........................                         Podpis záujemcu o poistenie  ........................................................................... 


