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01/2010

úvodné ustanovenie

Pre Životné poistenie detí a štúdia, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 
31 383 408 (ďalej len „poistiteľ“), platí uzavretá poistná zmluva, ustanovenia týchto 
Osobitných poistných podmienok pre životné poistenie detí a štúdia (ďalej len „OPP-
DŠ“), ustanovenia Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia, ustanovenia 
Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie a príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

Článok 1
Definície pojmov

1. Dieťa je na účely týchto OPP-DŠ fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku uzavretia 
poistnej zmluvy Životného poistenia detí a štúdia neprekročila vek 15 rokov.

2. Poistený je na účely týchto OPP-DŠ fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku 
uzavretia poistnej zmluvy Životného poistenia detí a štúdia dosiahla plnoletosť.

3. Spolupoistený je na účely týchto OPP-DŠ fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku 
uzavretia poistnej zmluvy Životného poistenia detí a štúdia dosiahla plnoletosť.

Článok 2
predmet poistenia

1. Poistiteľ dojednáva Životné poistenie detí a štúdia pre prípad:
a) dožitia sa konca poistnej doby dieťaťom, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných 

dôvodov,
b) smrti dieťaťa počas poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných dôvodov,
c) trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou 400 %; článok 9 Osobitných 

poistných podmienok pre pripoistenia neplatí,
d) dožitia sa konca poistnej doby poisteným, ktorý je zároveň poistníkom, pokiaľ 

poistenie nezaniklo z iných dôvodov; ak však poistený dovŕši vek 55 rokov v  
neskoršom kalendárnom roku ako je kalendárny rok, v ktorom nastane koniec 
poistnej doby, za dožitie sa konca poistnej doby sa považuje dožitie sa výročného 
dňa začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovŕši vek 55 
rokov,

e) smrti poisteného počas poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných 
dôvodov,

f) smrti poisteného následkom úrazu,
g) priznania invalidného dôchodku poistenému podľa predpisov o sociálnom 

poistení.
2. Predmetom Životného poistenia detí a štúdia je aj:

a) rozšírené úrazové krytie dieťaťa v rozsahu podľa článku 11 Osobitných poistných 
podmienok pre pripoistenia; podmienky vzniku nároku na rozšírené úrazové krytie 
uvedené v článku 11 ods. 1 Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia ani 
článok 12 Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia neplatia,  

b) súkromná nemocenská dávka v prípade hospitalizácie dieťaťa v zdravotníckom 
zariadení a v prípade pracovnej neschopnosti dieťaťa v rozsahu a za podmienok 
uvedených v článku 4 týchto OPP-DŠ,

c) cestovné poistenie v rozsahu a za podmienok uvedených v Osobitných poistných 
podmienkach pre cestovné poistenie a súčasne za podmienky, že poistený je 
rodičom dieťaťa.

3. Ak to bolo v poistnej zmluve osobitne dojednané, predmetom Životného poistenia 
detí a štúdia je aj poistenie pre prípad:
a) smrti spolupoisteného počas poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných 

dôvodov,
b) smrti spolupoisteného následkom úrazu,
c) priznania invalidného dôchodku spolupoistenému podľa predpisov o sociálnom 

poistení.

Článok 3
rozsah poistného plnenia a zánik poistenia

1. Ak sa dieťa dožije konca poistnej doby a poistenie nezaniklo z iných dôvodov, 
vyplatí mu poistiteľ poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve s príslušným 
podielom na zisku. Dožitím sa konca poistnej doby poistenie zaniká. 

2. V prípade smrti dieťaťa počas trvania poistenia vyplatí poistiteľ poistenému sumu 
vo výške zaplateného poistného. Smrťou dieťaťa poistenie zaniká.

3. V prípade smrti poisteného vyplatí poistiteľ dieťaťu 20 % z poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve a počnúc nasledujúcim kalendárnym rokom bude 
poistiteľ vyplácať dieťaťu až do zániku poistenia súkromný sirotský dôchodok vo 
výške 20 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve ročne. Súčasne bude 
poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné od začiatku poistného 
obdobia, nasledujúceho po smrti poisteného. 

4. V prípade smrti spolupoisteného vyplatí poistiteľ dieťaťu 20 % z poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve a počnúc nasledujúcim kalendárnym rokom bude 
poistiteľ vyplácať dieťaťu až do zániku poistenia súkromný sirotský dôchodok vo 
výške 20 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve ročne. Súčasne bude 

poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné od začiatku poistného 
obdobia, nasledujúceho po smrti spolupoisteného. 

5. V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatí poistiteľ poistné plnenie 
dieťaťu. To platí tiež v prípade smrti spolupoisteného následkom úrazu.

6. V prípade priznania invalidného dôchodku poistenému alebo spolupoistenému 
podľa predpisov o sociálnom poistení bude poistník oslobodený od povinnosti 
platiť bežné poistné za podmienok uvedených v článku 13 Všeobecných poistných 
podmienok pre životné poistenie.

7. Ak sa poistený, ktorý je zároveň poistníkom, dožije konca poistnej doby a poistenie 
nezaniklo z iných dôvodov, vyplatí mu poistiteľ extra podiel na zisku vo výške 
dojednanej v poistnej zmluve. 

Článok 4
súkromná nemocenská dávka v prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 

a v prípade pracovnej neschopnosti

1. Dieťaťu, ktoré bolo v období po dovŕšení 2. roku života hospitalizované v 
zdravotníckom zariadení v dôsledku svojho ochorenia alebo úrazu viac ako 
5 dní, vyplatí poistiteľ súkromnú nemocenskú dávku vo výške 1 ‰ z poistnej 
sumy dohodnutej v poistnej zmluve, a to za každý deň hospitalizácie dieťaťa v 
zdravotníckom zariadení. 

2. Súkromná nemocenská dávka v prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení sa 
vzťahuje na pobyt v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Podkladom pre poskytnutie 
súkromnej nemocenskej dávky v prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 
je prepúšťacia správa zo zdravotníckeho zariadenia. Deň prijatia do zdravotníckeho 
zariadenia a deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia sa pre účely súkromnej 
nemocenskej dávky považujú spolu za jeden deň hospitalizácie. Pre výpočet výšky 
poistného plnenia je rozhodujúca poistná suma platná v prvý deň hospitalizácie.

3. Poskytnutie súkromnej nemocenskej dávky v prípade hospitalizácie v zdravotníckom 
zariadení sa nevzťahuje na ozdravovacie pobyty, rekondičné pobyty,  pobyty 
v súvislosti s kozmetickými úkonmi, pobyty z dôvodu ochorení podmienených 
nadmerným užívaním alebo užitím alkoholu, omamných látok alebo toxických látok 
a na kúpeľnú liečbu. 

4. Dieťaťu, ktoré bolo v období po dovŕšení 15. roku života pracovne neschopné 
nepretržite viac ako 15 dní, vyplatí poistiteľ súkromnú nemocenskú dávku vo 
výške 1 ‰ z  poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve, a to za každý deň 
pracovnej neschopnosti dieťaťa počnúc 15. dňom pracovnej neschopnosti dieťaťa. 
Pre výpočet výšky poistného plnenia je rozhodujúca poistná suma platná v 15. deň 
pracovnej neschopnosti dieťaťa. 

5. Pracovná neschopnosť je celková lekársky konštatovaná neschopnosť dieťaťa 
vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, spôsobená úrazom alebo ochorením. 
Podkladom pre poskytnutie súkromnej nemocenskej dávky v prípade pracovnej 
neschopnosti je lekárom alebo zdravotníckym zariadením vystavené potvrdenie o 
pracovnej neschopnosti so stanovením príslušného čísla diagnózy.

6. Poskytnutie súkromnej nemocenskej dávky v prípade pracovnej neschopnosti 
sa nevzťahuje na pracovnú neschopnosť v dôsledku ozdravovacích pobytov, 
rekondičných pobytov,  kozmetických úkonov, ochorení podmienených nadmerným 
užívaním alebo užitím alkoholu, omamných látok alebo toxických látok,  kúpeľnej 
liečby, tehotenstva alebo psychiatrických ochorení. 

7. Súkromná nemocenská dávka podľa tohto článku sa poskytne spolu najviac za 
60 dní hospitalizácie dieťaťa v zdravotníckom zariadení a pracovnej neschopnosti 
dieťaťa počas celej doby trvania poistnej zmluvy. Doba, počas ktorej sa nárok na 
súkromnú nemocenskú dávku v prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a 
nárok na súkromnú nemocenskú dávku v prípade pracovnej neschopnosti prekrýva, 
sa započítava len raz. 

8. Poistiteľ neposkytne súkromnú nemocenskú dávku v zmysle tohto článku za 
hospitalizáciu dieťaťa v zdravotníckom zariadení alebo za pracovnú neschopnosť v 
dôsledku ochorenia dieťaťa alebo úrazu dieťaťa počas prvých dvoch rokov trvania 
poistenia, pokiaľ toto ochorenie alebo tento úraz vznikli pred začiatkom poistenia. 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Ak zomrie poistník, prechádzajú jeho práva a povinnosti na poisteného, ak ho niet, 
na spolupoisteného. Ak niet poisteného ani spolupoisteného, prechádzajú práva a 
povinnosti poistníka na dieťa. 

2. Poistiteľ na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej činnosti poisteného 
alebo spolupoisteného, alebo na základe iných informácií uvedených v návrhu na 
uzavretie poistnej zmluvy, môže pred uzavretím poistnej zmluvy stanoviť zvýšenie 
poistného, vylúčiť určité riziko z poistného krytia, alebo odmietnuť časť návrhu, a to 
podľa zásad stanovených poistiteľom.

3. Vo veciach neupravených týmito Osobitnými poistnými podmienkami pre životné 
poistenie detí a štúdia platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre 
životné poistenie, ustanovenia Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia a 
ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4. Osobitné poistné podmienky pre životné poistenie detí a štúdia sú platné  
od 1.1.2010.


