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Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., 
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23, IČO: 00 585 441 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka 79/B.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou 
poistnú zmluvu a zaväzuje sa tým platiť poistné.
Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie 
vzťahuje.
Návrh poistnej zmluvy – vyplnené tlačivo poisťovne, v ktorom je 
podpisom poistníka vyjadrená jeho vôľa uzavrieť poistnú zmluvu za 
podmienok uvedených v návrhu.
Poistná zmluva – návrh poistnej zmluvy, akceptovaný poistníkom 
i poisťovňou.
Poistka – písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy.
Poistná doba – časové obdobie, na ktoré je dojednaná poistná 
zmluva. Poistenie zanikne najneskôr jeho uplynutím.
Poistné obdobie – časové obdobie, dojednané v poistnej zmluve, za 
ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poist
nej zmluve.
Jednorazové poistné – poistné zaplatené za celú dobu poistenia.
Lehotné (bežné) poistné – poistné platené za dojednané poistné 
obdobie.
Mimoriadne poistné – suma zaplatená poistníkom oddelene nad 
rámec dojednaného poistného.
Poistné plnenie – dojednaná poistná suma alebo dôchodok, ktoré je 
poisťovňa povinná v prípade poistnej udalosti vyplatiť.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný 
nárok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť poist né 
plnenie.
Poistná suma – suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovateľa 
v dôsledku poistnej udalosti.
Poistná udalosť – náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, 
s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Vstupný vek – rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia 
a kalendárnym rokom narodenia poisteného.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, 
aby jej v prípade poistnej udalosti bolo vyplatené poistné plnenie 
podľa poistnej zmluvy.
Výročný deň začiatku poistenia – deň začiatku poistenia v jednotli
vých kalendárnych rokoch.
Poistný rok – obdobie dvanástich mesiacov začínajúce vždy vo vý
ročný deň poistenia.
Mesačný predel poistenia – prvý deň v jednotlivých kalendárnych 
mesiacoch.
Fond – interný fond investičných prostriedkov, ktorý vlastní poisťova
teľ a ktorý obsahuje portfólio vopred určených typov investícií. Fond 
sa využíva výlučne na poistné účely investičného životného poistenia 
a je spravovaný poisťovňou alebo jej zástupcom. Fond pozostáva 
z podielových jednotiek.

Podielová jednotka – základná jednotka, ktorá vyjadruje pomerný 
podiel hodnoty fondu. Rozlišuje sa počiatočná a akumulačná po
dielová jednotka.
Počiatočná podielová jednotka – podielová jednotka nakúpená 
z bežného poistného splatného v prvých dvoch rokoch poistenia, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Akumulačná podielová jednotka – v poistení s bežným poistným 
podielová jednotka nakúpená z bež ného poistného, ktoré je splatné 
po uplynutí doby platenia určenej na nákup počiatočných podielových 
jednotiek. V jednorazovo zaplatenom poistení sa nakupujú len akumu
lačné podielové jednotky.
Aktuálna hodnota podielovej jednotky – hodnota podielovej jed
notky v daný deň, vyjadrená podielom hodnoty fondu na podielovú 
jednotku. Určuje predajnú cenu.
Nákupná cena – cena, za ktorú poistník nakupuje podielové jednotky.
Predajná cena – cena, za ktorú poistník predáva podielové jednotky.
Nákup podielových jednotiek – pripísanie podielových jednotiek na 
účet poistníka.
Predaj podielových jednotiek – odpísanie podielových jednotiek 
z účtu poistníka.
Alokačný pomer – poistníkom stanovený pomer rozdeľovania poist
ného do jednotlivých fondov.
Prevod – pri bežne platenom poistnom prevod týchto platieb do 
iných, než doterajších fondov.
Presun – presun podielových jednotiek na účte poistníka z jedného 
fondu do druhého.
Účet poistníka – evidencia podielových jednotiek jednotlivých fondov 
vedená poisťovňou ku každej poistnej zmluve.
Hodnota účtu poistníka (hodnota poistenia) – v rámci poistnej 
zmluvy hodnota rovnajúca sa celkovému počtu podielových jednotiek 
jednotlivých fondov vynásobených aktuálnou hodnotou podielových 
jednotiek pre daný fond.
Poplatky – zrážky realizované na ťarchu účtu poistníka za krytie pois
teného rizika, administratívne náklady, správu fondov, presun a iné 
stanovené náklady súvisiace s investičným životným poistením.
Odkupná hodnota (odbavné) – suma vyplatená z hodnoty účtu poist
níka pri jej spätnom odkúpení pred uplynutím doby platnosti zmluvy.
Dynamizácia (indexácia) – je navýšenie poistného a poistných súm 
v závislosti od miery inflácie použitím poistno–matematických zásad.
Redukcia poistnej zmluvy – zmena poistenia, pri ktorej dochádza 
k zníženiu poistnej sumy, dôchodku alebo poistnej doby bez povinnosti 
ďalšieho platenia poistného.
Pripoistenie – voliteľné poistné krytie dojednávané k investičnému 
životnému poisteniu.
Čakacia doba na poistné plnenie – v poistnej zmluve dohodnutá 
súvislá doba, ktorá musí uplynúť od vzniku náhodnej udalosti, aby 
vznikol nárok na plnenie za nasledujúce obdobie po jej uplynutí.
Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prí
pade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, ne
vznikne nárok na poistné plnenie.
Plná invalidita – taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred 
dôchodkovým vekom a ktorý je podľa platných zákonov Slovenskej 
republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles schopnosti 
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vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. V prípade, že poistený 
nemá nárok na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
z iných než zdravotných dôvodov, je táto pod mienka nahradená 
lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak 
mal na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo Sociálnej 
poisťovne nárok.
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument 
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/pois
tenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.kooperativa.sk. 
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach môže poisťovňa doplňovať 
a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce obmedzenia na pri
poisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.
Čistý príjem – podľa týchto VPP sa čistým príjmom rozumie:
a)  príjem zo závislej činnosti a funkčné požitky v zmysle zákona č. 

595/2003 Z.z. o o dani z  príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to po odpočte z dane z príj
 mu, poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu 
politiku zamestnanosti, ako aj poistné na všeobecné zdravotné 
poistenie, 

b)  príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 
v zmys le zákona o dani z príjmov po odpočte výdavkov vynalože
ných na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie, po odpočte dani 
z príjmu a poistného na sociálne zabezpečenie, príspevkov na 
štátnu politiku zamestnanosti a poistného na všeobecné zdra
votné poistenie, pokiaľ nebolo poistné a príspevok zahrnuté do 
týchto údajov.

Článok 2
Uzavretie poistnej zmluvy

(1)	 Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva 
je uzavretá, ak je návrh poistnej zmluvy podpísaný zmluvnými 
stranami alebo ak poisťovňa vydaním poistky akcep tuje návrh 
poistnej zmluvy podpísaný poistníkom (pois teným).

(2)  Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uza
vretí poistnej zmluvy. 

(3)	 Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovne o zdravot
nom stave poistníka i poisteného, vzťahujúce sa na dojednané 
poistenie, ako aj ďalšie otázky potrebné pre uzavretie poistnej 
zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať 
za následok odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie poistného 
plnenia, resp. zníženie poistného plnenia.

(4)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy 
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti 
s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej činnosti 
v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. 
Pois tený  udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej zmluvy 
súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do iných štá
tov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv 
a plne nie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti 
v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim 
v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(5)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zme  ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné 
údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, spracovávala 

v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre 
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich 
z pred metnej zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni podpisom návrhu 
poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla 
do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri pora den skej 
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom pod
nikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto sub jektov.

(6) Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úpl
nom zodpovedaní otázok za dojednaných podmienok poistnú 
zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od zmluvy vráti poisťovňa poist
níkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavretím 
poistenia vznikli, a poistník, resp. poistený, je povinný vrátiť pois
ťovni to, čo z poistenia plnila.

(7)	 Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpo
vede nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre 
uzavretie zmluvy podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej 
zmluvy odmietnuť. Pri odmietnutí plnenia z jednorazovo zaplate
ného poistenia vyplatí poisťovňa odkupnú hodnotu poistenia, po
istenie za bežné poistné zanikne bez náhrady.

(8)  Pri uzavretí poistnej zmluvy  a zvyšovaní poistného krytia má pois
ťovňa v prípade zvýšeného rizika (napr. rizikové povolanie, rizi
ková mimopracovná činnosť, ochorenie), ktoré je predmetom 
poistenia, právo primerane zvýšiť poistné, prípadne upraviť pod
mienky poistenia alebo novo dojednanú zmluvu vypovedať, resp. 
návrh alebo žiadosť o zvýšenie poistného krytia odmietnuť.

(9)	 Ak dôjde v čase medzi podaním a prijatím návrhu poistenia k zvý
šeniu rizika, ktoré je predmetom poistenia, je povinnosťou poist
níka, resp. poisteného, túto skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť.

(10)  V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia zmluvy môže poisťovňa 
i poistník vypovedať poistenie bez udania dôvodu. Poisťovňa má 
právo na pomernú časť poistného.

(11)  Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, kto rá 
dojednala poistenie inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia 
namiesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel.

Článok 3
Vznik, zánik a zmena pripoistenia

(1)	 Začiatok poistenia môže byť dojednaný najskôr od prvého dňa po 
uzavretí poistnej zmluvy. Poistenie začína od nultej hodiny dňa 
dojednaného v zmluve ako začiatok poistenia.

(2)  Poistenie môže byť uzavreté na dobu určitú alebo neurčitú. 
Zmluvné strany môžu dojednať predĺženie platnosti poistnej 
zmluvy uzavretej na dobu určitú, ak o to poistník písomne požiada 
najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti zmluvy a poisťovňa 
s predĺžením platnosti súhlasí.

(3)  Poistenie alebo pripoistenie zaniká:
a)  podľa ustanovení § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka, 
b)  uplynutím poistnej doby,
c)  úmrtím poisteného,
d)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e)  výplatou odkupnej hodnoty, 
f)  pri jednorazovo platených poisteniach alebo pri bežne plate

ných poisteniach v stave bez platenia poistného, ak hodnota 
podielových jednotiek, vedených na účte poistníka, neposta
čuje na krytie poplatkov zmluvy.

(4)  Poistnú zmluvu možno podľa požiadaviek poistníka a so súhla
som poisťovne k výročnému dňu poistenia prepracovať, ak o to 

KOOP VPP 783.indd   2 21.11.2014   13:23:28



3 z 8

poistník písomne požiada najmenej 30 dní pred výročným dňom 
poistenia. Prepracovaním možno zmeniť poistné obdobie, uza
vrieť nové pripoistenie alebo zrušiť už uzavreté, ako aj zmeniť 
poistnú sumu alebo poistné. Dohoda o zmene poistenia musí mať 
písomnú formu.

(5)	 Pri zmene alebo náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, 
ktorou sa zvýši výška poistného krytia, je poisťovňa povinná plniť 
zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných lehôt, ak sú 
také dojednané. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného 
dojednania.

(6)  Ustanovenia ods. 5 neplatia, ak k zvýšeniu došlo pri dynamizácii 
(indexácii) poistenia zo strany poisťovne.

Článok 4
Fondy, oceňovanie fondov

(1)		Cieľom fondov je dlhodobé zhodnocovanie ich majetku, a tým 
zároveň zvyšovanie hodnoty podielových jednotiek. Prostredníc
tvom podielových jednotiek sa určuje podiel poist níka na hodnote 
fondu, nezabezpečuje však poistníkovi žiadne dodatočné práva 
z aktív fondu.

(2)	 Fondy predstavujú rôzne druhy investícií, ktoré sa od seba 
odlišujú predpokladanými výnosmi a rizikom. Výsledok inves tície 
môže pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať hodnotu podielových 
jednotiek poistníka. Z charakteru fondov vyplýva, že hodnota 
podielových jednotiek nie je poisťovňou garan tovaná.

(3)	 Poisťovňa si vyhradzuje právo na vytvorenie nových a zrušenie 
doterajších fondov.

(4)	 V prípade vytvorenia nového fondu poisťovňa bude písomne infor
movať poistníka o možnostiach a podmienkach investovania do 
tohto fondu.

(5)	 V prípade zániku fondu poisťovňa najneskôr 30 dní pred zánikom 
príslušného fondu oznámi poistníkovi podmienky presunu podie
lových jednotiek zo zaniknutého fondu do podielových jednotiek 
iného fondu. Ak poistník do 30 dní od doručenia príslušného 
oznámenia nevyužije inú ponúkanú možnosť presunu, poisťovňa 
vloží podielové jednotky do vopred stanoveného fondu. Náklady 
na presun podielových jednotiek v prípade zániku fondu hradí 
poisťovňa. Aktuálna celková hodnota podielových jednotiek, ve
dená na účte poistníka, nemôže byť presunom ku dňu presunu 
dotknutá.

(6)  Poisťovňa je povinná najmenej raz za týždeň oceniť jednotlivé 
fondy pre účely stanovenia aktuálnych hodnôt ich podielových 
jednotiek.

(7)  Hodnota fondu k dátumu oceňovania je určená hodnotou všet
kých investícií fondu so zohľadnením prípadných záväzkov k dá
tumu oceňovania. Výnosy z investícií, dosiahnuté v danom fonde, 
sú znovuinvestované do fondu.

(8)	 Aktuálna hodnota podielovej jednotky fondu sa stanoví podielom 
hodnoty fondu a počtom jeho podielových jednotiek.

(9)  Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky 
fondu stanovuje poisťovňa a môže byť maximálne 5 % nákupnej 
ceny.

Článok 5
Poistná udalosť a plnenie poisťovne

(1)		Poistnou udalosťou v investičnom životnom poistení je:
–  smrť poisteného, ku ktorej dôjde počas trvania poistenia,
–  dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej zmluve, ak je 

poistenie dojednané na dobu určitú.
(2) Pri úmrtí poisteného poisťovňa vyplatí oprávneným osobám plne

nie zodpovedajúce:
–  minimálnej poistnej sume pre prípad smrti alebo
–  hodnote poistenia ku dňu úmrtia poisteného alebo
–  zaplatenému poistnému alebo
–  inej,  v poistnej zmluve definovanej sume.

(3)  Ak sa v poistení dojednanom na dobu určitú poistený dožije 
konca poistenia, poisťovňa vyplatí poistenému hodnotu poistenia 
ku dňu zániku poistenia.

(4)	 Oprávnené osoby pre výplatu plnenia v zmysle ustanovení Občian
skeho zákonníka sú:
–  v prípade smrti poisteného osoby určené poistníkom v poist

nej zmluve menom a dátumom narodenia (rodným číslom), 
prípadne vzťahom k poistenému. V prípa de právnickej osoby 
určenej obchodným menom s uve dením čísla IČO alebo 
presným názvom, pod ktorým vystupuje v právnych vzťa
hoch. 

–  poistený pre všetky plnenia pri dožití alebo invalidite,
–  v prípade vrátenia poistného poistník, a ak už nežije, pois

tený.
(5) Ak poistník neurčil oprávnené osoby pre prípad smrti pois teného 

alebo ak nenadobudnú tieto osoby právo na poistné plnenie, 
oprávnenými osobami sú:
a)  manžel (manželka) poisteného,
b)  ak ho (jej) niet, deti poisteného,
c)  ak ich niet, rodičia poisteného,
d)  ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej 

jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti 
a ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť 
alebo boli odkázané výživou na poisteného,

e)  ak ich niet, dedičia poisteného.
(6)	 V prípade, ak je oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia 

osoba maloletá, vyplatí poisťovňa poistné plnenie k rukám 
zákonného zástupcu, ktorý by s ním mal nakladať v prospech 
maloletého v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o ro di ne a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov. 
V zmysle príslušných ustanovení Občian skeho zákonníka splne
ním povin nosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám 
zákonného zástupcu prechá dza zodpovednosť za škodu na 
zákonného zástupcu malo letého.

(7)	 Poistník má právo zmeniť oprávnené osoby až do vzniku poistnej 
udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou formou a nadobúda 
účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, že poistník nie 
je súčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej osoby pí
somný súhlas poisteného.

(8) Ten, komu vzniklo z poistnej udalosti právo na poistné plnenie, je 
povinný poisťovni písomne oznámiť a preukázať, že k poistnej 
udalosti došlo a na požiadanie poisťovne predložiť doklady po
trebné pre výplatu poistného plnenia.

(9)  Poisťovňa môže pre určenie poistného plnenia požadovať 
nasledovné doklady:
–  poistku,
–  overenú kópiu úmrtného listu poisteného,
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–  lekárske alebo úradné osvedčenie o príčine smrti a dokla dy 
potrebné na posúdenie začiatku a priebehu choroby 
poisteného, ktorá bola príčinou jeho smrti, a podrobnejších 
skutočností o smrti.

 Poisťovňa si môže v prípade potreby vyžiadať aj ďalšie doklady 
rozhodujúce pre určenie poistného plnenia.

(10)		Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými práv
nymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu.

(11)	Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50% poistné plnenie v prípade, 
ak poistený nenahlási poistnú udalosť bezodkladne, najneskôr 
však do obdobia, kedy druh a rozsah jeho poistnej udalosti je 
preveriteľný lekárskym vyšetrením, ktorého mu určí poisťovňa.

(12) Pre určenie poistného plnenia je rozhodujúce dojednanie v poist
nej zmluve za predpokladu, že tomu nebránia ustanovenia týchto 
podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo 
iným spôsobom upravujú poistné plnenie.

Článok 6
Pripoistenia

(1)	 K investičnému životnému poisteniu môžu byť dojednané:
–  životné pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu alebo 

choroby,
–  pripoistenia pre prípad úrazu alebo choroby (napr. smrť úra

zom, trvalé následky úrazu, oslobodenie od platenia v prí
pade invalidity a/alebo práceneschopnosti a pod.), a to 
podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve buď ako pri
poistenia, alebo ako združené poistenie spolu s investičným 
životným poistením. Pre pripoistenia pre prípad úrazu alebo 
choroby potom platia poistné pod mienky pre príslušné pripo
istenia. Formou prémií môžu byť v poistnej zmluve spolu 
s investičným životným poistením dojednané aj iné druhy 
poistenia (napr. bonusová ochrana pred začiatkom poistenia 
a pod.).

(2)	 Ak je dojednané životné pripoistenie pre prípad smrti následkom 
choroby alebo úrazu, poisťovňa v prípade smrti poisteného 
v dobe trvania tohto pripoistenia vyplatí oprávneným osobám 
poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve, ak tomu nebránia 
ustanovenia týchto podmienok obmedzujúce, vylučujúce alebo 
iným spôsobom upravujúce poistné plnenie.

(3)  Poistné za pripoistenia sa platí spolu s poistným za investičné ži
votné poistenie a odpočítava sa zo zaplateného poistného pred 
jeho umiestnením do fondov, ak nie je v poistnej zmluve dohod
nuté inak. Výška poistného pre jednotlivé pripoistenia sa určuje 
podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa poistnotechnic
kých zásad a je uvedená v poistnej zmluve.

(4)  Pripoistenia pre prípad úrazu alebo choroby za bežne platené 
poistné môže poisťovňa vypovedať ku koncu poistného obdobia. 
V takom prípade musí dať poisťovňa výpoveď najneskôr 6 týžd
ňov pred skončením poistného obdobia.

(5)  Pripoistenia pre prípad úrazu alebo choroby za jednorazové po
istné môže poisťovňa alebo poistník vypovedať so 6týždňovou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od dátumu výpovede 
poisťovne alebo poistníka.

Článok 7
Poistné, platenie poistného

(1)		Poistné je poistník povinný platiť bežne v dohodnutých poistných 
obdobiach (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne) alebo jednora

zovo vo výške podľa dojednania v poistnej zmluve.
(2)  Poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné je 

splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý 
je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistné za 
ďalšie poistné obdobia sú splatné v prvý deň prí slušného poist
ného obdobia.

(3)  Ak je to v poistnej zmluve dojednané, môže poistník kedykoľvek 
zaplatiť mimoriadne poistné. Aktuálna minimálna výška takéhoto 
poistného je určená poisťovňou. Poisťovňa si vyhradzuje právo 
výšku mimoriadneho poistného v priebehu poistenia upravovať.

(4)  Pri platbe mimoriadneho poistného sa vyžaduje písomné prehlá
senie poistníka o tom, že zaplatená suma je určená ako mimo
riadne poistné. Do prijatia takéhoto prehlásenia sa mimoriadne 
poistné vedie ako bezúročná platba.

Článok 8
Umiestnenie poistného

(1)		Pri uzatváraní zmluvy poistník môže stanoviť alokačný pomer pre 
rozdelenie poistného určeného na investičné životné poistenie do 
jednotlivých fondov. Poistné určené na investičné životné 
poistenie poisťovňa použije na nákup podielových jednotiek 
jednotlivých fondov v súlade so stanoveným alokačným pomerom 
a pripíše ich k dobru na účet poist níka.

(2)  Podielové jednotky nemôžu byť nakúpené pred dňom vydania 
poistky.

(3)  Za prvé alebo jednorazové poistné, pripísané na účet poisťov  ne 
pred dňom začiatku poistenia, budú podielové jednotky nakú
pené ku dňu začiatku poistenia. Za následné poist né, pri   písané 
na účet poisťovne pred dňom jeho splatnosti, budú podielové 
jednotky nakúpené až ku dňu splatnosti. V ostatných prípadoch 
sa nákup podielových jednotiek uskutoční najneskôr tretí pra
covný deň po pripísaní poistného na účet poisťovne.

(4)  Počet nakúpených podielových jednotiek sa určí podľa nákupnej 
ceny platnej v deň nákupu.

(5)  Jednorazové poistné sa použije na nákup akumulačných po
dielových jednotiek.

(6)	 V bežne platenom poistnom sa poistné splatné v prvých dvoch 
poistných rokoch použije na nákup počiatočných podielových 
jednotiek. Poistné splatné v ďalších rokoch sa použije na nákup 
akumu lačných podielových jednotiek.

(7)  Mimoriadne poistné sa použije na nákup akumulačných podielo
vých jednotiek ku dňu jeho pripí sania na účet poisťovne, najskôr 
však ku dňu obdržania písomného prehlásenia poistníka o mimo
riadnej platbe. Rozdeľuje sa do jednotlivých fondov podľa stano
veného alokačného pomeru.

(8)  Poistné sa na účet poistníka pripíše len v prípade, ak boli použité 
správne identifikátory platby (názov a kód banky, konštantný 
a variabilný symbol), inak sa do došetrenia vedie ako bezúročná 
platba.

Článok 9
Oslobodenie od platenia poistného 

pri plnej invalidite

(1)		Ak je súčasťou dojednaného investičného životného poistenia za 
bežné poistné aj nárok na oslobodenie od platenia poistného 
v prípade vzniku plnej invalidity  podľa týchto VPP, je poistník 
oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné, ak bol poistenému 
počas trvania poistenia, najskôr však po uplynutí ochrannej 

KOOP VPP 783.indd   4 21.11.2014   13:23:28



5 z 8

lehoty pre oslobodenie od platenia pri invalidite v trvaní dvoch 
rokov od začiatku poistnej zmluvy alebo od dátumu účinnosti 
zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri dynamizácii), 
priznaný invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, kde bola 
miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená 
na viac ako 70% a v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. 
V poistnej zmluve môže byť tiež dojednané, že oslobodenie od 
platenia sa vzťahuje len na invaliditu vzniknutú výlučne následkom 
úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.

(2)  Uplynutie ochrannej lehoty podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak bola 
plná invalidita v zmysle týchto pod mienok priznaná výlučne 
v dôsledku úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia.

(3)  Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej 
splatnosti poistného po priznaní invalidného dôchodku zo Sociál
nej poisťovne a týka sa poistného spravidla za jeden rok trvania 
poistenia. Poisťovňa spravidla prizná oslobodenie na ďalší rok, ak 
poistený preukáže, že je mu i naďalej priznaný plný invalidný 
dôchodok v zmysle týchto podmienok.

(4) Oslobodenie končí najneskôr v deň, ktorý bezprostredne pred
chádza výročnému dňu začiatku poistenia v roku, v ktorom pois
tený dovŕši 60 rokov svojho života, ak nie je v poist nej zmluve 
dohodnuté inak.

(5)	  Poistník je povinný platiť poistné od najbližšej splatnosti poist
ného, ktorá nasleduje po skončení oslobodenia od platenia poist
ného.

(6)  Poisťovňa má právo overovať zdravotný stav poisteného, pre kto
rého invaliditu priznala oslobodenie od platenia poistného.

(7)  Poistený, pre ktorého plnú invaliditu v zmysle týchto pod mienok 
poisťovňa oslobodila od platenia poistného poistní ka, je povinný 
bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o zme ne, resp. 
odňatí invalidného dôchodku alebo o výraznom zlepšení svojho 
zdravotného stavu. Na poistné, od ktorého bol poistník neopráv
nene oslobodený, sa budú vzťahovať ustanovenia čl. 13, ak poist
ník na požiadanie pois ťovne v ňou určenej lehote nezaplatí po
istné, od platenia ktorého bol neoprávnene oslobodený.

 
Článok 10

Účet poistníka

(1)	 Na účte poistníka sa vedie evidencia podielových jednotiek jed
notlivých fondov, ktorá slúži na stanovenie hodnoty účtu poist
níka.

(2)  Hodnota účtu poistníka v rámci poistnej zmluvy sa určí ako suma 
počtu podielových jednotiek jednotlivých fondov vynásobených 
ich predajnou cenou.

(3)  Hodnota účtu poistníka sa mení podľa hodnoty podielových jed
notiek fondov, ktoré sú na účte evidované.

(4)  Hodnota účtu sa mesačne znižuje o poplatky, ktoré predstavujú 
zrážky na krytie rizika pre prípad smrti, administratívne náklady 
a poplatky za správu fondov. Do poplatkov bude zahrnutý aj prí
padný poplatok za presun alebo iný stanovený poplatok súvisiaci 
s investičným životným poistením.

(5)  Poplatok, určený na krytie rizika pre prípad smrti v investičnom 
životnom poistení, sa stanoví podľa poistnotechnických zásad 
výpočtu poistného so zreteľom na aktuálny vek, zdravotný stav, 
povolanie a mimopracovné aktivity poisteného, dojednanú dobu 
poistenia, charakter plnenia, výšku poistného a iné podstatné 
skutočnosti súvisiace s prijímaním rizika. Aktuálny vek poiste
ného sa stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym rokom, na obdo
bie ktorého sa počíta poplatok za riziko pre prípad smrti, a kalen

dárnym rokom narodenia poisteného.
(6)  Poplatky budú realizované znížením počtu podielových jednotiek 

z účtu poistníka za cenu platnú v deň splatnosti týchto poplatkov 
dohodnutý v poistnej zmluve. V prípade, ak je osobný účet poist
níka tvorený z viacerých fondov, zníženie bude realizované v kaž
dom z fondov úmerne vzhľadom na hodnotu podielových jedno
tiek umiestnených v týchto fondoch, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak.

(7)	 Sadzobník poplatkov je dostupný na internetovej stránke 
www.kooperativa.sk a taktiež na všetkých obchodných miestach 
poisťovateľa.

(8)  V prípade neplatenia bežného poistného dohodnutého v poistnej 
zmluve bude naďalej poisťovňa z účtu poistníka uplatňovať po
platky na pokrytie nákladov v zmysle ods. 4  6.

(9)  Poisťovňa oznamuje poistníkovi stav jeho účtu a zmeny na ňom 
písomne raz ročne k výročnému dňu poistenia.

Článok 11
Dôsledky neplatenia poistného

(1)	 V prípade, že príslušné poistné nie je zaplatené ku dňu jeho splat
nosti, poisťovňa si môže uplatniť úrok z omeškania vo výške sta
novenej nariadením vlády SR z dlžnej sumy, za každý deň omeš
kania, ak v poistne zmluve nie je dohodnuté inak.

(2)  Ak nebude poistné v plnej výške uhradené podľa lehôt stanove
ných Občianskym zákonníkom, poistenie buď zanikne, alebo 
prejde do stavu bez platenia poistného, ak sú na tento prechod 
splnené príslušné ustanovenia týchto podmienok a dojednaní 
v poistnej zmluve. Poistenie zaniká bez náhrady, ak je hodnota 
účtu nulová, alebo výplatou aktuálnej odkupnej hodnoty účtu po
istníka, ak hodnota účtu nedosahuje minimálnu výšku stanovenú 
poisťovňou.

(3)	 Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poist
ného.

(4)	 Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upo mienky 
alebo výzvy na úhradu poistného z dôvodu uplatnenia si nákladov 
spojených s ich zaslaním z dôvodu nedodržania platobných 
podmienok paušálnou náhradou nákladov vo výške uvedenej 
v ak  tuál  nom cenníku zverejnenom na internetovej stránke 
www.kooperativa.sk. Poisťovňa má právo na úpravu finančnej 
náhrady za predmetné upomienky alebo výzvy s tým, že aktuálna 
výška poplatkov za tieto je zverejnená na stránke poisťovateľa 
www.kooperativa.sk. Pre klienta je aktuálna výška tej finančnej 
náhrady, ktorá je zverejnená na stránke poisťovateľa v čase 
zaslania spoplatnenej upomienky alebo výzvy zo strany pois
ťovateľa.

Článok 12
Prechod poistenia do stavu 

bez platenia poistného

(1)	 Poistenie s bežne plateným poistným môže prejsť do stavu bez 
platenia poistného, ak od začiatku poistenia uplynula v poistnej 
zmluve uvedená doba, poistník zaplatil za túto dobu splatné po
istné a aktuálna hodnota účtu poistníka po prechode do stavu 
bez platenia poistného dosahuje minimálnu výšku stanovenú po
isťovňou. Poisťovňa si vyhradzuje právo túto výšku meniť.

(2)  Prechod zmluvy do stavu bez platenia poistného sa uskutoční na 
písomnú žiadosť poistníka alebo z dôvodov neplatenia bežného 
poistného. V prípade žiadosti poistníka sa za dátum účinnosti 
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prechodu poistenia do stavu bez platenia poistného pokladá 
dátum uvedený v žiadosti. Ak je však dátum uvedený v žiadosti 
starší alebo rovnaký ako dátum doručenia tejto žiadosti do 
poisťovne alebo nie je uvedený žiadny dátum, potom dátum 
účinnosti prechodu poistenia do stavu bez platenia poistného je 
nasledujúci deň po doručení žiadosti do poisťovne. Ak poistenie 
prechádza do stavu bez platenia poistného z dôvodu uplynutia 
zákonných lehôt pre zaplatenie poistného, za dátum prechodu do 
stavu bez platenia poistného sa pokladá nasledovný deň po dni, 
kedy zákonná lehota vypršala.

(3)	 Poisťovňa aj po zmene poistnej zmluvy do stavu bez platenia 
poistného poskytuje z investičného životného poistenia poistnú 
ochranu pre prípad smrti vo výške dojednanej poistnej sumy, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

(4)  Z poistenia v stave bez platenia poistného sa naďalej zrážajú po
platky z účtu poistníka. Ak však hodnota účtu poistníka neposta
čuje na úhradu poplatkov alebo sa zníži na nulu, poistenie zaniká 
bez náhrady.

(5)  Na poistenie v stave bez platenia poistného možno prijať mimo
riadne poistné.

(6)  K dátumu prechodu do stavu bez platenia poistného zanikajú do
jednané pripoistenia.

Článok 13
Zánik poistenia 

s výplatou odkupnej hodnoty poistenia
 (1)	Poistník má právo na zrušenie poistenia s výplatou odkupnej 

hodnoty, ak v bežne platenom poistení uplynula od začiatku pois
tenia v poistnej zmluve uvedená doba a poistník zaplatil za túto 
dobu splatné poistné. V jednorazovo zaplatenom poistnom môže 
o zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty požiadať kedy
koľvek.

(2)  Poistenie zanikne s výplatou odkupnej hodnoty na základe 
písomnej žiadosti poistníka s dátumom účinnosti uvedeným 
v žiadosti. Ak je však dátum uvedený v žiadosti starší alebo 
rovnaký ako dátum doručenia tejto žiadosti do poisťovne alebo 
nie je uvedený žiadny dátum, potom dátum účinnosti zániku 
poistenia s výplatou odkupnej hodnoty je nasledujúci deň po 
doručení žiadosti do poisťovne.

(3)  Pri zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty v jednorazovo 
platenom poistení sa vyplatí aktuálna odkupná hodnota poistenia 
ku dňu zániku poistenia, ktorej výška závisí od uplynutej doby od 
začiatku poistenia. Aktuálna odkupná hodnota poistenia je 
určená percentami z aktuálnej hodnoty podielových jednotiek 
evidovaných na účte poistníka.

(4)  Pri zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty v bežne 
platenom poistení sa vyplatí aktuálna odkupná hodnota poistenia 
ku dňu zrušenia poistenia, ktorej výška závisí od uplynutej doby 
od začiatku poistenia. Aktuálna odkupná hodnota poistenia je 
zložená z percentuálnej časti aktuálnej hodnoty počiatočných 
podielových jednotiek a z celej aktuálnej hodnoty akumulačných 
podielových jednotiek.

(5)  Výplata odkupnej hodnoty sa uskutoční v súlade s platnými práv
nymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu.

Článok 14
Čiastočný odkup

(1)	 Ak v bežne platenom poistení uplynula od začiatku poistenia 
v poistnej zmluve uvedená doba a poistník zaplatil za túto dobu 

splatné poistné, môže poistník písomne požiadať o odkup časti 
podielových jednotiek.

(2)  Čiastočný odkup z podielových jednotiek za jednorazové poistné 
a mimoriadne poistné možno realizovať kedykoľvek.

(3)	 Čiastočný odkup sa realizuje za rovnakých podmienok ako zruše
nie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty. Poisťovňa je opráv
nená určiť minimálnu výšku čiastočného odkupu a zostávajúcej 
hodnoty poistenia.

(4)	 Výplata sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi 
upravujúcimi daň z príjmu.

(5)	 Poistenie po čiastočnom odkupe zostáva naďalej v platnosti.

Článok 15
Práva a povinnosti poisťovne, 

poisteného a poistníka

(1)	 Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, 
zvýšením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať 
zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od 
zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj 
prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí. Podpísaním návrhu 
poistnej zmluvy poistený súhlasí, aby poisťovňa podľa potreby 
zisťovala jeho zdravotný stav a oprávňuje každého lekára, ktorý 
ho doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, aby poskytol 
poisťovni informácie o jeho zdravotnom stave.

(2)	 Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné pre likvi
dáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady 
rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

(3)  Po oznámení poistnej udalosti je poisťovňa povinná vykonať vyše
trovanie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne 
plniť, bez zbytočného odkladu a vyplatiť poistné plnenie, ak vzni
kol nárok, v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

(4)	 Poistený a poistník, ak je odlišný od poisteného je povinný prav
divo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia 
alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky v sú vis losti so 
vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poist ného plnenia.

(5)	 Poistník a poistený, ak je odlišný od poistníka je povinný počas 
trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa po
istnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(6)  Ak dôjde počas trvania poistenia u poisteného k zvýšeniu rizika 
(pri zmene povolania, mimopracovnej činnosti a pod.), je povin
nosťou poistníka alebo poisteného, ak je odlišný od poist níka, 
túto skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť, pokiaľ má zmena vplyv 
na zaradenie do rizikovej skupiny v pripoistení.

(7) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po 
úraze a pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov 
lekára.

(8) Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je 
povinný poisťovni písomne oznámiť, že k poistnej udalosti došlo 
a na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady potrebné 
pre stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, 
na žiadosť poisťovne a jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, 
ktorého sama určí. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa 
nevyplatí poistné plnenie.

(9)  Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je 
povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti.
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Článok 16
Obmedzenie plnenia poisťovne

(1)	 Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede, 
alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve 
stanovené nesprávne technické parametre poistenia, resp. 
pripoistenia (poistné, doba poistenia, riziková skupina a pod.), je 
poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

(2)  Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži poistné plnenie, najviac 
však o jednu polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti 
s konaním poisteného, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného 
trestným činom, resp. s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú 
ujmu na zdraví alebo smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý 
záujem spoločnosti.

(3)  Ak bolo konanie podľa ods. 2 úmyselné a okolnosti takéhoto prí
padu to odôvodňujú, poisťovňa zníži poistné plnenie o viac ako 
polovicu.

(4)	 Ak došlo k poistnej udalosti, keď bol poistený pod vplyvom 
alkoholu, omamných či toxických látok, poisťovňa má právo znížiť 
poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu. 

(5)	 Znížené poistné plnenie určené na základe ods. 1 – 4 však 
v každom prípade nebude nižšie ako odkupná hodnota ku dňu 
úmrtia poisteného.

(6)  Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich 
rokov od začiatku poistenia alebo účinnosti zvýšenia poistného 
krytia na žiadosť poistníka, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. 
Ak poistenie trvalo dlhšie ako jeden rok, ale nie dlhšie ako päť 
rokov, poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu z investičného 
životného poistenia podľa čl. 13.

(7)  Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví po
isťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky poistného plne
nia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepria
mej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami.

Článok 17
Výluky plnenia poisťovne

(1)	 Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ktorá nebola 
spôsobená výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku 
poistenia do vydania poistky, ktorým ukončila poisťovňa oceňova
nie rizík vyplývajúcich zo zdravotného stavu, povolania a mimo
pracovnej činnosti poisteného, najdlhšie však do dvoch mesiacov 
od uzavretia poistnej zmluvy.

(2)  Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ku ktorej došlo:
(a)  v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného 

na:
–  bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ 

Slovenská republika nie je účastníkom vojenského 
konfliktu,

–  vzbure, povstaní, nepokojoch alebo teroristickej akcii,
–  potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroris

tickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pra
covnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej re
publiky,

(b)  následkom úrazu poisteného:
–  pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali 

úradné povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti 
úradnému predpisu, bez vedomia či proti vôli držiteľa 
lie tadla,

–  pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzduš

nými, vodnými a cestnými dopravnými pro striedkami 
alebo pri prípravných jazdách, letoch a plav bách k nim 
(tréning).

(3)  V prípade smrti poisteného pri poistnej udalosti podľa ods. 2 vy
platí poisťovňa odkupnú hodnotu.

(4)	 Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie 
poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému 
smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bola uznaná súdom 
za vinnú. V čase, kedy sa proti osobe, ktorej má vzniknúť právo na 
poistné plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto 
trestný čin, nie je poisťovňa povinná plni.

Článok 18
Dynamizácia

(1)	 V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak 
je dynamizácia dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená v závis
losti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku poistných súm a poist
ného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve.

(2) Pri dynamizácii sa poistné sumy a poistné zvyšujú podľa štan
dardných princípov poistnej matematiky. O nových hodno tách 
poistných súm a poistného je poistník písomne informovaný.

(3)  Pri zvyšovaní poistných súm a poistného v dôsledku dynamizácie 
sa nevyžadujú ďalšie podklady pre hodnotenie rizík vyplývajúcich 
zo zdravotného stavu, povolania alebo mimopracovnej činnosti.

(4)	 Dynamizácia sa vykonáva k výročnému dňu začiatku poistenia.
(5)  Pri poistnej udalosti, ktorá vznikla v deň účinnosti naposledy rea

lizovanej dynamizácie alebo neskôr, je poisťovňa povinná poskyt
núť poistné plnenie zo zvýšených poistných súm po dynamizácii 
iba v prípade, ak lehotné poistné po dynamizácii bolo uhradené 
najneskôr do dátumu jeho splatnosti alebo pred dátumom vzniku 
poistnej udalosti.

(6)	 V prípade, že poistník odmietne dynamizáciu písomne alebo neu
hradí lehotné poistné v novej upravenej výške do dátumu jeho 
splatnosti, poisťovňa uvedie poistenie do stavu pred práve reali
zovanou dynamizáciou a nárok na dynamizáciu k danému výroč
nému dňu zaniká. Ak sa tak stane dva roky po sebe, nárok na 
dynamizáciu zaniká do konca trvania zmluvy. Dynamizáciu je 
možné opätovne obnoviť na základe písomnej žiadosti poistníka 
(nie však so spätnou platnosťou).

(7)  Ak počas trvania poistenia dôjde k prechodu poistenia do stavu 
bez platenia poistného alebo k oslobodeniu od platenia poist
ného v dôsledku plnej invalidity, nárok na dynamizáciu zaniká.

(8)	 Poslednú dynamizáciu poisťovňa vykoná v zmluvne dojednanom 
čase, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako počet rokov pred 
skončením platenia poistného.

(9)  Ak sú spolu so životným poistením dojednané aj pripoistenia, 
vzťahuje sa dynamizácia aj na ne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
uvedené inak.

(10) Poisťovňa si vyhradzuje právo podmienky dynamizácie v priebehu 
poistenia upraviť.

Článok 19
Doručovanie písomností

(1)	 Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i oprávne
ným osobám doručujú na poslednú známu adresu bydliska 
(sídla).

(2)  Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa Ob čian
skeho zákonníka alebo výpoveď poisťovne do dvoch mesiacov od 
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uzatvorenia poistenia a iné písomnosti, považujú sa za doručené, 
ak ich adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, ktorým ich pošta 
označila za nedoručené uplynutím odbernej lehoty a následne ich 
vrátila odosielajúcej strane.

Článok 20
Spôsob vybavovania sťažností

(1)	 Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa 
v súvis losti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná 
v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu 
sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto 
poisťovateľa.

(2)  Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na 
aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť 
sťažovateľom podpísaná.

(3) Poisťovateľ potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 
(4)  Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez 

zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak 
sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ 
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 
sťa žovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prí
padne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné 
vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

(5) Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa 
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr 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 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

(6)  Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho 
istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové sku
točnosti.

(7) Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca 

sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia pred chá
dzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

(8)  V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti 
má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska 
a/alebo na príslušný súd.

Článok 21
Záverečné ustanovenia

(1)	 Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poist
níkom, poisteným, alebo poisťovňou budú vyplatené v mene 
platnej na území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve 
nebolo dohodnuté inak.

(2)  Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, vydá 
poisťovňa poistníkovi na jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia. 
Náklady s tým spojené hradí žiadateľ.

(3)  Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je 
povinná prijať každá organizačná jednotka poisťovne. Písomný 
výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa sťažovateľovi 
v zákonom stanovených lehotách.

(4)  Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(5) Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí 

predstavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom 01. 01. 2015 a spolu s dojednaniami v poist nej zmluve sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(6)  Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotknutých 
osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v rozsahu 
uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
so znením ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osob 
ných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z.z..
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