
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE SMRŤ AKÁKOĽVEK

OPP 891

ČlÁNOK 1
ZÁKlADNÉ POjMY

ČlÁNOK 2
VZNIK, ZÁNIK A ZMENA PRIPOISTENIA

ČlÁNOK 3
POISTNÉ, PlATENIE POISTNÉhO

Vznik ochorenia – dátum, kedy bolo ochorenie diagnostikované lekárom 
prvý raz.
Úraz - v zmysle týchto poistných podmienok je telesné neúmyselné poško-
denie, resp. smrť, spôsobené neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších 
síl alebo vlastnej telesnej sily, resp. neočakávaným a neprerušeným pôsobe-
ním vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov  
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok).
Choroba alebo ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením vonkaj-
ších alebo vnútorných faktorov narúšajúcich jeho správne fungovanie a rov-
nováhu.
Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia - začína v deň uzavretia poist-
nej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia 
prvého poistného poistníkom. Ak k poistnej udalosti dôjde počas trvania 
tejto ochrannej lehoty, poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie. 
Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia sa nevzťahuje na pripoistenia 
dojednané v skupinovom životnom poistení.

1. Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej  
 zmluve a má k nemu ako hlavnému poisteniu akcesorický vzťah. 
2. Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, ktoré  
 začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak  
 nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím zmluvy alebo  
 neskôr, pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania život- 
 ného poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti  
 tejto zmeny v poistnej zmluve.
3. Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný  
 s dátumom konca platenia poistného životného poistenia, ak nebol  
 stanovený koniec pripoistenia inak. 
4. Pripoistenie zaniká:
 a) podľa ustanovení  § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka,
 b) zánikom životného poistenia,
 c) výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovňou v lehotách  
  stanovených Občianskym zákonníkom,
 d) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
 e) dožitím poisteného,
 f) redukciou životného poistenia,
 g) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
 h) dátumom poistnej udalosti podľa článku 6, ods. 2 týchto OPP.
5. Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu, ak tieto OPP, poistná  
 zmluva alebo platné právne predpisy neurčujú inak.
6. Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je  
 poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí,  

Pre pripoistenie smrť akákoľvek k životnému poisteniu, dojednávané spoloč-
nosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťov-
ňa“), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné po-
istné podmienky uvedené v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“),  tieto osobitné 
poistné podmienky (ďalej iba „OPP“) a rozsah nárokov  a zmluvné dojednania  
v poistnej zmluve.
V prípade, ak jednotlivé ustanovenia OPP upravujú konkrétnu podmienku od-
lišne od VPP a nemôžu byť použité súčasne, majú prednosť ustanovenia OPP.

ČlÁNOK 4
DYNAMIZÁCIA

ČlÁNOK 5
DôSlEDKY NEPlATENIA POISTNÉhO

ČlÁNOK 6
POISTNÁ uDAlOSŤ

1. V poistnej zmluve dojednaná dynamizácia poistenia sa vzťahuje aj na  
 toto pripoistenie a vykonáva sa podľa podmienok stanovených vo vše- 
 obecných poistných podmienkach pre príslušné životné poistenie.

1. Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia  
 všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie  
 a tieto OPP.

1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto OPP je smrť poisteného počas  
 dojednanej poistnej doby a počas platnosti tohto pripoistenia. Poisťovňa  
 plní za tú poistnú udalosť, ktorá vznikne počas trvania poistenia na  
 území Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je v poistnej zmluve  
 dohodnuté inak.
2. Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom poistený  
 zomrel.

 ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
7. Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo  
 poistné krytie, je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt  
 pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného  
 dojednania.
8. V prípade poistnej udalosti, ktorá súvisí so zdravotným ochorením alebo  
 poškodením (vrátane ich príznakov), ktoré vzniklo pred účinnosťou zme- 
 ny pripoistenia, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, poisťovňa plní podľa  
 pôvodného dojednania.
9. Pri dodatočnom dojednaní pripoistenia na základe žiadosti poistníka, je  
 poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoiste- 
 nia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
10. Ustanovenia ods. 6, 7, 8 a 9 neplatia, ak k zvýšeniu poistného krytia  
 došlo pri dynamizácii (indexácii) poistenia zo strany poisťovne.

1. Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné pois- 
 tenie a za rovnaké poistné obdobia. Toto pripoistenie sa dojednáva  
 maximálne do 65. roku života poisteného.
2. Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalkulač- 
 ných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý sa vypo- 
 číta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripoistenie  
 začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalendárnym rokom, v kto- 
 rom sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.
3. Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo  
 životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve  
 i pripoistenie smrť akákoľvek, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za  
 toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
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1. Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného dojednaného  
 v poistnej zmluve podľa stanovených poistno-matematických zásad,  
 pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú splniteľnosť záväzkov poisťovne,  
 vrátane tvorby dostatočných technických rezerv podľa osobitného pred- 
 pisu1. Zmena poistného sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej  

 zmluvy. Ak poisťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník  
 požadovať pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou výškou  
 poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy.
2. Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná kalkulá- 
 cia poistného, alebo zníženie poistného plnenia v závislosti od tejto  
 kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo dodatočnej kalkulácie poist- 
 ného, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním  
 výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

1. Tieto osobitné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí predsta- 
 venstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019  
 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami pre príslušné životné  
 poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou  
 poistnej zmluvy.

1. Ak to nie je osobitne zmluvne dojednané, poistenie nie je možné uza- 
 tvoriť pre osoby, ktoré sú v čase uzatvorenia poistenia:
 a) práceneschopné alebo hospitalizované,
 b) závislé od alkoholu alebo iných návykových látok,
 c) diagnostikované ako osoby s niektorým z uvedených ochorení:  
  ischemická choroba srdca, angína pectoris, prekonaný infarkt  
  myokardu alebo cievna mozgová príhoda, arteriálna hypertenzia  
  3. stupňa, chronická obštrukčná choroba pľúc, cirhóza pečene,  
  AIDS, HIV, roztrúsená skleróza (skleróza multiplex), 
 d) diagnostikované na ťažké formy psychiatrických ochorení: ťažšie  
  formy schizofrénie, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi,  
  organické afektívne ťažké poruchy (poruchy psychiky zapríčinené  
  akýmkoľvek ochorením a postihnutím mozgu), ťažké afektívne  
  poruchy, najmä ťažké formy depresie, bipolárne afektívne poruchy  
  a ťažké formy mentálnej retardácie,
 e) klienti umiestnení (trvale doživotne) v zariadení pre psychicky  
  a duševne chorých kvôli psychickej, prípadne duševnej poruche/ 
  chorobe (z rôznych dôvodov),
 f) dispenzarizované v onkologickej ambulancii z dôvodu liečby onko- 
  logického ochorenia aktuálne alebo v minulosti .
2. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený pri vstupe do poistenia  
 zamlčal skutočnosti, podľa ktorých je v čase vstupu do poistenia nepo- 
 istiteľnou osobou v zmysle ods. 1 tohto článku. V takom prípade pois- 
 ťovňa postupuje v súlade s čl.  2 ods. 4a.

 ČlÁNOK 10
ÚPRAVA POISTNÉhO

ČlÁNOK 11
ZÁVEREČNÉ uSTANOVENIA

ČlÁNOK 7
POISTNÉ PlNENIE

ČlÁNOK 8
VýluKY, OBMEDZENIA POISTNÉhO PlNENIA

ČlÁNOK 9
NEPOISTITEĽNÉ OSOBY

1. Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby pripoistenia, pois- 
 ťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávnenej osobe (osobám). 
2. Ak sa poistený dožije konca dojednanej poistnej doby počas platnosti  
 tohto pripoistenia, pripoistenie zanikne bez náhrady.
3. Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa pripoistenie  
 na poistné udalosti, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti a kdekoľvek  
 počas trvania pripoistenia.
4. Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, z pripoistení  
 smrti akejkoľvek, v zmysle týchto OPP, poisťovňa nie je povinná poskyt- 
 núť poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej  
 ochrannej lehoty pre pripoistenia. Všeobecná ochranná lehota pre pri 
 poistenia začína v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny  
 dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistní- 
 kom. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia sa nevzťahuje na pri 
 poistenia dojednané v skupinovom životnom poistení.

1. Pre toto pripoistenie platia výluky a obmedzenia uvedené v príslušných  
 všeobecných poistných podmienkach pre príslušné životné poistenie. 
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