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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE „ŽIVOT“ 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

ŽIVOT (ďalej len „VPP“) upravujú právne vzťahy 

vznikajúce medzi Poistiteľom a Poistníkom, 

prípadne Poisteným, na základe Poistných zmlúv, 

ako aj právne vzťahy súvisiace s konaním, ktorého 

cieľom je uzatvorenie Poistnej zmluvy. 

2. Vzťahy medzi Poistiteľom a Poistníkom, prípadne 

Poisteným, súvisiace s dohodnutým pripoistením, 

sú upravené aj Osobitnými poistnými podmienka- 

mi pre pripoistenia Poisteného (ďalej len „OPPP“), 

ako aj Osobitnými poistnými podmienkami pre 

pripoistenia Poistených Detí (ďalej len „OPPPD“). 

Ak sa OPPP alebo OPPPD odlišujú od VPP, majú 

ustanovenia OPPP a OPPPD v rozsahu, v akom 

sa odlišujú od VPP, prednosť pred ustanoveniami 

týchto VPP. 

3. VPP tvoria súčasť každej Poistnej zmluvy uzavre- 

tej medzi Poistiteľom a Poistníkom, prípadne Po- 

isteným. 

4. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Poistnej zmlu- 

vy odlišujú od ustanovení VPP, prípadne od OPPP 

alebo OPPPD, sú rozhodujúce ustanovenia Poist- 

nej zmluvy. 

 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 – Základné pojmy 

Pre potreby Všeobecných poistných podmienok pre 

poistenie ŽIVOT sa vymedzujú nasledujúce pojmy: 

1. Banka – Slovenská sporiteľňa, a.s.,  so  sídlom 

Tomášikova 48, 832 37  Bratislava,  SR,  IČO  

00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

601/B. 

2. Dieťa – dieťa vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 18. 

roku, ktorého rodičom je Poistený podľa rodného 

listu dieťaťa, vrátane Poisteného osvojiteľa, ale- 

bo dieťa, ktoré bolo na základe rozhodnutia súdu 

zverené Poistenému do náhradnej osobnej sta- 

rostlivosti, alebo pestúnskej starostlivosti, alebo 

Poisteným osvojené, a to aj počas Poistnej doby. 

3. Doba platenia poistného – časový úsek Poist- 

nej doby, počas ktorého je Poistník povinný platiť 

Poistné. 

4. Dôverné informácie – všetky informácie, týkajú- 

ce sa Poistníka, Poisteného, Poisteného Dieťaťa 

a Oprávnenej osoby, ktoré o nich Poistiteľ získal 

pri výkone alebo v súvislosti s výkonom poisťo- 

vacích činností, vrátane informácií, ktoré sú pred- 

metom mlčanlivosti podľa zákona o poisťovníctve, 

alebo sú predmetom právnej ochrany v zmysle 

 
zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky 

ďalšie informácie o právnom statuse alebo ekono- 

mickej a finančnej situácii a činnosti týchto osôb. 

5. Fond – investičný nástroj, ktorý je tvorený podielo- 

vými jednotkami, do ktorých sa alokuje Investičná 

časť poistného a ktorý si Poistník zvolil v Poistnej 

zmluve. 

6. Garantovaná poistná suma pre prípad smrti 

(ďalej „GPS pre smrť“) – minimálna výška plne- 

nia, dojednaná v Poistnej zmluve pre prípad smrti 

Poisteného. 

7. Hlavné poistenie – kapitálovo-investičné životné 

poistenie ŽIVOT dohodnuté v Poistnej zmluve bez 

pripoistení, ak boli dohodnuté. 

8. Investičná časť poistného – časť Poistného, 

ktorá je základom pre alokáciu do Podielových 

jednotiek. 

9. Kapitálová hodnota poistnej zmluvy – súčet ka- 

pitálových hodnôt Kapitálovej a Investičnej časti 

poistenia. 

10. Kapitálová časť poistného – časť Poistného, 

ktorá je základom pre určenie Poistnej sumy pre 

prípad dožitia sa konca Poistnej doby Poisteným. 

11. Klient – osoba, ktorá prejaví záujem uzatvoriť    s 

Poistiteľom Poistnú zmluvu a osoba, na ktorej 

život alebo zdravie sa poistenie má vzťahovať. 

12. Koniec poistenia – okamih, ktorým zaniká povin- 

nosť Poistiteľa poskytnúť Poistné plnenie podľa 

podmienok dohodnutých v Poistnej zmluve a prá- 

vo Poistiteľa na Poistné v zmysle Poistnej zmluvy. 

13. Mimoriadne poistné – poistné zaplatené Poist- 

níkom nad rámec Poistného určeného v Poistnej 

zmluve. 

14. Návrh – návrh na uzavretie Poistnej zmluvy. 

15. Oprávnená osoba – osoba, ktorej vznikne právo 

na vyplatenie Poistného plnenia v prípade vzniku 

Poistnej udalosti, smrti Poisteného. 

16. Osobné údaje – osobné údaje Klienta, resp. Poist- 

níka, Poisteného a Oprávnenej osoby, ktorými sú 

fyzické osoby, v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, ktoré získal Poistiteľ o 

týchto osobách pri výkone alebo v súvislosti s 

výkonom poisťova- cej činnosti. 

17. Overená kópia – listina, ktorej zhoda s originálom 

je overená pracovníkom Banky, Poistiteľa, notá- 

rom alebo príslušným orgánom obecnej samo- 

správy (matrika). 

18. Overený podpis – podpis overený pracovníkom 

Banky alebo Poistiteľa, notárom alebo príslušným 

orgánom obecnej samosprávy (matrika). 
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19. Podielová jednotka – pohľadávka Poistníka voči 

Poistiteľovi, ktorej výška závisí od výkonnosti Fondu, 

pričom táto môže stúpať alebo klesať a nie je zaručená 

návratnosť pôvodne investova- nej sumy. Podielová 

jednotka nemá charakter cenného papiera a nezakladá 

Poistníkovi práva investora ani podielnika v zmysle 

platných právnych predpisov, upravujúcich kolektívne 

investovanie. 

20. Poistené Dieťa – Dieťa, na ktorého zdravie sa 

poistenie ŽIVOT podľa článku 3 VPP vzťahuje. 

21. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie 

sa poistenie vzťahuje. 

22. Poistiteľ – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), so sídlom 

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 79/B. 

23. Poistná doba – časový úsek medzi Začiatkom a 

Koncom poistenia. 

24. Poistná suma – Poistnou zmluvou dohodnuté 

jednorazové plnenie alebo dôchodok, ktorý je Poistiteľ 

podľa podmienok uvedených vo VPP, OPPP, OPPPD 

a poistnej zmluve povinný vyplatiť v prípade vzniku 

Poistnej udalosti. 

25. Poistná suma pre prípad dožitia sa konca Po- istnej 
doby Poisteným (ďalej „PS pre dožitie“) 
– výška plnenia, dojednaná v Poistnej zmluve pre 
prípad dožitia sa konca Poistnej doby Poisteným. 
(Spolu s Garantovanou poistnou sumou pre prípad 
smrti ďalej aj „Poistné sumy“) 

26. Poistná udalosť – náhodná udalosť, s ktorou je 
spojená povinnosť Poistiteľa poskytnúť Poistné 
plnenie. 

27. Poistná zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi 

Poistiteľom a Poistníkom, ktorej predmetom je 

kapitálovo-investičné životné poistenie ŽIVOT. 

28. Poistné – Poistnou zmluvou dohodnutá odplata za 

poskytnutie poistnej ochrany Poistiteľom počas 

Poistného obdobia. 

29. Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý je Poistník 

povinný zaplatiť Poistné a za ktorý má Poistiteľ na 

Poistné nárok. 

30. Poistné plnenie – suma, ktorú je Poistiteľ povinný 

vyplatiť v prípade vzniku Poistnej udalosti  v zmysle 

Poistnej zmluvy a týchto VPP. 

31. Poistné riziko – možnosť vzniku náhodnej uda- losti, 

s ktorou je spojená povinnosť Poistiteľa poskytnúť 

Poistné plnenie vo výške dohodnutej  v Poistnej 

zmluve. 

32. Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako 

Klient s Poistiteľom uzatvorila Poistnú zmluvu poistenia 

ŽIVOT a je povinná platiť stanovené Poistné. 

33. Pomer rozdelenia poistného – pomer rozdelenia 

poistného na Kapitálovú a Investičnú časť poistného 

(po odpočítaní príslušných nákladov   a Rizikového 

poistného) na základe rozhodnutia Poistníka pri 

uzatvorení Poistnej zmluvy alebo počas trvania 

Poistnej zmluvy. 

34. Redukcia poistenia – zníženie nárokov z poistenia z 

dôvodu neplatenia Poistného alebo na základe 

žiadosti Poistníka s následkom zániku povinnosti platiť 

Poistné. 

35. Rizikové poistné – časť Poistného zodpovedajú- 

ca aktuálnemu veku Poisteného a výške Riziko- 

vej sumy za dané Poistné riziko. 

36. Riziková suma – v prípade Hlavného poistenia je 

to rozdiel medzi aktuálnou hodnotou prípadného 

Poistného plnenia pre prípad smrti a aktuálnou 

Kapitálovou hodnotou poistnej zmluvy. V prípade 

pripoistenia je to aktuálna hodnota prípadného 

Poistného plnenia za dané pripoistenie. 

37. Skupina poisťovne 

a) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe, Viedeň, Rakúsko 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, SR, 

b) osoby, ktoré vykonávajú nad Poistiteľom kon- 

trolu alebo osoby, nad ktorými Poistiteľ vyko- 

náva kontrolu, 

c) osoby, u ktorých vykonávajú osoby uvedené  v 

písm. a) a b) tohto bodu kontrolu. 

Kontrolou na účely definície Skupiny poisťovne 

je: 

a) priamy alebo nepriamy podiel  najmenej   

20 % na základnom imaní právnickej osoby 

alebo na hlasovacích právach v právnickej 

osobe, alebo 

b) právo vymenovať alebo odvolávať štatutár- 

ny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgá- 

nu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej 

osoby, alebo 

c) možnosť vykonávať vplyv na riadenie práv- 

nickej osoby porovnateľný s vplyvom zod- 

povedajúcim podielu podľa písm. a) tohto 

bodu, v ktorej je iná fyzická osoba spoloční- 

kom, akcionárom alebo členom, a to na zá- 

klade zmluvy s právnickou osobou, stanov 

právnickej osoby alebo dohody s ostatnými 

spoločníkmi, akcionármi alebo členmi práv- 

nickej osoby, alebo 

d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo 

vplyv, zodpovedajúci podielu podľa písme- 

na a) iným spôsobom. 

e) všetky spolupracujúce osoby vykonávajúce 

pre Poistiteľa sprostredkovanie poistenia. 

38. Súhrnné percento trvalých následkov – súčet 

percent trvalých následkov Úrazu podľa OPPP 

alebo OPPPD. 

39. Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkaj- 

ších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané 

a neprerušované pôsobenie vysokých alebo níz- 

kych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elek- 

trického prúdu a jedov (okrem mikrobiologických 

jedov a imunotoxických látok), ktoré Poistenému, 

nezávisle od jeho vôle, spôsobilo telesné poško-

denie, Zlomeninu alebo smrť, s výnimkami stano-

venými v OPPP  a OPPPD.
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40. Začiatok poistenia – deň, ktorým vzniká povin- 

nosť Poistiteľa poskytnúť Poistné plnenie v prípa- 

de vzniku Poistnej udalosti a právo Poistiteľa na 

Poistné podľa uzavretej Poistnej zmluvy. 

41. Zaistiteľ – zaisťovňa, alebo pobočka zahraničnej 

zaisťovne, ktorá uzatvorila s Poistiteľom zaisťo- 

vaciu zmluvu podľa platného zákona o poisťov- 

níctve. 

42. Zákonný zástupca – osoba, ktorá je oprávnená 

zastupovať a konať za Poistené Dieťa, prípadne 

za maloletého Poisteného na základe zákona 

alebo rozhodnutia súdu. 

43. Závažné ochorenie Poisteného – pojmom zá- 

važné ochorenie sa označujú ochorenia v zmysle 

definícií podľa OPPP. 

44. Závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa – 

pojmom závažné ochorenie sa označujú ocho- 

renia v zmysle definícií podľa OPPPD. 

(Pripoistenie sa vzťahuje aj na maloletého Pois- 

teného.) 

45. Zlomenina – strata súvislosti kosti alebo naru- 

šenie pôvodného tvaru kosti. Zlomenina vzniká 

následkom pôsobenia priamej úrazovej sily na 

kostnú štruktúru alebo nepriameho úrazového 

deja namiereného voči blízkej oblasti cestou pre- 

ťaženia alebo nadmerného ohybu. 

 

Článok 2 – Predmet Poistnej zmluvy 

1. Predmetom Poistnej zmluvy je záväzok Poistiteľa 

poskytnúť Poistné plnenie, ak nastane Poistná 

udalosť a záväzok Poistníka platiť Poistné. 

2. Na účely poistenia ŽIVOT (ďalej len „poistenie 

ŽIVOT“) sa Poistnou udalosťou rozumie: 

a) dožitie sa Konca poistenia Poisteným, 

b) smrť Poisteného - ak nastane počas Poistnej 

doby, 

c) smrť Úrazom Poisteného - podľa OPPP, 

d) trvalé následky Úrazu Poisteného podľa 

OPPP, prípadne OPPPD, ak je v čase Poist- 

nej udalosti Poistený maloletý, 

e) trvalé následky Úrazu Poisteného Dieťaťa 

podľa OPPPD, 

f) Závažné ochorenie Poisteného podľa OPPP, 

prípadne OPPPD, ak je v čase Poistnej uda- 

losti Poistený maloletý, 

g) Závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa pod- 

ľa OPPPD, 

h) Zlomenina následkom Úrazu Poisteného 

podľa OPPP, 

ak v Poistnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

3. Poistenie sa týka Poistných udalostí, ktoré nasta- 

nú počas Poistnej doby. Platnosť poistenia nie je 

obmedzená miestom, kde Poistná udalosť nastala. 

Článok 3 – Poistené osoby a Poistné riziká 

1. Na Poisteného sa vzťahujú nasledujúce Poistné 

riziká, ak boli dohodnuté (Hlavné poistenie): 

a) riziko dožitia sa Konca poistenia, 

b) riziko smrti počas Poistnej doby. 

2. Na Poisteného sa vzťahujú aj nasledujúce Poistné 

riziká, ak boli dohodnuté v poistnej zmluve 

(pripoistenia Poisteného): 

a) smrť Úrazom Poisteného (len plnoletý Poiste- 

ný), 

b) trvalé následky Úrazu Poisteného podľa OPPP, 

prípadne OPPPD, ak je v čase Poistnej udalosti 

Poistený maloletý, 

c) závažné ochorenie maloletého Poisteného pod- 

ľa OPPPD, 

d) závažné ochorenie plnoletého Poisteného pod- 

ľa OPPP, 

e) zlomenina následkom Úrazu Poisteného podľa 

OPPP. 

3. Na Poistené Dieťa sa vzťahujú nasledujúce Poist- 

né riziká, ak boli dohodnuté v poistnej zmluve 

(pripoistenia Poistených Detí): 

a) trvalé následky Úrazu Poisteného Dieťaťa podľa 

OPPPD, 

b) závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa podľa 

OPPPD. 

4. Pripoistenia Poistených Detí sa vzťahujú na všetky 

Deti Poisteného, vrátane Detí, ktoré sa narodia po- 

čas Poistnej doby, alebo ktoré budú počas Poistnej 

doby zverené Poistenému do náhradnej osobnej 

starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, alebo 

ktoré budú Poisteným v Poistnej dobe osvojené na 

základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

5. Vstupný vek Poisteného sa pre účely poistenia 

ŽIVOT určí ako skutočný vek k Začiatku poistenia. 

Článok 4 – Poistná zmluva 

1. Poistná  zmluva  a všetky právne úkony spojené  s 

poistením ŽIVOT musia mať vždy písomnú formu, 

ak nie je ďalej ustanovené inak. 

2. Súčasťou Poistnej zmluvy sú písomné odpovede 

Poistníka a Poisteného na písomné otázky Poisti- 

teľa alebo vyhlásenie Poistníka alebo Poisteného 

týkajúce sa dojednávaného poistenia. V prípade, 

ak Poistený alebo Poistník uvedie nepravdivé, ale- 

bo neúplné odpovede na otázky, alebo vyhlásenie 

Poistníka alebo Poisteného je nepravdivé, je Pois- 

titeľ oprávnený za splnenia ďalších predpokladov 

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka  

odstúpiť od Poistnej zmluvy alebo Poistné plnenie 

odmietnuť. V prípade, ak Poistený alebo Poistník 

uvedie nepravdivé, alebo neúplné odpovede na 

otázky, alebo vyhlásenie Poistníka alebo 

Poisteného je nepravdivé, je Poistiteľ oprávnený 

Poistné plnenie primerane znížiť za podmienok 

uvedených v týchto VPP, alebo ak je z dôvodu 

nepravdivých alebo neúplných odpovedí alebo 

nepravdivého vyhlásenia nesprávne stanovená 

výška Poistných súm, je Poistiteľ oprávnený 

Poistné sumy s ohľadom na opravu nesprávneho 
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údaju jednostranne upraviť. Určenie novej výšky 

Poistných súm je účinné od prvého dňa  nasledujú- 

ceho kalendárneho mesiaca. 

3. Súhlas Poisteného Dieťaťa, prípadne maloletého 

Poisteného a v čase, keď Poistené Dieťa, prípadne 

Poistený ešte nie je plnoletý, súhlas jeho Zákonné- 

ho zástupcu s uzatvorením Poistnej zmluvy musí 

byť Poistiteľovi udelený najneskôr pri uplatnení práv 

vyplývajúcich z Poistnej udalosti Poisteným Dieťa- 

ťom, prípadne maloletým Poisteným alebo jeho Zá- 

konným zástupcom (podľa § 794 ods. 2 

Občianskeho zákonníka). 

4. Ak súhlas maloletého Poisteného s uzavretím Po- 

istnej zmluvy nebude daný do nastania Poistnej 

udalosti smrť Poisteného, Poistiteľ vyplatí Poistné 

plnenie vo výške Kapitálovej hodnoty poistnej 

zmluvy. 

 

Článok 5 – Uzavretie poistnej zmluvy 
(1) Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. 

Poistná zmluva je uzavretá, ak je návrh poistnej 
zmluvy prijatý (podpísaný) poistníkom do 1 mesiaca 
odo dňa, kedy mu bol predložený zástupcom 
poisťovne alebo ak je v tejto lehote prijatý 
uhradením poistného vo výške uvedenej v návrhu 
poistnej zmluvy; uhradením poistného sa rozumie 
pripísanie platby poistného na účet poisťovne.  

(2) V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy 
prostriedkami diaľkovej komunikácie aj pre účely 
uzatvárania poistnej zmluvy, poisťovňa môže 
predložiť poistníkovi návrh na uzavretie poistnej 
zmluvy prostredníctvom takto dohodnutého 
prostriedku elektronickej komunikácie. Poistníkovi 
je v takom prípade prostredníctvom prostriedku 
elektronickej komunikácie doručená spolu s 
návrhom poistnej zmluvy aj súvisiaca zmluvná 
dokumentácia (najmä predzmluvné informácie a 
poistné podmienky). Poistník vyjadrí svoj súhlas s 
návrhom poistnej zmluvy a poistnú zmluvu uzavrie 
zaplatením poistného vo výške a podľa podmienok 
uvedených v návrhu poistnej zmluvy (zaplatením 
poistného sa rozumie pripísanie poistného vo výške 
uvedenej v poistnej zmluve na bankový účet 
poisťovateľa). Na prijatie návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy je potrebné zaplatiť poistné 
uvedené v návrhu poistnej zmluvy najneskôr do 15 
kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu 
poistnej zmluvy prostriedkami diaľkovej 
komunikácie. V prípade, že poistné nebude 
zaplatené v lehote uvedenej v predchádzajúcej 
vete, platnosť návrhu poistnej zmluvy zaniká a 
poistná zmluva nebude uzavretá a poistné bude 
vrátené.  

 

Článok 6 – Poistná doba 

1. Poistenie začína o 00:00 hod. dňa dojednaného 

ako Začiatok poistenia. Začiatkom poistenia je prvý 

deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí Poistnej 

zmluvy, pokiaľ nebolo účastníkmi dohodnuté inak, 

najskôr však deň uzavretia Poistnej zmluvy. 

2. Pri poisteniach dojednaných na presne stanovenú 

Poistnú dobu poistenie končí o 00:00 hod. dňa do- 

jednaného ako Koniec poistenia. 

3. Ak narodenie Poisteného Dieťaťa alebo právo- 

platnosť rozhodnutia súdu, ktorým bolo Poisteným 

osvojené alebo zverené Poistenému do náhradnej 

osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostli- 

vosti nastalo v priebehu Poistnej doby, poistenie 

ŽIVOT začína najskôr touto udalosťou a končí dňom 

dožitia sa 18. roku veku, najneskôr však dňom 

Konca poistenia. 
 

Článok 7 – Skúmanie Poistného rizika 

1. Poistník a Poistený sú povinní predložiť Poistite- 

ľom požadované podklady pre skúmanie Poistné- 

ho rizika najneskôr v lehote 40 dní od okamihu 

podpisu Poistnej zmluvy Klientom, resp. 

Poistníkom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 

2. Poistiteľ je na základe údajov obsiahnutých v Po- 

istnej zmluve, z podkladov predložených Klientom 

resp. Poistníkom v zmysle bodu 1 tohto článku, ale- 

bo z údajov zistených v súlade so zákonom z iných 

zdrojov, oprávnený vypovedať Poistnú zmluvu, v 

súlade s článkom 17. Ustanovenia článku 16 týchto 

VPP týmto nie sú dotknuté a použijú sa bez výhrad. 

3. Poistiteľ je na základe údajov obsiahnutých v Po- 

istnej zmluve, z podkladov predložených Klientom 

resp. Poistníkom v zmysle bodu 1 tohto článku, 

alebo z údajov zistených v súlade so zákonom     z 

iných zdrojov vzhľadom na Poistné riziko, opráv- 

nený jednostranne upraviť výšku Poistných súm. 

Zmena výšky Poistných súm je účinná od prvého 

dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 

vydaní novej poistky Poistiteľom. Poistiteľ doručí 

novú poistku Poistníkovi. Ustanovenia článku 18 

ods. 14 až 18 platia primerane.  

4. Poistník je oprávnený požiadať o zmenu GPS pre 

smrť písomnou žiadosťou. 

5. Poistiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek 

návrh na zvýšenie GPS pre smrť po preskúmaní 

Poistného rizika. 

6. Poistiteľ nie je viazaný výškou GPS pre smrť uve- 

denou v Poistnej zmluve t. j. môže upraviť výšku 

GPS pre smrť aj v nižšom ako žiadanom rozsahu. 

7. V prípade súhlasu Poistiteľa so zvýšenou GPS pre 

smrť, je táto účinná prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 

k vydaniu novej poistky s upravenou výškou GPS 

pre smrť. Poistiteľ doručí novú poistku bez zbytoč- 

ného odkladu Poistníkovi. 

8. Súčasťou žiadosti o zvýšenie GPS pre smrť sú vy- 
hlásenia Poisteného alebo dotazník. V prípade, ak 
Poistený alebo Poistník uvedie nepravdivé, alebo 
neúplné odpovede na otázky v dotazníku, alebo 
vyhlásenie Poistníka alebo Poisteného obsiahnuté v 
žiadosti o zvýšenie GPS pre smrť je nepravdivé, má 
Poistiteľ právo na odstúpenie od zmluvy v časti 
týkajúcej sa novej GPS pre smrť alebo na odmiet- 
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nutie poistného plnenia podľa ustanovení článku 15 
bodov 2 a 3 alebo na postup podľa článku 18. 

Článok 8 – Osoby s právom na Poistné 

plnenie 

1. Osobami s právom na Poistné plnenie sú: 

a) Poistený, ak nastane akákoľvek Poistná udalosť 

s výnimkou smrti Poisteného, ak sa zmluvné 

strany nedohodli inak. 

b) Osoby určené a identifikované Poistníkom pre 

všetky Poistné plnenia podľa Poistnej zmluvy   

v prípade smrti Poisteného (Oprávnená osoba). 

c) Poistené Dieťa v prípade pripoistení Poistených 

Detí. 

2. Fyzická osoba musí byť identifikovaná menom a 

priezviskom a minimálne jedným ďalším údajom 

(dátum narodenia, rodné číslo, vzťahom k Poistní- 

kovi alebo k Poistenému atď.), ktorý zabezpečí jej 

nezameniteľnosť s inou osobou. Právnická osoba 

musí byť identifikovaná názvom, sídlom a identifi- 

kačným číslom právnickej osoby. 

Článok 9 – Predbežné krytie 

1. Na ochranu Poisteného v období od uzatvorenia 

Poistnej zmluvy do Začiatku poistenia poskytuje 

Poistiteľ predbežné krytie. 

2. Predbežné krytie začína o 00:00 hod. nasledujúce- 

ho dňa po uzatvorení Poistnej zmluvy. 

3. Predbežné krytie končí: 

a) začiatkom poistenia, 

b) dňom vypovedania Poistnej zmluvy Poistiteľom 

alebo Poistníkom, 

c) dňom odstúpenia od Poistnej zmluvy zo strany 
Poistníka alebo Poistiteľa, 

d) uplynutím 2 mesiacov od uzatvorenia Poistnej 

zmluvy,a to skutočnosťou, ktorá nastane 
skôr. 

4. Poistiteľ poskytuje predbežné krytie do výšky GPS 

pre smrť a iba na Poistnú udalosť smrť Poisteného 

následkom Úrazu. Poistiteľ neposkytuje predbež- 

né krytie na pripoistenia, ak sú dohodnuté. 

5. Na poskytovanie predbežného krytia sa primerane 

použijú články 9, 14 až 18 VPP. 

Článok 10 – Poistné plnenie 

1. Ak nastane Poistná udalosť: 

a) poskytne Poistiteľ Poistné plnenie vo výške ur- 

čenej v Poistnej zmluve, s výnimkami uvedený- 

mi v ďalších bodoch tohto článku. Ustanovenia 

článkov 14 až 18 týchto VPP týmto článkom nie 

sú dotknuté, 

b) v prípade smrti Poisteného do uplynutia: 

- 6 mesiacov od Začiatku poistenia následkom 

choroby, ktorej príznaky sa prejavili pred uzav- 

retím Poistnej zmluvy, alebo 

- 2 rokov od Začiatku poistenia, s výnimkou 

smrti Poisteného následkom Úrazu (ak súčas- 

ťou Poistnej zmluvy nie je vyhlásenie Poistené- 

ho o zdravotnom stave, povolaní a záľubách ani 

dotazník), 

vyplatí Poistiteľ Oprávnenej osobe Poistné pl- 

nenie vo výške zaplateného Poistného - ak 

Pomer rozdelenia poistného bol po celú dobu od 

Začiatku poistenia po vznik Poistnej udalosti 

100% pre Kapitálovú časť poistného a ani v 

tomto období nedošlo k žiadnemu presunu do 

investičnej časti poistenia. 

V ostatných prípadoch Poistiteľ vyplatí Opráv- 

nenej osobe Poistné plnenie vo výške Kapitálo- 

vej hodnoty poistnej zmluvy, 

c) smrť Poisteného, ktorý bol v čase uzavretia Po- 

istnej zmluvy maloletý, vyplatí Poistiteľ Poistné 

plnenie vo výške: 

- určenej v Poistnej zmluve, ak bol daný súhlas 

Poisteného alebo jeho zákonného zástupcu s 

uzavretím Poistnej zmluvy do vzniku Poistnej 

udalosti, 

- Kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy, ak nebol 

daný súhlas Poisteného alebo jeho zákonného 

zástupcu s uzavretím Poistnej zmluvy do vzniku 

Poistnej udalosti. 

2. Poistiteľ je povinný poskytnúť Poistné plnenie v sú- 

lade s podmienkami dohodnutými v Poistnej zmlu- 

ve, a to buď vo forme jednorazového plnenia alebo 

vo forme dôchodku. 

3. Osoba, ktorej vzniklo právo na Poistné plnenie, je 

bez zbytočného odkladu Poistiteľovi povinná pred- 

ložiť originály alebo Overené kópie dokladov po- 

trebných pre výplatu Poistnej sumy alebo dôchod- 

ku, a to najmä: 

V prípade poistnej udalosti smrť Poisteného: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie Poistnej udalosti, 

b) lekárom vyplnený list o prehliadke mŕtveho, 

c) úmrtný list, pitevnú správu - ak bola prevedená 
súdna pitva, 

d) správu o výsledku vyšetrovania príslušného or- 

gánu - ak sa vykonáva vyšetrovanie okolností 

nastania smrti Poisteného, 

e) iné doklady - podľa toho, aké doklady Poistiteľ v 

konkrétnom prípade požaduje. 

V prípade poistnej udalosti trvalé následky, 

Závažné ochorenia alebo Zlomenina následkom 

Úrazu Poisteného: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie Poistnej udalosti, 

b) zdravotná dokumentácia obsahujúca skutoč- 

nosti potrebné na preukázanie vzniku Poistnej 

udalosti, 

c) správu o výsledku vyšetrovania príslušného or- 

gánu - ak sa vykonáva vyšetrovanie okolností 

Úrazu Poisteného, 

d) iné doklady - podľa toho, aké doklady Poistiteľ v 

konkrétnom prípade požaduje. 

V prípade poistnej udalosti trvalé následky Úrazu 

alebo Závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa 

alebo maloletého Poisteného: 

K tlačivám, uvedeným v predchádzajúcom bode je 

potrebné doložiť: 
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a) vyplnené tlačivo – Súhlas s uzatvorením Po- 

istnej zmluvy v prospech Poisteného Dieťaťa 

alebo maloletého Poisteného v zmysle článku 

4 bodu 3 týchto VPP s Overeným podpisom 

Poisteného Dieťaťa alebo Zákonného 

zástupcu, ak tento súhlas nebol udelený skôr, 

b) vyplnené tlačivo – Čestné vyhlásenie Poistené- 

ho s Overeným podpisom; obsahom Čestného 

vyhlásenia je vyhlásenie Poisteného, že v čase 

vzniku Poistnej udalosti bol Zákonným zástup- 

com Poisteného Dieťaťa, nebol súdom pozba- 

vený rodičovských práv a rodičovské práva mu 

vo vzťahu k Poistenému Dieťaťu neboli obme- 

dzené alebo pozastavené, 

c) rodný list Poisteného Dieťaťa alebo súdne roz- 

hodnutie o zverení Poisteného Dieťaťa do sta- 

rostlivosti Poisteného. 

Dostatočnosť a dôveryhodnosť predkladaných lis- 

tín je Poistiteľ oprávnený posúdiť podľa vlastného 

uváženia. 

4. Ak Oprávnená osoba Poistiteľovi nepredloží dokla- 

dy špecifikované v bode 3 tohto článku, Poistiteľ 

nevyplatí Poistnú sumu, prípadne nezačne s výpla- 

tou dôchodku. 

5. Poistiteľ je oprávnený započítať si všetky dlžné 

sumy Poistného so splatným Poistným plnením. 

Poistné plnenie bude znížené o dlžné Poistné bez 

predchádzajúceho upozornenia. 

6. V prípade, ak je osobou s právom na Poistné pl- 

nenie podľa článku 7 maloletý, Poistiteľ vypláca 

Poistné plnenie výhradne bezhotovostne na aký- 

koľvek bankový alebo poistný produkt, ktorého 

vlastníkom je maloletý. 

7. Bez ohľadu na akékoľvek iné podmienky 
dohodnuté podľa tejto zmluvy, poisťovňa nie je 
povinná poskytnúť akékoľvek plnenie alebo platbu 
ani poskytnúť službu alebo prospech žiadnej osobe 
v rozsahu, v akom by takéto plnenie, platba, 
služba, prospech a/alebo akýkoľvek obchod alebo 
činnosť tejto osoby porušila platné sankcie, 
obchodné, finančné embargá alebo ekonomické 
sankcie, zákony alebo nariadenia, ktoré sú priamo 
uplatniteľné na poisťovňu. Uplatniteľné sankcie sú 
najmä: (i) miestne sankcie v zmysle platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky; (ii) 
sankcie prijaté Európskou úniou; (iii) sankcie prijaté 
Organizáciou Spojených národov (OSN); (iv) 
sankcie prijaté Spojenými štátmi americkými (USA) 
a/alebo (v) akékoľvek ďalšie sankcie, ktoré sa 
vzťahujú na poisťovňu. 

Článok 11– Čakacia doba 

Poistnou udalosťou nie je, ak: 

Závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa alebo malole- 

tého Poisteného nastane do 3 mesiacov od Začiatku 

poistenia Závažného ochorenia. V prípade Poistené- 

ho Dieťaťa, narodeného počas Poistnej doby sa leho- 

ta 3 mesiacov počíta od narodenia. V prípade Pois- 

teného Dieťaťa zvereného Poistenému do náhradnej 

osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, 

alebo ktoré bolo Poisteným v Poistnej dobe osvojené, 

sa lehota počíta od právoplatnosti rozhodnutia súdu. 

Článok 12 – Poistné a platenie Poistného 

1. Výška Poistného je dohodnutá v Poistnej zmluve. 

2. Poistné sa platí buď jednorazovo na celú dohodnu- 

tú Poistnú dobu (ďalej len „jednorazové Poistné“), 

alebo vo forme pravidelných splátok za dohodnuté 

Poistné obdobia (ďalej len „bežné Poistné“). Bežné 

Poistné sa platí počas celej Doby platenia poist- 

ného. 

3. Bežné Poistné je možné platiť: 

a) mesačne – Poistné obdobie je jeden mesiac, 

b) štvrťročne – Poistné obdobie je jeden štvrťrok, 

c) polročne – Poistné obdobie je jeden polrok, 

d) ročne – Poistné obdobie je jeden rok. 

Zmenu frekvencie platenia Poistného, t. j. zmenu 

Poistného obdobia možno vykonať len s účinnos- 

ťou ku dňu výročia Začiatku poistenia. 

4. Poistné je splatné vopred. Ak nebolo v Poistnej 

zmluve dohodnuté inak, je bežné Poistné splatné v 

prvý deň Poistného obdobia, s výnimkou prvého 

Poistného, ktoré je splatné podpisom Poistnej 

zmluvy Klientom. Jednorazové Poistné je splatné 

dňom podpisu Poistnej zmluvy Klientom. Za dátum 

úhrady sa považuje deň, keď bolo Poistné pripísa- 

né na účet Poistiteľa s variabilným symbolom urče- 

ným Poistiteľom. 

5. Pomer rozdelenia poistného na Kapitálovú a In- 

vestičnú časť poistného určuje Poistník pri uza- 

tvorení Poistnej zmluvy. Počas trvania Poistnej 

zmluvy sa môže tento pomer zmeniť na základe 

písomnej žiadosti Poistníka doručenej Poistiteľovi. 

Zmena Pomeru rozdelenia poistného počas trva- 

nia Poistnej zmluvy je účinná prvým pracovným 

dňom nasledujúcom po pracovnom dni doručenia 

žiadosti, ak tento pracovný deň pripadne na prvý 

kalendárny deň v mesiaci, zmena Pomeru rozdele- 

nia poistného sa vykoná najbližší nasledujúci pra- 

covný deň. 

6. Poistiteľ  je  oprávnený   znížiť   Poistné   plnenie o 

sumu prípadných nedoplatkov Poistného; prí- 

padné preplatky Poistného budú využité na úhradu 

Poistného za ďalšie Poistné obdobia alebo budú 

Poistníkovi na základe písomnej žiadosti vrátené. 

7. Ak Poistník dlhuje Poistné za viac Poistných obdo- 

bí a naposledy zaplatené Poistné nepostačuje na 

úhradu celej sumy dlžného Poistného, bude Poisti- 

teľ vyrovnávať dlžné Poistné v časovom slede 

tak,ako malo byť Poistné platené, t. j. uhradí sa 

Poistné v poradí od najstaršieho dátumu splatnosti. 
 

Článok 13 – Mimoriadne poistné 

1. Mimoriadne poistné môže Poistník zaplatiť kedy- 

koľvek počas Poistnej doby, a to na základe žia- 

dosti o Mimoriadne poistné. Po vykonaní platby 

Mimoriadneho poistného vyhotoví a zašle Poistiteľ 

Poistníkovi zmenovú poistku, ktorá sa považuje za 

dodatok k uzatvorenej Poistnej zmluve. Mimo- 
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riadne poistné pri bežnom Poistnom môže Poistník 

zaplatiť už pri uzatvorení Poistnej zmluvy, v tomto 

prípade nie je potrebná žiadosť o Mimoriadne po- 

istné. 

2. Poistník je povinný vykonať úhradu Mimoriadne- 

ho poistného na účet, na ktorý sa zasiela Poistné 

a identifikovať ho uvedením variabilného symbolu, 

ktorým je číslo poistky. 

3. Na Mimoriadne poistné sa vzťahuje Pomer rozde- 

lenia poistného účinného v čase alokácie Mimo- 

riadneho poistného, ak nebolo dohodnuté inak. 

4. Pokiaľ vykoná Poistník žiadosť o Mimoriadne 

poistné pri uzavretí Poistnej zmluvy 

s jednorazovým Poistným, alokácia 

Mimoriadneho poistného sa vykoná na druhý 

kalendárny deň (ak sa jedná o pracovný deň) 

v nasledujúcom mesiaci. 

5. Poistiteľ vykoná alokáciu Mimoriadneho poistného 

v pracovný deň nasledujúci po pracovnom dni pri- 

jatia Mimoriadneho poistného, t. j. po dni doručenia 

žiadosti Poistiteľovi a pripísania Mimoriadneho po- 

istného na účet podľa bodu 2 tohto článku. Ak deň 

alokácie pripadne na prvý kalendárny deň v mesia- 

ci, dôjde k alokácii Mimoriadneho poistného v naj- 

bližší nasledujúci pracovný deň. 

Alokáciou  Mimoriadneho   poistného   dochádza 

k prepočtu PS pre dožitie. 

6. Zaplatením Mimoriadneho poistného nie je dotknu- 

tá povinnosť platiť Poistné dohodnuté Poistnou 

zmluvou. 

7. Poistiteľ má právo na určenie minimálnej a maxi- 

málnej výšky Mimoriadneho poistného. 
 

Článok 14 - Mimoriadny výber 

1. Mimoriadny výber je nárok Poistníka na výber časti 

Kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy. 

2. Podmienkou na realizáciu mimoriadneho výberu je 

doručenie písomnej žiadosti Poistníka na adresu 

Poistiteľa, ktorá musí obsahovať: 

a) číslo poistky, 

b) požadovanú výšku mimoriadneho výberu, 

c) číslo účtu, na ktorý má byť mimoriadny výber 

poukázaný, 

d) Overený podpis Poistníka, 

za splnenia podmienok podľa bodu 6 tohto článku. 

3. Poistiteľ vykoná dealokáciu Podielových jednotiek 

v pracovný deň nasledujúci po pracovnom dni pri- 

jatia žiadosti o mimoriadny výber. Ak deň dealo- 

kácie pripadne na prvý kalendárny deň v mesiaci, 

dôjde k dealokácii Podielových jednotiek v najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 

4. Mimoriadny výber bude realizovaný z kapitálo- 

vých hodnôt Investičnej časti poistenia a 

Kapitálovej časti poistenia podľa ich aktuálneho 

pomeru v čase dealokácie. 

5. Realizáciou mimoriadneho výberu dochádza k zní- 

ženiu Kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy a pre- 

počtu PS pre dožitie. 

6. Mimoriadny výber možno vykonať len vo výške: 

- pri ktorej neklesne PS pre dožitie pod sumu sta- 

novenú Poistiteľom, 

- pri ktorej neklesne kapitálová hodnota pod hod- 

notu stanovenú Poistiteľom. 

7. V prípade mimoriadneho výberu je Kapitálová 

hodnota poistnej zmluvy znížená o hodnotu rovnú 

podielu mimoriadneho výberu a 95% pri bežnom 

Poistnom, resp. 98% pri jednorazovom Poistnom. 

 

Článok 15 – Dôsledky neplatenia 

Poistného 

1. Ak Poistné za prvé Poistné obdobie alebo jedno- 

razové Poistné nebolo zaplatené do troch mesia- 

cov od jeho splatnosti, poistenie zaniká márnym 

uplynutím tejto lehoty. Poistenie zanikne aj tým, že 

Poistné za ďalšie Poistné obdobie (následné Poist- 

né) nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 

doručenia výzvy Poistiteľa na jeho zaplatenie, a to 

uplynutím posledného dňa tejto lehoty. To isté platí 

aj v prípade, ak bola zaplatená len časť Poistného. 

2. Ustanovenie bodu 1 tohto článku sa nepoužije, ale 

poistenie sa automaticky zmení na poistenie so 

zníženými Poistnými sumami (redukcia Poistných 

súm) a to v prípade, že znížená PS pre dožitie nie 

je nižšia ako 1000 Eur a zároveň kapitálová hodnota 

Investičnej časti poistenia nesmie klesnúť pod 0 

Eur. S redukciou Poistných súm zaniká povinnosť 

platiť ďalšie Poistné a zároveň zanikajú všetky 

existujúce pripoistenia. 

3. V prípade, ak po vykonanej redukcii (zániku povin- 

nosti platiť Poistné) dôjde k zaplateniu Poistného, 

budú tieto preplatky na Poistnom vrátené na účet 

Poistníka podľa vnútorných predpisov Poistiteľa. 

4. Ak by zmena v odseku 2 tohto článku znamenala, 

že znížená PS pre dožitie je nižšia ako minimálna 

hodnota stanovená Poistiteľom alebo kapitálová 

hodnota Investičnej časti poistenia je pod hodno- 

tou stanovenou Poistiteľom, tak bude poistenie 

zrušené s výplatou odkupnej hodnoty Poistníkovi, 

ak je na túto odkupnú hodnotu nárok. 

5. Ak dôjde k vyplateniu odkupnej hodnoty z dôvodu 

zániku poistenia ŽIVOT pre neplatenie Poistného, 

pričom následne vyjde najavo, že došlo k Poistnej 

udalosti smrť Poisteného, Poistiteľ môže neopráv- 

nene vyplatenú odkupnú hodnotu započítať na 

Poistné plnenie alebo na iné plnenie Oprávnenej 

osobe. V tomto prípade bude vyplatené Poistné pl- 

nenie len vo výške, prevyšujúcej sumu vyplatenej 

odkupnej hodnoty. 

 

Článok 16 – Zánik poistenia 

1. Poistiteľ má právo na Poistné za dobu do Konca 

poistenia. 

2. Poistiteľ má právo odstúpiť od Poistnej zmluvy, ak 

Poistník alebo Poistený uvedie nepravdivé, alebo 

neúplné odpovede na otázky pri uzatváraní Po- 
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istnej zmluvy, alebo vyhlásenie Poistníka alebo 

Poisteného obsiahnuté v Poistnej zmluve je ne- 

pravdivé, pokiaľ by v prípade pravdivých a úplných 

odpovedí resp. pravdivého vyhlásenia Poistnú 

zmluvu neuzavrel. V prípade odstúpenia Poistite- 

ľa od Poistnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, 

je povinnosťou Poistiteľa vrátiť všetko zaplatené 

Poistné, znížené o náklady spojené s uzavretím 

Poistnej zmluvy a správou poistenia. Výška 

nákladov spojených s uzavretím Poistnej zmluvy 

a správou poistenia je uvedená v sadzobníku 

zverejnenom na internetovej stránke 

www.koop.sk v sekcii Povinné informácie. 

Zároveň sú Poistník a Poistený povinní vrátiť 

všetky vyplatené Poistné plnenia. 

3. Poistiteľ má právo odmietnuť vyplatiť Poistné plne- 

nie, ak Poistník alebo Poistený uvedie nepravdivé, 

alebo neúplné odpovede na otázky pri uzatváraní 

Poistnej zmluvy, alebo vyhlásenie Poistníka alebo 

Poisteného obsiahnuté v Poistnej zmluve   je 

nepravdivé,  pokiaľ  by  v  prípade  pravdivých  a 

úplných odpovedí resp. pravdivého vyhlásenia 

Poistnú zmluvu neuzavrel. Odmietnutím plnenia 

poistenie zanikne a Poistiteľ vráti Poistníkovi ne- 

spotrebovanú časť zaplateného bežného Poistné- 

ho (§ 803 ods. 2, 3 Občianskeho zákonníka). 

4. V prípade poistenia dojednaného prostriedkami 

diaľkovej komunikácie je poistník, ak je 

spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od poistenia 

bez uvedenia dôvodu, a to písomným oznámením 

o odstúpení v lehote do 14 kalendárnych dní odo 

dňa uzavretia poistenia a v prípade poistných 

zmlúv v oblasti životného poistenia, na základe 

ktorých sa poskytujú finančné služby v oblasti 

životného poistenia do 30 dní odo dňa, keď 

spotrebiteľ bol informovaný o uzavretí zmluvy na 

diaľku. 

Článok 17 – Výpoveď poistenia 

1. Poistnú zmluvu môže písomne vypovedať Poist- 

ník alebo Poistiteľ do dvoch mesiacov od uzavretia 

Poistnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Vý- 

povedná doba je osemdňová a začína plynúť od 

nasledujúceho dňa po jej doručení druhej zmluvnej 

strane. V tomto prípade Poistiteľ vráti Poistníkovi 

nespotrebovanú časť zo zaplateného Poistného, 

zníženého o náklady spojené s uzavretím Poistnej 

zmluvy a správou poistenia. 

2. Poistiteľ a Poistník sa ďalej dohodli, že po uplynutí 

dvoch mesiacov od uzavretia Poistnej zmluvy 

môže Poistník vypovedať Poistnú zmluvu, a to 

písomnou žiadosťou doručenou Poistiteľovi, ktorá 

nadobudne účinnosť nasledujúci deň po doručení 

písomnej žiadosti Poistiteľovi, pričom poistenie 

skončí o 00:00 hod. dňa, v ktorom žiadosť nado- 

budla účinnosť. 

3. Žiadosť o zrušenie  Poistnej  zmluvy  Poistníkom 

v zmysle bodov 1 a 2 tohto musí obsahovať Ove- 

rený podpis Poistníka, inak je takáto výpoveď ne- 

platná a Poistiteľ nebude na ňu prihliadať. 

4. So žiadosťou o zrušenie poistenia ŽIVOT podľa 

bodu 2 má Poistník právo písomne požiadať Po- 

istiteľa o výplatu odkupnej hodnoty. Poistník v žia- 

dosti o výplatu odkupnej hodnoty uvedie číslo účtu 

spolu s kódom banky, na ktorý má Poistiteľ odkup- 

nú hodnotu vyplatiť. 

5. Odkupná hodnota je: 

- pri jednorazovom Poistnom 98% z Kapitálovej 

hodnoty Poistnej zmluvy, 

- pri bežnom Poistnom  

a) počas prvých troch rokov trvania poistenia   

100% z Kapitálovej hodnoty Poistnej zmluvy, 

b) od štvrtého roku trvania poistenia 95% 

z Kapitálovej hodnoty Poistnej zmluvy. 
 

Článok 18 – Zmena poistenia 

1. Ak sa zmluvné strany dohodnú na zmene už uzav- 

retej Poistnej zmluvy, je Poistiteľ  povinný  plniť na 

základe zmenenej Poistnej zmluvy až z Poistných 

udalostí, ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti 

zmenenej Poistnej zmluvy (najskôr však o 00:00 

hod. prvého dňa účinnosti tejto zmeny). 

2. Poistník má právo požiadať o zmenu určenia 

Oprávnenej osoby až do vzniku Poistnej udalosti. 

Žiadosť o zmenu Oprávnenej osoby musí byť Pois- 

titeľovi predložená v písomnej forme, pričom zme- 

na nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti 

Poistiteľovi. V prípade, že Poistník nie je súčasne 

Poisteným, je na zmenu Oprávnenej osoby potreb- 

ný aj písomný súhlas Poisteného. 

3. Zmeny Poistnej zmluvy súvisiace so zmenou výšky 

GPS pre smrť alebo zmenou výšky bežného Poist- 

ného alebo zmenou pripoistení, je možné vykonať 

iba písomne, a to výlučne k prvému dňu v mesiaci, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Zmeny Poistnej zmluvy súvisiace so zmenou dĺž- 

ky Poistnej doby alebo zmenou dĺžky Doby plate- 

nia Poistného je možné vykonať iba písomne, a to 

výlučne ku dňu výročia Začiatku poistenia, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. V prípade, ak kapitálová hodnota Investičnej časti 

poistenia v ktoromkoľvek okamihu poistenia klesne  

pod hodnotu 0 Eur môže Poistiteľ jednostranne: 

- zmeniť Pomer rozdelenia poistného na 100% pre 

Kapitálovú časť poistného, 

- presunúť kapitálovú hodnotu Investičnej časti po- 

istenia do Kapitálovej časti poistenia. 

Ustanovenia článku 18 ods. 14 až 18 platia 

primerane.  

6. Poistník a Poistený sú povinní Poistiteľovi oznámiť 

najmä zmenu údajov súvisiacich so správou Poist- 

nej zmluvy, najmä zmenu mena a priezviska, zme- 

nu názvu, zmenu korešpondenčnej adresy, zmenu 

čísla účtu, z ktorého sa inkasuje Poistné, t.j. zmeny, 

ktoré nemajú vplyv na zmenu obsahu záväzkového 

vzťahu založeného Poistnou zmluvou. Tieto zme- 

ny Poistiteľ vykoná na základe ich jednostranného 

oznámenia Poistníkom alebo Poisteným, a nado- 

búdajú účinnosť dňom ich doručenia Poistiteľovi. 

http://www.koop.sk/
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7. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zmene osoby 

Poistníka v Poistnej zmluve, musí byť právny úkon 

smerujúci k takejto zmene schválený a podpísaný 

Poistníkom, Poisteným a novým Poistníkom. 

8. Automatická ochrana pred infláciou: 

a) ak je v Poistnej zmluve dohodnutá, tak pri 

bežnom Poistnom je automatická ochrana 

pred infláciou zabezpečená automatickým 

zvyšovaním Poistného, GPS pre smrť a 

Poistných súm pre pripoistenia ku dňu 

výročia Začiatku poistenia, 

b) pri vykonaní automatickej ochrany pred infláciou 

môže dôjsť k zmene PS pre dožitie, 

c) zvýšenie je realizované v závislosti od ročnej 

miery inflácie. Ak je ročná miera inflácie menšia 

ako 2 % p.a., tak je realizované zvýšenie o 2 %, 

d) automatické zvyšovanie Poistného sa 

nerealizuje v posledných piatich rokoch 

Poistnej doby a vykonáva sa maximálne do 

60. roku veku Poisteného, 

e) Poistné sumy sa zvyšujú maximálne do hodnôt 

stanovených Poistiteľom, 

f) ak Klient alebo Poistník nemá záujem o auto- 

matickú ochranu pred infláciou, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť Poistiteľovi písomne. Doru- 

čením oznámenia o tejto skutočnosti Poistiteľovi 

najneskôr do dvoch týždňov pred výročím 

Začiatku poistenia zaniká automatická ochrana 

pred infláciou. 

9. Pre účely ochrany zhodnotenia Investičnej časti 

poistenia Poistiteľ vykonáva každý pracovný deň 

zisťovanie kapitálovej hodnoty Investičnej časti 

poistenia (ďalej len „Ochranca výnosu“). V 

prípade, ak hodnota kapitálovej hodnoty 

Investičnej časti poistenia k tomuto dňu prevyšuje 

Investičnú časť poistného o percento  Ochrancu  

výnosu  určené v Poistnej zmluve a zároveň 

dosahuje minimálnu pevnú sumu v EUR určenú 

Poistiteľom, vykoná Poistiteľ presun prevyšujúcej 

hodnoty z Investičnej do Kapitálovej časti 

poistenia. 

10. Poistník má právo požiadať o zníženie Poistných 

súm (redukcia Poistných súm), a to bez povinnos- 

ti platiť ďalšie Poistné. S redukciou Poistných súm 

zanikajú všetky existujúce pripoistenia. 

11. Poistiteľ zmenu Poistnej zmluvy poistenia ŽIVOT 

nevykoná, ak by po tejto zmene znížená PS pre 

dožitie bola nižšia ako hodnota stanovená Poisti- 

teľom, alebo ak by kapitálová hodnota Investičnej 

časti poistenia klesla pod hodnotu stanovenú Pois- 

titeľom. Zníženie Poistných súm je účinné od prvé- 

ho dňa mesiaca nasledujúceho po vydaní novej 

poistky Poistiteľom. 

12. Realizáciou zmien poistenia podľa tohto článku do- 

chádza k zmene PS pre dožitie. O zmenách PS pre 

dožitie informuje Poistiteľ Poistníka raz ročne. 

13. Každá poistka obsahujúca nové určenie 

Poistného, Poistných súm alebo Poistných súm 

pre pripoistenia sa považuje za dodatok k Poistnej 

zmluve. 

14. Poistiteľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku 

poistného alebo podmienky poistnej zmluvy 

postupom podľa odseku 15 a 16 tohto článku. 

15. Poistiteľ má právo z vážneho objektívneho dôvodu 

v prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu 

určitú pre nasledujúce poistné obdobie 

jednostranne upraviť výšku poistného, pričom je 

povinný o tejto skutočnosti písomne informovať 

poistníka. Pokiaľ poistník so zmenou výšky 

poistného nesúhlasí, je oprávnený poistnú zmluvu 

s okamžitou účinnosťou bezplatne (nárok 

poisťovne na úhradu poistného ostáva nedotknutý) 

vypovedať. Právo poistníka vypovedať poistnú 

zmluvu podľa tohto odseku zaniká okamihom 

úhrady poistného v Poistiteľom upravenej výške, 

najneskôr však prvým dňom poistného obdobia, na 

ktoré sa vzťahuje jednostranná úprava poistného 

podľa tohto odseku. 

16. Poistiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu 

v prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu 

neurčitú pre nasledujúce poistné obdobie 

jednostranne upraviť výšku poistného dohodnutého 

v poistnej zmluve, pričom je povinný o tejto 

skutočnosti písomne informovať poistníka. Pokiaľ 

poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí je 

oprávnený poistnú zmluvu s okamžitou účinnosťou 

bezplatne (nárok poisťovne na úhradu poistného 

ostáva nedotknutý) vypovedať. Právo poistníka 

vypovedať poistnú zmluvu podľa tohto odseku 

zaniká okamihom úhrady poistného v Poistiteľom 

upravenej výške, najneskôr však prvým dňom 

poistného obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

jednostranná úprava poistného podľa tohto odseku. 

17. Poistiteľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť 

zmenu poistného podľa odseku 15 a 16 najneskôr 

10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

Dôvody zvýšenia je Poistiteľ povinný písomne 

oznámiť poistníkovi. Ustanovenie tohto odseku 

neplatí pre prípady zmluvne dohodnutej zmeny 

výšky poistného podľa odseku 8. 

18. O právach a povinnostiach poistníka podľa tohto 

článku je Poistiteľ povinný poistníka písomne 

informovať v oznámení o jednostrannej úprave 

poistnej zmluvy. 

19. Ustanovenia odsekov 14 až 18 platia primerane aj 

na zmenu sadzobníkov, cenníkov a zoznamov 

uvedených v týchto VPP s tým, že právo na 

výpoveď poistnej zmluvy poistníkovi zaniká prvým 

dňom poistného obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

jednostranná úprava poistného podľa tohto odseku. 

20. V prípade, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na 

odstúpenie od poistnej zmluvy uzatvorenej 

prostriedkami diaľkovej komunikácie má Poistiteľ 

právo na poistné do dňa doručenia písomného 

odstúpenia od poistnej zmluvy v prípade, ak 

spotrebiteľ v poistnej zmluve vyslovil svoj 

predchádzajúci súhlas s poskytovaním poistnej 

ochrany odo dňa označeného v poistnej zmluve 

ako začiatok poistenia. 
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Článok 19 – Obmedzenie Poistného 

plnenia 

1. V odôvodnených prípadoch je Poistiteľ oprávnený 

znížiť Poistné plnenie maximálne do výšky do 

50%: 

a) ak došlo k Poistnej udalosti v súvislosti s kona- 

ním, pre ktoré bol Poistený súdom právoplatne 

uznaný vinným z trestného činu, 

b) ak Poistený zomrel v súvislosti s konaním, kto- 

rým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo 

smrť, 

c) ak došlo k Poistnej udalosti v priamej alebo ne- 

priamej súvislosti: 

- s požitím alkoholu alebo omamných a návyko- 

vých látok, alebo liekov v dávkach nezodpove- 

dajúcich lekárskemu predpisu Poisteným alebo 

- s požitím alkoholu alebo omamných a návyko- 

vých látok, alebo liekov v dávkach nezodpove- 

dajúcich lekárskemu predpisu inou osobou. 

2. Ak bol podľa bodu 1a) tohto článku Poisteným ale- 

bo Oprávnenou osobou spáchaný trestný čin úmy- 

selne, a okolnosti prípadu to odôvodňujú, môže Po- 

istiteľ Poistné plnenie odmietnuť ho vyplatiť. 

3. Ak nastane smrť následkom samovraždy Poistené- 

ho, alebo pokusom o ňu: 

a) do piatich rokov od Začiatku poistenia, vyplatí 

Poistiteľ Poistné plnenie vo výške odkupnej hod- 

noty, 

b) po piatich rokoch trvania poistenia, vyplatí Pois- 

titeľ GPS pre smrť. Toto ustanovenie sa nevzťa- 

huje na prípady, keď došlo v priebehu posled- 

ných dvoch rokov pred samovraždou k zvýšeniu 

GPS pre smrť; v takomto prípade vyplatí Poisti- 

teľ GPS pre smrť, platnú pred zvýšením. 

4. V prípade, ak Poistná udalosť nastala: 

- v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrovou 

katastrofou, vojnovými udalosťami akéhokoľvek 

druhu, alebo účasti na vnútorných nepokojoch, 

- pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v pozem- 

ných, vzdušných, alebo vodných dopravných pros- 

triedkoch, 

- v lietadle - s výnimkou prípadu, ak k smrti Poiste- 

ného došlo v lietadle, ktorého použitie bolo schvá- 

lené pre leteckú dopravu a kde bol ako cestujúci, 

- v dôsledku epidémie alebo pandémie, 

- diagnostickými, terapeutickými alebo preventív- 

nymi a estetickými lekárskymi zásahmi, ktoré si 

Poistený vykoná alebo nechá vykonať na svojom 

tele; 

Poistiteľ vyplatí Oprávnenej osobe Poistné plnenie 

vo výške odkupnej hodnoty. 

5. Poistiteľ má právo znížiť Poistné plnenie v prípade 

vzniku Poistnej udalosti aj vtedy, ak: 

- za trvania Poistnej zmluvy došlo k zmene cha- 

rakteru vykonávanej práce, športovej činnosti, rizi- 

kového správania alebo záľub Poisteného, a táto 

zmena nebola nahlásená Poistiteľovi, 

- Poistený bol v čase uzavretia Poistnej zmluvy   v 

liečení s príznakmi choroby, ktorá bola príčinou 

Poistnej udalosti, 

- Poistený alebo Poistník uvedie nepravdivé, alebo 

neúplné odpovede na otázky pri uzatváraní Poist- 

nej zmluvy, alebo vyhlásenie Poistníka alebo Pois- 

teného obsiahnuté v Poistnej zmluve je nepravdivé 

a Poistiteľ túto skutočnosť zistil až po vzniku Poist-

nej udalosti a nemôže vykonať postup podľa článku 

15 bod 3. 

6. Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie resp. plnenie v sú- 

vislosti s Poistnou udalosťou vždy aspoň vo výške 

odkupnej hodnoty. 

Článok 20 – Informácie súvisiace 

s investovaním 

1. Základné informácie o Fonde, ktorý si Poistník zvo- 

lil a výnosoch budú Klientom dostupné na stránke 

www.koop.sk. 

2. Alokácia Investičnej časti poistného je nákup prís- 

lušného počtu Podielových jednotiek Poistníkom za 

Investičnú časť poistného pri použití aktuálnej ceny 

Podielovej jednotky, ktorá je platná v deň alokácie. 

3. Dealokácia Investičnej časti poistenia od Poistníka 

je predaj príslušného počtu Podielových jednotiek 

pri použití aktuálnej ceny Podielovej jednotky, ktorá 

je platná v deň dealokácie. 

4. Deň alokácie je: 

- začiatok Poistného obdobia pri bežnom Poistnom, 

- začiatok poistenia pri jednorazovom Poistnom, 

- pracovný deň nasledujúci po pracovnom dni prija- 

tia Mimoriadneho poistného podľa článku 12 bod 4 

týchto VPP. 

5. Deň dealokácie je: 

- deň Konca poistenia v prípade Poistnej udalosti 

dožitia sa konca Poistnej doby Poisteným, 

- deň nahlásenia Poistnej udalosti v prípade Poist- 

nej udalosti smrti Poisteného, pričom počet Podie- 

lových jednotiek sa určí ku dňu smrti Poisteného, 

- pracovný deň nasledujúci po pracovnom dni prija- 

tia žiadosti o mimoriadny výber Poistného Poistite- 

ľom podľa článku 13 bod 3 týchto VPP, 

- deň účinnosti zániku Poistnej zmluvy s právom na 

výplatu Odkupnej hodnoty v zmysle článku 14 bodu 

1 a článku 16 bodu 1, 2 týchto VPP. 

Článok 21 – Podiely na prebytkoch 

Poistného 

1. Poistník sa môže podieľať na prípadných pre- 

bytkoch Poistného, vypočítaných podľa poistno- 

-technických zásad Poistiteľa formou rozdelenia 

dodatočných investičných výnosov získaných z in- 

vestovania rezervy Kapitálovej časti poistenia. 

2. Poistiteľom určená časť podielov na prebytkoch 

Poistného bude pripisovaná priamo k rezerve Ka- 

pitálovej časti poistenia jedenkrát ročne na konci 

kalendárneho roka. 

3. Poistiteľom určená časť podielov na prebytkoch 

Poistného bude evidovaná vo forme vernostného 

http://www.koop.sk/
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bonusu, a bude pripísaná ku Kapitálovej hodnote 

poistnej zmluvy v prípade dožitia sa Konca poiste- 

nia Poisteným, ak nerozhodne Poistiteľ inak. 

Článok 22 – Oznamovacia povinnosť a 

doručovanie 

1. Každú zmenu adresy sú Poistník a Poistený po- 

vinní bezodkladne oznámiť Poistiteľovi. Poistený 

je povinný Poistiteľovi bezodkladne oznámiť každú 

zmenu charakteru vykonávanej práce, športovej 

činnosti, rizikového správania alebo záľub. 

2. Všetky písomnosti adresované Poistiteľovi doru- 

čované poštou, predložením v Banke alebo iným 

spôsobom, sa považujú za doručené dňom ich do- 

ručenia na adresu sídla Poistiteľa. 

Zásielka adresovaná a doručená osobe, ktorá za- 

stupuje Poistiteľa z titulu funkčného zaradenia a/ 

alebo splnomocnenia, sa považuje za doručenú 

Poistiteľovi. 

Písomnosti doručované poštou, odosielané Poisti- 

teľom, sa považujú za doručené adresátovi: 

- v tuzemsku na piaty deň po ich odoslaní Poistite- 

ľom, 

- v cudzine na siedmy deň po ich odoslaní Poistite- 

ľom. 

3. Písomnosti doručované Poistiteľovi Poistníkom 

alebo Poisteným musia obsahovať jeho Overený 

podpis, inak tieto písomnosti nenadobudnú ich do- 

ručením právne účinky voči Poistiteľovi. 

4. Písomnosti sa účastníkom poistenia doručujú spra- 

vidla na adresu trvalého pobytu (sídla), prípadne 

na inú nimi uvedenú korešpondenčnú adresu. 

5. Zmenu adresy alebo určenie korešpondenčnej ad- 

resy môže Poistník vykonať voči Poistiteľovi okrem 

písomnej formy aj telefonicky, faxom alebo pros- 

tredníctvom e-mailu. Na identifikáciu Poistníka pri 

zmene podľa predchádzajúcej vety a na účinnosť 

tejto zmeny je potrebné preukázanie totožnosti 

Poistníka prostredníctvom dvoch identifikačných 

údajov osoby (napr. meno a priezvisko Poistníka 

a jeho rodné číslo) a oznámenie jedného identifi- 

kačného údaju Poistnej zmluvy (druh poistenia, 

číslo poistky, Poistné, Poistná suma alebo Poistná 

doba). 

6. Zmena adresy alebo určenie korešpondenčnej 

adresy je účinné nasledujúcim dňom po doručení 

zmeny podľa odseku 5 tohto článku Poistiteľovi. 

7. Za zmenu adresy alebo určenie korešpondenčnej 

adresy sa považuje aj vykonanie takejto zmeny 

na predpísanom tlačive Banky za predpokladu, že 

sa o tejto zmene Poistiteľ dozvedel, pokiaľ Poist- 

ník neurčí inak. V tomto prípade nastáva účinnosť 

zmeny nasledujúcim kalendárnym dňom po dni 

zistenia zmeny Poistiteľom. 

8. Po účinnosti zmeny adresy alebo určení korešpon- 

denčnej adresy podľa odseku 5 a 7 vykonáva Po- 

istiteľ zasielanie akejkoľvek korešpondencie týka- 

júcej sa poistného vzťahu na novo zistenú adresu 

Poistníka. 

9. Poistiteľ nie je povinný v prípade neúspešného do- 

ručenia zásielky na novo zistenú adresu Poistníka 

vykonať doručovanie zásielky na pôvodnú adresu 

Poistníka. Účinky predpokladané zákonom a VPP 

nastávajú doručením na novú adresu Poistníka. 

10. Poistiteľ je oprávnený doručovať akúkoľvek písom- 

nosť prostredníctvom SMS správy zaslanej na te- 

lefónne číslo Poistníka uvedené v Poistnej zmluve. 

11. V prípade, ak Poistník zmení svoje telefónne číslo 

na predpísanom tlačive Banky, bude Poistiteľ vyko- 

návať doručovanie podľa bodu 10 tohto článku na 

nové telefónne číslo za predpokladu, že sa o zme- 

ne dozvedel. 

12. Pre potreby doručovania výzvy na zaplatenie 

omeškaného Poistného prostredníctvom SMS 

správy sa za deň doručenia považuje piaty deň od 

odoslania SMS správy Poistiteľom, za predpokla- 

du, že nedošlo k vráteniu odoslanej SMS správy 

Poistiteľovi ako nedoručiteľnej. 

13. Ustanovenia bodov 10 až 12 sa vzťahujú aj na do- 

ručovanie prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol 

Poistník v Poistnej zmluve, a internet bankingu 

účtu Poistníka, z ktorého je platené Poistné. 

14. Poisťovateľ má voči Poistníkovi právo na náhradu 

nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykoná- 

vaním práva na zaplatenie omeškaného Poistného 

(poštovné a iné administratívne náklady) voči 

Poistníkovi. 

15. Poistiteľ vypláca akékoľvek peňažné nároky 

Poistníka po zániku Poistnej zmluvy na účet 

uvedený v Poistnej zmluve. Ak dôjde k vráteniu 

týchto finančných prostriedkov Poistiteľovi, 

Poistiteľ ich vyplatí iným spôsobom len na 

požiadanie Poistníka. 

 

Článok 23 – Daňové povinnosti 

Podľa platného zákona o dani z príjmov sú od dane 

oslobodené plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z 

poistenia pre prípad dožitia určitého veku. 

 

Článok 24 – Spôsob vybavovania 

sťažností 
1. Sťažnosť je ústne alebo písomné podanie, ktorým 

sa poistený/poistník domáha ochrany svojich práv 
alebo právom chránených záujmov z dôvodu ich 
porušenia alebo ohrozenia konaním alebo 
nekonaním poistiteľa, upozorňuje na konkrétne 
nedostatky v súvislosti s uzavretou poistnou 
zmluvou.  

2. Sťažnosť musí byť riadne doručená poistiteľovi: 
a) na adresu sídla poisťovne,  
b) na ktorékoľvek obchodné miesto 
    poisťovne,  
c) emailom.  

3. Sťažnosť môže byť podaná aj ústne na 
ktoromkoľvek obchodnom mieste poistiteľa. Poistiteľ 
o prijatí ústne podanej sťažnosti spíše záznam, 
ktorý sťažovateľ potvrdí svojím podpisom.    
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4. 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. 

5.  Poistiteľ potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to 
sťažovateľ požiada.  

6.  Sťažovateľ je povinný na požiadanie poistiteľa 
doložiť bez zbytočného odkladu požadované 
doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo 
sťažovateľ nedoloží doklady, poistiteľ je oprávnený 
vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade, ak v 
stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví 
požadované náležitosti a doklady, nebude možné 
vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude 
odložená. 

7. Poistiteľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať 
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo 
dňa jej doručenia. V prípade sťažností náročnejších 
na prešetrenie, 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 a boli 
prijaté opatrenia na odstránenie vzniknutých 
nedostatkov a príčin ich vzniku. 

8. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť 
je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, 
ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

9. Pri opakovanej sťažnosti poistiteľ prekontroluje 
správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. 
Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená 
správne, poistiteľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že 
ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa 
prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, 
poistiteľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ak je poistníkom alebo poisteným spotrebiteľ, má podľa 
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov právo obrátiť sa na poistiteľa so 
žiadosťou o nápravu (sťažnosťou), ak nie je spokojný 
so spôsobom, ktorým poistiteľ vybavil jeho reklamáciu 
alebo ak sa domnieva, že poistiteľ porušil jeho práva. 
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho 
riešenia sporov napr. Slovenská asociácia poisťovní, 
Poisťovací ombudsman Bajkalská 19B, 821 
01  Bratislava, ak poistiteľ na žiadosť o nápravu 
odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 
dní odo dňa jej odoslania. 

12.  

Článok 25 – Záverečné ustanovenia 

1. Tieto VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 

01.01.2020. 

2. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Poist- 

níkom prípadne Poisteným a Poistiteľom odo dňa 

účinnosti týchto VPP sa riadia týmito VPP, pokiaľ v 

Poistnej zmluve nie je uvedené inak. 

3. Poisťovateľ spracúva osobné údaje 

poistníka/poisteného v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a ako aj naň nadväzujúcimi právnymi 

predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Poisťovňa poskytuje 

poistníkovi/poistenému pri podpise zmluvy 

informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov 

podľa všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov, vrátane informácií o jeho 

právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov 

je možné nájsť aj na webovej stránke Poisťovateľa.
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Osobitné poistné podmienky 

pre pripoistenia Poisteného (k 

VPP ŽIVOT) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia 

Poisteného k poisteniu ŽIVOT (ďalej len „OPPP“) 

upravujú právne vzťahy súvisiace s pripoistenia- 

mi, vznikajúcimi na základe Poistnej zmluvy, uzav- 

retej medzi Poistiteľom, Poistníkom a Poisteným, 

v rámci ktorej bolo dohodnuté pripoistenie trvalé 

následky Úrazu Poisteného, smrť Úrazom Poiste- 

ného, Zlomeniny následkom Úrazu alebo Závaž- 

né ochorenia Poisteného. 

2. OPPP tvoria popri Všeobecných poistných pod- 

mienkach pre poistenie ŽIVOT (ďalej len „VPP“) 

súčasť Poistnej zmluvy, a to v častiach, ktoré 

upravujú právne vzťahy medzi Poistiteľom a Po- 

istníkom, súvisiace s dohodnutými pripoisteniami 

Poisteného. 

3. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Poistnej zmlu- 

vy, v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy sú- 

visiace s dohodnutým pripoisteniami Poisteného, 

líšia od ustanovení týchto OPPP, sú rozhodujúce 

ustanovenia Poistnej zmluvy. 

4. Ak sa tieto OPPP odlišujú od VPP v častiach, kto- 

ré upravujú právne vzťahy súvisiace s dohodnutý- 

mi pripoisteniami Poisteného, majú ustanovenia 

týchto OPPP prednosť pred ustanoveniami VPP. 

5. Právne vzťahy súvisiace s pripoistením Poistené- 

ho, ktoré nie sú upravené ani v Poistnej zmluve, 

ani v týchto OPPP, sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú tieto 

právne vzťahy upravovať, príslušnými ustanove- 

niami OZ a ostatných súvisiacich právnych predpi- 

sov platných na území Slovenskej republiky. 

 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 – Základné pojmy 

1. Trvalými následkami Úrazu Poisteného (ďalej 

len „TN“) sa na účely týchto OPPP rozumie ana- 

tomická strata, poškodenie alebo úplná a neobno- 

viteľná funkčná strata alebo poškodenie končatín, 

telesných alebo zmyslových orgánov. 

2. Súhrnným percentom TN sa na účely týchto 

OPPP rozumie súčet percent plnení za trvalé ná- 

sledky Úrazu podľa článku 4 týchto OPPP. 

3. Za zlomeninu následkom Úrazu (ďalej len „Zlo- 

menina“) sa považuje strata súvislosti kosti alebo 

narušenie pôvodného tvaru kosti. Zlomenina vzni- 

ká následkom pôsobenia priamej úrazovej sily na 

kostnú štruktúru alebo nepriameho úrazového 

deja namiereného voči blízkej oblasti cestou pre- 

ťaženia alebo nadmerného ohybu. 

4. Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkaj- 

ších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané 

a neprerušované pôsobenie vysokých alebo  níz- 

kych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elek- 

trického prúdu a jedov (okrem mikrobiologických 

jedov a imunotoxických látok), ktoré Poistenému, 

nezávisle od jeho vôle spôsobilo telesné poškode- 

nie, Zlomeninu alebo smrť. 

5. Závažné ochorenie Poisteného - pojmom zá- 

važné ochorenie sa označuje: 

a) rakovina (zhubný nádor), 

b) infarkt myokardu (IM), 

c) náhla cievna mozgová príhoda (ďalej len 

„NCMP“). 

Pripoistenie sa vzťahuje len na plnoletého Poistené- 

ho. 

6. Čakacia doba – je časový úsek: 

i. dvoch rokov od Začiatku pripoistenia Závaž- 

ných ochorení, ak pri jeho vzniku nebolo vy- 

hotovené vyhlásenie Poisteného o zdravotnom 

stave, povolaní a záľubách alebo dotazník, 

ii. šiestich mesiacov od Začiatku pripoistenia Zá- 

važných ochorení, ak pri jeho vzniku bolo vy- 

hotovené vyhlásenie Poisteného o zdravotnom 

stave, povolaní a záľubách alebo dotazník. 

Závažné  ochorenie,   ktoré   bolo   diagnostikované 

v tomto období, nie je Poistnou udalosťou. 

Článok 2 – Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou sa pri týchto OPPP rozumie: 

- TN v rozsahu podľa článku 4 týchto OPPP, ak 

TN nastali do jedného roka odo dňa Úrazu. V 

prípade, ak je preukázaný vznik TN, ale nie je 

ešte možné lekársky jednoznačne stanoviť 

TN pre potreby určenia výšky Poistného 

plnenia, predlžuje sa doba pre potreby sta- 

novenia TN na nevyhnutnú dobu, najdlhšie 

však dva roky odo dňa Úrazu, 

- smrť Úrazom Poisteného, ktorá nastala ako 

priamy následok Úrazu, 

- Zlomenina Poisteného podľa článku 5, ktorá 

nastala ako priamy následok Úrazu Poiste- 

ného, 

- Závažné ochorenie plnoletého Poisteného, 

ktoré bolo diagnostikované počas Poistnej 

dobe pripoistenia. 

2. Poistnou udalosťou nie sú TN, ktoré nastali po 

uplynutí jedného roka po vzniku Úrazu Poistené- 

ho. 

3. Poistnou udalosťou nie sú TN, smrť Úrazom, Zlo- 

menina alebo Závažné ochorenie, ktoré nastali 

(resp. boli diagnostikované): 

- pred Začiatkom poistenia, ak boli pripoistenia 

Poisteného dohodnuté pri uzavretí Poistnej 

zmluvy, 

- pred prvým dňom kalendárneho mesiaca na- 

sledujúceho po mesiaci doručenia žiadosti 

Poistníka Poistiteľovi, ak pripoistenie vzniklo 

po uzavretí Poistnej zmluvy, 

- počas Čakacej doby, 

- po Konci poistenia, 
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- po poslednom dni  kalendárneho  mesiaca, v 

ktorom bola Poistiteľovi doručená žiadosť 

Poistníka o zrušenie pripoistení Poisteného. 

4. Poistnou udalosťou nie je recidíva Závažného 

ochorenia, ktoré už bolo Poistnou udalosťou a 

Poistná suma pre prípad Závažných ochorení 

Poisteného bola vyplatená v plnej výške. Poist- 

nou udalosťou nie je recidíva rakoviny, ktorá bola 

diagnostikovaná pred vznikom pripoistenia Zá- 

važné ochorenie. 

5. Poistiteľ a poistník majú právo vypovedať 

pripoistenie Zlomeniny následkom Úrazu 

Poisteného a pripoistenie Závažné ochorenia 

Poisteného po každej Poistnej udalosti do 3 

mesiacov po jej oznámení, inak toto právo zaniká. 

Pripoistenie zanikne výpoveďou podľa 

predchádzajúcej vety posledným dňom 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa použijú ustanovenia VPP. 

6. Trvalé následky Úrazu a Závažné ochorenia Po- 

isteného, ktorý je v čase vzniku Poistnej udalosti 

maloletý, sa posudzujú podľa Osobitných poist- 

ných podmienok pre pripoistenia Poistených Detí 

(OPPPD). 

 

Článok 3 – Poistné plnenie 

1. Pri Poistnej udalosti je Poistiteľ povinný poskyt- 

núť: 

– V prípade smrti Úrazom Poisteného: Poistné 

plnenie vo výške určenej v Poistnej zmluve 

pre toto pripoistenie. 

– V prípade trvalých následkov Úrazu: pri spl- 

není podmienok podľa tohto bodu a článku 

4 týchto OPPP Poistné plnenie vo výške 

súhrnného percenta TN z poistnej sumy pre 

pripoistenie TN nasledovne 

– súhrnné percento TN do 19 % vrátane: 

Poistiteľ vyplatí 0 percent z poistnej sumy pre pripo- 

istenie TN, 

– súhrnné percento TN 20 % až 49 % 

vrá- tane: 

Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie vo výške súhrnného 

percenta z poistnej sumy pre pripoistenie TN, 

– súhrnné percento TN 50 % a viac: 

Poistiteľ vyplatí 100 % z poistnej sumy pre pripoiste- 

nie TN. 

Poistné plnenie vyplývajúce z trvalých následkov jed- 

ného špecifického Úrazu Poisteného bude vyplatené 

maximálne do výšky 100 % Poistnej sumy pre toto 

pripoistenie. 

– V prípade Zlomeniny: Poistné plnenie urče- 

né podľa článku 5 týchto OPPP. 

– V prípade Závažných ochorení: Poistné pl- 

nenie vo výške určenej v Poistnej zmluve pre 

toto pripoistenie, ak Poistený prežije 

najmenej 30 kalendárnych dní od dátumu 

potvrdenia lekárskej diagnózy a žije v čase 

oznámenia Poistnej udalosti. 

2. Poistený je na požiadanie Poistiteľa povinný pod- 

robiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára   a 

v termíne, ktorý určí Poistiteľ. 

3. Poistné plnenie, ak naň v zmysle týchto OPPP a 

VPP vznikne Poistenému nárok, je Poistiteľ po- 

vinný vyplatiť nezávisle na prípadnom ďalšom 

Poistnom plnení podľa zvyšných Poistných rizík, 

na ktoré sa poistenie ŽIVOT vzťahuje. 

4. Poistiteľ vypláca Poistné plnenie v súlade s prís- 

lušnými právnymi predpismi účinnými v čase vý- 

platy Poistného plnenia. 

 

Článok 4 – Percento plnenia z trvalých následkov Úrazu Poisteného 

Súhrnné percento TN je vyjadrené súčtom nasledovných TN: 

Trvalý následok percento 

1. HLAVA 

1.1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu od 2 cm3; za každé 2 cm3 sa vyplatí 1% 

1.2. Poúrazová epilepsia Jacksonovho typu 4% 

1.3. Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby 1% 

1.4. Poranenie hlavy s trvalým poškodením centrálneho nervového systému, s vážnymi 

mentálnymi poruchami (najmä kóma vigile, depresie ťažkého stupňa, strata 

osobnosti), neschopnosti samostatného uplatnenia 

 
70% 

1.5. Závažné príznaky postkomočného syndrómu 50% 

1.6. Poškodenie tváre po ukončení liečby 

a. zúženie úst nad 50 % 1% 

b. defekty pier 1% 

c. pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm 3% 
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Trvalý následok percento 

1.7. Skalpácia po ukončení liečby 

a. od 8 cm2 do 12 cm2
 1% 

b. od 12 cm2 do 16 cm2
 2% 

c. nad 16 cm2
 3% 

1.8. Strata celého nosa 20% 

1.9. Obmedzenie hybnosti sánky (s pootvorením do 3 cm) po ukončení liečby 2% 

1.10. Úplná nehybnosť sánky po ukončení liečby 50% 

1.11. Strata sánky 50% 

1.12. Strata jednej celej ušnice 15% 

1.13. Strata oboch celých ušníc 30% 

1.14. Porucha labyrintu s úplnou stratou schopnosti udržiavať rovnováhu – po ukončení 

liečby 
40% 

1.15. Úplná strata zraku oboch očí 100% 

1.16. Úplná strata zraku jedného oka 35% 

1.17. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa slepota jedného oka a počas poistenia 

dôjde k úplnej slepote druhého oka 
65% 

1.18. Poúrazové trvalé zníženie zrakovej ostrosti oboch očí o viac ako 25 % u každého 

oka po ukončení liečby ako dôsledok poruchy zrakového nervu 
10% 

1.19. Koncentrické a ostatné zúženia zorného poľa oboch očí o viac ako 25 % po 

ukončení liečby 
10% 

1.20. Porucha akomodácie oboch očí po ukončení liečby na základe poškodenia zrenice 12% 

1.21. Strata šošovky po ukončení liečby, ktorá nespôsobila slepotu 

a. na jednom oku 8% 

b. na oboch očiach 15% 

1.22. Úplná hluchota oboch uší 100% 

1.23. Úplná hluchota jedného ucha 15% 

1.24. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa hluchota jedného ucha a počas 

poistenia dôjde k úplnej hluchote druhého ucha 
85% 

1.25. Úplná strata čuchu 10% 

1.26. Úplná strata chuti 10% 

1.27. Deformácie tvárových kostí po zlomeninách 15% 

1.28. Poúrazový nystagmus jedného oka 5% 

2. KRK 

2.1. Poúrazové zúženie hrtanu alebo priedušnice nad 50% 50% 

2.2. Strata hlasu (afónia) po ukončení liečby 40% 

2.3. Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s trvale zavedenou kanylou 50% 

2.4. Strata viac ako polovice jazyka 40% 

2.5. Strata celého jazyka 70% 

3. HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA A MIECHA 

3.1. Strata oboch prsníkov (u žien) 10% 

3.2. Poúrazové obmedzenie hybnosti krčnej alebo driekovej chrbtice 

a. nad 50 % 8% 

b. s koreňovým dráždením 15% 

3.3. Poúrazové obmedzenie hybnosti hrudnej chrbtice nad 50 % 4% 

3.4. Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice 

a funkcie dolných končatín po ukončení liečby 
20% 
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Trvalý následok percento 

3.5. Poúrazové obmedzenie funkcie pľúc 

a. jednostranné nad 50 % 10% 

b. obojstranné nad 50 % 60% 

3.6. Poúrazové trvalé poškodenie miechy, miechových blán a koreňov s trvalými objek- 

tívnymi príznakmi porušenej funkcie miechy bez vplyvu na motoriku – po ukončení 

liečby (najmä myelopatia, radikulárne dráždenie ťažkého stupňa – neovplyvniteľné 

liekmi) 

 

30% 

4. BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY 

4.1. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 20% 

4.2. Strata oboch vaječníkov do 45 rokov 5% 

4.3. Strata maternice do 45 rokov 3% 

4.4. Poúrazové závažné deformácie ženských vonkajších pohlavných orgánov (najmä 

strata pyskov) 
7% 

4.5. Strata oboch semenníkov 

a. do 45 rokov 5% 

b. od 45 do 60 rokov 3% 

c. nad 60 rokov 1% 

4.6. Úplná strata alebo ťažká deformácia penisu 

a. do 45 rokov 60% 

b. od 45 do 60 rokov 30% 

c. nad 60 rokov 10% 

4.7. Strata sleziny 5% 

4.8. Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy podľa stupňa poruchy 

výživy po ukončení liečby 
20% 

4.9. Porucha močenia následkom poranenia viacerých močových orgánov 10% 

4.10. Strata jednej obličky 8% 

4.11. Strata oboch obličiek 100% 

4.12. Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru 

a. od 25 % do 50 % 5% 

b. nad 50 % 10% 

5. HORNÉ KONČATINY 

5.1. Strata ruky alebo celej hornej končatiny 70% 

5.2. Strata palca na jednej ruke 30% 

5.3. Strata ukazováka na jednej ruke 10% 

5.4. Strata prsta na ruke ( okrem palca alebo ukazováka ) 5% 

5.5. Stuhnutosť kĺbov alebo prstov ruky po ukončení liečby 

a. v nepriaznivom postavení 1% 

b. v medzičlánkovom kĺbe palca v nepriaznivom postavení 1% 

c. v záprstnočlánkovom kĺbe (MCP) 3% 

5.6. Porucha úchopovej funkcie palca nad 50 % po ukončení liečby 20% 

5.7. Obmedzenie hybnosti II.- IV. prsta ruky nad 3 cm do zovretia 20% 

5.8. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. do 50 % 5% 

b. nad 50 % 10% 
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Trvalý následok percento 

5.9. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

V priaznivom postavení  

a. do 40 % 2% 

b. od 40 % do 60 % 4% 

c. nad 60 % 7% 

V nepriaznivom postavení 

a. do 40 % 10% 

b. od 40 % do 60 % 15% 

c. nad 60 % 20% 

5.10. Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách 

nad 50 % po ukončení liečby 
4% 

5.11. Pakĺb kosti hornej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

a. ramenná kosť 5% 

b. vretenná kosť 2% 

c. lakťová kosť 1% 

d. oboch kostí predlaktia 5% 

e. pakĺb člnkovej kosti 5% 

5.12. Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny iba po otvorených porane- 

niach alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkom úrazu 
7% 

5.13. Paréza hornej končatiny 

a. paréza ramenného nervu 50% 

b. paréza vretenného nervu so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo 

ruky 
45% 

c. periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky 

a citlivosti predlaktia alebo ruky 
40% 

6. DOLNÉ KONČATINY 

6.1. Strata chodidla alebo celej dolnej končatiny 70% 

6.2. Strata palca na nohe 5% 

6.3. Strata ostatných prstov na nohe 2% 

6.4. Úplná nehybnosť bedrového kĺbu 15% 

6.5. Úplná nehybnosť kolenného kĺbu 10% 

6.6. Úplná nehybnosť členkového kĺbu 7% 

6.7. Skrátenie jednej dolnej končatiny 

a. od 3 do 7 cm 5% 

b. nad 7 cm 7% 

6.8. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. od 25 % do 50 % 2% 

b. od 50 % 5% 

6.9. Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. do 50 % 2% 

b. od 50 % 5% 
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Trvalý následok percento 

6.10. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. od 50 % 1% 

b. nad 75 % 3% 

6.11. Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby  

a. stehenná kosť 5% 

b. píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 7% 

6.12. Chronický zápal kostnej drene kostí dolnej končatiny iba po otvorených porane- 

niach alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu 
7% 

6.13. Paréza dolnej končatiny 

a. poškodenie sedacieho nervu 50% 

b. poškodenie holenného nervu 25% 

c. poškodenie ihlicového nervu 10% 

6.14. Poúrazové plochonožie po zlomenine piet 10% 

7. INÉ 

7.1. Poúrazová paraparéza, hemiparéza 40% 

7.2. Poúrazová kvadruparéza 60% 

7.3. Poúrazová paraplégia, hemiplégia po ukončení liečby 80% 

7.4. Poúrazová tetraplégia po ukončení liečby 100% 

7.5. Plošné jazvy po popáleninách, opareninách a iných úrazoch 

a. 30 cm2 - 250 cm2 povrchu tela 5% 

b. 251 cm2 a viac cm2 povrchu tela 15% 

7.6. Sudeck syndróm 5% 
 

Článok 5 – Poistné plnenie v prípade 

Zlomeniny následkom Úrazu Poisteného 

1. Poistné plnenie vyplývajúce zo všetkých Zlome- 

nín jedného špecifického Úrazu Poisteného bude 

vyplatené maximálne do výšky 1 000 EUR. 

2. Poistnou udalosťou je maximálne jedna Zlomeni- 

na na jednej kosti Poisteného z jedného špecific- 

kého Úrazu Poisteného. 

3. Poistné sumy podľa jednotlivých Zlomenín: 
 

Zlomenina 
Poistná 

suma 

krk, chrbtica (nezávisle od počtu zlome- 

ných stavcov) 
1 000 € 

bedrový kĺb, panvová kosť, sedacia 

kosť, lonová kosť 
800 € 

lebka 600 € 

lopatka, kľúčna kosť, ramenná kosť, lak- 

ťový kĺb, stehenná kosť, jabĺčko v kolene 
500 € 

zápästie, záprstná kosť, vretenná kosť, 

lakťová kosť, píšťala, ihlica, členkový 

kĺb, pätová kosť, predpriehlavkové kosti, 

čeľusť, lícna kosť, nosová kosť, hrudná 

kosť, rebro (za každé zlomené rebro) 

 
 

200 € 

prst na ruke, prst na nohe (za každý zlo- 

mený prst a palec) 
150 € 

Článok 6 – Závažné ochorenia Poisteného 

Časť 1 - Rakovina (zhubné nádory) 

1. Rakovinou sa podľa týchto OPPP rozumie ochore- 

nie, pri ktorom dochádza k malígnej transformácii 

buniek a následnému nekontrolovanému množe- 

niu sa, rastu a šíreniu zhubných buniek a ich preni- 

kaniu do zdravého tkaniva a iných orgánov. 

2. Termín zhubný nádor zahrňuje: 

- solídne zhubné nádory (pochádzajúce z vä- 

ziva, tukového tkaniva, chrupavky, svalstva, 

kostného tkaniva, synovie, nervového tkaniva, 

kože, epitelu, mezotelu, cievneho a lymfatic- 

kého systému), 

- leukémie (akútne, chronické). 

3. Za rakovinu (zhubný nádor) sa nepovažujú beníg- 

ne nádory. 

4. V prípade diagnostikovania nižšie uvedených ty- 

pov onkologického ochorenia Poistiteľ vyplatí Po- 

istné plnenie vo výške 15 % z Poistnej sumy 

- neinvazívne karcinómy in situ, prekancerózy, 

hyperkeratózy, squamózne a bazocelulárne 

formy rakoviny kože vrátane malígneho me- 

lanómu klasifikácie nižšej ako IIA (hĺbky men- 

šej ako 2mm bez zvredovatenia, stupeň nižší 

ako T2b podľa TNM klasifikácie), 
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5. Poistnou udalosťou nie je rakovina (zhubný ná- 

dor), ak v čase uzatvorenia pripoistenia Závaž- 

ných ochorení, boli známe nasledujúce ochorenia: 

- akékoľvek predchádzajúce malígne alebo 

premalígne nádorové ochorenie, 

- papilóm močového mechúra (v prípade zhub- 

ného nádorového ochorenia dolných močo- 

vých ciest), 

- polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, 

ulcerózna kolitída (v prípade zhubného ná- 

dorového ochorenia črevného traktu), 

- chronická atrofická gastritída (v prípade zhub- 

ného nádorového ochorenia žalúdka), 

- dedičné ochorenia, ktoré sú predispozíciou 

vzniku malígnych ochorení (neurofibromato- 

za, kongenitálna hyperplasia nadobličiek, ga- 

laktosémia, Fanconiho anaemia). 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia Závaž- 

ných ochorení Poisteného bolo vyhotovené vyhlá- 

senie Poisteného o zdravotnom stave, povolaní a 

záľubách alebo dotazník. 

6. Poistený je povinný Poistiteľovi predložiť pri ozná- 

mení Poistnej udalosti dokumenty preukazujúce 

vznik Poistnej udalosti (napr. prepúšťaciu správu 

správy z nemocnice alebo potvrdenú kópiu sprá- 

vy odborného pracoviska, ktoré stanovilo alebo 

potvrdilo diagnózu vždy s uvedením dátumu, ku 

ktorému bola diagnóza stanovená; fotokópiu his- 

tologického nálezu s číslom preparátu; fotokópiu 

presného histologického nálezu stanoveného od- 

borným lekárom s dátumom vyšetrenia a číslom 

preparátu, s originálom pečiatky a podpisu ošetru- 

júceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek 

Poistiteľa. 

7. V prípade vzniku viacerých poistných udalostí    v 

priebehu 12tich po sebe nasledujúcich mesiacov 

je poistnou udalosťou len prvá z nich. 

Časť 2 – Infarkt myokardu 

1. Infarkt myokardu je podľa týchto OPPP definovaný 

ako odumretie časti srdcového svalu spôsobená 

prerušením krvného zásobovania v príslušnej ob- 

lasti. 

2. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom 

– kardiológom, resp. internistom a súčasne musia 

byť splnené nasledujúce kritériá: 

a) typický priebeh bolesti na hrudníku; 

b) nové zmeny na EKG, ktoré preukazujú infarkt; 

c) charakteristické zvýšenie špecifických 

enzýmov alebo pozitivita príslušných 

biochemických testov. 

3. Poistnou udalosťou nie je infarkt myokardu, ak  v 

čase vzniku pripoistenia Závažných ochorení, 

boli známe nasledujúce ochorenia: 

- akékoľvek vrodené ochorenia a malformácie 

srdca, 

- chlopňové chyby, skraty na úrovni srdca, ane- 

uryzma srdca, hypokinéza a dyskinéza srd- 

cového svalu, endokardiálna fibroelastóza, 

- kardiomyopatie, 

- zápalové ochorenia srdca, 

- dysrytmie (tachykardia, bradykardia, AV blo- 

káda, fibrilácia predsiení, komôr), 

- hypertenzia (artériová, pulmonálna), 

- ischemická choroba srdca (angina pectoris, 

infarkt myokardu), 

- arterioskleróza, hypertyreóza, anémia, fe- 

ochromocytóm, diabetes mellitus, obezita, 

- toxické poškodenie myokardu rôznymi che- 

mickými látkami (vrátane farmák). 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia Závaž- 

ných ochorení Poisteného bolo vyhotovené vyhlá- 

senie Poisteného o zdravotnom stave, povolaní a 

záľubách alebo dotazník. 

4. Poistený je povinný Poistiteľovi predložiť pri ozná- 

mení Poistnej udalosti fotokópie odborných kardio- 

logických nálezov s originálom pečiatky a podpisu 

ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požia- 

daviek Poistiteľa (napr. prepúšťaciu správu z ne- 

mocnice alebo potvrdenú kópiu správy odborného 

pracoviska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diag- 

nózu vždy s uvedením dátumu ku ktorému bola 

diagnóza stanovená; potvrdenú fotokópiu EKG, 

hodnoty špecifických enzýmov, príslušné bioche- 

mické testy). 

5. V prípade vzniku viacerých poistných udalostí    v 

priebehu 12tich po sebe nasledujúcich mesiacov 

je poistnou udalosťou len prvá z nich. 

Časť 3 – Náhla cievna mozgová príhoda 

(NCMP) 

1. NCMP je podľa týchto OPPP definovaná ako aká- 

koľvek náhla mozgovo-cievna príhoda spôsobená 

krvácaním do mozgového tkaniva alebo nedokrve- 

nie mozgu zanechávajúce trvalý, objektívne zisti- 

teľný neurologický nález. 

2. Diagnóza musí byť potvrdená po uplynutí 3 me- 

siacov po prekonaní mozgovej príhody odborným 

lekárom – neurológom, a podložená zodpoveda- 

júcimi zmenami pri vyšetrení CT (počítačová to- 

mografia) alebo NMR (nukleárna magnetická re- 

zonancia). 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje: 

- krvácanie do mozgu v dôsledku úrazu, 

- drobné cievne mozgové príhody z krátko- 

dobého nedokrvenia určitých oblastí mozgu, 

ktoré sa prejavujú prechodnými mozgovými 

poruchami a ktoré rýchlo ustupujú (TIA – tran- 

zitórne ischemické ataky). 

4. Poistnou udalosťou nie je NCMP, ak v čase vzniku 

pripoistenia Závažných ochorení, boli známe na- 

sledujúce ochorenia: 

- arteriálna hypertenzia, 

- diabetes mellitus, 

- ateroskleróza, 

- fibrilácia predsiení srdca, 

- nadmerná konzumácia alkoholu, 
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- prekonaná NCMP ischemická alebo tranzitór- 

ny ischemický atak. 

Uvedené platí, ak pri vzniku pripoistenia Závažných 

ochorení Poisteného bolo vyhotovené vyhlásenie Po- 

isteného o zdravotnom stave, povolaní a záľubách ale- 

bo dotazník. 

5. Poistený je povinný Poistiteľovi predložiť pri ozná- 

mení Poistnej udalosti fotokópie odborných neu- 

rologických nálezov s originálom pečiatky a pod- 

pisom lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek 

Poistiteľa (napr. prepúšťaciu správu z nemocnice 

alebo potvrdenú kópiu správy odborného praco- 

viska, ktoré stanovilo alebo potvrdilo diagnózu 

vždy s uvedením dátumu, ku ktorému bola diag- 

nóza stanovená; Výsledky neurologického vyšet- 

renia (CT, angiografie alebo NMR). 

6. V prípade vzniku viacerých poistných udalostí    v 

priebehu 12tich po sebe nasledujúcich mesiacov 

je Poistnou udalosťou len prvá z nich. 

Článok 7 – Obmedzenie Poistného 

plnenia 

1. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spô- 

sobená infekčným ochorením, bez ohľadu na 

spôsob prenosu nákazy, s výnimkou tetanu, pyo- 

génnych infekcií vyplývajúcich z reznej rany alebo 

poranenia v dôsledku Úrazu alebo besnoty pre- 

nesenej pri Úraze. 

2. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôso- 

bená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z na- 

sledujúcich okolností: 

- chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ 

nebol jej výlučnou príčinou Úraz, 

- diagnostickými, terapeutickými, alebo pre- 

ventívnymi a estetickými lekárskymi zásahmi, 

ktoré neboli vykonané s cieľom liečiť násled- 

ky Úrazu, alebo neodbornými zákrokmi, ktoré 

si Poistený vykoná alebo nechá vykonať na 

svojom tele, 

- patologickou Zlomeninou v dôsledku ochore- 

nia ako napr. osteoporóza a iné, 

- požitím alkoholu alebo omamných a návyko- 

vých látok, alebo liekov v dávkach nezodpo- 

vedajúcich lekárskemu predpisu Poisteným, 

- profesionálnou športovou činnosťou Poiste- 

ného, alebo činnosťou, ktorú vykonával ako 

registrovaný športovec, 

- pri vykonávaní rizikových športov alebo čin- 

ností ako napr. parkour, downhill, horolezec- 

tvo, skialpinizmus, paragliding, zoskok s pa- 

dákom, bungee jumping, 

- pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v po- 

zemných, vzdušných, alebo vodných doprav- 

ných prostriedkoch, 

- samovraždou alebo pokusom o samovraždu 

alebo úmyselným sebapoškodením Poiste- 

ného, a to bez ohľadu na jeho duševný stav, 

- ozbrojeným konfliktom, stanným právom, 

- štrajkom alebo vzburou s predpokladom, že 

Poistený je účastníkom štrajku alebo vzbury, 

- nukleárnym žiarením, 

- duševnými poruchami, zmenami psychické- 

ho stavu bez ohľadu na ich príčinu, 

- poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi 

cievnymi príhodami, epileptickým záchvatom 

alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasia- 

hol celé telo, pokiaľ Úraz nebol ich výlučnou 

príčinou (nepoužije sa pri pripoistení Závažné 

ochorenia), 

- nádorovými ochoreniami akéhokoľvek druhu 

a pôvodu (nepoužije sa pri pripoistení Závaž- 

né ochorenia), 

- infarktom myokardu (nepoužije sa pri pripois- 

tení Závažné ochorenia), 

- hernie všetkých druhov, náhle platničkové 

chrbticové syndrómy, prerušenie degenera- 

tívne zmenených orgánov malým nepriamym 

násilím. 

3. Poistiteľ má právo znížiť alebo odmietnuť Poistné 

plnenie podľa ustanovení VPP. 
 

Článok 8 – Oznamovanie Poistných 

udalostí 

1. Poistený je v prípade Úrazu povinný bez zbytoč- 

ného odkladu podrobiť sa lekárskemu ošetreniu, 

riadiť sa pokynmi lekára a primerane prispievať 

ku zmierneniu následkov Úrazu. Ak Poistený túto 

povinnosť poruší, má Poistiteľ právo Poistné pl- 

nenie primerane znížiť. 

2. Po vzniku Poistnej udalosti je nutné Poistiteľovi 

bez zbytočného odkladu oznámiť všetky údaje 

týkajúce sa Poistnej udalosti, vyplniť a zaslať Po- 

istiteľovi formulár s oznámením Poistnej udalosti 

a ďalšie doklady požadované Poistiteľom podľa 

OPPP a VPP. 

3. Trvalé následky Úrazu Poisteného je Poistený 

povinný preukázať do jedného roka od Úrazu na 

základe lekárskej správy. V prípade, ak je preu- 

kázaný vznik trvalých následkov, ale nie je ešte 

možné lekársky jednoznačne stanoviť trvalé ná- 

sledky pre potreby určenia výšky Poistného pl- 

nenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia 

trvalých následkov na dva roky odo dňa Úrazu. 

4. Náklady spojené s oznamovaním Poistnej uda- 

losti znáša osoba uplatňujúca si nárok na Poistné 

plnenie. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto OPPP nadobúdajú platnosť a účinnosť 

1.1.2020. 

2. Všetky zmluvné vzťahy súvisiace s pripoistenia- 

mi Poisteného vznikajúce na základe Poistnej 

zmluvy uzavretej medzi Poistiteľom, Poistníkom a 

Poisteným, sa riadia týmito OPPP a VPP, pokiaľ 

v Poistnej zmluve nie je uvedené inak. 
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Osobitné poistné podmienky pre 

pripoistenia Poistených Detí 

(k VPP ŽIVOT) 
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia 

Poistených Detí k poisteniu ŽIVOT (ďalej len „OPP- 

PD“) upravujú právne vzťahy súvisiace s pripois- 

teniami, vznikajúcimi na základe Poistnej zmluvy, 

uzavretej medzi Poistiteľom a Poistníkom, v rámci 

ktorej bolo dohodnuté pripoistenie Poistených Detí. 

2. OPPPD sú tvorené dvoma kapitolami: 

- I. Kapitola: Pripoistenie trvalých následkov Úrazu 

Poisteného Dieťaťa, 

- II. Kapitola: Pripoistenie Závažných ochorení Po- 

isteného Dieťaťa. 

3. OPPPD tvoria popri Všeobecných poistných 

podmienkach pre poistenie ŽIVOT Spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 

Group (ďalej len „VPP“) a OPPPD súčasť Poistnej 

zmluvy, a to v častiach, ktoré upravujú právne 

vzťahy medzi Poistiteľom a Poistníkom, súvisiace 

s dohodnutými pripoisteniami Poistených Detí. 

4. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Poistnej zmluvy, 

v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy súvisiace 

s dohodnutými pripoisteniami Poistených Detí, lí- 

šia od ustanovení týchto OPPPD, sú rozhodujúce 

ustanovenia Poistnej zmluvy. 

5. Ak sa tieto OPPPD odlišujú od VPP v častiach, kto- 

ré upravujú právne vzťahy súvisiace s dohodnutý- 

mi pripoisteniami Poistených Detí, majú ustanove- 

nia týchto OPPPD prednosť pred ustanoveniami 

VPP. 

6. Právne vzťahy súvisiace s pripoistením Poistených 

Detí, ktoré nie sú upravené ani v Poistnej zmluve, 

ani v týchto OPPPD, sa budú spravovať prísluš- 

nými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú 

tieto právne vzťahy upravovať, príslušnými usta- 

noveniami Občianskeho zákonníka a ostatných 

súvisiacich právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

 

I. Kapitola - Pripoistenie trvalých 

následkov Úrazu 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 – Základné pojmy 

1. Trvalými následkami Úrazu Poisteného Dieťaťa 

(ďalej len „TN“) sa na účely týchto OPPPD rozumie 

anatomická strata, poškodenie alebo úplná a ne- 

obnoviteľná funkčná strata alebo poškodenie kon- 

čatín, telesných alebo zmyslových orgánov. 

2. Súhrnným percentom TN sa na účely týchto OPPPD 

rozumie súčet percent plnení za trvalé následky 

Úrazu podľa článku 4 týchto OPPPD. 

Článok 2 – Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou sa pri týchto OPPPD rozumie: 

- TN v rozsahu podľa článku 4 týchto OPPPD, ak 

TN nastali do jedného roka odo dňa Úrazu. V prí- 

pade, ak je preukázaný vznik TN, ale nie je ešte 

možné lekársky jednoznačne stanoviť TN pre po- 

treby určenia výšky Poistného plnenia, predlžuje 

sa doba pre potreby stanovenia TN na nevyhnut- 

nú dobu, najdlhšie však dva roky odo dňa Úrazu. 

2. Poistnou udalosťou nie sú TN, ktoré nastali po 

uplynutí jedného roka po vzniku Úrazu Poisteného 

Dieťaťa. 

3. Poistnou udalosťou nie sú trvalé následky Úrazu 

Poisteného Dieťaťa, ktoré nastali: 

- pred Začiatkom poistenia, ak bolo pripoistenie TN 

Poisteného Dieťaťa dohodnuté pri uzavretí Poist- 

nej zmluvy, 

- v prípade vzniku pripoistenia TN Poisteného Die- 

ťaťa na základe žiadosti Poistníka po uzavretí 

Poistnej zmluvy, pred prvým dňom kalendárne- 

ho mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia 

žiadosti Poistníka Poistiteľovi. 

4. Poistnou udalosťou nie sú trvalé následky Úrazu 

Poisteného Dieťaťa, ktoré nastali: 

- po Konci poistenia, 

- po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v kto- 

rom bola Poistiteľovi doručená žiadosť Poistníka 

o zrušenie pripoistenia TN Poisteného Dieťaťa. 

Článok 3 – Poistné plnenie 

1. Pri Poistnej udalosti je Poistiteľ povinný poskytnúť 

Poistné plnenie vo výške súhrnného percenta TN z 

poistnej sumy pre pripoistenie trvalých následkov 

Úrazu Poisteného Dieťaťa, v prípade Poistnej uda- 

losti trvalých následkov Úrazu Poisteného Dieťaťa, 

pri splnení podmienok podľa bodu 3 tohto článku a 

článku 4 týchto OPPPD. 

2. Poistené Dieťa je na požiadanie Poistiteľa povinné 

podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára 

a v termíne, ktorý určí Poistiteľ. 

3. Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie po určení TN do 

jedného roka odo dňa Úrazu Poisteného Dieťaťa 

na základe výšky súhrnného percenta TN, určené- 

ho podľa článku 4 týchto OPPPD nasledovne: 

súhrnné percento TN do 19 % vrátane, 

Poistiteľ vyplatí 0 percent z poistnej sumy pre pri- 

poistenie TN, 

súhrnné percento TN 20 % až 49 % vrátane 

Poistiteľ vyplatí Poistné plnenie vo výške súhrnné- 

ho percenta z poistnej sumy pre pripoistenie TN , 

súhrnné percento TN 50 % a viac, 

Poistiteľ vyplatí 100 % z poistnej sumy pre pripois- 

tenie TN. 

4. Poistné plnenie z TN, ak naň v zmysletýchto OPPPD 

a VPP vznikne Poistenému Dieťaťu nárok, je Pois- 

titeľ povinný vyplatiť nezávisle na prípadnom ďal- 
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šom Poistnom plnení podľa zvyšných Poistných 

rizík, na ktoré sa kapitálovo-investičné životné po- 

istenie vzťahuje. 

5. Poistné plnenie vyplývajúce z TN jedného špeci- 

fického Úrazu Poisteného Dieťaťa bude vyplatené 

maximálne do výšky 100 % poistnej sumy pre pri- 

poistenie TN. 

6. Poistiteľ vypláca Poistné plnenie v súlade s prís- 

lušnými právnymi predpismi, účinnými v čase vý- 

platy Poistného plnenia. 

 

Článok 4 – Percento plnenia z trvalých následkov Úrazu Poisteného Dieťaťa 

Súhrnné percento TN je vyjadrené súčtom nasledovných TN: 

Trvalý následok percento 

1. HLAVA 

1.1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu od 2 cm3; za každé 2 cm3 sa vyplatí 3 % 

1.2. Poúrazová epilepsia Jacksonovho typu 10 % 

1.3. Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby 10 % 

1.4. Poranenie hlavy s trvalým poškodením centrálneho nervového systému s vážnymi 

mentálnymi poruchami (najmä kóma vigile, depresie ťažkého stupňa, strata 

osobnosti) a neschopnosti samostatného uplatnenia 

 
70 % 

1.5. Závažné príznaky postkomočného syndrómu 52 % 

1.6. Poškodenie tváre po ukončení liečby 

a. zúženie úst nad 50 % 10 % 

b. defekty pier 1 % 

c. pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm 10 % 

1.7. Skalpácia po ukončení liečby 

a. od 8 cm2 do 12 cm2
 2 % 

b. od 12 cm2 do 16 cm2
 5 % 

c. nad 16 cm2
 7 % 

1.8. Strata celého nosa 30 % 

1.9. Obmedzenie hybnosti sánky (s pootvorením do 3 cm) po ukončení liečby 3 % 

1.10. Úplná nehybnosť sánky po ukončení liečby 70 % 

1.11. Strata sánky 80 % 

1.12. Strata jednej celej ušnice 10 % 

1.13. Strata oboch celých ušníc 20 % 

1.14. Porucha labyrintu s úplnou stratou schopnosti udržiavať rovnováhu – po ukončení 

liečby 
70 % 

1.15. Úplná strata zraku oboch očí 100 % 

1.16. Úplná strata zraku jedného oka 35 % 

1.17. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa slepota jedného oka a počas poistenia 

dôjde k úplnej slepote druhého oka 
65 % 

1.18. Poúrazové trvalé zníženie zrakovej ostrosti oboch očí o viac ako 25 % u každého 

oka po ukončení liečby ako dôsledok poruchy zrakového nervu 
20 % 

1.19. Koncentrické a ostatné zúženia zorného poľa oboch očí o viac ako 25 % po 

ukončení liečby 
20 % 

1.20. Porucha akomodácie oboch očí po ukončení liečby na základe poškodenia zrenice 20 % 

1.21. Strata šošovky po ukončení liečby, ktorá nespôsobila slepotu 

a. na jednom oku 10 % 

b. na oboch očiach 20 % 

1.22. Úplná hluchota oboch uší 100 % 

1.23. Úplná hluchota jedného ucha 15 % 

1.24. Ak v čase uzatvorenia zmluvy bola známa hluchota jedného ucha a počas poistenia 

dôjde k úplnej hluchote druhého ucha 
85 % 

1.25. Úplná strata čuchu 10 % 
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Trvalý následok percento 

1.26. Úplná strata chuti 10 % 

1.27. Deformácie tvárových kostí po zlomeninách 18 % 

1.28. Poúrazový nystagmus jedného oka 8 % 

2. KRK 

2.1. Poúrazové zúženie hrtanu alebo priedušnice nad 50%50 % 60 % 

2.2. Strata hlasu (afónia) po ukončení liečby 30 % 

2.3. Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s trvale zavedenou kanylou 60 % 

2.4. Strata viac ako polovice jazyka 40 % 

2.5. Strata celého jazyka 70 % 

3. HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA A MIECHA 

3.1. Poúrazové obmedzenie hybnosti krčnej alebo driekovej chrbtice 

a. nad 50 % 20 % 

b. s koreňovým dráždením 30 % 

3.2. Poúrazové obmedzenie hybnosti hrudnej chrbtice nad 50 % 30 % 

3.3. Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice 

a funkcie dolných končatín po ukončení liečby 
60 % 

3.4. Poúrazové obmedzenie funkcie pľúc 

a. jednostranné nad 50 % 20 % 

b. obojstranné nad 50 % 80 % 

3.5. Poúrazové trvalé poškodenie miechy, miechových blán a koreňov s trvalými 

objektívnymi príznakmi porušenej funkcie miechy bez vplyvu na motoriku – po 

ukončení liečby (najmä myelopatia, radikulárne dráždenie ťažkého stupňa – 

neovplyvniteľné liekmi) 

 

75 % 

4. BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY 

4.1. Strata oboch vaječníkov 40 % 

4.2. Strata maternice 40 % 

4.3. Poúrazové závažné deformácie ženských vonkajších pohlavných orgánov (najmä 

strata pyskov) 
30 % 

4.4. Strata oboch semenníkov 40 % 

4.5. Úplná strata alebo ťažká deformácia penisu 60 % 

4.6. Strata sleziny 20 % 

4.7. Poúrazové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy podľa stupňa poruchy 

výživy po ukončení liečby 
40 % 

4.8. Porucha močenia následkom poranenia viacerých močových orgánov 30 % 

4.9. Strata jednej obličky 30 % 

4.10. Strata oboch obličiek 100 % 

4.11. Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru  

a. od 25 % do 50 % 15 % 

b. nad 50 % 30 % 

5. HORNÉ KONČATINY 

5.1. Strata ruky alebo celej hornej končatiny 70 % 

5.2. Strata palca na jednej ruke 30 % 

5.3. Strata ukazováka na jednej ruke 10 % 

5.4. Strata prsta na ruke (okrem palca alebo ukazováka) 5 % 

Poúrazová úplná strata funkcie horných končatín 

a. jednej 70 % 

b. oboch 100 % 
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Trvalý následok percento 

5.5. Stuhnutosť kĺbov alebo prstov ruky po ukončení liečby 

a. v nepriaznivom postavení 15 % 

b. v medzičlánkovom kĺbe palca v nepriaznivom postavení 10 % 

c. v záprstnočlánkovom kĺbe (MCP) 10 % 

5.6. Porucha úchopovej funkcie palca nad 50 % po ukončení liečby 20 % 

5.7. Obmedzenie hybnosti II.- IV. prsta ruky nad 3 cm do zovretia 20 % 

5.8. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. do 50 % 10 % 

b. nad 50 % 20 % 

5.9. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

V priaznivom postavení 

a. do 40 % 5 % 

b. od 40 % do 60 % 10 % 

c. nad 60 % 15 % 

V nepriaznivom postavení 

a. do 40 % 10 % 

b. od 40 % do 60 % 20 % 

c. nad 60 % 30 % 

5.10. Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách 

nad 50 % po ukončení liečby 
10 % 

5.11. Pakĺb kosti hornej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

a. ramenná kosť 5 % 

b. vretenná kosť 2 % 

c. lakťová kosť 1 % 

d. oboch kostí predlaktia 5 % 

e. pakĺb člnkovej kosti 5 % 

5.12. Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny iba po otvorených poraneniach 

alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkom úrazu 
15 % 

5.13. Paréza hornej končatiny 

a. paréza ramenného nervu 50 % 

b. paréza vretenného nervu so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky 45 % 

c. periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti 

predlaktia alebo ruky 
40 % 

6. DOLNÉ KONČATINY 

6.1. Strata chodidla alebo celej dolnej končatiny 70 % 

6.2. Strata palca na nohe 5 % 

6.3. Strata ostatných prstov na nohe 2 % 

6.4. Úplná nehybnosť bedrového kĺbu 30 % 

6.5. Úplná nehybnosť kolenného kĺbu 30 % 

6.6. Úplná nehybnosť členkového kĺbu 10 % 

6.7. Skrátenie jednej dolnej končatiny 

a. od 3 do 7 cm 7 % 

b. nad 7 cm 10 % 
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Trvalý následok percento 

6.8. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. od 25 % do 50 % 10 % 

b. od 50 % 30 % 

6.9. Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. do 50 % 10 % 

b. od 50 % 30 % 

6.10. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách po 

ukončení liečby 

a. od 50 % do 75 % 5 % 

b. nad 75 % 10 % 

6.11. Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) po ukončení liečby 

a. stehenná kosť 5 % 

b. píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 7 % 

6.12. Chronický zápal kostnej drene kostí dolnej končatiny iba po otvorených poraneniach 

alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu 
20 % 

6.13. Paréza dolnej končatiny 

a. poškodenie sedacieho nervu 60 % 

b. poškodenie holenného nervu 25 % 

c. poškodenie ihlicového nervu 20 % 

6.14. Poúrazové plochonožie po zlomenine piet 13 % 

7. INÉ 

7.1. Poúrazová paraparéza, hemiparéza 50 % 

7.2. Poúrazová kvadruparéza 70 % 

7.3. Poúrazová paraplégia po ukončení liečby 90 % 

7.4. Poúrazová tetraplégia po ukončení liečby 100 % 

7.5. Plošné jazvy po popáleninách, opareninách 

a. 30 cm2 - 250 cm2 povrchu tela 10 % 

b. 251 cm2 a viac povrchu tela 20 % 

7.6. Sudeck syndróm 7 % 
 

Článok 5 – Obmedzenie Poistného plnenia 

1. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôso- 

bená infekčným ochorením, bez ohľadu na spôsob 

prenosu nákazy, s výnimkou tetanu, pyogénnych 

infekcií vyplývajúcich z reznej rany alebo porane- 

nia v dôsledku Úrazu alebo besnoty prenesenej pri 

Úraze. 

2. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôso- 

bená priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasle- 

dujúcich okolností: 

• chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ 

nebol jej výlučnou príčinou Úraz, 

• diagnostickými, terapeutickými, alebo preven- 

tívnymi a estetickými lekárskymi zásahmi, ktoré 

neboli vykonané s cieľom liečiť následky Úrazu, 

alebo neodbornými zákrokmi, ktoré si Poistené 

Dieťa vykoná alebo nechá vykonať na svojom 

tele, 

• samovraždou alebo pokusom o samovraždu 

alebo úmyselným sebapoškodením Poisteného 

Dieťaťa, a to bez ohľadu na jeho duševný stav, 

• ozbrojeným konfliktom, stanným právom, 

• štrajkom alebo vzburou s predpokladom, že Po- 

istené Dieťa je účastníkom štrajku alebo vzbury, 

• nukleárnym žiarením, 

• duševnými poruchami, zmenami psychického 

stavu bez ohľadu na ich príčinu, 

• poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi 

cievnymi príhodami, epileptickým záchvatom 

alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahol 

celé telo, pokiaľ Úraz nebol ich výlučnou príči- 

nou, 

• nádorovými ochoreniami  akéhokoľvek  druhu  a 

pôvodu, 
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• infarktom myokardu, 

• hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrb- 

ticové syndrómy, prerušenie degeneratívne 

zmenených orgánov malým nepriamym násilím. 

3. Poistiteľ má právo znížiť alebo odmietnuť Poistné 

plnenie podľa ustanovení VPP. 

Článok 6 – Hlásenie Poistných udalostí 

1. Poistené Dieťa je v prípade Úrazu povinné bez 

zbytočného odkladu podrobiť sa lekárskemu ošet- 

reniu, riadiť sa pokynmi lekára a primerane prispie- 

vať ku zmierneniu následkov Úrazu. Ak Poistené 

Dieťa túto povinnosť poruší, má Poistiteľ právo 

Poistné plnenie primerane znížiť. Uvedenú povin- 

nosť, zabezpečiť ošetrenie, má Zákonný zástupca 

Poisteného Dieťaťa. 

2. Po vzniku Poistnej udalosti je nutné Poistiteľovi bez 

zbytočného odkladu oznámiť všetky údaje týkajú- 

ce sa Poistnej udalosti, vyplniť a zaslať Poistiteľovi 

formulár s hlásením Poistnej udalosti a ďalšie do- 

klady požadované Poistiteľom uvedené v článku 9 

VPP. 

3. Trvalé následky Úrazu je Poistené Dieťa povinné 

preukázať do jedného roka od Úrazu, na základe 

lekárskej správy. V prípade, ak je preukázaný vznik 

TN, ale nie je ešte možné lekársky jednoznačne 

stanoviť TN pre potreby určenia výšky Poistného 

plnenia, predlžuje sa doba pre potreby stanovenia 

trvalých následkov na nevyhnutnú dobu, najdlhšie 

však dva roky odo dňa Úrazu. 

II. Kapitola - Pripoistenie Závažných 

ochorení Poisteného Dieťaťa 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 – Základné pojmy 

Na účely týchto OPPPD sa pojmom Závažné ocho- 

renie rozumie jedno z nasledujúcich ochorení, bliž- 

šie definovaných v príslušných ustanoveniach týchto 

OPPPD: 

a) rakovina (zhubný nádor), 

b) chronická kardiálna insuficiencia (chronická 

srdcová nedostatočnosť), 

c) chronická respiračná insuficiencia (chronická 

dychová nedostatočnosť), 

d) chronická renálna insuficiencia (chronická ob- 

ličková nedostatočnosť), 

e) transplantácia životne dôležitých orgánov, 

f) paraplégia, tetraplégia, 

g) ochorenie HIV po transfúzii krvi, 

h) slepota oboch očí, 

i) hluchota oboch uší. 

Článok 2 – Poistná udalosť, Čakacia doba 

1. Poistnou udalosťou sa na účely týchto OPPPD 

rozumie Závažné ochorenie Poisteného Dieťaťa, 

ktoré nastalo počas Poistnej doby, ako je definova- 

né v príslušných článkoch týchto OPPPD, ktoré ve- 

die k záväzku Poistiteľa poskytnúť Poistné plnenie 

v zmysle Poistnej zmluvy, s výnimkami stanovený- 

mi v príslušných článkoch týchto OPPPD a VPP. 

2. Poistnou udalosťou nie je Závažné ochorenie Pois- 

teného Dieťaťa, ktoré nastalo: 

- pred Začiatkom poistenia, ak bolo pripoistenie 

Závažných ochorení Poisteného Dieťaťa dohod- 

nuté pri uzavretí Poistnej zmluvy, 

- v prípade vzniku pripoistenia Závažných ocho- 

rení Poisteného Dieťaťa na základe žiadosti Po- 

istníka po uzavretí Poistnej zmluvy, pred prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci doručenia žiadosti Poistníka Poistiteľo- 

vi. 

- po Konci poistenia, 

- po poslednom dni kalendárneho mesiaca v kto- 

rom bola Poistiteľovi doručená žiadosť Poistníka 

o zrušenie pripoistenia Závažných ochorení Po- 

isteného Dieťaťa. 

3. Čakacou dobou sa na účely týchto OPPPD pova- 

žuje doba troch mesiacov od Začiatku poistenia.  V 

prípade Poisteného Dieťaťa narodeného počas 

Poistnej doby, sa táto doba počíta odo dňa naro- 

denia. Ak bolo počas tejto Čakacej doby Závažné 

ochorenie lekársky potvrdené, alebo ak bol počas 

tejto doby vykonaný operačný zákrok, nepovažuje 

sa to za Poistnú udalosť. Za Poistnú udalosť sa 

taktiež nepovažuje, ak Závažné ochorenie bolo 

diagnostikované alebo liečené pred uzavretím Po- 

istnej zmluvy, alebo ak Závažné ochorenie súvisí s 

vrodenými symptómami. 
 

Článok 3 – Začiatok poistenia, zánik 

pripoistenia Závažných ochorení 

1. Začiatok poistenia pre pripoistenie Závažných 

ochorení je neskorší z dátumov: 

a) prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzatvorení 

Poistnej zmluvy, alebo 

b) prvý deň mesiaca nasledujúceho po narodení 

Poisteného Dieťaťa. 

2. Pripoistenie Závažných ochorení Poisteného Die- 

ťaťa zaniká vyplatením Poistného plnenia z tohto 

pripoistenia Poistiteľom voči Poistenému Dieťaťu. 
 

Článok 4 – Poistné plnenie 

1. Pri Poistnej udalosti je Poistiteľ povinný poskytnúť 

Poistenému Dieťaťu Poistné plnenie z Poistnej 

sumy pre prípad Závažných ochorení, platnej pri 

vzniku Závažného ochorenia. Na výplatu Poistné- 

ho plnenia sa primerane použijú ustanovenia tých- 

to OPPPD a VPP. 

2. Poistné plnenie vyplatí Poistiteľ iba ak Poistené 

Dieťa prežije najmenej 30 kalendárnych dní od dá- 

tumu potvrdenia lekárskej diagnózy alebo od dátu- 

mu vykonania lekárskeho zákroku. 
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3. Poistené Dieťa je na požiadanie Poistiteľa povinné 

podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára, 

a v termíne, ktorý určí Poistiteľ. 

4. Ak v čase trvania pripoistenia Závažných ocho- 

rení Poistené Dieťa ochorie viacerými Závažnými 

ochoreniami, nárok na Poistné plnenie vzniká len z 

jedného z nich. 

5. Ak v čase trvania pripoistenia Závažných ochorení 

bude jednému Poistenému Dieťaťu potvrdených 

súčasne viacero Závažných ochorení podľa týchto 

OPPPD, vyplatí Poistiteľ z týchto Poistných udalos- 

tí Poistné plnenie len raz, a to maximálne vo výške 

Poistnej sumy pre prípad Závažných ochorení. 

6. Poistiteľ vypláca Poistné plnenie v súlade s prís- 

lušnými právnymi predpismi, účinnými pri výplate 

Poistného plnenia. 

7. Poistné plnenie z pripoistenia Závažných ochorení 

Poisteného Dieťaťa, ak naň v zmysle týchto OPPPD 

a VPP vznikne Poistenému Dieťaťu nárok, je Poisti- 

teľ povinný vyplatiť nezávisle na prípadnom ďalšom 

Poistnom plnení podľa zvyšných Poistných rizík, na 

ktoré sa kapitálovo-investičné životné poistenie 

vzťahuje. 
 

Článok 5 – Obmedzenie Poistného plnenia 

Pri jednotlivých typoch Závažných ochorení sú prípa- 

dy, keď je Poistiteľ oprávnený neposkytnúť Poistné 

plnenie v plnom rozsahu, uvedené priamo v prísluš- 

ných článkoch týchto OPPPD. 

Poistiteľ má právo znížiť alebo odmietnuť Poistné 

plnenie podľa ustanovení VPP 
 

Článok 6 – Hlásenie Poistných udalostí 

1. Zákonný zástupca Poisteného dieťaťa je v prípade 

Závažného ochorenia povinný Poistiteľovi toto Zá- 

važné ochorenie bez zbytočného odkladu nahlá- 

siť, najdlhšie však do jedného mesiaca od dátumu 

potvrdenia lekárskej diagnózy tohto Závažného 

ochorenia. 

2. Poistené Dieťa pri Závažnom ochorení, na ktoré sa 

vzťahuje toto pripoistenie, je povinné podrobiť sa 

lekárom naordinovanej liečbe, riadiť sa pokynmi 

lekára a primerane prispievať ku zmierneniu ná- 

sledkov Závažného ochorenia. Ak Poistené Dieťa 

túto povinnosť poruší, má Poistiteľ právo Poistné 

plnenie primerane znížiť. 

3. Po vzniku Poistnej udalosti a pri uplatňovaní ná- 

roku na Poistné plnenie je nutné Poistiteľovi bez 

zbytočného odkladu oznámiť všetky údaje, týkajú- 

ce sa Poistnej udalosti, vyplniť a zaslať Poistiteľovi 

formulár s hlásením Poistnej udalosti a ďalšie do- 

klady požadované Poistiteľom v zmysle článku 9 

VPP, ako aj v zmysle príslušných článkov týchto 

OPPPD. 
 

 

 

 

 

Článok 7 - Rakovina (zhubný nádor) 

1. Rakovinou sa podľa týchto OPPPD rozumie ocho- 

renie, pri ktorom dochádza k malígnej transformá- 

cii buniek a následnému nekontrolovanému mno-

ženiu sa, rastu a šíreniu zhubných buniek a ich 

prenikaniu do zdravého tkaniva a iných orgánov. 

2. Termín zhubný nádor zahrňuje: 

- solídne zhubné nádory (pochádzajúce z väziva, 

tukového tkaniva, chrupavky, svalstva, kostného 

tkaniva, synovie, nervového tkaniva, kože, epi- 

telu, mezotelu, cievneho a lymfatického systé- 

mu), 

- leukémie (akútne, chronické). 

3. Vylúčené, a za poistné udalosti sa nepovažujú: 

- benígne nádory, neinvazívne karcinómy in situ, 

prekancerózy, 

- hyperkeratózy, squamózne a bazocelulárne for- 

my rakoviny kože vrátane malígneho melanó- 

mu klasifikácie nižšej ako IIA (hĺbky menšej ako 

2mm bez zvredovatenia, stupeň nižší ako T2b 

podľa TNM klasifikácie), 

- Wilmsov tumor, Liov – Fraumeniov syndróm, 

- všetky typy nádorov za súčasného preukázania 

prítomnosti HIV. 

4. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je 

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ocho renia: 

- akékoľvek predchádzajúce malígne alebo pre- 

malígne nádorové ochorenie, 

- papilóm močového mechúra (v prípade zhub- 

ného nádorového ochorenia dolných močových 

ciest), 

- polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, ul- 

cerózna kolitída (v prípade zhubného nádorové- 

ho ochorenia črevného traktu), 

- chronická atrofická gastritída (v prípade zhubné- 

ho nádorového ochorenia žalúdka), 

- dedičné ochorenia, ktoré sú predispozíciou 

vzniku malígnych ochorení (neurofibromatóza, 

kongenitálna hyperplázia nadobličiek, galakto- 

zémia, Fanconiho anémia), 

- chromozómové anomálie (Downov syndróm, 

Turnerov syndróm, Klinefelterov syndróm, 

Edwardsov syndróm, Trizómia 18). 

5. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópiu presného histolo- 

gického nálezu stanoveného odborným lekárom (s 

dátumom vyšetrenia a číslom preparátu), opat- 

renú originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho 

lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek Poisti- 

teľa. 

Článok 8 – Chronická kardiálna 

insuficiencia (chronická srdcová 

nedostatočnosť) 

1. Chronická kardiálna insuficiencia je podľa týchto 

OPPPD definovaná ako stav, kedy funkcia srdca 
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pri dostatočnom žilovom návrate a plniacom tlaku 

nezaistí potrebnú dodávku kyslíka obvodovým tka- 

nivám podľa metabolických potrieb. 

2. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom 

– kardiológom a súčasne musí byť splnené nasle- 

dujúce kritérium: 

- ejekčná frakcia je trvale nižšia ako 40 % alebo 

podľa NYHA klasifikácie je ochorenie hodnotené 

stupňom III. a vyšším. 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je 

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ocho- renia: 

- akékoľvek vrodené ochorenia a malformácie 

srdca, 

- chlopňové chyby, skraty na úrovni srdca, aneu- 

ryzma srdca, hypokinéza a dyskinéza srdcové- 

ho svalu, endokardiálna fibroelastóza, 

- kardiomyopatie, 

- zápalové ochorenia srdca, 

- dysrytmie (tachykardia, bradykardia, AV bloká- 

da, fibrilácia predsiení, komôr), 

- hypertenzia (artériová, pulmonálna), 

- ischemická choroba srdca (angina pectoris, in- 

farkt myokardu), 

- artérioskleróza, hypertyreóza, anémia, feochro- 

mocytóm, diabetes mellitus, obezita, 

- toxické poškodenie myokardu rôznymi chemic- 

kými látkami (vrátane farmák). 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie odborných kardio- 

logických nálezov, opatrené  originálom  pečiatky a 

podpisu ošetrujúceho lekára a iné dokumenty 

podľa požiadaviek Poistiteľa. 

Článok 9 – Chronická respiračná 

insuficiencia (chronická dychová 

nedostatočnosť) 

1. Chronická respiračná insuficiencia je podľa tých to 

OPPPD definovaná ako porušenie funkcie dý- 

chacieho systému, ktoré vedie k nedostatočnej 

výmene plynov vzhľadom k aktuálnym požiadav- 

kám tkanív, čo vedie k poklesu PaO
2 
pod 8 kPa pri 

súčasnej normo alebo hypokapnii alebo k zníženiu 

PaO
2 
a súčasnému zvýšeniu PaCO

2 
nad 6,5 kPa. 

2. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom – 

pneumológom a súčasne musia byť splnené všet- 

ky nasledujúce kritériá: 

a) je prítomná obštrukčná ventilačná porucha ťaž- 

kého stupňa (FEV 1 < 45 %), 

b) alebo reštrikčná ventilačná porucha ťažkého 

stupňa (VC < 45 %), 

c) parciálny tlak kyslíka (PaO
2
) pri analýze krv- 

ných plynov je nižší ako 8 kPa, 

d) je nutná trvalá kyslíková terapia, 

e) je pociťovaná kľudová dušnosť. 

- Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom 

je pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ochorenia:vrodené a geneticky 

podmienené ochorenia or- gánov dýchacej 

sústavy, 

- nádorové ochorenia orgánov dýchacej sústavy, 

- asthma bronchiale, chronická bronchitída, 

- cystická fibróza, haemosiderosa, pľúcna alve- 

olová proteinosa, sarkoidóza, pľúcna fibróza, 

pľúcny emfyzém, tuberkulóza pľúc, 

- chronické ochorenia pohrudnice, 

- myopatie (napr. myasthenia gravis, muskulárna 

dystrofia), 

- systémové ochorenia, endokrinné poruchy 

(myxedém), poškodenie PNS (poliomyelitída), 

obezita. 

3. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povin- ní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie odborných pne- 

umologických nálezov (spirometrické vyšetrenie, 

potvrdenie trvalej kyslíkovej terapie, analýza krv- 

ných plynov), opatrené originálom pečiatky a pod- 

pisu ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa 

požiadaviek Poistiteľa. 

Článok 10 – Chronická renálna 

insuficiencia (chronická obličková 

nedostatočnosť) 

1. Chronická renálna insuficiencia je podľa týchto 

OPPPD definovaná ako ťažké porušenie vylučo- 

vacej, čistiacej a homeostatickej funkcie obličiek, v 

dôsledku čoho dochádza k urémii (zadržiavaniu 

dusíkatých splodín metabolizmu). 

2. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom 

– nefrológom a súčasne musí byť splnené nasle- 

dujúce kritérium: 

- hodnota Clearance creatininu je trvale nižšia ako 

0,7 ml/s. 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je 

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ocho- renia: 

- akékoľvek vrodené, geneticky podmienené 

(napr. Alportov syndróm) alebo chronické ocho- 

renia obličiek, 

- glomerulopatie, glomerulonefritídy, glomerulo- 

sklerózy, 

- chronické nefritídy (pyelonefritída, tubulonefrití- 

da), 

- polycystické obličky, 

- Goodpastureov syndróm, systémové ochorenia 

(napr. lupus erythematosus systematicus), dia- 

betes mellitus, hypertenzia, hepatitída B alebo 

C, bakteriálna endokarditída, HIV, 

- toxické poškodenie obličiek chemickými látkami 

(vrátane farmák). 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie odborných nefrolo- 

gických nálezov (napr. biopsia, USG, vyšetrenia 

moču, krvné testy), opatrené originálom pečiatky 
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a podpisu ošetrujúceho lekára a iné dokumenty 

podľa požiadaviek Poistiteľa. 

Článok 11 – Transplantácia životne 

dôležitých orgánov 

1. Transplantácia životne dôležitých orgánov je podľa 

týchto OPPPD definovaná ako životne nevyhnut- 

ná a lekárskym nálezom indikovaná transplantácia 

srdca, srdca a pľúc, pečene, obličky, pankreasu, 

pankreasu a obličky, kostnej drene, v prípade, že 

príjemcom je Poistené Dieťa. 

2. Nevyhnutnosť transplantácie a zlyhanie príslušné- 

ho orgánu musí byť potvrdené odbornými lekármi. 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak nastalo 

zlyhanie príslušného orgánu v dôsledku ochorenia 

známeho už v čase uzatvorenia Poistnej zmluvy, 

ktorej predmetom je pripoistenie Závažných 

ochorení, ako napr.: 

- vrodené, geneticky podmienené alebo chronic- 

ké ochorenia srdca, pľúc, pečene, obličiek, pan- 

kreasu, 

- diabetes mellitus, cystická fibróza, systémové 

ochorenia (napr. lupus erythematosus systema- 

ticus), reumatická horúčka a iné. 

4. Povinnosť Poistiteľa plniť vzniká dňom vykonania 

operácie. Operácia sa musí vykonať na území 

členských štátov Európskej únie lekárskym praco- 

viskom, ktoré je oprávnené tieto operácie vykoná- 

vať. V prípade operácie vykonanej inde v zahrani- 

čí musí byť táto skutočnosť vopred konzultovaná s 

Poistiteľom. 

Článok 12 – Paraplégia, tetraplégia (úplné 

ochrnutie) 

1. Úplné ochrnutie je podľa týchto OPPPD defino- 

vané ako úplné a trvalé ochrnutie oboch horných, 

oboch dolných alebo všetkých končatín. 

2. Definitívna diagnóza musí byť potvrdená odbor- 

ným lekárom – neurológom. 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ochorenia: 

- vrodené alebo geneticky podmienené ochorenia 

CNS, miechy, svalovej sústavy alebo chrbtice, 

- cievne, zápalové alebo nádorové ochorenia 

CNS, miechy, svalovej sústavy alebo chrbtice, 

- neurodegeneratívne ochorenia, 

- demyelinizačné ochorenia (napr. skleróza multi- 

plex, amyotrofická laterálna skleróza), 

- detská mozgová obrna, 

- polyneuropatie, 

- myasthenia gravis, myopatia, svalová dystrofia 

alebo atrofia, 

- systémové ochorenia (napr. lupus erythemato- 

sus systematicus, sklerodermia), 

- ochorenia chrbtice (napr. deformácie, diskopa- 

tie), 

- psychické ochorenia (pseudoparalýzy), 

- toxické poškodenie nervovej alebo svalovej sú- 

stavy rôznymi chemickými látkami (vrátane far- 

mák). 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie odborných neurolo- 

gických nálezov (vyšetrenie EMG, CT, MR a pod.), 

opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujú- 

ceho lekára a iné dokumenty podľa požiadaviek 

Poistiteľa. 

Článok 13 – Ochorenie HIV po transfúzii 

krvi 

1. Ochorenie HIV po transfúzii krvi je podľa týchto 

OPPPD definované ako potvrdená infekcia HIV ví- 

rusom alebo ochorenie AIDS v dôsledku podania 

krvnej transfúzie alebo iného krvného preparátu, 

pričom prítomnosť HIV vírusu musí byť preukáza- 

ná do 6 mesiacov po podaní preparátu. 

2. Transfúzia musí byť podaná v čase trvania pois- 

tenia a to oficiálne registrovaným pracoviskom na 

území členských štátov Európskej únie. 

3. Vylúčené a za Poistnú udalosť sa nepovažujú: 

- infekcia HIV alebo ochorenie AIDS po transfúzii 

u osôb s hemofíliou. 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť stanovisko oficiálne registro- 

vaného pracoviska na území členských štátov EÚ, 

ktoré poskytlo transfúziu alebo krvný preparát, po- 

zitívny výsledok protilátok HIV do 6 mesiacov po 

podaní preparátu a iné dokumenty podľa požiada- 

viek Poistiteľa. 

Článok 14 – Slepota oboch očí 

1. Slepota oboch očí je na účely týchto OPPPD defi- 

novaná ako úplná, trvalá a nenávratná strata zraku 

oboch očí v dôsledku choroby. 

2. Obojstranná slepota musí byť potvrdená odborným 

lekárom – oftalmológom. 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje , ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ochorenia: 

- vrodené ochorenia očí, 

- retinopatia akéhokoľvek typu (diabetická, hyper- 

tonická a pod.), 

- chronické zápalové ochorenia očí, nádorové 

ochorenia oka alebo mozgu, poruchy krvného 

obehu v oku, degeneratívne zmeny, 

- glaukóm, trachóm, katarakta, hemoblastózy, 

opakované krvácania u nedonosencov, retrolen- 

tárna fibroplázia, 

- stavy po intoxikácii metylalkoholom, chinínom. 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie odborných očných 
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nálezov, opatrené originálom pečiatky a podpisu 

ošetrujúceho lekára a iné dokumenty podľa požia- 

daviek Poistiteľa. 

5. Minimálny vek Poisteného Dieťaťa pri vzniku ná- 

roku na Poistné plnenie je jeden rok. Za Poistnú 

udalosť sa teda považuje diagnóza stanovená po 

dosiahnutí jedného roku veku Poisteného Dieťaťa. 

Článok 15 – Hluchota oboch uší 

1. Hluchota oboch uší je na účely týchto OPPPD de- 

finovaná ako úplná, trvalá a nenávratná strata slu- 

chu oboch uší v dôsledku choroby. 

2. Obojstranná hluchota musí byť potvrdená odbor- 

ným lekárom - ušno-nosno-krčným (otolaryngoló- 

gom). 

3. Za Poistnú udalosť sa nepovažuje, ak v čase 

uzatvorenia Poistnej zmluvy, ktorej predmetom je  

pripoistenie Závažných ochorení, boli známe 

nasledujúce ochorenia: 

- vrodené ochorenia uší, 

- chronické zápaly alebo infekcie stredného a/ale- 

bo vnútorného ucha, 

- nádorové ochorenia mozgu, zápalové ochorenia 

mozgu a hlavových nervov. 

4. Poistené Dieťa a v čase, keď Poistené Dieťa ešte 

nie je plnoleté jeho Zákonný zástupca, sú povinní 

Poistiteľovi predložiť fotokópie výsledkov audio- 

metrických a zvukoprahových testov, doplnkových 

sluchových vyšetrení, opatrené originálom pečiat- 

ky a podpisu ošetrujúceho lekára a iné dokumenty 

podľa požiadaviek Poistiteľa. 

5. Minimálny vek Poisteného Dieťaťa pri vzniku ná- 

roku na Poistné plnenie je jeden rok. Za Poistnú 

udalosť sa teda považuje diagnóza stanovená po 

dosiahnutí jedného roku veku Poisteného Dieťaťa. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto OPPPD nadobúdajú platnosť a účinnosť 

1.1.2020. 

2. Všetky zmluvné vzťahy súvisiace s pripoisteniami 

Poisteného Dieťaťa vznikajúce na základe Poistnej 

zmluvy, uzavretej medzi Poistiteľom a Poistníkom, 

sa riadia týmito OPPPD a VPP, pokiaľ v Poistnej 

zmluve nie je uvedené inak. 
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Osobitné poistné podmienky pre 

pripoistenie Hospitalizácia 

(k VPP ŽIVOT) 

 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre pripoiste- 

nie hospitalizácie Poisteného (ďalej len „OPPH“) 

upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi 

Poistiteľom a Poisteným na základe pripoistenia 

hospitalizácie uzavretého k poisteniu ŽIVOT. 

2. OPPH tvoria súčasť Poistnej zmluvy uzavretej me- 

dzi Poistiteľom a Poistníkom. OPPH tvoria popri 

Všeobecných poistných podmienkach pre 

poistenie ŽIVOT Spoločnosti KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len 

„VPP“) súčasť Poistnej zmluvy, a to v častiach, 

ktoré upravujú právne vzťahy medzi Poistiteľom a 

Poistníkom, súvisiace s dohodnutými 

pripoisteniami Poistených Detí 

3. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Poistnej zmluvy 

líšia od ustanovení týchto OPPH, sú rozhodujúce 

ustanovenia Poistnej zmluvy. 

4. Ak sa tieto OPPH odlišujú od VPP v častiach, kto- 

ré upravujú právne vzťahy súvisiace s dohodnutý- 

mi pripoisteniami Poisteného, majú ustanovenia 

týchto OPPH prednosť pred ustanoveniami VPP. 

5. Právne vzťahy súvisiace s pripoistením 

Poisteného, ktoré nie sú upravené ani v Poistnej 

zmluve, ani v týchto OPPH, sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP 

nebudú tieto právne vzťahy upravovať, príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ostatných súvisiacich právnych predpisov platných 

na území Slovenskej republiky. 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 – Základné pojmy: 

1. Hospitalizácia  –  ústavné  liečenie  Poisteného  v 

lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia, ktorá je 

pod stálym dozorom, je vybavená dostatočným 

technickým zariadením a vykonáva svoju činnosť v 

súlade s dostupnými poznatkami lekárskej vedy a 

v súlade s právnymi predpismi. 

2. Denné odškodné – suma určená v Poistnej zmlu- 

ve poskytovaná Poistiteľom za každý deň Hospi- 

talizácie za podmienok určených v týchto OPPH. 

3. Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkaj- 

ších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané a 

neprerušované pôsobenie vysokých alebo níz- 

kych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elek- 

trického prúdu a jedov (okrem mikrobiologických 

jedov a imunotoxických látok), ktoré Poistenému, 

nezávisle od jeho vôle, spôsobilo telesné poško- 

denie. 

4. Čakacia doba – časové obdobie Poistnej doby, 

kedy Hospitalizácia následkom choroby nie je Po- 

istnou udalosťou. Čakacou dobou sú dva mesiace 

od Začiatku poistenia Hospitalizácie chorobou. V 

prípade Hospitalizácie z dôvodu tehotenstva 

Poisteného je čakacou dobou 9 mesiacov od Za- 

čiatku poistenia Hospitalizácie (to neplatí, ak je le- 

károm stanovený termín pôrodu minimálne deväť 

mesiacov od Začiatku poistenia). 

 

Článok 2 

– Predmet pripoistenia Hospitalizácie 

1. Predmetom pripoistenia Hospitalizácie je záväzok 

Poistiteľa poskytnúť Poistné plnenie, ak nastane 

Poistná udalosť a záväzok Poistníka platiť Poistné. 

2. Pripoistenie Hospitalizácie môže  vzniknúť  spolu s 

Poistnou zmluvou alebo kedykoľvek počas jej tr- 

vania na základe žiadosti Poistníka. Začiatok 

poistenia pre pripoistenie Hospitalizácie je: 

- zhodný so Začiatkom poistenia ŽIVOT, ak pri- 

poistenie Hospitalizácie vzniká spolu s Poistnou 

zmluvou, 

- prvý deň nasledujúceho Poistného obdobia po 

doručení žiadosti Poistníka o vznik pripoistenia 

Hospitalizácie. 

3. Pripoistenie Hospitalizácie môže  byť  dohodnuté s 

Poistníkom ako: 

- pripoistenie Hospitalizácie Úrazom 

- pripoistenie Hospitalizácie chorobou. 

Článok 3 

– Osoby s právom na Poistné plnenie 

1. Osobou s právom na Poistné plnenie je Poistený. 

2. V prípade oznámenia Poistnej udalosti podľa člán- 

ku 5 bod 6 OPPH, keď nemôže vykonať oznáme- 

nie Poistnej udalosti sám Poistený, môže tak uro- 

biť určená oprávnená osoba. Ak jej niet, môže tak 

urobiť manžel, ak ho niet dieťa, ak ho niet rodič, ak 

ani jeho niet spolužijúca osoba podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

Článok 4 – Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je lekársky nevyhnutná Hos- 

pitalizácia následkom Úrazu alebo choroby Pois- 

teného, ktorá začala v čase trvania pripoistenia. 

Poistnou udalosťou je len Hospitalizácia, ktorá už 

bola ukončená a Poistený žije v čase oznámenia 

poistnej udalosti s výnimkou podľa článku 5 bod 6. 

2. Maximálna dĺžka Hospitalizácie z jedného Úrazu 

alebo choroby je 366 kalendárnych dní. 

3. Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia, ktorá na- 

stala: 

- pred Začiatkom poistenia Hospitalizácie, 

- po Konci poistenia Hospitalizácie, 

- následkom Úrazu, ktorý sa stal pred Začiatkom 

poistenia Hospitalizácie, 

- po uplynutí jedného roka po vzniku Úrazu, 

- následkom choroby, ktorá bola diagnostikovaná 

pred Začiatkom poistenia Hospitalizácie. 

- následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili v 

rámci šiestich mesiacov pred Začiatkom pois- 
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tenia Hospitalizácie 

- Počas čakacej doby. 

4. Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia: 

- v psychiatrických liečebniach a v iných zdravot- 

níckych zariadeniach v dôsledku psychiatrickej 

alebo psychologickej diagnózy, 

- súvisiaca iba s potrebou ošetrovateľskej alebo 

opatrovateľskej starostlivosti, 

- pri použití diagnostických a liečebných metód, 

ktoré nie sú všeobecne vedecky uznávané, 

- v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikomá- 

nie, hráčskej, sexuálnej alebo inej závislosti, 

- z dôvodu kozmetických, resp. skrášľovacích 

úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevy- 

hnutné, 

- v kúpeľných zariadeniach, liečebniach, centrách 

a sanatóriách, zotavovniach, dietetických zaria- 

deniach, rehabilitačných zariadeniach a zvlášt- 

nych detských zariadeniach a hospicoch. 

5. Maximálnym počtom dní je obmedzená Hospitali- 

zácia, ktorá nastala: 

- z dôvodu pôrodu, a to na 10 dní, 

- v dôsledku ochorení súvisiacich s tehotenstvom, 

a to na 30 dní. 

6. Za Úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená pria- 

mo alebo nepriamo ktoroukoľvek z nasledujúcich 

okolností: 

- chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ 

nebol jej výlučnou príčinou Úraz, diagnostický- 

mi, terapeutickými alebo preventívnymi a este- 

tickými lekárskymi zásahmi, ktoré si Poistený vy- 

koná alebo nechá vykonať na svojom tele, alebo 

neodbornými zákrokmi, ktoré si Poistený vykoná 

alebo nechá vykonať na svojom tele, 

- úmyselným sebapoškodením Poisteného, 

- požitím alkoholu alebo omamných a návykových 

látok, alebo liekov v dávkach nezodpovedajú- 

cich lekárskemu predpisu Poisteným, 

- pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v po- 

zemných, vzdušných alebo vodných dopravných 

prostriedkoch, 

- profesionálnou športovou činnosťou Poisteného 

vrátane tréningu, 

- duševnými poruchami, zmenami psychického 

stavu bez ohľadu na ich príčinu, 

- poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi 

cievnymi príhodami, epileptickým záchvatom 

alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý zasiahol 

celé telo, pokiaľ Úraz nebol ich výlučnou príči- 

nou, 

- nádorovými ochoreniami  akéhokoľvek  druhu  a 

pôvodu, 

- infarktom myokardu, 

- hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrb- 

ticové syndrómy, prerušenie degeneratívne 

zmenených orgánov malým nepriamym násilím, 

- konaním Poisteného, pre ktoré bol Poistený sú- 

dom uznaný vinným z trestného činu. 

7. Poistnou udalosťou je aj Hospitalizácia Poisteného 

ako doprovodu dieťaťa Poisteného, ktoré bolo hos- 

pitalizované. V danom prípade musia byť splnené 

všetky podmienky poistenia Hospitalizácie pri die- 

ťati Poisteného, dieťa Poisteného musí mať v čase 

začiatku Hospitalizácie viac ako jeden rok. 

8. Poistiteľ a poistník majú právo vypovedať 

pripoistenie Hosptalizácie. Pripoistenie zanikne 

výpoveďou podľa predchádzajúcej vety posledným 

dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

výpoveď doručená Poistenému. Na doručovanie sa 

použijú ustanovenia VPP.  

Článok 5 – Poistné plnenie 

1. Poistiteľ  je  povinný  poskytnúť  Poistné  plnenie  v 

súlade s podmienkami dohodnutými v Poistnej 

zmluve, a to vo forme jednorazového plnenia ako 

Denného odškodného za počet dní Hospitalizácie. 

2. Za Denné odškodné sa považuje suma určená     v 

Poistnej zmluve poskytovaná Poistiteľom za kaž- 

dý deň Hospitalizácie. 

3. Za deň Hospitalizácie sa považuje deň, ktorý vrá- 

tane polnoci strávil Poistený v ústavnom liečení. 

Celkový počet dní Hospitalizácie sa počíta podľa 

počtu polnocí strávených v ústavnom liečení. Za 

deň Hospitalizácie sa nepovažuje deň, počas kto- 

rého došlo aj k prijatiu aj prepusteniu Poisteného z 

ústavného liečenia. 

4. Výška Poistného plnenia sa určí ako súčin Denné- 

ho odškodného a počtu dní Hospitalizácie podľa 

bodu 3 tohto článku. 

5. Poistné plnenie sa vypláca až po ukončení Hos- 

pitalizácie za predpokladu, že Poistený sa dožil 

oznámenia Poistnej udalosti Hospitalizácie. 

6. V prípade, ak Hospitalizácia Poisteného trvá ne- 

pretržite aspoň 100 dní, Poistený má právo po- 

žiadať o vyplatenie Poistného plnenia za 100 dní 

Hospitalizácie napriek skutočnosti, že ešte nedo- 

šlo k jej ukončeniu. Toto právo zaniká ukončením 

Hospitalizácie. 

7. Poistený, ktorému vzniklo právo na Poistné plne- 

nie, je povinný bez zbytočného odkladu Poistiteľovi 

predložiť originály alebo Overené kópie dokladov 

potrebných pre výplatu Poistného plnenia, a to naj- 

mä: 

a) vyplnené tlačivo - oznámenie Poistnej udalosti, 

b) potvrdenie o Hospitalizácii vydané príslušným 

zdravotníckym zariadením, 

c) prepúšťaciu správu (neplatí pre nahlásenie Po- 

istnej udalosti v zmysle bodu 6 tohto článku), 

d) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutoč- 

nosti potrebné na preukázanie vzniku Poistnej 

udalosti, 

e) iné doklady - podľa toho, aké doklady Poistiteľ v 

konkrétnom prípade požaduje. 

8. Ak Poistený Poistiteľovi nepredloží doklady špeci- 

fikované v bode 7 tohto článku, Poistiteľ nevyplatí 

Poistné plnenie. 

Článok 6 – Záverečné ustanovenia 

Tieto  OPPH  nadobúdajú  platnosť  dňa  1.1.2020   a 

účinnosť dňom uzatvorenia konkrétnej Poistnej 

zmluvy, ktorej sú súčasťou. 
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ŠTATÚT 

Fond svetových akcií 
 

Článok I. 

Základné informácie o fonde 

1. Názov fondu je Fond svetových akcii (ďalej len 

„fond“ ). 

2. Fond bol vytvorený v roku 2012 na dobu neurčitú. 

3. Fond je spravovaný spoločnosťou KOOPERATIVA 

poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, so síd- 

lom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka číslo: 79/B, IČO: 00 585 441 

(ďalej len „Poisťovňa“). 

Článok II. 

Zameranie a ciele investičnej politiky 

1. Fond investuje peňažné prostriedky do špeciálne- 

ho podielového fondu kvalifikovaných investorov 

“Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 

spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f” (ďalej len „SA“) 

spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset 

Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., 

a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2814/B, IČO: 35 820 

705. 

2. Fond SA investuje do rôznych tried aktív, akými sú 

hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere 

aj realitné a alternatívne investície. Prostredníc- 

tvom stanovenia vhodnej výšky podielu uvede- 

ných tried aktív fond SA participuje na príslušnom 

segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a 

obmedzuje expozíciu v danom segmente pri kle- 

sajúcom trende. Podiel jednotlivých tried aktív vo 

fonde SA sa môže meniť, pričom akciové investí- 

cie a dlhové investície nie sú obmedzené, realitné 

investície tvoria maximálne 10% a alternatívne in- 

vestície maximálne 10% na majetku fondu SA. 

3. Zámerom fondu je investovať takmer všetok maje- 

tok fondu do fondu SA. Zvyšok majetku je držaný 

vo forme bankových vkladov. 

4. Informácie o vkladoch vo fonde: 

a) Peňažné prostriedky z majetku vo fonde sú uk- 

ladané najmä v bankách v Slovenskej republike 

alebo v bankách v členských štátoch Európskej 

únie (ďalej len „členské štáty EÚ“). 

b) Podľa dĺžky viazanosti sa budú využívať termí- 

nované vklady s viazanosťou do 1 roka, najmä 

však do 6 mesiacov, v závislosti od aktuálnych 

výnosov na peňažnom trhu. 

c) Obvyklý interval pomeru peňažných prostried- 

kov na účtoch v bankách k hodnote majetku vo 

fonde môže predstavovať 0% až 50%. Tento po- 

mer sa môže zvýšiť v prípade rastu úrokových 

sadzieb na finančných trhoch alebo v prípadne 

mimoriadnych situácii na finančných trhoch, 

kedy dochádza k zníženiu likvidity finančných 

nástrojov. 

5. Informácie o podielových listoch podielových fon- 

dov a cenných papieroch zahraničných subjektov 

kolektívneho investovania: 

a) v majetku vo fonde sa nachádzajú najmä po- 

dielové listy SA. Jedná sa o zmiešaný podielo- 

vý fond, ktorý nie je štandardným podielovým 

fondom, a do ktorého sa peňažné prostriedky 

zhromažďujú prostredníctvom privátnej ponuky s 

cieľom investovať takto zhromaždené peňažné 

prostriedky do majetku vymedzeného zákonom 

č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v 

znení neskorších predpisov alebo štatútom špe- 

ciálneho podielového fondu. 

b) prevažná časť portfólia fondu je denominovaná 

v mene EUR. Iné menové expozície ako mena 

EUR sú vo fonde plne alebo čiastočne menovo 

zabezpečené do meny EUR, pričom podiel ne- 

zabezpečených expozícií do meny EUR môže 

tvoriť maximálne 20% majetku vo fonde. 

Článok III. 

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika 

1. Vklady v jednej banke môžu predstavovať až 100% 

majetku vo fonde. 

2. Podiel investícií do podielových listov jedného po- 

dielového fondu, cenných papierov jedného európ- 

skeho fondu, alebo jedného zahraničného subjek- 

tu kolektívneho investovania môže predstavovať 

100 % majetku vo fonde. 

3. S majetkom vo fonde nie je možné uskutočňovať 

nekryté predaje, zabezpečovať záväzky tretích 

osôb, zriaďovať naň záložné práva alebo vecné 

bremená a prijímať a poskytovať finančné zábez- 

peky. 

Článok IV. 

Náklady uhrádzané z majetku vo fonde 

1. Ročná odplata Poisťovne za správu fondu je 0 % z 

priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fon- 

de. 

2. Poplatok spojený s vydaním podielových listov je 0 

% 

3. Poplatok spojený s vyplatením podielových listov je 

0 % 

4. Investovanie do fondu SA je spojené s odplatou a 

nákladmi, ktoré sú popísané v Predajnom prospek- 

te a Štatúte fondu SA. Žiadne iné náklady z majet- 

ku vo fonde nie sú uhrádzané. 

Článok V. 

Pravidlá oceňovania majetku vo fonde 
1. Poisťovňa počíta hodnotu majetku vo fonde a ak- 

tuálnu hodnotu podielu spravidla denne. Hodnota 
majetku vo fonde ku „dňu t“ predstavuje hodnotu 
pozície vo fonde SA ku „dňu t“ a hodnotu banko- 
vých vkladov ku „dňu t“. Hodnota podielu fondu 
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ku „dňu t“ predstavuje podiel hodnoty majetku vo 
fonde ku „dňu t“ a počtu podielov ku „dňu t“ a platí 
pre nasledovný najbližší pracovný deň. Poisťovňa 
stanovuje hodnotu podielu s presnosťou na šesť 
desatinných miest. 

2. Informácie o aktuálnej hodnote podielu sú zve- 
rejňované na internetovej stránke Poisťovne 
(www.koop.sk).Pokiaľ Poisťovňa dodatočne  zistí 
chybu pri ocenení majetku vo fonde alebo ne- 
zrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu, 
ktorá bude menšia ako 0,2 % z aktuálnej hodnoty 
podielu, Poisťovňa nie je povinná poisteným vznik- 
nutý rozdiel z nezrovnalosti v stanovení hodnoty 
podielu zohľadniť. V prípade, že táto nezrovna- 
losť dosiahne najmenej 0,2 % z aktuálnej hodno- 
ty podielu, Poisťovňa vydá klientom podiely fondu 
v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti, 
najmenej však vo výške aktuálnej hodnoty podielu 
fondu. Ak poistné zmluvy poškodených klientov už 
nie sú aktívne, Poisťovňa poskytne klientom 
finančné vyrovnanie. Predstavenstvo Poisťovne 
môže rozhodnúť o poskytnutí náhrady klientom aj 
v prípade, že nezrovnalosť v stanovení aktuálnej 
hodnoty podielu bude menšia ako 0,2% z aktuálnej 
hodnoty podielu, najmä ak niektorému z klientov 
vznikla v dôsledku takejto nezrovnalosti významná 
škoda. 

Článok VI. 

Postup pri zmene štatútu 

1. Zmeny tohto štatútu je Poisťovňa oprávnená vy- 

konať najmä na základe zmien v právnych predpi- 

soch alebo zmien v obchodnej politike Poisťovne 

týkajúcej sa fondu. Zmeny tohto štatútu nadobúda- 

jú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnu- 

tím predstavenstva Poisťovne. 

2. Poisťovňa informuje klientov o zmenách štatútu 
fondu, vrátane úplného zmeneného znenia štatútu 
jeho zverejnením v sídle Poisťovne a na interneto- 
vej stránke Poisťovne (www.koop.sk) a to najne- 
skôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť. 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

klienta s Poisťovňou. Klient uzatvorením poistenia 

akceptuje ustanovenia štatútu fondu. 

2. Dôvodom zmeny štatútu fondu je zlúčenie spoloč- 

nosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna 

Insurance Group so spoločnosťou KOOPERATIVA 

poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, ktorá  sa 

stane nástupníckou spoločnosťou zaniknutej 

spoločnosti Poisťovňa Slovenskej spotiteľne, a.s. 

Vienna Insurance Group. Účinnosť zlúčenia na- 

stane dňa 01.04.2018. Zároveň dochádza dňom 

01.04.2018 k zmene názvu fondu. 

3. Tento štatút nadobúda platnosť jeho schválením 

predstavenstvom Poisťovne Slovenskej sporiteľ- 

ne, a.s. Vienna Insurance Group dňa 27.02.2018 a 

účinnosť dňa 01.04.2018. Predstavenstvo Pois- 

ťovne Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance 

Group vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto 

štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. 
 

V Bratislave dňa 27.02.2018 

 

Kurt Ebner,  Ing. Viera Kubašová, 
predseda predstavenstva členka predstavenstva 


