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SD1_03

ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD DOŽITIA ALEBO SMRTI

RIZIKOVÁ SKUPINA PRE PRIPOISTENIE ÚRAZU A INVALIDITY

PRIPOISTENIE DENNEJ DÁVKY PRE PRÍPAD DOČASNEJ 
PRÁCENESCHOPNOSTI

PRIPOISTENIA PRE POISTENÉHO DO 14 ROKOV 

POISTNÁ DOBA PRIPOISTENÍ

V prípade dožitia poisteného konca poistenia vyplatí poisťovňa v súlade 
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie dojednanú 
poistnú sumu pre prípad dožitia.
V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa v súlade so Všeobecnými 
poistnými podmienkami pre životné poistenie oprávnenej osobe (osobám) 
dojednanú poistnú sumu pre prípad smrti a poistenie zanikne.
Podiely na zisku z poistenia – na základe poisťovňou dosiahnutých hos-
podárskych výsledkov a z rozhodnutia predstavenstva poisťovne sa poistnej 
zmluve v závislosti od aktuálnej výšky jej rezervy môže pripísať podiel na zis-
ku z poistenia. Podľa výšky pripísaného podielu na zisku z poistenia stanoví 
poisťovňa poistno-matematickými výpočtami zvýšenie poistnej sumy, pričom 
sa za zvýšenie neplatí žiadne dodatočné poistné. Zvýšenie poistnej sumy 
oznamuje poisťovňa poistníkovi písomne, ak k zvýšeniu poistnej sumy došlo 
a vyplatí ho spolu s poistnou sumou pri dožití, resp. pri úmrtí poisteného. Pri 
predčasnom zrušení poistenia s výplatou odkupnej hodnoty poisťovňa vyplatí 
aj pripísané podiely na zisku. Podiely na zisku z poistenia nie sú poisťovňou 
garantované.
Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej sumy – pri predčasnom 
zrušení poistenia bude vylatená odkupná hodnota v zmysle Všeobecných po-
istných podmienok pre životné poistenie. Redukciou poistnej sumy životného 
poistenia zanikajú všetky pripoistenia.
V rámci hlavného poistného krytia sa na uvedený produkt vzťahujú asistenčné
služby v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné pois-
tenie v rozsahu:
1.  Lekár na telefóne,
2.  Druhý lekársky názor,
3.  Personalizovaná onkológia,
4.  Platforma mentálneho zdravia,
5.  Slovenskí lekári špecialisti,
6.  COVID-19 poradňa.

Podľa činnosti vykonávanej poisteným:
l. riziková skupina – všetky činnosti nezaradené do II. rizikovej skupiny.
II. riziková skupina – profesionálni športovci (tieto športy: futbal, hokej, 
volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), registrovaní športovci 1. a 2. liga (futbal, 
hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), iné športy okrem vymenovaných 
– všetci registrovaní športovci bez ohľadu na to, koľká je to liga; ďalej horole-
zectvo, box, závesné lietanie, paraglajding, rogallo, parašutizmus, jaskyniar-
stvo, potápanie, kaskadérstvo, skialpinizmus, jazda na koni – dostihy, bobisti, 
sánkari, cyklisti (aj horskí), rafting, jazda na koni rovina, bojové umenie (tieto 
vymenované pod registráciou); práca s výbušninami, práca v špeciálnych 
jednotkách nasadzovaných pri nebezpečných akciách (vojsko, polícia) pracov-
níci horskej služby, potápač, pyrotechnik. Poistený je povinný bezodkladne 
oznámiť poisťovni  všetky  zmeny  počas  poistenia,  ktoré majú vplyv na 
jeho zaradenie do rizikovej skupiny.

Ak je dojednané pripoistenie dennej dávky pre prípad dočasnej prácene-
schopnosti, potom v prípade, ak sa poistený stane práceneschopným počas 
doby trvania poistenia, najskôr však po uplynutí trojmesačnej ochrannej le-
hoty pre práceneschopnosť od začiatku poistenia a práceneschopnosť trvá 
nepretržite aj po uplynutí 21-dňovej čakacej doby na poistné plnenie, pois-
ťovňa začne vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme dennej dávky za 
práceneschopnosť od nasledujúceho dňa trvania práceneschopnosti (t. j. od 

22. dňa vrátane). Poistné plnenie sa vypláca najdlhšie do uplynutia 12 me-
siacov od vzniku práceneschopnosti. Ochranná lehota pre práceneschopnosť 
sa nevzťahuje na práceneschopnosť výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal 
v dobe trvania poistenia.

Pripoistenia pre poisteného do 14 rokov vrátane, s výnimkou Pripoistenia 
onkologických chorôb, sa dojednávajú na dobu maximálne do 24. roku života 
poisteného. Po 24. roku života poisteného tieto pripoistenia sa automaticky 
menia na tarifu pre dospelú osobu. Za ďalšie poistné obdobie bude nutné 
uhradiť poistné v novej výške. Ak nebude toto poistné uhradené v plnej 
výške, pripoistenia zaniknú.

Poistná doba pripoistení: 
Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s prog-
resívnym plnením 350 %, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením  
500 %, Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu a Čas nevy-
hnutného liečenia úrazu je zhodná s poistnou dobou základného poistenia. 
Poistná doba pripoistení: 
Odškodné za chirurgický zákrok, Oslobodenie od platenia v prípade plnej 
invalidity, Denná dávka v prípade dočasnej práceneschopnosti, Denné od-
škodné za pobyt v nemocnici, Pripoistenie onkologických chorôb, Pripoistenie 
vážnych chorôb, Invalidita s výplatou poistnej sumy,  Invalidita s výplatou 
dôchodku a Invalidita komplet je zhodná s poistnou dobou základného pois-
tenia, maximálne však do 65 rokov života poisteného.
Poistná doba pripoistenia: Dočasné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne 
klesajúcou poistnou sumou  je stanovená v poistnej zmluve, maximálne však 
do 85. roku života poisteného.
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POISTNÉ PLNENIE ZLOMENINY BENEFIT PROGRAM

POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT V NEMOCNICI NA ARO/JIS

Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú zlomeninu kosti, ktorú utrpel 
poistený. Nárok na poistné plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny kosti, ktoré 
poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou poistného plnenia za tretiu 
zlomeninu kosti toto pripoistenie zaniká. Za zlomeninu kosti sa nepovažuje 
chondrofraktúra a zlomenina zubov. Zlomenina kosti je definovaná ako čias-
točné alebo úplné porušenie celistvosti kosti - prasknutím alebo rozlomením. 
Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie 
úrazu, práceneschopnosti a invalidity, platné v čase začiatku poistenia.

Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť a to z dôvodu 
takého pobytu v nemocnici, kedy poistený bol hospitalizovaný na oddelení 
ARO/JIS po dobu minimálne 24 hodín. Výplatou poistného plnenia pripoiste-
nie zaniká. Poistné plnenie vo výške 10 Eur/deň pobytu na ARO/JIS za druhý 
a každý ďalší začatý deň tohto pobytu. Pre uvedené pripoistenie platia Oso-
bitné poistné podmienky pre denné odškodné za pobyt v nemocnici, platné 
v čase začiatku poistenia.

POISTNÉ PLNENIE VÝMENA KĹBOV NÁSLEDKOM ÚRAZU
Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť, výplatou poist-
ného plnenia pripoistenie zaniká.
Poistnou udalosťou je výmena kĺbu výhradne z dôvodu úrazu, ktorý nastal v ča- 
se platnosti poistenia. Za výmenu bedrového kĺbu poistenému vzniká nárok 
na poistné plnenie vo výške 3 000 Eur, za výmenu iných kĺbov vo výške 1 500  
Eur. Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre pripo-
istene úrazu, práceneschopnosti a invalidity, platné v čase začiatku poistenia.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

POISTNÉ PLNENIE BENEFIT ROZŠÍRENÉ KRVNÉ TESTY POISTNÉ PLNENIE BENEFIT SMRŤ PRI DOPRAVNEJ NEHODE

POISTNÉ PLNENIE BENEFIT DENTÁLNA HYGIENA

POISTNÉ PLNENIE BENEFIT VÁŽNE CHOROBY IN SITU

Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom 01. 03. 2023 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľ-
nou súčasťou poistnej zmluvy.

Ak je poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve v hlavnom poistnom krytí 
pre prípad akejkoľvek smrti vo výške 5 000,00 Eur a viac vzniká poistenému,
ktorý má v poistnej zmluve poistené riziko pre prípad akejkoľvek smrti v uve-
denej minimálnej výške, bezplatný (bez nároku poisťovne na poistné za toto
poistné riziko) nárok na preplatenie rozšírených krvných testov pri preven-
tívnej prehliadke raz za 4 roky maximálne do výšky 50,00 Eur. Podkladom 
k preplateniu sumy je predložená lekárska správa o vykonaných rozšírených 
krvných testoch, potvrdená príslušným lekárom alebo lekárskym zariadením,
ktoré testy vykonalo a súčasne doložený príjmový pokladničný doklad alebo
iný doklad o zaplatení sumy za rozšírené krvné testy.

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané pripoistenie „Dočasné pripois-
tenie pre prípad smrti“ a/alebo „Dočasné pripoistenie pre prípad smrti s kle-
sajúcou poistnou sumou“ vzniká poistenému bezplatný (bez nároku poisťov-
ne na poistné za toto poistné riziko) nárok na poskytnutie poistného plnenia
v prípade smrti poisteného pri dopravnej nehode. Poistné plnenie v prípade
smrti poisteného pri dopravnej nehode predstav je dvojnásobok dojednanej
poistnej sumy v poistnej zmluve uvedených pripoistení t. j. „Dočasné pripois-
tenie pre prípad smrti“ a „Dočasné pripoistenie pre prípad smrti s klesajúcou
poistnou sumou“, max. však do sumy 10 000 Eur za každé pripoistenie.

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané pripoistenie „Odškodné  
za chirurgický zákrok“ s dojednanou poistnou sumou 3 000,00 Eur a viac, 
vzniká poistenému bezplatný (bez nároku poisťovne na poistné za toto po-
istné riziko) nárok na preplácanie dentálnej hygieny do výšky 50,00 Eur roč-
ne, maximálne však do výšky 200,00 Eur za celú poistnú dobu. Podkladom  
k preplateniu sumy je predložený doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že 
suma bola zaplatená za vykonanie dentálnej hygieny.

Ak má poistený v poistnej zmluve dojednané “Pripoistenie vážnych chorôb“,
vzniká poistenému nárok na poistné plnenie v prípade diagnostikovania rako-
viny in situ alebo 1. štádia Hodgkinovej choroby. Poistné plnenie predstavuje
50 % poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre poistné riziko Vážne 
choroby, pričom poistné plnenie sa vzťahuje iba na prvú poistnú udalosť.


