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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE DÔCHODKOVÉ
ŽIVOTNÉ POISTENIE – R7 MOJA BUDÚCNOSŤ_01
Dôchodkové životné poistenie s vrátením
poistného v prípade úmrtia počas platenia
poistného za bežne platené poistné - R7
Ak sa poistený dožije dojednaného začiatku výplaty
dôchodku, bude mu poisťovňa od tohto dňa doživotne
mesačne vyplácať 1/12-tinu dojednaného ročného
dôchodku v jednom zo štyroch možných nižšie
uvedených variantov výplaty dôchodku. Najneskôr 6
týždňov pred prvou výplatou dôchodku môže poistený
požiadať o jednorazovú výplatu namiesto výplaty
dôchodku. O vyplácanie dôchodku alebo jednorazovú
výplatu miesto dôchodku môže klient písomne
požiadať aj skôr ako je dojednaný začiatok výplaty
dôchodku, najneskôr však 6 týždňov pred začiatkom
vyplácania dôchodku, ale nie skôr, ako k výročnému
dňu poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši 55 rokov
a súčasne je minimálna doba platenia 10 rokov.
Ak poistený zomrie pred koncom platenia
poistného, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe
(osobám) plnenie zodpovedajúce sume skutočne
zaplateného poistného bez poistného za pripoistenia
úrazu, invalidity, pobytu v nemocnici, oslobodenia od
platenia poistného za invaliditu, odškodného za
chirurgický zákrok, onkologické choroby a vážne
choroby, ak boli dojednané, ako aj bez poistného, od
ktorého bol poistník oslobodený, zníženého o prípadné
výplaty premostenia príjmu a pripísané podiely na zisku
do dátumu vzniku poistnej udalosti.
Ak poistený stratí zamestnanie v dobe platenia
poistného, má možnosť požiadať o premostenie príjmu.
V takom prípade mu bude mesačne vyplácaná časť z
rezervy v zmysle Sadzobníka poplatkov, úrokov a
limitov, ktorý upravuje minimálny a maximálny možný
výber, v platnom v čase vzniku poistnej udalosti po
dobu 12 mesiacov. Počas tejto doby je zmluva v tzv.
pozastavenom stave a ani plnenia z dojednaných
pripoistení za poistné udalosti, ktoré vznikli v čase
pozastavenia zmluvy, nebudú vyplácané. Po uplynutí
doby výplaty premosteného príjmu vzniká poistníkovi
opäť povinnosť platiť poistné. Tento postup sa môže
opakovať aj viackrát počas doby platenia poistného,
avšak rezerva nesmie klesnúť pod 500,00 EUR a
zároveň od konca posledného premostenia príjmu
musí uplynúť minimálne 6 mesiacov.
Ak sa poistený stane práceneschopným v dôsledku
choroby alebo úrazu počas doby platenia poistného,
najskôr však po uplynutí trojmesačnej ochrannej lehoty
pre práceneschopnosť od začiatku poistenia, a
práceneschopnosť trvá nepretržite dlhšie ako jeden
mesiac (čakacia doba na plnenie), má v zmysle
Všeobecných poistných podmienok pre dôchodkové
životné poistenie nárok na oslobodenie od platenia
poistného za dôchodkové životné poistenie a
pripoistenia. Poisťovňa vráti poistníkovi zaplatené
poistné za dôchodkové životné poistenie a pripoistenia
vo výške zodpovedajúcej zaplatenému poistnému za
druhý a každý ďalší i započatý mesiac trvania
práceneschopnosti, najdlhšie však za dobu 5
mesiacov. Aj počas trvania práceneschopnosti trvá
povinnosť poistníka platiť bežné poistné. Ochranná

lehota pre práceneschopnosť sa nevzťahuje na
práceneschopnosť výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa
stal v dobe trvania poistenia. Za celú dobu platenia
poistného je možné oslobodiť od platenia poistného
10% z celej doby platenia poistného. To znamená, že
pri poistnej dobe 30 rokov môže byť maximálne
oslobodených od platenia 36 mesačných poistných za
dôchodkové životné poistenie a pripoistenia. Ďalšie
oslobodenie je možné po uplynutí minimálne 6
mesiacov od ukončenia poslednej práceneschopnosti.
Podiely na zisku z poistenia - na základe poisťovňou
dosiahnutých prebytkov poistného sa poistnej zmluve v
závislosti od aktuálnej výšky jej rezervy pripisuje podiel
na zisku z poistenia. Podľa výšky pripísaného podielu
na zisku z poistenia stanoví poisťovňa poistno-matematickými výpočtami zvýšený ročný dôchodok, pričom
za zvýšenie sa neplatí žiadne dodatočné poistné.
Zvýšený ročný dôchodok poisťovňa oznamuje
poistníkovi písomne raz ročne. Pri predčasnom zrušení
poistenia s výplatou odkupnej hodnoty alebo pri úmrtí
poisteného pred dňom prvej výplaty dôchodku
poisťovňa vyplatí aj pripísané podiely na zisku z
poistenia.
Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej
sumy - pri predčasnom zrušení poistenia je v zmysle
Všeobecných poistných podmienok pre dôchodkové
životné poistenie nárok na výplatu odkupnej hodnoty.
V prípade redukcie hlavného poistenia všetky
pripoistenia zanikajú.
VARIANTY VÝPLATY DÔCHODKU
Poistený má právo na výber jedného druhu dôchodku
(Doživotný dôchodok s garantovanou dobou
vyplácania dôchodku 0, 5, 10 alebo 15 rokov,
Doživotný dôchodok s vrátením nespotrebovaného
kapitálu v prípade úmrtia počas výplaty dôchodku,
Doživotný dôchodok s výplatou partnerského
dôchodku v prípade úmrtia, Doživotný dôchodok s
možnosťou vyplatenia kapitálovej hodnoty po 5-tich,
resp. 10-tich rokoch od začiatku výplaty dôchodku). Pri
každom variante je možné vybrať si vyplácanie 1/12tiny ročného dôchodku alebo vyplatenie jednorazovej
výplaty. Ak sa poistený počas platenia poistenia
rozhodne zmeniť dojednaný variant výplaty dôchodku,
môže tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred začiatkom
výplaty dôchodku. V takom prípade však bude na
základe poistno-matematických zásad prepočítaná
výška vopred dojednaného ročného dôchodku, resp.
jednorazovej výplaty. Počas vyplácania dôchodku nie
je možná zmena druhu dôchodku.
VARIANT A - doživotný dôchodok s garantovanou
dobou výplaty 0, 5, 10 alebo 15 rokov.
Ak sa poistený dožije začiatku výplaty dôchodku,
bude mu doživotne mesačne vyplácaná 1/12-tina
dojednaného ročného dôchodku.
Ak poistený zomrie počas výplaty doživotného
dôchodku počas garantovanej doby, poisťovňa
bude pokračovať vo výplate dôchodku oprávnenej
osobe (osobám) až do uplynutia garantovanej doby.

Garantovaná doba začína plynúť dňom začiatku
výplaty doživotného dôchodku.
Ak poistený zomrie počas výplaty doživotného
dôchodku po uplynutí garantovanei doby, alebo
garantovaná doba výplaty nebola dojednaná, poistenie
zaniká bez náhrady.
VARIANT B - doživotný dôchodok s vrátením
nespotrebovaného kapitálu v prípade úmrtia počas
výplaty dôchodku.
Ak sa poistený dožije začiatku výplaty dôchodku,
bude mu doživotne mesačne vyplácaná 1/12-tina
dojednaného ročného dôchodku.
Ak poistený zomrie počas výplaty doživotného
dôchodku, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe
(osobám) plnenie zodpovedajúce nespotrebovanému
kapitálu poistenia, ktorý predstavuje jednorazovú
výplatu poistenia ku dňu začiatku vyplácania dôchodku
zníženú o už dovtedy vyplatené dôchodky.
VARIANT C - doživotný dôchodok s výplatou
partnerského dôchodku v prípade úmrtia - pri
uzatváraní návrhu poistnej zmluvy je nutné vyplniť aj
partnera poisteného.
Ak sa poistený dožije začiatku výplaty dôchodku,
bude mu doživotne mesačne vyplácaná 1/12-tina
dojednaného ročného dôchodku.
Ak poistený zomrie počas výplaty doživotného
dôchodku, poisťovňa bude pokračovať vo výplate
doživotného partnerského dôchodku partnerovi
poisteného, ktorý je určený v návrhu poistnej zmluvy,
pričom tento dôchodok bude rovnaký ako bol dôchodok
poisteného. Až do začiatku výplaty dôchodku je možné
zmeniť určenie partnera poisteného, pričom je potrebný
súhlas poistníka aj poisteného, ak je iný ako poistník. V
prípade zmeny partnera poisteného sa výška ročného
dôchodku prepočíta podľa poistno-matematických
zásad. Zmeny nadobudnú účinnosť dňom ich
doručenia poisťovni. V prípade smrti partnera
poisteného pred prvou výplatou dôchodku poistenému
je možné zmeniť partnera poisteného, inak nárok na
partnerský dôchodok po smrti poisteného zaniká v
prípade smrti partnera poisteného počas výplaty
doživotného partnerského dôchodku poistenie zanikne.
VARIANT D - doživotný dôchodok s možnosťou
vyplatenia kapitálovej hodnoty po 5-tich, resp. 10tich rokoch od začiatku výplaty dôchodku.
Ak sa poistený dožije začiatku výplaty dôchodku,
bude mu doživotne mesačne vyplácaná 1/12-tina
dojednaného ročného dôchodku.
Ak sa poistený dožije piateho, resp. desiateho
výročia výplaty dôchodku, môže si zvoliť
jednorazovú výplatu kapitálovej hodnoty miesto
pokračovania vo výplate dôchodku. Jednorazová
výplata kapitálovej hodnoty zodpovedá zostatku
nespotrebovaného kapitálu, t.j. jednorazová výplata
poistenia ku dňu začiatku vyplácania dôchodku
znížená o už dovtedy vyplatené dôchodky.
Ak poistený zomrie počas výplaty doživotného
dôchodku, poistenie zaniká bez náhrady.
RIZIKOVÁ SKUPINA PRE PRIPOISTENIE ÚRAZU
A INVALIDITY
- podľa činnosti vykonávanej poisteným:
I. 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: horolezectvo, box,
závesné lietanie, paraglajding, rogallo, parašutizmus,
jaskyniarstvo, 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),
pracovníci horskej služby, potápač, pyrotechnik.
Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni
všetky zmeny počas poistenia, ktoré majú vplyv na jeho
zaradenie do rizikovej skupiny.
POISTNÉ
PLNENIE
ZLOMENINY
BENEFIT
PROGRAM
Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú aj neúplnú
utrpenú zlomeninu, ktorú utrpel poistený. Nárok na
poistné plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny, ktoré
poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou
poistného plnenia za tretiu zlomeninu toto pripoistenie
zaniká. Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné
poistné
podmienky
pre
pripoistenie
úrazu,
práceneschopnosti a invalidity, platné v čase začiatku
poistenia.
POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT
V NEMOCNICI NA ARO/JIS
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
pripoistenie 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 Všeobecné poistné podmienky pre denné
odškodné za pobyt v nemocnici, platné v čase začiatku
pripoistenia.
PRIPOISTENIA PRE POISTENÉHO DO 14 ROKOV
Pripoistenia pre poisteného do 14 rokov vrátane sa
dojednávajú na dobu maximálne do 24. roku života
poisteného s výnimkou pripoistenia ONKO. 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
Poistná doba pripoistení SU1, TN1, TN2, TN3 a ČNL je
zhodná s poistnou dobou základného poistenia.
Poistná doba pripoistení OCHZ1, 0I1, DON2, ONKO,
DDPN1, VCH1, I1 a IR1 je zhodná s poistnou dobou
základného poistenia, maximálne však do 65 rokov
života poisteného.
Poistná doba pripoistení SA1 a SALK je stanovená
v poistnej zmluve, maximálne však v SA1 do 65. roku
života poisteného a v SALK do 85. roku života
poisteného.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní
nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.11.2019 a
spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

