
Investičné stratégie 
pre životné poistenie Dynamik Ž

Táto ponuka investičných stratégií je platná v čase dojednania poistenia. Všetky aktuálne informácie o stratégiách a cenách podielov 
investičných fondov nájdete na internetovej stránke poisťovateľa.
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Rentier Invest

Rentier Invest predstavuje aktívne riadené portfólio - sedem na seba 
nadväzujúcich línií. Podľa zvolenej dĺžky investičného horizontu je 
investícia zaradená do príslušnej línie. Po ukončení časového úseku 
línie je investícia „prevedená“ automaticky do ďalšej, až skončí  
v najkonzervatívnejšej línii č. 7. 
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GaranT predstavuje zmiešaný fond, ktorý môže poskytnúť garanciu najvyššej hodnoty vďaka riadeniu pomeru akcií a dlhopisov. Keďže 
garancia sa viaže na 5-ročné investičné obdobia, aby ste si mohli zvoliť akúkoľvek dĺžku poistnej doby, v koncepte GaranT vznikne 
postupne 5 fondov. Každý fond garantuje najvyššiu hodnotu fondu, ak v ňom vložené investície zostanú do najbližšieho dátumu 
garancie. Prvý dátum garancie pre každý fond GaranT je presne 5 rokov od jeho vzniku. Koncept je zostavený tak, že každý rok má 
niektorý z fondov dátum splatnosti garancie. V priebehu doby poistenia vám zabezpečíme prechod do takého fondu GaranT, ktorého 
dátum garancie je najbližší k dátumu ukončenia vašej poistnej zmluvy.
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Táto ponuka investičných stratégií je platná v čase dojednania poistenia. Všetky aktuálne informácie o stratégiách a cenách podielov 
investičných fondov nájdete na internetovej stránke poisťovateľa.

Popis fondov jednotlivých investičných stratégií 
pre životné poistenie Dynamik Ž

Generali Fond korporátnych dlhopisov
Správca fondu:
Generali Investments CEE a. s., investiční společnost
Popis fondu:
Fond korporátnych dlhopisov je dlhopisový fond vhodný pre 
menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné 
finančné prostriedky najmenej na dobu 3 rokov a hľadajú vyšší 
výnos, než aký ponúka slovenský a český dlhopisový trh. Fond 
spája investovanie do vybraných svetových firemných dlhopisov s 
menovým zaistením do EUR.

Generali Fond ropy a energetiky
Správca fondu:
Generali Investments CEE a. s., investiční společnost
Popis fondu:
Fond ropy a energetiky je akciovým fondom. Je vhodný pre 
klientov, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky na 
minimálne 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Kombinácia 
ropného a energetického priemyslu je výhodná z hľadiska ich 
rozdielnej reakcie na ekonomické zmeny. Zatiaľ čo ropný priemysel 
kopíruje hospodársky cyklus, lebo je závislý na dopyte a cene ropy,  



v energetike pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými 
ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave 
ekonomiky. Podielnici tohto odvetvovo profilovaného fondu sa 
podieľajú na ziskoch vybraných firiem z hľadiska ťažby, spracovania, 
dopravy a predaja ropy a taktiež z energetiky.

Generali Fond svetových akcií
Správca fondu:
Generali Investments CEE a. s., investiční společnost
Investičná stratégia fondu:
Fond svetových akcií je akciovým fondom. Je určený investorom, 
ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne  
na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici  
fondu profitujú predovšetkým na výnose akcií silných  
a globálne známych firiem – portfólio tvorí výber svetových 
spoločností.

Generali Fond komoditný
Správca fondu:
Generali Investments CEE a. s., investiční společnost
Investičná stratégia fondu:
Generali Fond komoditný je určený investorom, ktorí chcú zvýšiť 
diverzifikáciu svojho portfólia akciových a dlhopisových fondov  
o ďalšiu triedu aktív-komodity. Vďaka vyššej diverzifikácií je možné 
ideálne dosiahnuť zvýšenie výnosu i zníženie rizika portfólia. 
Fond komoditný je vhodný taktiež pre dynamických investorov, 
ktorí hľadajú príležitosti na komoditných trhoch, ktoré sú ináč pre 
bežných investorov náročne dostupné. Fond investuje predovšetkým 
do energetických, poľnohospodárskych a priemyslových komodít. 

Generali Central and Easter European Equities
Správcovská spoločnosť: 
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investičný manažér: 
Generali Investments Europe S.p.A. SGR
Investičná stratégia fondu: 
Akciový fond, investuje najmä do akcií spoločností v krajinách 
strednej a východnej Európy v prvej prístupovej vlne do EÚ, 
kótovaných na burzách v týchto krajinách. Fond môže okrem 
iného investovať do cenných papierov, ktorých výnos je odvodený 
od vývoja kapitálových trhov, do konvertibilných dlhopisov a do 
prioritných akcií. Investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast 
investovaného kapitálu.

Generali Global Equity Allocation
Správcovská spoločnosť: 
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investičný manažér: 
Generali Investments Europe S.p.A. SGR
Investičná stratégia fondu:
Akciový fond, investuje najmenej 20 % svojich čistých aktív do  
akcií spoločností kótovaných na európskych a  amerických burzách, 
predovšetkým do akcií spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou. 
Na vyváženie cieľového rizika akciových trhov môže fond znížiť 
alokáciu aktív do akcií a do 80 % čistých aktív investovať do 
hotovosti, nástrojov peňažného trhu a do európskych štátnych  
a nadnárodných dlhopisov. Fond môže využívať finančné deriváty na 
úrokový a menový hedžing a zvyšovanie výnosov.

Generali Euro Bonds
Správcovská spoločnosť: 
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investičný manažér: 
Generali Investments Europe S.p.A. SGR
Investičná stratégia fondu:
Dlhopisový fond, investuje najmä do štátnych dlhopisov 
denominovaných v EUR. Môže tiež investovať do dlhopisov, ktoré 
emitujú štátne agentúry, samosprávy, nadnárodné inštitúcie alebo 
podnikateľské subjekty, ak je ich rating BBB- alebo lepší. Fond môže 
tiež používať úrokové a menové deriváty na hedžing a investičné 
účely. Investície do mien iných ako EUR sú najviac vo výške  
33 % čistých aktív fondu. Nehedžovaná menová pozícia je max. 
20 % čistých aktív.

Generali Central and Eastern European Bonds
Správcovská spoločnosť: 
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investičný manažér: 
Generali Investments Europe S.p.A. SGR
Investičná stratégia fondu:
Fond je orientovaný na rast kapitálu prostredníctvom investovania 
do kvalitných cenných papierov s pevným výnosom s investičným 
ratingovým stupňom, najmä krajín v prvej prístupovej vlne do EÚ, 
ako Česko, Maďarsko a Poľsko. Je určený pre investorov, ktorí chcú 
mať aktívne riadené portfólio cenných papierov s pevným výnosom 
zo strednej a východnej Európy.

Program s vyhlasovanou úrokovou mierou
Program s vyhlasovanou úrokovou mierou je negarantovaný investičný 
program, pre ktorý poisťovňa vyhlasuje mieru zhodnotenia, vyjadrenú 
ako percento p. a.. Vyhlásená úroková miera bude použitá na 
zhodnocovanie klientskeho účtu pre tento program až do ďalšieho 
nového vyhlásenia. Zmena vyhlasovanej úrokovej miery nie zmenou 
poistnej zmluvy, je odrazom vývoja na finančných trhoch.  Aktuálne 
platná vyhlásená úroková miera ako aj jej historické hodnoty sú 
zverejnené na webovej stránke poisťovateľa.

Popis fondov jednotlivých investičných stratégií 
pre životné poistenie Dynamik Ž
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Popis investičnej stratégie Rentier Invest 
pre životné poistenie Dynamik Ž
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S každou investíciou do investičných nástrojov je spojené aj riziko a minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Hodnota investičných 
nástrojov a výnosov môže rásť ako aj klesať a plná návratnosť investície nie je garantovaná.

Správca stratégie:
Pioneer Investments 
Popis stratégie:  
Rentier Invest predstavuje sedem modelových portfólií – na seba nadväzujúcich línií. Každá línia má iný podiel akciových a dlhopisových 
investícií a so zvyšujúcou sa úrovňou línie sa podiel rizikovej časti zmenšuje v prospech nárastu konzervatívnej časti. Súčasne má každá 
línia dopredu daný investičný horizont, ktorého dĺžka sa so vzrastajúcim číslom línie skracuje.  Podľa zvolenej dĺžky investičného horizontu 
je investícia zaradená do príslušnej línie. Po ukončení časového úseku línie je investícia „prevedená“ automaticky do ďalšej, až skončí v 
najkonzervatívnejšej línii č. 7.   

POZOR! Portfólio je každým rokom rebalancované. Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času mene-
né.Tieto činnosti vykonáva Pioneer Investments.
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Tieto Informácie poskytujú iba informatívny prehľad o investovaní do fondov GaranT. 
Záväzné informácie o fondoch obsahuje prospekt fondu Generali Investments SICAV.

Názov fondu: Generali GaranT 1 
Charakter fondu: otvorený, zmiešaný fond 
Referenčná mena: euro 
Dátum založenia fondu: 02.10.2006 
Doba platnosti fondu: neurčitá 
Správcovská spoločnosť:  Generali Investments Luxembourg S. A. 
Investičný manažér: Generali Investments 
 Europe S. p. A. SGR 
Ručiteľ: Generali Investments Luxembourg S. A.

Názov fondu:  Generali GaranT 2 
Charakter fondu:  otvorený, zmiešaný fond 
Referenčná mena: euro 
Dátum založenia fondu:  01.10.2007 
Doba platnosti fondu:  neurčitá 
Správcovská spoločnosť:  Generali Investments Luxembourg S. A.
Investičný manažér:  Generali Investments 
 Europe S. p. A. SGR 
Ručiteľ:  Generali Investments Luxembourg S. A.

Názov fondu:  Generali GaranT 3 
Charakter fondu:  otvorený, zmiešaný fond 
Referenčná mena: euro 
Dátum založenia fondu: 01.10.2008 
Doba platnosti fondu:  neurčitá 
Správcovská spoločnosť:  Generali Investments Luxembourg S. A.
Investičný manažér: Generali Investments 
 Europe S. p. A. SGR 
Ručiteľ:  Generali Investments Luxembourg S. A.

Názov fondu:  Generali GaranT 4 
Charakter fondu:  otvorený, zmiešaný fond 
Referenčná mena:  euro 
Dátum založenia fondu:  01.10.2009 
Doba platnosti fondu:  neurčitá 
Správcovská spoločnosť:  Generali Investments Luxembourg S. A.
Investičný manažér:  Generali Investments 
 Europe S. p. A. SGR 
Ručiteľ:  Generali Investments Luxembourg S. A.

Názov fondu:  Generali GaranT 5
Charakter fondu:  otvorený, zmiešaný fond
Referenčná mena:  euro
Dátum založenia fondu:  01.10.2010
Doba platnosti fondu:  neurčitá
Správcovská spoločnosť:  Generali Investments Luxembourg S. A.
Investičný manažér:  Generali Investments 
 Europe S. p. A. SGR 
Ručiteľ:  Generali Investments Luxembourg S. A.

Investičný zámer fondu 
Investičným zámerom fondu GaranT je poskytnúť investorom rast 
kapitálu prostredníctvom vystavenia sa kladnému vývoju akciových 
trhov, a zároveň sa vyhnúť riziku straty kapitálu počas päťročných 
investičných období (každé označené ako „5-ročné investičné 
obdobie“). Držitelia podielov, ktorí svoje podiely odkúpia na konci 
5-ročného investičného obdobia, dostanú najmenej 100 % úvodnej 
ceny podielovej jednotky, t.j. prvú cenu podielovej jednotky bez 
započítania eventuálnych poplatkov za každú podielovú jednotku. 
Zároveň fond ponúka garanciu najvyššej hodnoty fondu na báze 
mesačne stanovovanej najvyššej hodnoty (viď „Garancia“). Fond 
ponúka atraktívnu možnosť pre držiteľov podielov pomocou 5-ročných 
investičných období minimalizovať riziko súvisiace s investovaním 
do akcií. Aby fond dosiahol svoj investičný cieľ, môže investovať 
na akciových trhoch, do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu 
denominovaných v eure. Portfólio dlhopisov sa bude skladať najmä 
z vládnych a krytých dlhopisov. Akciové portfólio sa zameria najmä 
na index Dow Jones Euro Stoxx ako široký záber investícií. 

Garancia 
V záručnej zmluve sa ručiteľ zaväzuje uhradiť fondu vyrovnávaciu 
platbu tak, aby na konci každého päťročného investičného obdobia 
hodnota podielov vo fonde neklesla pod najvyššiu čistú hodnotu aktív 
na podiel, dosiahnutú v posledný obchodný deň v mesiaci počas 
príslušného päťročného investičného obdobia (ďalej len „garantovaná 
hodnota“). Ak sa výška garantovanej hodnoty podielovej jednotky na 
konci päťročného investičného obdobia nedosiahne, ručiteľ uhradí 
rozdiel medzi čistou hodnotou aktív na podiel na konci päťročného 

investičného obdobia a garantovanou hodnotou podielovej jednotky, 
vynásobený počtom podielov v obehu k príslušnému dňu. Platbu 
zrealizuje ručiteľ za tri pracovné dni po výpočte čistej hodnoty 
aktív. Ručiteľ túto platbu uhradí fondu. Garancia je poskytovaná  
v referenčnej mene, t.j. v euro. 

Stanovenie garancie 
Garancia sa stanovuje nasledovne: Pre stanovenie garantovanej 
hodnoty podielovej jednotky sa použije čistá hodnota aktív na 
podiel, stanovená v posledný obchodný deň každého mesiaca, 
(ďalej len „deň uzamknutia hodnôt“). Ak je v deň uzamknutia hodnôt 
počas celého päťročného investičného obdobia čistá hodnota aktív 
na podiel nižšia alebo rovná začiatočnej garantovanej hodnote 
podielovej jednotky, bude garantovaná začiatočná garantovaná 
hodnota podielovej jednotky. Ak je čistá hodnota aktív na podiel  
v deň uzamknutia hodnôt vyššia ako začiatočná garantovaná 
hodnota podielovej jednotky, garantovaná hodnota podielovej 
jednotky sa zvýši na úroveň čistej hodnoty aktív v príslušný deň 
uzamknutia hodnôt a následne sa garantovaná hodnota podielovej 
jednotky zvýši v každý deň stanovenia garancie na najvyššiu čistú 
hodnotu aktív na podiel dosiahnutú v deň uzamknutia hodnôt. 
Prvé päťročné investičné obdobie sa začne v deň založenia fondu  
a skončí sa o 5 rokov v posledný obchodný deň mesiaca septembra. 
Druhé päťročné investičné obdobie sa začne v ten istý deň  
a skončí sa o 5 rokov v posledný obchodný deň mesiaca septembra. 
V každom nasledujúcom päťročnom investičnom období bude 
sledovaný rovnaký investičný cieľ. Po ukončení každého päťročného 
investičného obdobia sa začne nové päťročné investičné obdobie, 
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a to v ten istý deň, kedy sa skončí predchádzajúce päťročné 
investičné obdobie, pričom garantovaná hodnota podielovej jednotky 
alebo posledná čistá hodnota aktív na podiel, ak je vyššia, sa 
stane začiatočnou garantovanou hodnotou podielovej jednotky pre 
príslušné obdobie. Garancia je podmienená tým, že poistník musí 
držať podielové jednotky vo fonde GaranT až do konca päťročného 
investičného obdobia. Ak poistník podielové jednotky alebo ich časť 
odkúpi pred koncom päťročného investičného obdobia, nebude mať 
prospech z poskytovanej garancie a odkup podielových jednotiek sa 
uskutoční na základe hodnoty podielovej jednotky, ktorá sa stanoví 
ako pomer čistej hodnoty aktív fondu na podiel ku dňu odkúpenia 
podielových jednotiek. Ak poistník nakúpi podielové jednotky v deň, 
ktorý nie je dňom uzamknutia hodnôt a čistá hodnota aktív na 

podiel je vyššia ako garantovaná hodnota podielovej jednoty, rozdiel 
medzi garantovanou hodnotou podielovej jednotky a takouto čistou 
hodnotou aktív na podiel nie je garantovaný. Ďalšie informácie  
o garancii, ručiteľovi a garantovanej hodnote podielovej jednotky 
je možné kedykoľvek získať v sídle Správcu fondu, a tiež v sídle 
Generali Poisťovňa, a. s. 

Dôležité upozornenie 
Garancia je súčasťou fondu GaranT, ktorý si poistník určil pre 
investovanie do fondov prostredníctvom poistnej zmluvy investičného 
životného poistenia podľa platných poistných podmienok k tomuto 
poisteniu. Preto nie je poisťovateľ zodpovedný za dodržanie 
podmienok uvedených v týchto Informáciách.
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Informácie pre klienta
Životné poistenie – Dynamik Ž

Doba platenia poistného v závislosti od poistnej doby
Doba platenia základného životného poistenia:
a) pre investičné životné poistenie je zhodná s poistnou dobou, avšak maximálne do 75. roku života Poisteného č. 1

Poistná doba celej poistnej zmluvy je rovná maximálnej poistnej dobe z uzatvorených základných poistení. 
Doba platenia doplnkového poistenia je zhodná s poistnou dobou uzatvoreného doplnkového poistenia.
Výška a doba platenia poistného za jednotlivé poistenia je uvedená v poistnej zmluve a v Zmluvných dojednaniach pre životné poistenie 
Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1)
Poistné je stanovené na základe poistno-matematických zásad tak, aby bolo umožnené trvalé plnenie všetkých záväzkov poisťovateľa.

Vstupné a výstupné veky a zmeny poistenia v súvislosti s dovŕšením výstupného veku
Poistenia zanikajú k dátumu konca poistenia alebo k výročnému dňu v roku, v ktorom poistený dosiahne max. výstupný vek:

Poistenie
vstupný vek

dieťa   dospelý   senior
výstupný vek

dieťa   dospelý   senior
 

 Investičné životné poistenie (Poistený č. 1) (IŽP)  0 – 65   100

 Smrť následkom úrazu  (SU) 0 - 14 15 - 61 62 - 70  18 62 75
 Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 0,001 % (TNP0) 0 - 14 15 - 61 - 18 62 -
 Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity poistníka (OI) - 18 - 60 - - 65 - 
 Medicínska asistencia (MA)  0 - 70   75 Do

pl
nk

ov
é

Zá
kl

ad
né

Klientovi je v doplnkových úrazových poisteniach SU, TNP0 vykonaná automatická zmena poistného v súvislosti s dosiahnutím výstupného 
veku pre dané poistenie:

Dieťa: výstupný vek 18 rokov
Pre dieťa platí dojednaný rozsah poistenia, dojednaná poistná suma a tomu zodpovedajúce poistné do dňa pred výročným dňom poistenia 
v roku, v ktorom dovŕši 18 rokov. V uvedený výročný deň dochádza k zvýšeniu poistného na poistné platné pre dospelého, pričom riziková 
skupina poisteného podľa vykonávaného povolania je automaticky nastavená na rizikovú skupinu 1. Poistník túto zmenu akceptuje úhradou 
upraveného poistného v plnej výške. Pokiaľ poistník túto zmenu poistenia neakceptuje uvedeným spôsobom, znižujú sa poistné sumy daného 
poisteného k uvedenému výročnému dňu v závislosti na pomere poistného platného pre dieťa, k poistnému, ktoré by poisťovateľovi patrilo za 
poistenie dospelého. Pokiaľ je riziková skupina poisteného podľa vykonávaného povolania iná ako 1, resp. poistený vykonáva registrovaný šport  
z kategórie VRČ v zmysle OPP UCH čl. 5, má poistník a poistený povinnosť nahlásiť túto skutočnosť poisťovateľovi.

Dospelá osoba: výstupný vek 62 rokov
Pre dospelého platí dojednaný rozsah poistenia, dojednaná poistná suma a tomu zodpovedajúce poistné do dňa pred výročným dňom 
poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši 62 rokov. V uvedený výročný deň dochádza k zmene rozsahu poistenia, poistných súm  
a poistného platného pre seniora. Pokiaľ poistník túto zmenu poistenia neakceptuje úhradou upraveného poistného v plnej výške, poistenie 
pre túto poistenú osobu zaniká uplynutím posledného dňa pred výročným dňom poistenia v roku, v ktorom dospelý dosiahne maximálny 
výstupný vek stanovený poisťovateľom.

Senior: výstupný vek 75 rokov
Pre seniora platí dojednaný rozsah poistenia do dňa pred výročným dňom poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕšil 75 rokov. Poistenie 
pre túto poistenú osobu k uvedenému dňu zaniká.
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Všeobecné informácie o daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na danú poistnú zmluvu, v čase uzatvorenia poistnej 
zmluvy
1.  Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
2.  Z daňového hľadiska môžu pri poistení osôb nastať najmä nasledovné prípady:
2.1.  Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, ako aj odbytné alebo jednorazové vyrovnanie vyplácané v prípade poistenia 

osôb pri predčasnom ukončení poistenia sa považuje v zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov za príjem 
z kapitálového majetku. Z tohto príjmu sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane 19 % zo základu dane. 
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z uvedeného príjmu je plnenie znížené o zaplatené poistné za poistenie, z ktorého 
sa plnenie vypláca; (v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, podlieha 
dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,  
a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého 
veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistného, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu 
celkovej dane). Zrážku dane vykoná poisťovateľ pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri výplate 
poistného plnenia sa bude postupovať podľa zákonov platných v čase jeho výplaty

2.2.  Plnenia z poistenia osôb okrem plnení z poistenia v zmysle bodu 2.1 tohto článku sa považujú v zmysle § 9 ods.2 písm. h) za 
príjmy oslobodené od dane.

Upozornenie – v záujme rýchleho a bezproblémového vybavenia poistnej udalosti neodkladne kontaktujte poisťovateľa na tel. číslo 
0850 111 117 (volania zo SR), +421 258 576 666 (volania zo zahraničia), písomne prostredníctvom faxu: +421 2 5857 61 00, e-mailu: 
registracia.sk@generali.com alebo poštou na adresu: Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A  841 04  Bratislava.
Podľa typu poistnej udalosti bude klientovi zaslané príslušné tlačivo, ktoré musí klient vyplniť a zaslať s potrebnými dokladmi na adresu 
poisťovateľa. 

Pre čerpanie služieb Medicínskej asistencie (lekár a právnik na telefóne), ktorá je automaticky dojednaná pre všetky poistené  
osoby na poistnej zmluve, kontaktujte poskytovateľa týchto služieb v pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod. na tel. č. 0800 121 122 
(volania zo SR) alebo +421 258 572 266 (volania zo zahraničia).

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
Rozsah trvalých následkov (TN)

 Rozsah trvalých následkov  Výpočet výšky
  (% TN)  poistného plnenia

 0,001 % - 30,00 % % TN x PS / 100 %

 30,01 % - 60,00 % (5 x % TN - 120 %) x PS / 100 %

 60,01 % - 100,00 % (8 x % TN - 300 %) x PS / 100 %

Príklad:
Progresívne plnenie pre poistnú sumu za trvalé následky úrazu  
vo výške 10 000 Eur.

 Rozsah TN Vyplatené plnenie Výpočet

  10 %   1 000 Eur 10 % x 10 000 / 100 %

  40 %   8 000 Eur (5 x 40 % - 120 %) x 10 000 / 100 %

  90 % 42 000 Eur (8 x 90 % - 300 %) x 10 000 / 100 %

  100 % 50 000 Eur (8 x 100 % - 300 %) x 10 000 / 100 %
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Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie osôb (VPP 2016.1)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pre účely poistnej zmluvy a týchto Všeobecných poistných 
podmienok pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“) sa poisťovateľom 
rozumie Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 
04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, zapísaná  
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená 
v talianskom zozname skupín poisťovní vedeným IVASS (ďalej len 
„poisťovateľ“). Poistenie osôb sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), príslušnými ustanoveniami 
Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení, týmito VPP, 
osobitnými poistnými podmienkami pre dojednané druhy poistení 
(ďalej len „OPP“) a zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva, ustanoveniami poistnej zmluvy a dodatkami  
k poistnej zmluve. 

Článok 2
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia osôb platí toto vymedzenie pojmov:
2.1 Poistenie (poistenie osôb): na základe uzatvorenej poistnej 

zmluvy poisťovateľom poskytnutá poistná ochrana poistenému 
pre prípad telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého 
veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti, za ktorú poistník 
hradí poistné.

2.2 Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom 
uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

2.3 Poistený (poistená osoba): fyzická osoba, na ktorej život alebo 
zdravie sa poistenie vzťahuje.

2.4 Osoba oprávnená k prevzatiu poistného plnenia: fyzická alebo 
právnická osoba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie, ak 
nastane poistná udalosť.

2.5 Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej 
vznikne právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť 
a zároveň je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť 
poisteného. 

2.6 Účastník poistenia: poisťovateľ a poistník ako zmluvné strany 
a ďalej poistený a každá ďalšia osoba, ktorej z poistenia 
vzniklo právo alebo povinnosť.

2.7 Poistná zmluva: súbor dokumentov upravujúcich práva  
a povinnosti vyplývajúce z poistenia.

2.8 Poistka: písomné potvrdenie poisťovateľa o uzatvorení poistnej 
zmluvy.

2.9 Poistná ochrana: riziko alebo súbor rizík poistených poistnou 
zmluvou a za podmienok dojednaných v poistnej zmluve.

2.10 Poistná udalosť: nastatie skutočnosti, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť.

2.11 Poistné plnenie (ďalej len „plnenie“): dojednaný záväzok 
poisťovateľa plniť, ak nastane poistná udalosť. 

2.12 Poistná suma: suma dohodnutá v poistnej zmluve, na základe 
ktorej sa stanoví poistné plnenie.

2.13 Poistná doba: dohodnuté časové obdobie, počas ktorého trvá 
poistenie.

2.14 Poistné obdobie: dohodnuté časové obdobie, za ktoré sa platí 
bežné poistné.

2.15 Poistný rok: bežný rok, ktorý začína plynúť v deň začiatku 
poistenia a ďalej vždy vo výročný deň začiatku poistenia  
a ktorý končí deň pred výročným dňom začiatku poistenia.

2.16 Začiatok poistenia: dátum dohodnutý v poistnej zmluve ako 
začiatok poistenia. 

2.17 Výročný deň začiatku poistenia: deň, ktorý sa dátumovo 
(dňom a mesiacom) zhoduje so začiatkom poistenia. Ak nie je 

taký deň v danom mesiaci, pripadá výročný deň na posledný 
deň tohto mesiaca.

2.18 Poistné: dojednaný finančný záväzok poistníka vyplývajúci  
z uzatvorenej poistnej zmluvy.

2.19 Bežné poistné: poistné platené poistníkom pravidelne  
v dohodnutej výške za dohodnuté poistné obdobia.

2.20 Mimoriadne poistné: poistné zaplatené nad rámec poistného 
dohodnutého v poistnej zmluve, pokiaľ to poisťovateľ dovoľuje.

2.21 Jednorazové poistné: poistné zaplatené poistníkom 
jednorazovo za celú poistnú dobu.

2.22 Prvé poistné: poistné za prvé poistné obdobie. 
2.23 Následné poistné: bežné poistné za druhé a ďalšie poistné 

obdobie.
2.24 Vstupný vek poisteného: vek poisteného stanovený ako rozdiel 

medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a kalendárnym 
rokom narodenia poisteného.

2.25 Aktuálny vek poisteného: vek poisteného pre daný poistný rok 
stanovený ako rozdiel medzi aktuálnym kalendárnym rokom  
a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

2.26 Výstupný vek poisteného: aktuálny vek poisteného, pri 
dosiahnutí ktorého dané poistenie končí deň pred výročným 
dňom začiatku poistenia.

2.27 Prehľad poplatkov, nákladových položiek a parametrov 
poistenia (ďalej len „Prehľad poplatkov“): zoznam poplatkov  
a nákladových položiek, o ktoré je poisťovateľ oprávnený 
znižovať hodnotu účtu poistenia vedený poisťovateľom  
k poistenej osobe na poistnej zmluve tak, ako je uvedené 
v Prehľade poplatkov a zoznam pravidiel pre vykonávanie 
úkonov pre dojednané druhy poistenia. 

2.28 Druh poistenia: v poistnej zmluve dojednané poistenie riadiace 
sa príslušnými OPP.

2.29 Základné poistenie: základná poistná ochrana uvedená  
v uzatvorenej poistnej zmluve. Je povinnou zložkou, ktorá 
musí byť v poistnej zmluve uzatvorená, ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak.

2.30 Doplnkové poistenie: rozširuje základnú poistnú ochranu 
uzatvorenej poistnej zmluvy.

2.31 Odkupná hodnota: suma, ktorú poisťovateľ vyplatí poistníkovi 
pri zániku poistnej zmluvy, ak na ňu vznikol nárok. Spôsob 
stanovenia odkupnej hodnoty je špecifikovaný v osobitných 
poistných podmienkach pre dané poistenie.

2.32 Čakacia doba a zvláštna čakacia doba: doba, počas ktorej 
nevzniká nárok na poistné plnenie a ktorá začína plynúť od 
začiatku poistenia. Nárok na poistné plnenie vzniká najskôr 
pri poistnej udalosti, ktorá nastane po uplynutí čakacej doby 
alebo zvláštnej čakacej doby. Čakacia doba alebo zvláštna 
čakacia doba, ak sa pre dané poistenie uplatňuje, je uvedená 
v príslušných OPP. 

2.33 Vinkulácia: obmedzenie disponovania s poistnou zmluvou  
a viazanie plnení z poistenia v prospech tretej osoby (napr.  
v prospech banky).

2.34 FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act): je americký 
daňový zákon účinný od 01. 07. 2014, ktorého cieľom je 
zabrániť daňovým únikom USA. Je záväzný pre finančné 
inštitúcie na celom svete, vrátane poisťovní a finančných 
agentov (sprostredkovateľov poistenia).

Článok 3
Uzatvorenie poistnej zmluvy

3.1 Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keď je podpísaná 
oboma zmluvnými stranami, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.2 Všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy, musia byť 
vykonané písomnou formou.
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3.3 Písomnými otázkami poisťovateľa, týkajúcimi sa uzatváraného 
poistenia, sú všetky otázky nevyhnutné k uzatvoreniu poistnej 
zmluvy. Týmito otázkami sú aj otázky, týkajúce sa zdravotného 
stavu poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzatvára poistnú 
zmluvu. 

Článok 4
Oprávnenie poisťovateľa zisťovať a skúmať zdravotný stav  

a získavať zdravotnú a inú dokumentáciu

4.1 Poisťovateľ je oprávnený pri uzatváraní, zmene poistnej 
zmluvy a kedykoľvek v priebehu trvania poistenia zisťovať  
a skúmať zdravotný stav poisteného, prípadne aj poistníka,  
a to na základe správ vyžiadaných od lekárov a zdravotníckych 
zariadení, u ktorých sa liečil alebo u ktorých sa jeho zdravotný 
stav posudzoval, kompletnej zdravotnej dokumentácie, 
taktiež aj prehliadkou, prípadne vyšetrením u lekára, ktorého 
poisťovateľ sám určil. 

4.2 Podpisom poistnej zmluvy alebo podpisom na oznámení 
poistnej udalosti, poistník a poistený súhlasí, aby poisťovateľ 
podľa potreby zisťoval jeho zdravotný stav a finančnú situáciu 
a oprávňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval 
alebo ho bude ošetrovať, ako aj zdravotnícke zariadenia, 
zdravotné poisťovne, úrady práce, živnostenské úrady, orgány 
štátnej správy, orgány správy sociálneho zabezpečenia, 
zamestnávateľov a iné inštitúcie k poskytnutiu informácií 
o jeho zdravotnom stave a dokladov o zdravotnej a inej 
dokumentácie nevyhnutnej k uzatvoreniu a správe poistnej 
zmluvy ako aj k šetreniu poistnej udalosti. Tieto dokumenty, 
resp. vyhotovené kópie dokumentov si poisťovateľ ponecháva 
po dobu, po ktorú je povinný ich archivovať v zmysle platnej 
legislatívy.

4.3 Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdravotného 
stavu dozvie, môže použiť len pre vlastnú potrebu a pre 
potreby zaisťovateľa, ich použitie na iné účely je možné len so 
súhlasom dotknutej osoby. 

4.4 Poistený je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa 
prehliadke alebo vyšetreniu u lekára určeného poisťovateľom, 
a to v lehote stanovenej poisťovateľom. Ak zo závažných 
dôvodov poistený nemôže vyšetrenie absolvovať, je povinný 
poisťovateľa včas informovať o dôvodoch, ktoré mu bránia  
v splnení tejto povinnosti a dohodnúť s poisťovateľom náhradný 
termín vyšetrenia.

4.5 Doklady, predovšetkým lekárske správy, lekárske posudky  
a dožiadania, za ktoré poisťovateľ hradí honorár, resp. obstaráva 
na vlastné náklady, sa stávajú jeho výhradným vlastníctvom  
a ako jediný subjekt je aj oprávnený s nimi nakladať. Poisťovateľ 
nie je povinný poskytovať ani ich kópie na žiadosť poisteného, 
zákonného zástupcu poisteného, splnomocnenej či oprávnenej 
osoby a pod. Na žiadosť uvedených osôb však poisťovateľ 
môže na základe preukázania právneho titulu a po následnej 
identifikácii týchto osôb podľa identifikačného dokladu umožniť 
nahliadnutie do spisu poistnej udalosti. 

Článok 5
Začiatok poistenia, poistná doba, koniec poistenia

 
5.1 Poistnú dobu je možné dohodnúť na dobu určitú (s dohodnutým 

koncom poistenia) alebo na dobu neurčitú.
5.2 Poistenie začína o 00.00 hod. dňa dojednaného ako začiatok 

poistenia, pričom musí byť splnená podmienka uzatvorenia 
poistenia, pokiaľ nebolo účastníkmi poistenia dohodnuté inak.

5.3 U poistení uzatvorených na presne stanovenú dobu končí 
poistenie o 24.00 hod. dňa dojednaného ako koniec poistenia.

5.4 Pokiaľ bolo doplnkové poistenie uzatvorené spolu so základným 
poistením, je začiatok doplnkového poistenia zhodný so 
začiatkom základného poistenia uvedeným v poistnej zmluve.

5.5 Koniec doplnkového poistenia sa zhoduje s koncom základného 

poistenia uvedeným v poistnej zmluve, pokiaľ nezaniklo už 
skôr spôsobom, ktorý je v súlade s OZ, týmito VPP alebo 
OPP. 

Článok 6
Poistné, platenie poistného

6.1 Poistník je povinný platiť poistné, a to za dohodnuté poistné 
obdobia (bežné poistné); možno tiež dohodnúť, že poistné 
bude zaplatené naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie 
dojednané (jednorazové poistné).

6.2 Doba platenia poistného je doba, počas ktorej je poistník 
povinný platiť poistné v dohodnutej výške a v dojednaných 
termínoch splatnosti poistného. Pokiaľ nie je dojednané inak, 
je doba platenia poistného zhodná s poistnou dobou.

6.3 Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je 
splatné dňom začiatku poistenia. Následné poistné je splatné 
vždy prvým dňom ďalšieho poistného obdobia.

6.4 Spôsob platenia poistného, jeho výška, splatnosť a poistné 
obdobie sú uvedené v poistnej zmluve. Prvé poistné obdobie 
začína dňom začiatku poistenia.

6.5 Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je poisťovateľ 
oprávnený požadovať úrok z omeškania za každý deň 
omeškania.

6.6 Poistné pre jednotlivé druhy poistenia sa stanoví na základe 
poistno-technických zásad poisťovateľa. Poisťovateľ je oprávnený 
jednostranne upraviť výšku poistného a/alebo poistnej sumy 
poistenia, ak zistí počas poistnej doby skutočnosť, ktorá by 
mala za následok, že poistenie bolo uzatvorené alebo zmenené 
za iných podmienok, než za akých malo byť uzatvorené alebo 
zmenené v lehote 2 mesiacov pred splatnosťou poistného 
na ďalšie poistné obdobie, v ktorom sa má zmena výšky 
poistného a/alebo poistnej sumy vykonať. Pokiaľ poistník  
s vykonanou zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
výšky poistného a/alebo poistnej sumy poisťovateľom. Pokiaľ 
nebol v uvedenej lehote písomný nesúhlas poistníka so 
zmenou poistnej sumy doručený poisťovateľovi, má sa za to, 
že poistník so zmenou poistnej sumy súhlasí. Pokiaľ nebol 
v uvedenej lehote písomný nesúhlas poistníka so zmenou 
výšky poistného doručený poisťovateľovi a poistník uhradil 
zmenené poistné do jedného mesiaca od jeho zmeny, má 
sa za to, že poistník so zmenou výšky poistného súhlasí.  
V prípade pochybností  je písomná forma prejavu vôle 
poistníka nadradená prejavu vôle formou zaplatenia zmenenej 
výšky poistného. V prípade, ak k zmene poistného a poistnej 
sumy dôjde súčasne a ak poistník vyjadrí v lehote podľa  
čl. 6 bod 6.6 týchto VPP súhlas so zmenou poistného,  
avšak nevyjadrí súhlas so zmenou poistnej sumy a naopak,  
k zmene poistenia podľa tohto bodu nedôjde a poistenie 
zaniká.

6.7 Ak poistník nezaplatil bežné poistné za viac poistných období 
a naposledy zaplatené bežné poistné nepostačuje na uhradenie 
celého dlhu, je vyrovnané dlžné poistné za najskôr splatné 
poistné obdobie.

6.8 Poistné sa považuje za zaplatené okamihom pripísania na účet 
poisťovateľa alebo ak to poisťovateľ umožňuje, tak okamihom 
vyplatenia poisťovateľovi v hotovosti v plnej výške v zmysle 
poistnej zmluvy so správne uvedeným variabilným symbolom.

6.9 Poisťovateľ je oprávnený, ale nie je povinný zaslať poistníkovi 
upovedomenie o splatnosti poistného. Poisťovateľ má právo  
na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti  
s doručovaním písomností týkajúcich sa upovedomenia  
o splatnosti poistného.

6.10 Preplatky poistného, pokiaľ poistník nepožiada o ich vrátenie 
pred dňom, ku ktorému sa preplatok priradí ako úhrada 
poistného za ďalšie poistné obdobie, je poisťovateľ oprávnený 
použiť k úhrade poistného na ďalšie poistné obdobie. 
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Článok 7
Zmena poistenia

7.1  V dobe trvania poistenia môže poistník so súhlasom poisteného 
písomne požiadať poisťovateľa o zmenu rozsahu poistenia.

7.2  Poisťovateľ má právo žiadosť o zmenu poistenia zamietnuť 
alebo stanoviť podmienky, za ktorých je možné zmenu vykonať.

7.3 Zmena, majúca vplyv na výšku poistného, je účinná od 
najbližšej splatnosti poistného, avšak najskôr v deň účinnosti 
zmeny poistenia. 

7.4 Pokiaľ sa účastníci dohodnú na zmene rozsahu už uzatvoreného 
poistenia, plní poisťovateľ zo zmeneného poistenia až  
z poistných udalostí, ktoré nastanú po písomne dohodnutom 
dni účinnosti zmeny poistenia, najskôr však o 00.00 hod. dňa 
nasledujúceho po uzatvorení dohody o zmene poistenia. Ak 
pri zmene poistenia na žiadosť klienta dochádza k zvýšeniu 
poistného krytia už uzatvoreného poistenia, znovu sa uplatní 
stanovená čakacia doba alebo zvláštna čakacia doba na 
navýšenú časť poistného krytia, pričom v tomto prípade 
čakacia doba alebo zvláštna čakacia doba začína plynúť odo 
dňa účinnosti zmeny poistenia. 

7.5 Poisťovateľ je oprávnený za vykonanie zmeny v poistnej 
zmluve znížiť hodnotu účtu poistenia vedeného poisťovateľom 
k poistenej osobe na poistnej zmluve o nákladovú položku 
uvedenú v Prehľade poplatkov.

7.6 Pokiaľ skončia dôvody, pre ktoré bola pri uzatvorení alebo 
zmene poistnej zmluvy poskytnutá zľava alebo prirážka na 
poistnom, sú poistník a poistený povinní túto skutočnosť 
poisťovateľovi písomne oznámiť a poisťovateľ je oprávnený 
zľavu alebo prirážku od poistného obdobia nasledujúcom po 
dni účinnosti zmeny poistenia neuplatňovať. 

Článok 8
Práva a povinnosti účastníkov poistenia

8.1 Poisťovateľ je oprávnený odpočítať z poistného plnenia dlžné 
čiastky poistného, vrátane úrokov z omeškania a akékoľvek 
iné splatné pohľadávky zo všetkých poistení a zmluvných 
vzťahov uzatvorených s poisťovateľom. Poisťovateľ je oprávnený 
vykonávať jednostranné započítanie vzájomných splatných 
pohľadávok.

8.2 Povinnosťou poisteného je, bez zbytočného odkladu, vyhľadať 
v prípade choroby alebo po úraze, resp. poistnej udalosti 
lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

8.3 Osoba, ktorá si uplatňuje nárok na poistné plnenie, je povinná 
poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia preukázať, že 
má právo na poistné plnenie.

8.4 V prípade, že poistený vyžaduje kontrolné vyšetrenie, je 
povinný znášať náklady tohto vyšetrenia. Pokiaľ na základe 
kontrolného vyšetrenia poisťovateľ poskytne ďalšie plnenie, 
náklady na kontrolné vyšetrenie budú poistenému uhradené.

8.5 Poistník a poistený sú v priebehu trvania poistenia povinní 
bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie je uvedené inak, písomne 
oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny, ktoré nastali oproti 
skutočnostiam uvedeným v poistnej zmluve, resp. oproti 
poslednému aktuálnemu poisťovateľovi známemu stavu (napr. 
zmenu osobných údajov, adresy bydliska, zmenu zamestnania, 
povolania, športovej činnosti, zdravotného stavu, ošetrujúceho 
lekára, daňovej rezidencie a pod.).

8.6 Poistník, poistený, osoba oprávnená k prevzatiu poistného 
plnenia, ich zákonný zástupca sú povinní pri uzatváraní,  
resp. počas trvania poistného vzťahu ako aj pri zmene,  
obnove poistenia, prípadne vzniku a riešení poistnej udalosti, 
pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky 
poisťovateľa.

8.7 Ustanovenia uvedené v ods. 8.5. a 8.6. tohto článku sa 
týkajú aj všetkých zmien, ktoré nastali v dobe medzi dňom 
podpisu a dňom doručenia poistnej zmluvy a/alebo jej zmeny 

poisťovateľovi, a ktoré poisťovateľovi v okamihu doručenia 
neboli známe.

8.8 Náklady na oznámenia znáša ten kto oznamuje, pričom 
oznamovacia povinnosť sa považuje za splnenú, ak je písomné 
oznámenie doručené druhej zmluvnej strane, resp. účastníkovi 
poistenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

8.9 Poistník a poistený sú povinní zabezpečiť, aby akákoľvek 
dokumentácia, ktorú poisťovateľ vyžaduje, a ktorá sa vzťahuje 
k poisteniu a plneniu práv a povinností vyplývajúcich  
z poistenia, bola poisťovateľovi doručená v lehote stanovenej 
poisťovateľom. Ak poistníkovi alebo poistenému v plnení tejto 
povinnosti bránia závažné dôvody, je povinný poisťovateľa bez 
zbytočného odkladu o týchto dôvodoch informovať. 

8.10 Poisťovateľ má nárok na znižovanie hodnoty účtu o nákladové 
položky a poplatky uvedené v Prehľade poplatkov.

8.11 Poisťovateľ je oprávnený požadovať a účastníci poistenia sú 
povinní umožniť overenie totožnosti účastníkov poistenia ako 
aj overenie správnosti a platnosti podkladov pri úkonoch 
spojených s poistením. Poisťovateľ je oprávnený požadovať 
doklady preukazujúce spôsobilosť zákonného zástupcu na 
právne úkony za účastníka poistenia, ktorý nemá spôsobilosť 
na právne úkony.

8.12 Na základe písomnej žiadosti poistníka vystaví poisťovateľ 
druhopis (duplikát) poistky, ktorý má platnosť originálu.

8.13 Poisťovateľ si vyhradzuje právo preverovať predložené 
dokumenty, takisto aj právo vyžadovať znalecké posudky 
odborníkov. Poisťovateľ je tiež oprávnený zložité poistné 
udalosti konzultovať alebo zasielať na odborné posúdenie,  
a to ešte pred poskytnutím poistného plnenia.

8.14 Poistený a poistník sú povinní umožniť poisťovateľovi, vrátane 
osôb splnomocnených poisťovateľom, šetrenie nevyhnutné pre 
posúdenie nároku na poistné plnenie a kontrolu dodržiavania 
záväzkov prevzatých na základe poistnej zmluvy (napr. 
kontrolu dodržiavania liečebného režimu, preukazovaného 
vzniku poistnej udalosti, trvania a ukončenia pracovnej 
neschopnosti, okolností skončenia pracovného pomeru  
a iné) a ďalších skutočností potrebných pre stanovenie výšky  
a rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť a poskytnúť poisťovateľovi 
nevyhnutnú súčinnosť.

8.15 Poisťovateľ je oprávnený pri uzatváraní, resp. počas trvania 
poistného vzťahu ako aj pri zmene, obnove poistenia, 
prípadne vzniku a riešení poistnej udalosti posudzovať rizikový 
profil poisteného aj poistníka vyplývajúci predovšetkým zo 
zdravotného stavu, vykonávanej profesijnej činnosti (povolania) 
alebo záujmovej (športovej) činnosti. Pri zvýšenom rizikovom 
profile poisteného alebo poistníka, je poisťovateľ oprávnený 
riziko zohľadniť v poistení (napr. zmena poistného a/alebo 
poistnej sumy, stanovenie zvyšného poistného, obmedzenie 
maximálnej výšky poistnej sumy, vylúčenie úplné alebo 
čiastočné z poistenia, obmedzenie poistného plnenia a pod.).

8.16 Poisťovateľ je oprávnený upravovať nákladové položky súvisiace 
s dojednaným poistením uvedené v Prehľade poplatkov,  
s ktorými bol poistník oboznámený pred uzatvorením poistnej 
zmluvy o hodnotu medziročného nárastu inflácie vyhlásenú 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky, v prípade zmien 
súvisiacich právnych predpisov alebo z vážnych objektívnych 
dôvodov. O týchto zmenách je poisťovateľ povinný poistníka 
vopred písomne informovať s uvedením dôvodov týchto 
zmien. Zmena sa uskutoční aktualizáciou alebo vydaním 
nového Prehľadu poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na 
svojej internetovej stránke po splnení informačnej povinnosti 
poisťovateľa podľa prechádzajúcej vety. 

8.17 Poisťovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach 
týkajúcich sa poistenia a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 
pri uzatváraní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných 
udalostí. Poisťovateľ môže poskytnúť tieto informácie tretím 
osobám len so súhlasom dotknutej osoby, ak nie je uvedené 
inak v poistných podmienkach alebo iných ustanoveniach 
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upravujúcich zmluvný vzťah, alebo túto povinnosť nestanovuje 
právny predpis. 

8.18 Osoba oprávnená k prevzatiu poistného plnenia má právo 
byť na základe jej písomnej žiadosti informovaná o priebehu 
šetrenia či likvidácii poistnej udalosti.

8.19 Poisťovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku 
uvedenia chybného čísla účtu, variabilného symbolu, prípadne 
iných údajov zo strany poistníka alebo osoby oprávnenej  
k prevzatiu poistného plnenia.

8.20 Dokumenty týkajúce sa poistenia musia byť účastníkmi 
poistenia a dotknutými osobami predkladané v slovenskom 
jazyku a v prípade, že tieto boli vystavené v cudzom 
jazyku, musí k nim byť priložený úradne overený preklad do 
slovenského jazyka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na 
preklad znáša účastník poistenia, resp. dotknutá osoba. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na podklady v českom jazyku. 
Poisťovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú omylmi či 
nekonaním, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho prekladu 
akýchkoľvek písomných materiálov či tlmočenia telefonických 
či osobných konzultácií. 

Článok 9
Poistné plnenie

9.1 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vzniknú počas 
trvania poistenia.

9.2 Poisťovateľ poskytuje z poistenia poistné plnenie osobe 
oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia v zmysle ustanovení 
poistnej zmluvy a príslušných OPP pre dojednané poistenie.

9.3 Poistník, poistený, resp. osoba oprávnená k prevzatiu poistného 
plnenia je povinná bez zbytočného odkladu poisťovateľovi 
písomne oznámiť a preukázať, že nastala poistná udalosť, 
dať pravdivé a úplné vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej 
následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ 
vyžiada, a/alebo ktoré majú vplyv na poistné plnenie. Ak bude 
poistná udalosť oznámená predbežne ústnou formou alebo 
prostredníctvom alternatívnych komunikačných prostriedkov 
(telefón, e-mail, sms, fax), je poistník, poistený, resp. osoba 
oprávnená k prevzatiu poistného plnenia povinná učiniť 
bez zbytočného odkladu následné písomné oznámenie. Ak 
nebude podmienka písomného oznámenia splnená, má sa 
za to, že oznámenie nebolo uskutočnené, ak sa zmluvné 
strany nedohodli inak. Náklady spojené s vyššie uvedenými 
ustanoveniami tohto odseku hradí ten, kto si uplatňuje nárok 
voči poisťovateľovi. Poisťovateľ môže sám vykonať zisťovanie. 
Zisťovanie a dôkazné konanie, ktoré poisťovateľ vykonal, hradí 
poisťovateľ.

9.4 Ak poisťovateľ vyžaduje lekársku prehliadku alebo vyšetrenie, je 
poistený povinný dať sa vyšetriť lekárom určeným poisťovateľom. 
Poisťovateľ v tomto prípade hradí náklady vynaložené na 
prehliadku alebo vyšetrenie a náklady na vystavenie lekárskej 
správy, ak ju vyžaduje. Ak poisťovateľ lekársku prehliadku, 
vyšetrenie alebo správu nevyžaduje, náklady s nimi spojené 
nehradí. Dokumenty získané lekárskou prehliadkou, vyšetrením 
alebo v podobe správy si poisťovateľ ponecháva po dobu, po 
ktorú je povinný ich archivovať v zmysle platnej legislatívy. 

9.5 Pokiaľ povinnosti uvedené v ods. 9.3. a 9.4. tohto článku nie 
sú splnené, poisťovateľ s výplatou poistného plnenia nezačne, 
prípadne vyplácanie až do ich splnenia pozastaví. 

9.6 Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, 
keď boli splnené všetky podmienky vymedzené platnou 
legislatívou ako aj podmienky špecifikované v týchto VPP, v 
ostatných zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa dojednaného 
poistenia a boli mu predložené všetky dokumenty, ktoré 
oprávnene požadoval. Za podklady potrebné k zisteniu 
povinnosti poisťovateľa plniť sa považujú hlavne doklady, z 
ktorých vyplývajú okolnosti vzniku poistnej udalosti, následky 
poistnej udalosti, správy o liečení a jeho ukončení, úmrtný list  

a podrobná lekárska správa o príčine smrti a pod., pričom  
tieto doklady predkladá poisťovateľovi poistník, poistený 
a osoba oprávnená k prevzatiu poistného plnenia. Tieto 
dokumenty, resp. vyhotovené kópie dokumentov si poisťovateľ 
ponecháva.

9.7 Poisťovateľ nie je v omeškaní s poistným plnením počas doby, 
počas ktorej sú poistený, poistník alebo osoba oprávnená  
k prevzatiu poistného plnenia v omeškaní s plnením povinností, 
ktoré sa uzatvorením poistnej zmluvy zaviazali plniť pri poistnej 
udalosti.

9.8 Poistné plnenie je splatné na území Slovenskej republiky  
a v platnej slovenskej mene, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 

9.9 Plnenie je splatné do 15-tich dní, len čo poisťovateľ skončil 
šetrenie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
plniť a uznal nárok na poistné plnenie. Šetrenie na zistenie 
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť sa musí vykonať bez 
zbytočného odkladu.

9.10 Ak je poistné plnenie možné vinkulovať, vinkulácia môže byť 
uskutočnená len na základe písomnej žiadosti poistníka, pričom 
ak je poistník odlišný od poisteného, je zároveň potrebný 
písomný súhlas poisteného, ktorý musí byť súčasťou žiadosti 
poistníka. Zrušenie vinkulácie je možné len so súhlasom 
osoby, v prospech ktorej sa poistné plnenie vinkulovalo. 
Účinnosť vinkulácie alebo účinnosť jej zrušenia nastáva dňom 
jej potvrdenia poisťovateľom.

9.11 Poistený a/alebo poistník, resp. osoba oprávnená k prevzatiu 
poistného plnenia je povinný umožniť poisťovateľovi získať 
akúkoľvek dokumentáciu vzťahujúcu sa k poistnej udalosti, 
ktorú si poisťovateľ vyžiada.

Článok 10
Nepoistiteľné osoby 

10.1 Za nepoistiteľné osoby, na ktoré sa nevzťahuje poistná ochrana 
a ktoré sú z poistenia vylúčené, sa považujú osoby postihnuté 
nervovou alebo duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, 
a ďalej osoby závislé od alkoholu a iných návykových  
a omamných látok. Poisťovateľ má právo určiť, či je porucha 
zdravia, pre ktorú sa osoba v zmysle predošlého odseku 
považuje za nepoistiteľnú osobu, trvalá alebo prechodná. 

10.2 Nepoistiteľnými osobami sú aj osoby, ktoré sú k dátumu 
dojednania poistenia v dočasnej pracovnej neschopnosti, 
pokiaľ sa účastníci zmluvného vzťahu nedohodnú, že poistenie 
vznikne aj napriek dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného 
v čase uzatvárania poistnej zmluvy; charakter a vplyv dočasnej 
pracovnej neschopnosti na dojednávanú poistnú zmluvu  
s dojednávanými rizikami je na posúdení poisťovateľa, pričom 
poisťovateľ je povinný rozhodnúť o poistiteľnosti najneskôr do 
2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy.

10.3 Poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré trpia vírusom HIV, 
ochorením AIDS. Poistenie sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré 
majú diagnostikované onkologické ochorenie bez ukončenej 
liečby, resp. od ukončenia liečby ešte neuplynulo 5 rokov. 

10.4 Poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré dovŕšili výstupný vek 
stanovený pre dané poistenie poisťovateľom. 

Článok 11
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa

11.1 Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený patrí  
v okamihu uzatvorenia poistenia alebo vstupu do poistenia 
medzi nepoistiteľné osoby v zmysle čl. 10 týchto VPP.

11.2 Poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných udalostí, ku ktorým 
dôjde: 

 a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým konfliktom, 
bojovými alebo vojnovými akciami, mierovými misiami, 
terorizmom, vzburami, povstaniami a nepokojmi, 
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 b) pôsobením ionizujúcich lúčov, rádioaktívnym alebo 
obdobným žiarením; výnimkou sú prípady, keď k poistnej 
udalosti dôjde pri lekárom predpísaných liečebných 
postupoch a zákrokoch, 

 c) v súvislosti s aktívnou účasťou na súťažiach, pretekoch 
alebo tréningoch v pozemných, vzdušných alebo vodných 
dopravných prostriedkoch a pri ich príprave, 

 d) pri vedení motorového vozidla, plavidla či lietadla, na 
vedenie ktorých nemal príslušné oprávnenie, 

 e) pri pracovnej činnosti počas zásahu alebo cvičenia 
poisteného ako člena policajných alebo vojenských 
zásahových zložiek (napr. jednotky rýchleho nasadenia, 
protiteroristické jednotky a pod.) s výnimkou účasti 
poisteného na vzburách, povstaniach a nepokojoch na 
území SR, ku ktorým došlo pri plnení pracovných alebo 
služobných povinností poisteného.

 V takýchto prípadoch, ak zároveň dochádza k ukončeniu 
poistenia, vyplatí poisťovateľ osobe oprávnenej k prevzatiu 
poistného plnenia sumu zodpovedajúcu odkupnej hodnote 
poistenia, ak na ňu pri poistení vznikol nárok. 

11.3 Poisťovateľ nie je povinný plniť, ak poistná udalosť nastala: 
 a) v súvislosti s konaním poisteného, resp. osoby oprávnenej 

k prevzatiu poistného plnenia, ktorým úmyselne inému 
spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a je tu príčinná 
súvislosť so vznikom poistnej udalosti, 

 b) v priamej súvislosti so spáchaním úmyselného trestného 
činu poisteným, resp. osobou oprávnenou k prevzatiu 
poistného plnenia. 

11.4 Fyzická osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť 
právo na plnenie poisťovateľa, toto právo nenadobudne, ak 
spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným činom, zo 
spáchania ktorého ju súd uznal vinnou. Súčasne v zmysle 
predchádzajúcej vety, ak z poistenia vzniká nárok na poistné 
plnenie inej osobe oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia, je 
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie vyplatiť až po doručení 
právoplatného rozhodnutia o ukončení konania pred orgánmi 
činnými v trestnom konaní.

11.5 Pokiaľ bolo v dôsledku nesprávneho uvedenia dátumu 
narodenia, zdravotného stavu, vykonávaného povolania, 
záujmovej (športovej) činnosti a iných údajov ovplyvňujúcich 
technické parametre poistenia, nesprávne stanovené poistné, 
poistná doba alebo poistná suma, má poisťovateľ právo 
poistné plnenie zo zmluvy primerane znížiť.

11.6 Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v týchto 
VPP, poistnej zmluve alebo OZ podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, je 
poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti 
plniť.

11.7 Pri vedomom porušení povinností uvedených v bode 8.6. 
týchto VPP môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, 
ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú 
zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 
troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak 
právo zanikne.

11.8 Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou 
je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre 
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie 
zanikne. 

Článok 12
Osoby oprávnené k prevzatiu poistného plnenia

12.1 Právo na poistné plnenie má, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, poistený. Ak je dohodnuté, že poistnou 
udalosťou je smrť poisteného, poistník má právo určiť oprávnenú 

osobu, ktorá má právo na plnenie v prípade smrti poisteného, 
a to menom alebo vzťahom k poistenému a percentuálnym 
podielom na poistnom plnení.

12.2 Až do vzniku poistnej udalosti je poistník oprávnený zmeniť 
oprávnenú osobu. Ak je poistník odlišný od poisteného, 
je potrebný aj písomný súhlas poisteného, ktorý musí byť 
súčasťou oznámenia o zmene. Zmena určenia oprávnenej 
osoby je účinná doručením úplného písomného oznámenia 
poisťovateľovi.

12.3 Ak vznikne právo na poistné plnenie niekoľkým oprávneným 
osobám a nie sú podiely určené, má každá z nich právo na 
rovnaký podiel.

12.4 Ak nie je v čase poistnej udalosti určená oprávnená osoba, 
alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobúdajú 
toto právo osoby určené podľa ustanovení OZ. 

Článok 13
Zánik poistenia

13.1 V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 OZ poistenie (základné 
a/alebo doplnkové), pri ktorom je dojednané bežné poistné, 
zanikne výpoveďou zo strany poistníka ku koncu poistného 
obdobia, pokiaľ nie je stanovené inak. Výpoveď musí byť 
doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia. 

13.2 V súlade s ustanovením § 800 ods. 2 OZ sa dojednáva, že 
poistenie môže vypovedať poistník aj poisťovateľ do dvoch 
mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, s osemdennou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doručenia výpovede. V tomto prípade má poisťovateľ 
nárok na pomernú časť poistného do zániku poistenia.

13.3 Pokiaľ poistenie zanikne odstúpením od zmluvy podľa § 802 
ods. 1 OZ, poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné 
znížené o náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením, 
správou a plnením práv a povinností vyplývajúcich z poistnej 
zmluvy a znížené o sumu už poskytnutých plnení z poistnej 
zmluvy. Ak náklady a poskytnuté plnenia z poistnej zmluvy 
boli vyššie ako zaplatené poistné, je poistník, resp. ten, 
komu bolo poistné plnenie vyplatené, povinný tento rozdiel 
vrátiť poisťovateľovi. 

13.4 Pokiaľ poistenie zanikne odmietnutím plnenia podľa § 802 
ods. 2 OZ, poisťovateľ vyplatí osobe oprávnenej k prevzatiu 
poistného plnenia sumu zodpovedajúcu odkupnej hodnote 
poistenia stanovenú ku dňu zániku, ak na ňu vznikol nárok.

13.5 Podľa § 802a OZ v prípade poistenia osôb s výnimkou 
poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poisťovateľom 
uzatvorila poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa 
uzatvorenia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť. Ak 
zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a OZ, 
vráti poisťovateľ osobe, ktorá s poisťovateľom uzatvorila 
poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo 
si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil a náklady 
v zmysle bodu 13.3. týchto VPP. Ak náklady a poskytnuté 
poistné plnenie presahujú výšku zaplateného poistného, 
vráti osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila zmluvu alebo 
poistený, poisťovateľovi tento rozdiel. Prejav vôle – odstúpenie 
od poistnej zmluvy osoby, ktorá s poisťovateľom uzatvorila 
poistnú zmluvu, je potrebné doručiť v písomnej forme na 
adresu poisťovateľa najneskôr v lehote stanovenej v § 802a 
OZ.

13.6 Pokiaľ nebolo jednorazové poistné alebo bežné poistné za 
prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti alebo ak bolo poistné uhradené iba čiastočne, 
poistenie zaniká v súlade s § 801 ods. 1 OZ. 

13.7 V súlade s ustanovením § 801 ods. 2 OZ poistenie zanikne 
aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na 
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jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením 
tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola 
zaplatená len časť poistného.

13.8 Pokiaľ nie je uvedené inak, poisťovateľ má nárok na poistné, 
poplatky a nákladové položky, ktoré vznikli pri uzatváraní, 
uzatvorením a správou poistnej zmluvy a pri plnení práv  
a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy do zániku 
poistenia. 

13.9 Poistenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané.

13.10 Poisťovateľ je oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy v prípade 
porušenia ustanovení poistných podmienok a iných ustanovení 
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu, predovšetkým tých 
ustanovení, v dôsledku porušenia ktorých nie je možné riadne 
plniť práva a povinnosti poisťovateľa v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a/alebo poistnými podmienkami (napr. 
odvolanie súhlasu k zisťovaniu a preskúmavaniu zdravotného 
stavu poisteného a iné). Poisťovateľ je oprávnený písomne 
odstúpiť od poistnej zmluvy v lehote do troch mesiacov odo 
dňa, kedy sa o porušení dozvedel. Odstúpenie od zmluvy je 
účinné dňom jeho doručenia poistníkovi.

13.11 Poistenie zaniká v kalendárnom roku, v ktorom poistený 
dosiahne výstupný vek z poistenia pre dané poistenie. Ak 
na poistnej zmluve nezostane v platnosti žiadne základné 
poistenie, dôjde k zániku poistnej zmluvy a zároveň zanikajú 
aj všetky uzatvorené doplnkové poistenia pre všetky poistené 
osoby ku dňu zániku posledného platného základného 
poistenia. 

13.12 Poistenie zanikne aj uplynutím posledného poistného obdobia, 
ktoré predchádza poistnému obdobiu, v ktorom sa má zmena 
výšky poistného a/alebo poistnej sumy vykonať v prípade 
vyjadrenia písomného nesúhlasu poistníka so zmenou  výšky 
poistného a/alebo poistnej sumy za podmienok podľa čl. 6 
bod 6.6. týchto VPP. V prípade pochybností  je písomná 
forma prejavu vôle  poistníka nadradená prejavu vôle formou 
zaplatenia zmenenej výšky poistného. V prípade, ak k zmene 
poistného a poistnej sumy dôjde súčasne a ak poistník 
vyjadrí v lehote podľa čl. 6 bod 6.6 týchto VPP súhlas 
so zmenou poistného, avšak nevyjadrí súhlas so zmenou 
poistnej sumy a naopak, k zmene poistenia podľa tohto 
bodu nedôjde a poistenie zaniká.

Článok 14
Doručovanie písomností

14.1 Účastník poistenia je povinný si pri uzatvorení poistnej zmluvy 
určiť adresu na doručovanie písomností na území Slovenskej 
republiky, na ktorú mu bude poisťovateľ doručovať písomnosti 
týkajúce sa poistenia. Zmena adresy na doručovanie je účinná 
dňom doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi.

14.2 Písomnosti poisťovateľa určené pre účastníka poistenia (ďalej 
len „adresát) sa doručujú na poslednú známu adresu adresáta. 
Adresát je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Povinnosť 
poisťovateľa doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia 
zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta 
uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, 
považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia 
poisťovateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. 
V prípade, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta alebo  
z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje sa za doručenú 
dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

14.3 Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak 
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním adresáta. Účinky 
doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie písomnosti 
odmietne. 

14.4 Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú 
spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným  
doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo 
poisťovateľom.

14.5 Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené 
okamihom doručenia na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ 
nezodpovedá za doručenie ani za prípadné škody, ktoré  
môžu vzniknúť v súvislosti s doručovaním písomností 
prostredníctvom zástupcu poisťovateľa pre obchodnú činnosť. 
Ustanovenia bodu 14.6 a 14.7 tohto článku VPP tým nie sú 
dotknuté. 

14.6 Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné 
prostriedky (telefón, e-mail, sms, fax) pre vzájomnú komunikáciu 
s poistníkom, poisteným a osobou oprávnenou k prevzatiu 
poistného plnenia v súvislosti s uzatvorením a správou 
poistenia, riešením poistných udalostí a ponukou produktov  
a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných 
partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej 
komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú formu úkonov v 
prípadoch, kedy písomnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP, OPP 
alebo poistná zmluva. Písomnosti doručované prostredníctvom 
faxu sa považujú za doručené vytlačením správy o ich 
odoslaní. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za 
doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak sa nepreukáže  
skorší termín doručenia. Osobitné podmienky zasielania 
písomnosti podľa bodu 14.7. tohto článku VPP tým nie sú 
dotknuté.

14.7 Poistníkovi, ktorý vyjadril v poistnej zmluve súhlas so  zasielaním 
písomnosti elektronicky, bude od momentu prejavenia tohto 
súhlasu písomnosť, na ktorej prevzatie nie je potrebný 
podpis poistníka, alebo ktorej povaha to umožňuje, zasielaná 
elektronicky prostredníctvom e-mailu. Poistník, je povinný 
hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poistnej 
zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná 
dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania 
písomnosti poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na 
e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve alebo na 
e-mailovú adresu, ktorú poistník oznámi podľa predchádzajúcej 
vety. Poistník je povinný zabezpečiť funkčnosť e-mailovej 
adresy. Vyjadrením súhlasu poistníka so zasielaním písomnosti 
elektronicky nedochádza k zániku podmienok doručovania 
dohodnutých pre písomnosti doručované prostredníctvom 
pošty resp. iného doručovateľa písomnosti. Poistník môže 
svoj súhlas so zasielaním písomností elektronicky kedykoľvek 
odvolať, pričom jeho účinnosť vznikne doručením odvolania 
tohto súhlasu poisťovateľovi.

Článok 15
Spracúvanie osobných a iných údajov

 
15.1 Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“). 
15.2 Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých 

osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so Zákonom  
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení (ďalej len ako 
„Zákon o poisťovníctve“), ktorý je osobitným zákonom vo 
vzťahu k ZOOU. 

15.3 Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba 
oprávnená na prevzatie poistného plnenia, ďalšie osoby 
uvedené v poistnej zmluve. 

15.4 Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné a iné údaje 
dotknutých osôb v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi 
predpismi. Zoznam a rozsah spracúvaných údajov je 
uverejnený na webovej stránke poisťovateľa. 

15.5 Poisťovateľ je oprávnený požadovať a získavať kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje  
z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum 
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narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný 
pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti 
na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci 
orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti)  
a údaje v zmysle bodu 15. 4 tohto článku z ďalších dokladov 
preukazujúcich tieto údaje. 

15.6 Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na účely 
identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti 
následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania 
poistných zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany  
a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom,  
na účel zdokumentovania činnosti poisťovne, na účely 
výkonu dohľadu nad poisťovňami a na plnenie povinností 
a úloh poisťovne podľa tohto Zákona o poisťovníctve alebo 
osobitných predpisov. 

15.7 Poisťovateľ je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje 
dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie osobných 
údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako aj  
v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri 
rokovaniach o zmene poistnej zmluvy, ktoré sa uskutočňujú 
na žiadosť dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov 
na iné účely je možné na základe súhlasu dotknutej osoby. 

15.8 Poistník berie uzavretím poistnej zmluvy na vedomie, že 
poisťovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje  
a iné údaje v rozsahu a na účely uvedené v týchto poistných 
podmienkach a/alebo príslušných právnych predpisoch; 
poistník je povinný poskytnúť tieto údaje poisťovateľovi  
a umožniť poisťovateľovi získať ich kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním. V prípade využitia  
elektronickej komunikácie s poisťovateľom sú poistník, 
poistený alebo iné oprávnené osoby povinní nezasielať rodné 
číslo.  

15.9 Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich údajov v zmysle 
bodu 15. 4 tohto článku, ako aj zmenu údajov ostatných 
dotknutých osôb.

15.10 Poisťovateľ je povinný uschovávať a ochraňovať pred 
poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, 
vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením poistné 
zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, 
počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia 
premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, 
najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu 
s klientom. 

15.11 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti 
vyžadovať od prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú alebo 
nie sú jej osobné údaje spracúvané, presné informácie  
o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje 
na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich 
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných 
údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo 
k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu 
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak 
sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej 
osoby). 

15.12 Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné 
údaje dotknutých osôb, okruh sprostredkovateľov a okruh 
príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené  
a informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín 
poisťovateľ uverejňuje na svojej webovej stránke. 

15.13 Poistník uzavretím poistnej zmluvy súhlasí, aby poisťovateľ 
zaznamenával akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi 
ním a poisťovateľom prostredníctvom dostupných technických 
prostriedkov a uchovával tieto záznamy z dôvodu bezpečnosti 
a za účelom ich použitia v prípade sporu alebo sťažnosti. 
Uvedené sa vzťahuje aj k súhlasu inej osoby, ktorej údaje 

sú uvedené v poistnej zmluve alebo osoby oprávnenej na 
prevzatie poistného plnenia.

15.14 V prípade žiadosti o vinkuláciu, poistník súhlasí, aby poisťovateľ 
poskytol údaje a informácie v nevyhnutnom rozsahu bankám 
vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenskej republiky 
za účelom výmeny informácií v súvislosti s vinkuláciou 
poistného plnenia. Uvedené sa vzťahuje aj k súhlasu inej 
osoby, ktorej osobné údaje sú uvedené v poistnej zmluve. 

Článok 16
Politicky exponovaná osoba

Poistník je povinný pri uzatvorení poistnej zmluvy, ako aj počas 
trvania zmluvného vzťahu, písomne oznámiť poisťovateľovi 
skutočnosti, ktoré by spôsobili, že poistník by bol považovaný 
za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.  
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V prípade, že poistník neoznámi poisťovateľovi skutočnosti 
vyššie uvedené, bude považovaný za osobu, ktorá nie je politicky 
exponovanou osobou. 

Článok 17
Spôsob vybavovania sťažností

17.1 Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa 
v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže 
byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo 
na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, 
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie 
(e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo 
telefonicky.

17.2 Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, 
na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha 
a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť 
sťažovateľom podpísaná.

17.3 Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie  
o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie 
sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 

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

17.5 Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať 
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si 
vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu 
podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ 
bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, 
ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

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

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

17.8 V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho 
sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku 
Slovenska a/alebo na príslušný súd. 
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Článok 18
Automatická výmena informácií  

o finančných účtoch pre účely správy daní
 

18.1 Automatická výmena informácií o finančných účtoch pre účely 
správy daní sa uskutočňuje:

 a) vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie, 
na základe smernice 2014/107/EU, ktorú je Slovenská 
republika povinná transponovať do vnútroštátnej legislatívy 
s účinnosťou od 1.1.2016; 

 b) vo vzťahu k rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou 
Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových 
záležitostiach v znení ustanovení Protokolu (oznámenie  
č. 461/2013 Z. z.); Dohovor má prednosť pred vnútroštátnou 
legislatívou Slovenskej republiky a uplatňovať sa má od 
01. 01. 2016;

 c) v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou 
a Spojenými štátmi americkými (USA) na zlepšenie 
dodržiavanie medzinárodných predpisov v oblasti daní  
a na implementáciu zákona FATCA vrátane jej príloh. 

18.2 Klientom sa na účely tohto článku rozumie poistník, poistený, 
oprávnená osoba, resp. iná osoba, ktorá má nárok na 
vyplatenie odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej 
osoby z poistnej zmluvy. 

18.3 Klient je od účinnosti legislatívy v zmysle ods. 1 tohto 
článku povinný v tlačive poistnej zmluvy, resp. inom tlačive 
vyžadovanom poisťovateľom, uviesť svoju daňovú rezidenciu. 
Pokiaľ klient zaškrtne pole USA, je povinný vyplniť aj svoje 
daňové identifikačné číslo. Daňoví rezidenti ostatných štátov 
uvedú svoje daňové identifikačné číslo, ak im bolo pridelené. 
Daňoví rezidenti Slovenskej republiky neuvádzajú svoje daňové 
identifikačné číslo na účely automatickej výmeny daňových 
informácií. 

18.4 Občan USA je automaticky považovaný za daňového rezidenta 
USA.

18.5 Poisťovateľ je oprávnený vyžadovať od klienta ďalšie údaje  
a doklady potrebné na zistenie a/alebo overenie jeho daňovej 
rezidencie tak, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce 
z legislatívy uvedenej v bode 1 tohto článku ako aj súvisiacich 
právnych predpisov, pričom je oprávnený vyhotoviť kópie 
vyžiadaných dokladov a archivovať ich pre účely kontroly 
zo strany príslušných orgánov po dobu stanovenú právnymi 
predpismi. Klient je povinný poskytnúť poisťovateľovi údaje a 
doklady vyžadované v zmysle predchádzajúcej vety, vrátane 
umožnenia vyhotovenia kópií týchto dokladov.

18.6 Klient je povinný písomne nahlásiť poisťovateľovi zmenu svojej 

daňovej rezidencie, daňového identifikačného čísla ako aj iných 
údajov, najneskôr do 90 dní od takejto zmeny, pokiaľ právne 
predpisy alebo príslušné poistné podmienky nestanovujú 
kratšiu lehotu.

18.7 Klient berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený údaje  
o jeho daňovej rezidencii, ako aj iné súvisiace údaje a doklady 
nevyhnutné na plnenie povinností poisťovateľa v zmysle tohto 
článku VPP:

 a) monitorovať a prehľadávať na účely vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy (najmä oznamovanie, hĺbkové preverovanie 
klienta pri identifikácii,  preverovanie účtov, zisťovanie 
zmeny okolností, kontrola zo strany príslušných orgánov),

 b) oznamovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky na 
účely výmeny daňových informácií na základe príslušnej 
legislatívy.

18.8 V prípade neposkytnutia súčinnosti v zmysle tohto článku 
VPP zo strany klienta je poisťovateľ oprávnený odmietnuť 
požadovanú transakciu zo strany klienta, ukončiť zmluvný 
vzťah (ak to príslušné právne predpisy dovoľujú), prípadne 
bude klienta automaticky považovať za daňového rezidenta 
štátu, ktorého je občanom. 

18.9 Klient je povinný poskytnúť poisťovateľovi nevyhnutnú súčinnosť 
pri plnení jeho povinností podľa legislatívy uvedenej v bode 1 
tohto článku ako aj súvisiacich právnych predpisov.

Článok 19
Príslušnosť súdov

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe 
poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom  
a poistníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú 
do právomoci súdov SR a budú rozhodované podľa právneho 
poriadku SR. 

Článok 20
Záverečné ustanovenia

20.1 Od ustanovení týchto všeobecných poistných podmienok 
je možné sa odchýliť v príslušných osobitných poistných 
podmienkach, poistnej zmluve a/alebo iných zmluvných 
ustanoveniach, ktoré sú k poistnej zmluve pripojené alebo na 
ktoré sa odvoláva. 

20.2 Tieto VPP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016 a vzťahujú 
sa na poistné zmluvy uzatvorené odo dňa účinnosti týchto 
VPP.
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre investičné životné poistenie platia tieto osobitné  
poistné podmienky (ďalej len „OPP IŽP“), ktoré dopĺňajú 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len  
„VPP“) a spolu s nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto  
OPP IŽP sa spravujú ustanoveniami VPP, poistnou  
zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva a príslušnými ustanoveniami Občianskeho  
zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP IŽP platia okrem pojmov uvedených vo VPP 
aj nasledovné pojmy:
2.1 Zúčtovacím obdobím sa rozumie jeden mesiac. Začiatok 

zúčtovacieho obdobia sa stanoví na deň v mesiaci, ktorý 
sa číselne zhoduje s dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň 
začiatku poistenia. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadá 
začiatok zúčtovacieho obdobia na posledný deň takéhoto 
mesiaca. Zúčtovacie obdobie končí v deň, ktorý predchádza 
začiatku nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.

2.2 Jednotkový fond je fond investičných prostriedkov v majetku 
poisťovateľa, ktorý obsahuje portfólio vopred určených typov 
investícií. Jednotkový fond sa využíva výlučne na poistné účely 
investičného životného poistenia a je spravovaný poisťovateľom 
alebo jeho zástupcom.

2.3 Program s vyhlasovanou úrokovou mierou (ďalej len „Program“) 
je Program, ktorý spravuje poisťovateľ a vyhlasovaná úroková 
miera tohto Programu je uvedená na internetovej stránke 
poisťovateľa. 

2.4 Jednotným názvom fond sa rozumie jednak jednotkový fond 
a ďalej program s vyhlasovanou úrokovou mierou.

2.5 Podielová jednotka je evidenčná jednotka fondu a slúži 
na výpočet peňažných nárokov plynúcich z poistenia. 
Nezabezpečuje poistníkovi žiadne práva týkajúce sa 
investičných prostriedkov, z ktorých fond pozostáva. 

2.6 Mimoriadnymi podielovými jednotkami sa rozumejú  
podielové jednotky vytvorené zo zaplateného mimoriadneho 
poistného.

2.7 Hodnotou podielových jednotiek sa rozumie celkový počet 
podielových jednotiek z jednotlivých fondov vytvorených za 
bežné alebo jednorazové poistné vynásobený cenou jednotiek 
príslušných fondov. Hodnotou podielových jednotiek k určitému 
dátumu sa rozumie hodnota podielových jednotiek, na výpočet 
ktorej sa použijú predajné ceny poisťovateľa platné v najbližší 
oceňovací deň pred uvedeným dátumom. 

2.8 Hodnotou mimoriadnych podielových jednotiek sa 
rozumie celkový počet mimoriadnych podielových jednotiek  
z jednotlivých fondov vynásobený cenou jednotiek príslušných 
fondov. Hodnotou mimoriadnych podielových jednotiek 
k určitému dátumu sa rozumie hodnota mimoriadnych 
podielových jednotiek, na výpočet ktorej sa použijú predajné 
ceny poisťovateľa platné v najbližší oceňovací deň pred 
uvedeným dátumom.

2.9 Účtom poistenia sa rozumie individuálny účet vedený 
poisťovateľom k poistenej osobe na  poistnej zmluve, tvorený 
podielovými jednotkami jednotlivých fondov.

2.10 Mimoriadnym účtom poistenia sa rozumie individuálny účet 
vedený poisťovateľom k poistenej osobe na poistnej zmluve, 

tvorený mimoriadnymi podielovými jednotkami jednotlivých 
fondov.

2.11 Jednotkovým podúčtom sa rozumie individuálny účet vedený 
poisťovateľom k poistnej osobe na poistnej zmluve, tvorený 
podielovými jednotkami (resp. mimoriadnymi jednotkami) 
príslušného fondu.

2.12 Oceňovací deň je deň, ku ktorému poisťovateľ stanoví cenu 
podielových jednotiek jednotlivých fondov.

2.13 Nákupná cena podielovej jednotky je cena stanovená 
poisťovateľom, za ktorú poistník nakupuje podielové jednotky.

2.14 Predajná cena podielovej jednotky je cena stanovená 
poisťovateľom, za ktorú poistník predáva podielové jednotky. 

2.15 Alokačným pomerom sa rozumie pomer, v ktorom sa poistné 
umiestňuje do jednotlivých fondov.

2.16 Alokačný pomer pre mimoriadne poistné môže poistník 
stanoviť odlišne pri každej platbe mimoriadneho poistného.

2.17 Investičnou stratégiou sa rozumie preddefinovaný alokačný 
pomer.

2.18 Odkupným poplatkom sa rozumie poplatok stanovený podľa 
poistno-technických zásad na základe výšky nákladov, ktoré 
poisťovateľovi vznikli v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy 
a so zvyšovaním poistného. Odkupný poplatok je poisťovateľ 
oprávnený započítať len v prípadoch vymenovaných v týchto 
OPP IŽP.

Článok 3
Druhy poistenia

Investičné životné poistenie podľa týchto OPP IŽP je možné 
dojednať v dvoch variantoch plnenia pre prípad smrti poisteného. 
Poistné plnenie v prípade smrti poisteného je buď v zmysle bodu 
3.1 alebo 3.2:
3.1 vyššia z nasledovných hodnôt 
 - poistná suma pre prípad smrti 
 - hodnota podielových jednotiek 
3.2 súčet poistnej sumy pre prípad smrti a hodnoty podielových 

jednotiek.

Článok 4
Poistná udalosť

4.1 Poistnou udalosťou v investičnom životnom poistení sa 
rozumie smrť poisteného, ktorá nastala kedykoľvek počas 
trvania poistenia.

4.2 Ak nedošlo počas trvania poistenia k smrti poisteného, je 
poistnou udalosťou skutočnosť, že sa poistený dožil dňa 
uvedeného v poistnej zmluve ako koniec investičného životného 
poistenia. 

Článok 5
Poistné plnenie

5.1 Ak sa poistený dožije dňa uvedeného v poistnej zmluve ako 
koniec investičného životného poistenia, poisťovateľ vyplatí 
hodnotu podielových jednotiek a hodnotu mimoriadnych 
podielových jednotiek k tomuto dátumu.

5.2 Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie však 
následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
podľa toho, ktoré z plnení v prípade smrti poisteného bolo 
dohodnuté v poistnej zmluve: 

5.2.1 v prípade variantu podľa bodu 3.1 týchto OPP IŽP, vyššiu  
z nasledovných hodnôt: 

 - poistná suma platná k dátumu úmrtia poisteného 
 - hodnota podielových jednotiek k dátumu úmrtia poisteného

Osobitné poistné podmienky 
pre investičné životné poistenie (OPP IŽP 2016.1)
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5.2.2 v prípade variantu podľa bodu 3.2 týchto OPP IŽP, súčet 
poistnej sumy platnej k dátumu úmrtia poisteného a hodnoty 
podielových jednotiek k dátumu úmrtia poisteného.

5.2.3 Poisťovateľ ďalej oprávnenej osobe vyplatí hodnotu 
mimoriadnych podielových jednotiek daného účtu poistenia  
k dátumu úmrtia poisteného.

5.3 Ak zomrie poistený v prvých dvoch rokoch trvania poistenia 
následkom samovraždy, zaniká investičné poistenie bez 
práva na poistné plnenie. V tomto prípade poisťovateľ vyplatí 
oprávnenej osobe hodnotu podielových jednotiek a hodnotu 
mimoriadnych podielových jednotiek daného účtu poistenia  
k dátumu úmrtia poisteného, zníženú o odkupný poplatok  
a o dlžné poistné za ďalšie poistenia dohodnuté v poistnej 
zmluve. 

5.4 Ak zomrie poistený v treťom alebo ďalšom roku trvania poistenia 
následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
podľa toho, ktoré z plnení v prípade smrti poisteného bolo 
dohodnuté v poistnej zmluve: 

5.4.1 v prípade variantu podľa bodu 3.1 týchto OPP IŽP, vyššiu  
z nasledovných hodnôt: 

 - najnižšia poistná suma platná v priebehu dvoch rokov pred 
dátumom úmrtia poisteného, 

 - hodnota podielových jednotiek daného účtu poistenia  
k dátumu úmrtia poisteného.

5.4.2 v prípade variantu podľa bodu 3.2 týchto OPP IŽP súčet 
najnižšej poistnej sumy platnej v priebehu dvoch rokov pred 
dátumom úmrtia poisteného a hodnoty podielových jednotiek 
daného účtu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

5.4.3 Poisťovateľ ďalej oprávnenej osobe vyplatí hodnotu 
mimoriadnych podielových jednotiek daného účtu poistenia  
k dátumu úmrtia poisteného.

Článok 6
Územná platnosť

6.1 Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Článok 7
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa

Pre účely týchto OPP IŽP platí okrem výluk a obmedzení uvedených 
vo VPP aj nasledovné:
7.1 V prípade smrti poisteného s poistnou zmluvou uzatvorenou 

bez zisťovania a skúmania zdravotného stavu poisteného, sa 
uplatňuje čakacia doba v dĺžke 1 rok, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. 

7.2 Poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe hodnotu podielových 
jednotiek daného účtu poistenia a hodnotu mimoriadnych 
podielových jednotiek daného účtu poistenia k dátumu  
úmrtia poisteného, zníženú o odkupný poplatok  
a o dlžné poistné za ďalšie poistenia dohodnuté v poistnej 
zmluve. 

Článok 8
Mimoriadne poistné

8.1 Poistník môže v dobe trvania poistenia kedykoľvek zaplatiť 
mimoriadne poistné, a to spôsobom a na účet určený 
poisťovateľom.

8.2 Poisťovateľ je oprávnený v Prehľade poplatkov stanoviť 
bližšie podmienky pre výšku, počet a podmienky platenia 
mimoriadneho poistného.

8.3 Za mimoriadne poistné vytvára poisťovateľ mimoriadne 
podielové jednotky podľa alokačného pomeru pre bežné 
poistné, ak neurčí poistník inak. 

8.4 Zaplatenie mimoriadneho poistného nemá vplyv na povinnosť 
platiť bežné poistné.

8.5 Mimoriadne poistné nie je možné hradiť v dobe prerušenia 

platenia bežného poistného ani v redukovanom poistení ani  
v prípade prázdnin od platenia.

Článok 9
Rizikové poistné

9.1 Rizikové poistné stanoví poisťovateľ podľa poistno-technických 
zásad, predovšetkým s ohľadom na vek poisteného, poistnú 
sumu platnú pre aktuálne zúčtovacie obdobie, hodnotu 
podielových jednotiek, vykonávané povolanie a záujmovú 
činnosť a na zdravotný stav poisteného k dátumu uzatvorenia 
poistenia alebo k dátumu poslednej zmeny poistnej sumy 
alebo poistného.

Článok 10
Nákladové položky a poplatky

10.1 Poisťovateľ je oprávnený odo dňa začiatku investičného 
životného poistenia, v prvý deň každého zúčtovacieho 
obdobia, znižovať hodnotu účtu poistenia vedeného 
poisťovateľom k poistenej osobe na poistnej zmluve o:

10.1.1 rizikové poistné za poistenie pre prípad smrti v zmysle bodu 
9.1 týchto OPP IŽP, a ďalej

10.1.2 nákladové položky súvisiace so správou poistenia, platobným 
stykom a párovaním platieb, s investičnou činnosťou 
poisťovne a s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa 
podľa aktuálne platného Prehľadu poplatkov,

10.1.3 nákladové položky súvisiace so správou poistenia, platobným 
stykom a párovaním platieb, s investičnou činnosťou 
poisťovne a s úhradou počiatočných a servisných nákladov 
poisťovateľa podľa aktuálne platného Prehľadu poplatkov.

10.2 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistníkovi hodnotu účtu 
poistenia vedeného poisťovateľom k poistenej osobe na 
poistnej zmluve o odkupný poplatok v prípade zrušenia 
poistnej zmluvy s výplatou odkupnej hodnoty, pri výplate 
čiastočnej odkupnej hodnoty, pri redukcii poistenia, pri 
výpovedi poistenia alebo v ďalších prípadoch uvedených  
v zmluvných dojednaniach. 

10.3 O poplatky a nákladové položky podľa tohto článku sa znižuje 
hodnota účtu poistenia spätným odkúpením podielových 
jednotiek, resp. alikvotným znížením hodnoty účtu poistenia 
v prípade Programu. Počet podielových jednotiek potrebných 
na zaplatenie poplatkov stanoví poisťovateľ podľa predajnej 
ceny podielových jednotiek platnej v deň, ku ktorému vznikol 
nárok poisťovateľa na ich úhradu.

10.4 Pokiaľ sú podielové jednotky umiestnené vo viacerých 
fondoch, je počet spätne odkupovaných podielových 
jednotiek stanovený úmerne k hodnote podielových jednotiek 
v každom fonde.

10.5 Ak hodnota podielových jednotiek nie je postačujúca na 
zníženie účtu poistného, neznížená hodnota je ako dlh 
prevedená do nasledujúcich zúčtovacích období. 

Článok 11
Fondy 

11.1 Poisťovateľ vytvára zo zaplateného poistného podielové 
jednotky jednotlivých fondov podľa alokačného pomeru 
platného v deň nákupu. 

11.2 Aktíva jednotlivých fondov a výnosy plynúce z týchto aktív 
sú vlastníctvom poisťovateľa a ostávajú ním po celú dobu 
trvania poistenia. Vytvorené podielové jednotky nezabezpečujú 
poistníkovi žiadne priame právne nároky týkajúce sa 
investičných prostriedkov, z ktorých fond pozostáva.

11.3 Poistník je oprávnený zvoliť si z ponuky jednotlivých fondov 
alebo z investičných stratégií uvedených v poistnej zmluve, 
ktoré sa odlišujú investičným zámerom, predovšetkým 
však druhom aktív, a tým i výnosmi a rizikom. Poisťovateľ 
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si vyhradzuje právo obmedziť vstup do fondu pre účely  
poistenia.

11.4 Vzhľadom na charakter fondov nie je cena ich podielových 
jednotiek garantovaná.

11.5 Vytvorenie a spätné odkúpenie podielových jednotiek 
jednotlivých fondov slúži len na stanovenie výšky poistného 
plnenia a iných záväzkov z poistenia.

11.6 Pre vytvorenie podielových jednotiek na jednotkovom podúčte 
poistenia sa použije nákupná cena podielových jednotiek 
platná k najskoršiemu dátumu, kedy sú súčasne splnené obe 
z nasledovných podmienok: 

 a)  nastane deň splatnosti poistného, 
 b) poistné je zaplatené.

Článok 12
Stanovenie cien podielových jednotiek

12.1 Poisťovateľ stanovuje ceny podielových jednotiek minimálne 
raz do týždňa. 

12.2 Cena podielovej jednotky jednotkového fondu sa stanoví  
z hodnoty aktív príslušných jednotkovému fondu a z počtu 
podielových jednotiek.

12.3 Hodnota podielu v Programe sa zvyšuje o hodnotu 
zodpovedajúcu vyhlasovanej úrokovej miere uvedenej na 
internetovej stránke poisťovateľa.

Článok 13
Zmeny

13.1 Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty
13.1.1 Po splnení podmienok nároku na odkupnú hodnotu podľa 

bodu 14.2 týchto OPP IŽP, má poistník právo kedykoľvek 
požiadať o spätné odkúpenie časti podielových jednotiek  
s výplatou čiastočnej odkupnej hodnoty. 

13.1.2 Poisťovateľ si vyhradzuje právo žiadosť o výplatu čiastočnej 
odkupnej hodnoty zamietnuť, alebo navrhnúť podmienky, 
za ktorých je možné výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty  
povoliť v zmysle parametrov uvedených v Prehľade  
poplatkov. 

13.1.3 Poisťovateľ môže stanoviť v Prehľade poplatkov parametre 
pre počet a pre minimálnu a maximálnu výšku čiastočnej 
odkupnej hodnoty. 

13.1.4 Poisťovateľ má právo v prípade výplaty čiastočnej odkupnej 
hodnoty znížiť poistnú sumu alebo preskúmať zdravotný stav 
poisteného a podľa poistno-technických zásad príslušne 
zvyšovať rizikové poistné a to v prípade dohodnutého 
variantu plnenia podľa bodu 3.1 týchto OPP IŽP.

13.1.5 Poistník má právo kedykoľvek počas trvania poistenia požiadať 
o spätné odkúpenie časti alebo všetkých mimoriadnych 
podielových jednotiek.

13.1.6 Za vykonanie čiastočného odkupu má poisťovateľ právo na 
odkupný poplatok a nákladovú položku za realizáciu výplaty 
podľa aktuálne platného Prehľadu poplatkov.

13.2 Redukcia poistenia
13.2.1 Odlišne od bodu 13.7 VPP sa dojednáva, že pokiaľ bolo za 

investičné životné poistenie s bežným poistným zaplatené 
poistné aspoň za 2 roky, a ak hodnota podielových jednotiek 
po odpočítaní nezníženej hodnoty účtu poistenia o nákladovú 
položku počiatočných nákladov od účinnosti redukcie do 
konca umorovania počiatočných nákladov je kladná,  
a pokiaľ nebolo poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené 
v stanovenej dobe podľa bodu 13.7 VPP, je uplynutím tejto 
doby vykonaná redukcia investičného životného poistenia.

13.2.2 Ak sú splnené podmienky predchádzajúceho bodu a 
ak poistník nemá v úmysle platiť ďalej bežné poistné, 
môže požiadať o ukončenie platenia bežného poistného  
a o redukciu poistenia. 

13.2.3 V takých prípadoch sa poistenie automaticky mení na 

redukované poistenie a to bez povinnosti platiť ďalšie 
poistné. Poisťovateľ má právo na zníženie hodnoty účtu 
o nákladové položky podľa aktuálne platného Prehľadu 
poplatkov. Poisťovateľ je povinný o vykonaní redukcie 
poistenia poistníka písomne informovať. 

13.2.4 K redukcii dôjde o 00.00 hod. prvého dňa po dobe, ktorej 
uplynutím poistenie inak zaniká pre neplatenie poistného, ak 
sa poistník a poisťovateľ nedohodnú inak.

13.2.5 Redukované poistenie zaniká v plnom rozsahu podľa bodu 
14.3 týchto OPP IŽP.

13.2.6 Pred zánikom redukovaného poistenia môže poistník písomne 
požiadať o obnovenie platenia poistného. Poisťovateľ si  
v prípade obnovenia platenia vyhradzuje právo v súlade so 
stavom poistenia zmeniť parametre poistenia podľa poistno-
technických zásad.

13.3 Prevod podielových jednotiek medzi fondami
13.3.1 Poistník môže písomne požiadať o prevod podielových 

jednotiek i mimoriadnych podielových jednotiek už vedených 
na účte poistníka medzi jednotlivými jednotkovými podúčtami. 
Na základe tejto žiadosti poisťovateľ predá podielové 
jednotky príslušného fondu a vytvorí podielové jednotky 
iného, poistníkom určeného fondu. 

13.3.2 Poistník má právo na vykonanie jedného bezplatného prevodu 
podielových jednotiek medzi fondmi v poistnom roku. Za 
ďalšie prevody v danom poistnom roku má poisťovateľ právo 
znížiť hodnotu účtu o nákladovú položku podľa aktuálne 
platného Prehľadu poplatkov.

13.3.3 Prevod podielových jednotiek medzi fondmi sa vykonáva 
podľa predajnej ceny platnej ku dňu spracovania žiadosti.

13.3.4 Poisťovateľ má právo vykonať prevod podielových jednotiek  
v prípade, ak dôjde k zániku fondu. Prevod bude vykonaný 
do fondu s podobným investičným zámerom, aký mal 
zaniknutý fond.

13.4 Zmena alokačného pomeru pre bežne platené poistné
13.4.1 Dohodou poistníka a poisťovateľa môže byť zmenený 

alokačný pomer. 
13.4.2 Poistník má právo na vykonanie jednej bezplatnej 

zmeny alokačného pomeru na každom účte v poistnom  
roku. Za ďalšie zmeny v danom poistnom roku je  
poisťovateľ oprávnený znižovať hodnotu účtu poistenia 
o nákladové položky podľa aktuálne platného Prehľadu 
poplatkov.

13.4.3 Poisťovateľ má právo vykonať zmenu alokačného pomeru  
v prípade, ak dôjde k zániku fondu do ktorého je alokované 
poistné. Poisťovateľ vykoná zmenu alokačného pomeru tak, 
že zaniknutý fond nahradí fondom s podobným investičným 
zámerom, aký mal zaniknutý fond. 

Článok 14
Zánik poistenia

14.1 Poisťovateľ nemôže vypovedať investičné životné poistenie 
podľa bodu 13.1 VPP.

14.2 Pokiaľ bolo pri investičnom životnom poistení s bežným 
poistným zaplatené poistné aspoň za dva roky, a ak 
hodnota podielových jednotiek po odpočítaní odkupného 
poplatku je kladná, alebo ak ide o poistenie s jednorazovým 
poistným, dohodnutým na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo  
o poistenie s redukovanou poistnou dobou, má poistník 
právo, aby poisťovateľ na jeho žiadosť poistenie zrušil  
s výplatou odkupnej hodnoty. 

14.2.1 Poistenie zaniká dňom, kedy poisťovateľ poukázal odkupnú 
hodnotu.

14.3 Ak je v redukovanom investičnom životnom poistení súčet 
neuplatnených nákladových položiek podľa článku 10 týchto 
OPP IŽP vyšší alebo rovný hodnote podielových jednotiek 
k dátumu vykonania spätného odkúpenia podielových 
jednotiek, investičné životné poistenie k tomuto dátumu 
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie úrazu a choroby platia tieto Osobitné poistné 
podmienky pre poistenie úrazu a choroby (ďalej len „OPP 
UCH“), ktoré dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“) a spolu s nimi tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP UCH sa 
spravujú ustanoveniami VPP, osobitnými poistnými podmienkami 
pre dojednané druhy poistení (ďalej len „OPP“), poistnou zmluvou, 
zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva  
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len 
„OZ“).

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP UCH platia okrem pojmov uvedených vo VPP 
aj nasledovné pojmy:
2.1 Úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá 

neočakávaným, náhlym a neprerušovaným pôsobením 
vonkajších síl alebo vlastných telesných síl alebo pôsobením 
vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, 
jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), 
popálením, bleskom, elektrickým prúdom spôsobila poistenému 
v priebehu trvania poistenia objektívne zistiteľné alebo viditeľné 
telesné poškodenie alebo smrť okrem prípadov, ak by sa účinky 
dostavili postupne. Za úraz sa tiež považuje utopenie, vykĺbenie 
končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie časti končatín 
a svalov, šliach, väziva alebo puzdier kĺbov v dôsledku náhlej  
odchýlky od bežného pohybu. Za úraz sa považuje aj úraz, 
ktorý vznikol ako následok mikrospánku alebo nevoľnosti.

2.2 Choroba je každé, od vôle poisteného nezávislé, lekársky uznané 
obmedzenie schopnosti organizmu vyrovnávať sa s nárokmi 
prostredia, prispôsobovať sa zmenám okolia a narúšajúce 
dôležité životné funkcie vrátane pracovnej schopnosti. 

Článok 3
Poistná udalosť

3.1 Poistnou udalosťou v poistení úrazu a choroby sa rozumie 
nastatie úrazu alebo choroby alebo iná skutočnosť uvedená  
v poistnej zmluve.

3.2 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú počas 
trvania poistenia.

Článok 4
Poistné plnenie 

4.1 Rozsah poistného plnenia je určený druhom poistenia  
a poistnou sumou.

4.2 Poisťovateľ plní aj z poistných udalostí, ku ktorým dôjde 
liečebnými zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov 
úrazu.

4.3 Poisťovateľ poskytuje z poistenia úrazu a choroby poistné 
plnenia uvedené v poistnej zmluve. Poisťovateľ môže z poistenia 
úrazu a choroby poskytovať aj iné druhy plnenia. Pokiaľ tieto 
druhy plnenia nie sú upravené zvláštnymi predpismi alebo 
poistnou zmluvou, platia pre ne ustanovenia týchto OPP UCH, 
ktoré sú im povahou a účelom najbližšie.

4.4 Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa 
poistenie na úrazy a choroby poisteného, ku ktorým dôjde 
pri akejkoľvek činnosti alebo následkom choroby, s výnimkou 
činností a následkov chorôb uvedených vo VPP, v čl. 6 týchto 
OPP UCH alebo iných zmluvných dojednaniach vzťahujúcich 
sa k poisteniu.

4.5 Pokiaľ sa následky úrazu poisteného zhoršili z dôvodu telesného 
poškodenia alebo choroby, ku ktorým došlo pred začiatkom 
poistenia, poistné plnenie sa stanoví podľa následkov úrazu, 
ktoré by za rovnakých okolností utrpela osoba bez takéhoto 
telesného poškodenia alebo choroby.

4.6 Bez ohľadu na to, pri akej činnosti došlo k poistnej udalosti, 
poisťovateľ nebude poistné plnenie zvyšovať, ak poistený v čase 
vzniku poistnej udalosti už nevykonával povolanie, pre ktoré bol 
zaradený do rizikovej skupiny 2, 3 resp. 4 alebo nevykonával 
záujmovú činnosť, resp. šport zaradený do kategórie VRČ 
uvedené v čl. 5 týchto OPP UCH a poistné nebolo platené  
v správnej výške. Preplatok poistného sa nevracia.

4.7 Územná platnosť poistenia je neobmedzená, pokiaľ nie je  
v príslušných OPP alebo v poistnej zmluve stanovené inak.

Článok 5
Rizikové skupiny a kategórie 

V rámci posúdenia rizikového profilu (tzv. zvláštneho rizika) skúma 
poisťovateľ činnosti, ktoré poistená osoba vykonáva v rámci svojho 
povolania (rizikové skupiny) a športovej, resp. záujmovej činnosti 
(kategórie).
5.1 Rozdelenie rizikových skupín podľa pracovnej činnosti:
5.1.1 Riziková skupina 1 – osoba vykonávajúca povolania  

s duševnou, resp. nevýrobnou činnosťou.
5.1.2 Riziková skupina 2 – osoba vykonávajúca manuálnu prácu  

s použitím ľahkej techniky.
5.1.3 Riziková skupina 3 – osoba vykonávajúca manuálnu prácu 

s použitím ťažkej techniky alebo nebezpečných nástrojov/
materiálov alebo prácu vo výškach/hlbinách.

5.1.4 Riziková skupina 4 (profesionálny športovec) – osoba 
vykonávajúca športovú činnosť ako svoje povolanie, ktoré je 
jeho hlavným zdrojom príjmu. 

5.2 Rozdelenie kategórií podľa športovej, resp. záujmovej 
činnosti:

5.2.1 Kategória 1 – športy s nízkym rizikom nastatia poistnej udalosti 

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2016.1)

zaniká. Poisťovateľ je povinný o takomto zániku poistenia 
poistníka písomne informovať.

14.4 V prípade, ak vzniknutý dlh podľa bodu 10.5 týchto OPP 
IŽP vykazuje v troch po sebe nasledujúcich zúčtovacích 
obdobiach nenulový zostatok, poistenie zaniká k dátumu 
začiatku tretieho zúčtovacieho obdobia, v ktorom je zostatok 
dlhu nenulový. Poisťovateľ je povinný o takomto zániku 
poistenia poistníka písomne informovať.

Článok 15
Záverečné ustanovenia

15.1 Od týchto OPP IŽP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
15.2 Tieto OPP IŽP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016  

a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti 
týchto OPP IŽP.
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(napr. šach, bowling, curling, frisbee, gulečník, kolky, minigolf, 
šípky, turistika a pod.).

5.2.2 Kategória 2 – športy s vysokým rizikom nastatia poistnej 
udalosti (napr. atletika, cyklistika, futbal, hokej, volejbal, 
basketbal a pod.).

5.2.3 Kategória 3 – športy s extrémnym rizikom nastatia poistnej 
udalosti, predovšetkým adrenalínové a bojové športy (napr. 
bungee-jumping, motokros, skoky na lyžiach, potápanie a 
pod.).

5.3 Rozdelenie športovej, resp. záujmovej činnosti podľa intenzity 
ich vykonávania:

5.3.1 Rekreačne – osoba vykonávajúca činnosť príležitostne, 
nepravidelne, tzv. rekreačne, bez registrácie v športovom 
klube.

5.3.2 Registrovane – osoba vykonávajúca intenzívne a pravidelne 
športovú činnosť ako aktívny člen registrovaný v športovom 
klube alebo ako aktívny účastník organizovaných súťaží.

5.3.3 Profesionálne – osoba v zmysle bodu 5.1.4 týchto OPP UCH.
5.4 Kategória VRČ – osoba vykonávajúca intenzívne a pravidelne 

športovú činnosť z kategórie 2 podľa bodu 5.2.2 týchto OPP 
UCH ako aktívny člen registrovaný v športovom klube alebo 
ako aktívny účastník organizovaných súťaží.

5.5 Poisťovateľ je oprávnený zoznam rizikových skupín a kategórií 
kedykoľvek aktualizovať a poistník a poistený majú právo 
nahliadnuť do zoznamu rizikových skupín a kategórií u 
poisťovateľa.

Článok 6
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa

6.1 Poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných udalostí, ktoré 
vznikli následkom úrazu alebo choroby, ku ktorým dôjde: 

 a) v súvislosti s jadrovým žiarením vyvolaným výbuchom 
alebo poruchou jadrového zariadenia a prístrojov, 

 b) dôsledkom manipulácie so zbraňami a výbušninami, 
vrátane ich výroby, transportu alebo údržby, 

 c) v dôsledku diagnostických a preventívnych zákrokov, 
ktoré neboli vykonané za účelom liečenia choroby alebo 
následkov úrazu, prípadne neodbornými zákrokmi, ktoré 
si poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom 
tele alebo použitím lieku/liečebného postupu, ktorého 
používanie nie je schválené príslušnými štátnymi orgánmi, 

 d) v dôsledku poranenia, poškodenia, neúplnosti, úplného 
alebo čiastočného obmedzenia funkčnosti alebo hybnosti 
časti tela a poruchy zdravia, ak tento stav nastal pred 
začiatkom poistenia, 

 e) v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného záchvatu 
kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného, 

 f) v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy správania, 
 g) pri liečebných pobytoch v kúpeľných zariadeniach, 

rehabilitačných centrách a sanatóriách, okrem prípadov, 
kedy je pobyt v nich z lekárskeho hľadiska nevyhnutnou 
súčasťou liečby ochorenia alebo následkov úrazu a zároveň 
poisťovateľ s týmto liečebným pobytom vopred vyjadril 
písomný súhlas, 

 h) v dôsledku odvykacích, detoxikačných alebo spánkových 
kúr, 

 i) v dôsledku kozmetických úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho 
hľadiska nevyhnutné, 

 j) v dôsledku porušenia liečebného režimu, 
 k) v dôsledku samovraždy alebo úmyselného sebapoškodenia 

alebo pokusom o ne, 
 l) pri pracovných alebo športových činnostiach poisteného 

súvisiacich s horolezectvom, zlaňovaním, zoskokmi a 
letmi s padákom, potápaním, jaskyniarstvom, akrobaciou, 
krotením zvierat, kaskadérstvom, testovaním vozidiel, 
plavidiel a lietadiel, prácou na vrtných plošinách, 

 m) pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu 
(motorových aj bezmotorových, vrátane balónov) s 
výnimkou poistných udalostí, ktoré poistený utrpí ako 
osoba prepravovaná alebo obsluhujúca dopravné lietadlo 
určené k civilnej (komerčnej) preprave osôb. Za osobu 
obsluhujúcu lietadlo sa považuje pilot lietadla a letecký 
personál, 

 n) pri akejkoľvek činnosti spojenej s vykonávaním extrémnych 
športov (napr. paragliding, bungee jumping, rafting, preteky 
na divokej vode, kaňoning, skialpinizmus, skalolezectvo, 
skoky na lane, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, 
jazda na boboch, skiboboch, saniach, skeletone a pod.), 
bojových športov (napr. karate, taekwondo, judo, kickbox, 
thaibox, jiu-jitsu a pod.) a motoristických športov (napr. 
autokros, motokros, rely a pod.).

6.2 Poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných udalostí, ktoré 
vznikli následkom úrazu, ku ktorým dôjde: 

 a) vznikom a k zhoršeniu kýl (hernií), nádorov všetkých 
druhov a pôvodu, vznikom a k zhoršeniu aseptických 
zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových 
pošiev, epikondylitíd a prietržou medzistavcovej platničky, 

 b) v dôsledku infekčnej choroby, ktorá vznikla následkom 
úrazu, 

 c) v dôsledku infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, 
 d) zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností a 

znalostí, prípadne nedbalosťou poisteného, 
 e) v dôsledku degeneratívnych ochorení (napr. chrbtica, 

Achillova šľacha, meniskus a pod.).

Článok 7
Zánik poistenia

7.1 Ak zanikne posledné dojednané základné poistenie pre danú 
poistenú osobu a žiadne ďalšie základné poistenie nie je 
pre danú osobu dojednané, zanikajú aj všetky uzatvorené 
doplnkové poistenia pre danú osobu.

7.2 Zánikom doplnkového poistenia zaniká len konkrétne doplnkové 
poistenie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Od ustanovení týchto OPP UCH je možné sa odchýliť  
v príslušných OPP, poistnej zmluve a/alebo iných zmluvných 
ustanoveniach, ktoré sú k poistnej zmluve pripojené alebo sa 
na ne odvoláva.

8.2 Tieto OPP UCH nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016  
a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzatvorené odo dňa účinnosti 
týchto OPP UCH.
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre životné poistenie platia tieto Osobitné poistné podmienky pre 
životné poistenie (ďalej len „OPP Ž“), ktoré dopĺňajú Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“ a spolu 
s nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP 
Ž sa spravujú ustanoveniami VPP, poistnou zmluvou, 
zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva  
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP Ž platia okrem pojmov uvedených vo VPP 
aj nasledovné pojmy:
2.1 Aktuálna poistná suma je poistná suma pre prípad smrti 

v poistení pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou 
stanovená pre aktuálny poistný rok a pre poistenie s poistnou 
dobou trvajúcou n rokov nasledovne:

2.1.1 v prvom poistnom roku je rovná poistnej sume dojednanej  
v poistnej zmluve,

2.1.2 v ďalších poistných rokoch sa aktuálna poistná suma rovná 
poistnej sume dojednanej v poistnej zmluve ročne znižovanej  
o počet n – tín rovnajúcich sa počtu celých uplynutých 
poistných rokov od začiatku poistenia,

2.1.3 v poslednom poistnom roku je aktuálna poistná suma rovná 
jednej n–tine poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.

2.2 Rezerva poistenia predstavuje hodnotu budúcich záväzkov 
poisťovateľa zo životného poistenia vrátane nákladov spojených 
so správou poistenia po odpočítaní hodnoty budúceho poistného.

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie za:
3.1 smrti (s konštantnou poistnou sumou), 
3.2 smrti s klesajúcou poistnou sumou, 
3.3 dožitia (s vrátením zaplateného poistného v prípade úmrtia 

poisteného),
3.4 smrti alebo dožitia,
3.5 inej poistnej udalosti; v takom prípade sa okrem týchto OPP Ž 

na poistenie vzťahujú aj osobitné poistné podmienky príslušné 
pre dojednávané poistenie.

Článok 4
Poistná udalosť

4.1 Poistnou udalosťou v životnom poistení sa rozumie smrť 
poisteného alebo jeho dožitie sa dňa uvedeného v zmluve 
ako koniec poistenia, alebo iná skutočnosť uvedená v zmluve.

4.2 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú počas 
trvania poistenia.

Článok 5
Poistné plnenie

5.1 Poistenie pre prípad smrti (s konštantnou poistnou sumou)
5.1.1 Ak sa poistený dožije konca poistenia pre prípad smrti, 

poistenie zanikne bez nároku na výplatu poistného plnenia.
5.1.2 Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie 

však následkom samovraždy, poisťovateľ vyplatí oprávnenej 

osobe dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti poisteného  
a poistenie zanikne. 

5.1.3 Ak zomrie poistený v prvých dvoch rokoch trvania poistenia 
následkom samovraždy, zaniká poistenie pre prípad smrti bez 
práva na poistné plnenie.

5.1.4 Ak zomrie poistený v treťom alebo ďalšom roku trvania poistenia 
následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
najnižšiu poistnú sumu pre prípad smrti poisteného platnú 
v priebehu dvoch rokov pred dátumom úmrtia poisteného  
a poistenie zanikne.

5.2 Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou
5.2.1 Ak sa poistený dožije konca poistenia pre prípad smrti  

s klesajúcou poistnou sumou, poistenie zanikne bez nároku na 
výplatu poistného plnenia.

5.2.2 Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie však 
následkom samovraždy, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe 
aktuálnu poistnú sumu a poistenie zanikne. 

5.2.3 Ak zomrie poistený v prvých dvoch rokoch trvania poistenia 
následkom samovraždy, zaniká poistenie pre prípad smrti  
s klesajúcou poistnou sumou bez práva na poistné plnenie.

5.2.4 Ak zomrie poistený v treťom alebo ďalšom roku trvania poistenia 
následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
najnižšiu aktuálnu poistnú sumu platnú v priebehu dvoch 
rokov pred dátumom úmrtia poisteného a poistenie zanikne.

5.3 Poistenie pre prípad dožitia (s vrátením zaplateného poistného 
v prípade úmrtia poisteného)

5.3.1 Ak sa poistený dožije konca poistenia pre prípad dožitia, 
vyplatí mu poisťovateľ poistnú sumu pre prípad dožitia.

5.3.2 Pokiaľ sa poistený nedožije dňa konca poistenia, vyplatí 
poisťovateľ oprávnenej osobe sumu vo výške zaplateného 
poistného za toto poistenie. 

5.4 Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
5.4.1 Ak sa poistený dožije konca poistenia pre prípad smrti alebo 

dožitia, vyplatí mu poisťovateľ poistnú sumu pre prípad dožitia.
5.4.2 Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie 

však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej 
osobe dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti poisteného  
a poistenie zanikne. 

5.4.3 Ak zomrie poistený v prvých dvoch rokoch trvania poistenia 
následkom samovraždy, zaniká poistenie pre prípad smrti 
alebo dožitia bez práva na poistné plnenie. V tomto prípade 
poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe odkupnú hodnotu 
poistenia, zníženú o poplatok za ukončenie poistenia a o dlžné 
poistné. 

5.4.4 Ak zomrie poistený v treťom alebo ďalšom roku trvania poistenia 
následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe 
najnižšiu poistnú sumu pre prípad smrti poisteného platnú 
v priebehu dvoch rokov pred dátumom úmrtia poisteného  
a poistenie zanikne.

Článok 6
Územná platnosť

6.1 Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Článok 7
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa

Pre účely týchto OPP Ž platí okrem výluk a obmedzení uvedených 
vo VPP aj nasledovné:
7.1 V prípade smrti poisteného s poistnou zmluvou uzatvorenou 

bez zisťovania a skúmania zdravotného stavu poisteného, sa 
uplatňuje čakacia doba v dĺžke 1 rok, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

Osobitné poistné podmienky 
pre životné poistenie (Ž) (OPP Ž 2012.1)
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Článok 8
Zánik poistenia

8.1 Poisťovateľ nemôže vypovedať životné poistenie podľa bodu 
13.1 VPP.

8.2 Pokiaľ bolo pri životnom poistení s bežným poistným zaplatené 
poistné aspoň za dva roky a ak rezerva poistenia je kladná, 
alebo ak ide o poistenie s jednorazovým poistným, dohodnutým 
na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo o poistenie s redukovanou 
poistnou sumou, má poistník právo, aby poisťovateľ na jeho 
žiadosť poistenie zrušil s výplatou odkupnej hodnoty. 

8.2.1 Toto právo nie je u poistenia pre prípad smrti a poistenia pre 
prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou, pokiaľ v poistnej 
zmluve nebolo dohodnuté inak.

8.2.2 Poistenie zaniká dňom, kedy poisťovateľ poukázal odkupnú 
hodnotu.

8.3 Odlišne od bodu 13.7 VPP sa dojednáva, že pokiaľ bolo za 
životné poistenie s bežným poistným zaplatené poistné aspoň 
za dva roky a ak rezerva poistenia je kladná, a pokiaľ nebolo 
poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené v stanovenej 
dobe podľa bodu 13.7 VPP, mení sa poistenie na poistenie so 
zníženou poistnou sumou (redukcia poistnej sumy), a to bez 
povinnosti platiť ďalšie poistné. K redukcii dôjde o 00.00 hod. 

prvého dňa po dobe, ktorej uplynutím poistenie inak zaniká 
pre neplatenie poistného.

8.3.1 Pokiaľ je znížená poistná suma menšia ako 300 Eur, zaniká 
poistenie s výplatou odkupnej hodnoty.

8.3.2 Pokiaľ ide o poistenie pre prípad smrti a poistenie pre prípad 
smrti s klesajúcou poistnou sumou, poistenie pre neplatenie 
poistného zaniká.

Článok 9
Výpočet parametrov pri zmene a zániku poistenia

Rezervu poistenia, redukovanú poistnú sumu a výšku odkupnej 
hodnoty stanoví poisťovateľ podľa poistno-technických zásad, ak sa 
s nimi v danom poistení počíta.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Od týchto OPP Ž je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
10.2 Tieto OPP Ž nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2012 a vzťahujú 

sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti týchto  
OPP Ž.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie smrti následkom úrazu, smrti následkom 
úrazu pri dopravnej nehode a  smrti následkom úrazu s 
dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode platia tieto 
osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré 
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
osôb (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky pre   
poistenie úrazu a choroby  (ďalej len „OPP UCH“) a spolu s 
nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP sa 
spravujú ustanoveniami VPP, OPP UCH, poistnou zmluvou, 
zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva 
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP a 
OPP UCH aj nasledovné  pojmy :
2.1 Dopravnou nehodou je náraz alebo stret bicyklistu, motocyklistu, 

dvojkolesového  alebo trojkolesového motorového vozidla, 
osobného, dodávkového alebo nákladného vozidla, kamiónu 
alebo autobusu, vlaku alebo koľajového vozidla, pričom náraz 
je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret vozidla je 
zrážka vozidla s pohybujúcim sa objektom.

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie za:
3.1 smrť následkom úrazu, 

3.2 smrť následkom úrazu pri dopravnej nehode,
3.3 smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej 

nehode.

Článok 4
Poistné plnenie

4.1 Poistenie smrti následkom úrazu 
 Ak je v  poistnej zmluve dojednané poistenie smrti následkom úrazu 

a počas poistenia došlo k úrazu poistenej osoby v zmysle OPP 
UCH, následkom ktorého poistená osoba zomrela, pričom smrť  
nastala najneskôr do troch rokov od úrazu, vyplatí poisťovateľ 
dohodnutú poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve. 

4.2 Poistenie smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode 
 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie smrti následkom 

úrazu pri dopravnej nehode a počas poistenia došlo k úrazu 
poistenej osoby v zmysle OPP UCH, následkom ktorého 
poistená osoba zomrela, pričom smrť nastala najneskôr do 
troch rokov od úrazu, vyplatí poisťovateľ dohodnutú poistnú 
sumu uvedenú v poistnej zmluve, pokiaľ príčinou úrazu bola 
dopravná nehoda v zmysle bodu 2.1 týchto OPP.

4.3 Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri 
dopravnej nehode 

 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie smrti následkom 
úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode a počas 
poistenia došlo k úrazu poistenej osoby v zmysle OPP UCH, 
následkom ktorého poistená osoba zomrela, pričom smrť 
nastala najneskôr do troch rokov od úrazu, vyplatí poisťovateľ:

4.3.1 dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy uvedenej  
v poistnej zmluve, pokiaľ príčinou úrazu bola dopravná nehoda 
v zmysle bodu 2.1 týchto OPP,

4.3.2 dohodnutú poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve pokiaľ 
príčinou úrazu nebola dopravná nehoda v zmysle bodu 2.1 
týchto OPP.

Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom 
úrazu (SU), smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode 
(SUD) a smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením  
pri dopravnej nehode (SUD2) (OPP SU,SUD,SUD2 2012.1)
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4.4 Ak zomrel poistený na následky úrazu a poisťovateľ už plnil v 
súvislosti s týmto úrazom z niektorého iného poistenia, vyplatí 
len prípadný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti 
následkom úrazu, resp. pre prípad smrti následkom úrazu s 
dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode a sumami už 
vyplatenými.

Článok 5
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zanikajú poistenia 
SU, SUD a SUD2 deň pred výročným dňom začiatku poistenia  

v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne výstupný vek 75 
rokov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
6.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2012  

a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti 
týchto OPP.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie trvalých následkov úrazu ( ďalej len „TN“)  
a trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (ďalej 
len „TNP“) platia tieto osobitné poistné podmienky (ďalej 
len „OPP“), ktoré dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie osôb (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné 
podmienky pre poistenie úrazu a choroby (ďalej len „OPP 
UCH“) a spolu s nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej 
zmluvy. 

1.2 Pravá a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP 
sa spravujú ustanoveniami VPP, OPP UCH, poistnou 
zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva a príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP  
a OPP UCH aj nasledovné pojmy:
2.1 Oceňovacou tabuľkou B sa rozumie tabuľka poisťovateľa, 

ktorou sa stanovuje percentuálny rozsah trvalých  
následkov úrazu, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

2.2 Rozsah trvalých následkov sa rozumie miera poškodenia 
zdravia poisteného, ktorú určuje odborník určený  
poisťovateľom posúdením straty telesných funkcií,  
komplikácií a ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu.

2.3 Minimálny rozsah sa rozumie minimálny rozsah poškodenia 
zdravia následkom úrazu stanovený v poistnej zmluve. 

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie za:
3.1 trvalé následky úrazu,
3.2 trvalé následky úrazu s progresívnym plnením.

Článok 4
Poistné plnenie

4.1  Ak zanechá úraz v zmysle OPP UCH poistenému trvalé 
následky aspoň v minimálnom rozsahu po ustálení telesného 

poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie v závislosti od výšky poistnej  
sumy, druhu poistenia a rozsahu trvalých následkov nasledovne:

4.1.1 Poistenie trvalých následkov úrazu (TN) 
 V prípade TN sa výška poistného plnenia rovná súčinu poistnej 

sumy a percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu.
4.1.2 Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

(TNP) 
 V prípade TNP sa výška poistného plnenia určí v závislosti od 

percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu spôsobom 
určeným v poistnej zmluve.

4.2  V prípade, že sa telesné poškodenie neustáli do troch rokov 
odo dňa úrazu, vychádza sa z rozsahu trvalých následkov 
zodpovedajúceho stavu ku koncu tejto doby.

4.3 Ak Oceňovacia tabuľka B stanovuje pre telesné poškodenie 
percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ rozsah trvalých 
následkov tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedal 
povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného úrazom.

4.4 Ak nemôže poisťovateľ plniť podľa bodu 4.1 týchto OPP, 
pretože trvalé následky úrazu nie sú po uplynutí šiestich 
mesiacov odo dňa vzniku úrazu ešte ustálené, avšak už je 
známe, aký bude ich minimálny rozsah, môže poisťovateľ 
poskytnúť poistenému na jeho požiadanie primeranú zálohu.

4.5 Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánov, 
ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovateľ 
rozsah trvalých následkov o toľko percent, koľkým percentám 
zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené podľa 
Oceňovacej tabuľky B.

4.6 Ak spôsobil jediný úraz poistenému niekoľko trvalých 
následkov, hodnotí poisťovateľ trvalé následky súčtom percent 
pre jednotlivé následky, najviac však 100%.

4.7 Ak sa týkajú jednotlivé následky po jednom alebo viacerých 
úrazoch toho istého údu, orgánu alebo jeho časti, hodnotí ich 
poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom stanoveným  
v Oceňovacej tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú stratu 
príslušného údu, orgánu alebo jeho časti.

4.8 Ak nie je možné stanoviť rozsah trvalých následkov podľa 
Oceňovacej tabuľky B, stanoví sa rozsah trvalých následkov 
lekárskym posudkom s ohľadom na mieru funkčnosti 
poškodeného orgánu.

4.9 Ak nie je stupeň poškodenia jednoznačný z hľadiska druhu  
a rozsahu následkov úrazu, má poisťovateľ aj poistený právo 
na ďalšie lekárske preskúmanie stupňa poškodenia. Toto 
následné preskúmanie vykoná lekár poisťovne.

4.10 Ak pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu poistený 
zomrel, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovateľ 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých 
následkov úrazu (TN) a trvalých následkov úrazu 

s progresívnym plnením (TNP) (OPP TN, TNP 2016.1)
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie oslobodenia od platenia poistného  
v prípade invalidity poistenej osoby (ďalej len „OI“) platia tieto 
osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré dopĺňajú 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len  
„VPP“), Osobitné poistné podmienky pre  poistenie úrazu 
a choroby  (ďalej len „OPP UCH“) a spolu s nimi tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP 
sa spravujú ustanoveniami VPP, OPP UCH, poistnou 
zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva a príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP  
a OPP UCH aj nasledovné  pojmy:
2.1 Mierou poklesu pre účely tohto poistenia sa rozumie percentuálny 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav v porovnaní so zdravou fyzickou  
osobou.

2.2 Plnou invaliditou sa rozumie invalidita, ktorá bola právoplatne 
priznaná podľa príslušných právnych predpisov SR, pričom 
miera poklesu osoby, ktorej invalidita sa posudzuje je o viac 
ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

2.3 Plným invalidným dôchodkom sa rozumie invalidný 
dôchodok, ktorý bol právoplatne priznaný podľa príslušných 
právnych predpisov SR, pričom miera poklesu je o viac ako 
70%.

2.4 Oslobodenie od platenia je zánik povinnosti platiť bežné 
poistné.

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie za:
3.1 oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity poistenej 

osoby.

Článok 4
Poistená osoba

Poistenou osobou v poistení OI je poistník, pokiaľ  
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Článok 5
Poistné plnenie

5.1 Ak bolo dojednané poistenie OI, je poistená osoba oslobodená 
od platenia, ak v priebehu trvania poistenia, najskôr však po dvoch 
rokoch od začiatku tohto poistenia, jej bol podľa príslušných 
platných právnych predpisov SR priznaný plný invalidný dôchodok  
v zmysle bodu 2.3 týchto OPP.

5.2 Splnenie podmienky dvoch rokov trvania poistenia  
v zmysle bodu 5.1 týchto OPP sa nevyžaduje, pokiaľ plný 
invalidný dôchodok bol priznaný výlučne v dôsledku úrazu  
a ktorý nastal najskôr po dohodnutom začiatku tohto poistenia.

5.3 Oslobodenie od platenia sa vzťahuje na bežné poistné za 
všetky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve, ktoré zostávajú 
v platnosti aj po priznaní plnej invalidity poistenej osobe.

5.4 Oslobodenie od platenia poistného začína dňom najbližšej 
splatnosti poistného po priznaní invalidného dôchodku poistenej 
osobe a vzťahuje sa na jeden rok trvania poistenia od začiatku 
oslobodenia od platenia poistného. Dňom priznania plného 
invalidného dôchodku sa  rozumie deň, resp. dátum, ktorý je 
uvedený vo výroku rozhodnutia oprávneného orgánu ako deň, 
od ktorého sa priznáva plný invalidný dôchodok v zmysle týchto 
OPP. Oslobodenie od platenia sa predlžuje vždy na ďalší rok na 
základe skutočnosti, že nárok na poberanie plného invalidného 
dôchodku trvá. Oslobodenie od platenia končí najneskôr 
uplynutím doby, na ktorú bolo platenie poistného dohodnuté.

5.5 Poistená osoba je kedykoľvek na žiadosť poisťovateľa povinná 
preukázať, že spĺňa podmienky nároku na poberanie plného 
invalidného dôchodku v zmysle týchto OPP. V prípade, 
ak poistená osoba prestane spĺňať podmienky nároku na 
poberanie plného invalidného dôchodku v zmysle týchto 
OPP, je povinná ihneď túto skutočnosť oznámiť poisťovateľovi, 
ktorému zodpovedá za škodu vzniknutú porušením tejto 
povinnosti.

5.6 Poistená osoba je oslobodená od platenia bežného poistného 
vo výške totožnej s výškou bežného poistného za posledné 
zaplatené poistné obdobie pred priznaním plného invalidného 
dôchodku v zmysle týchto OPP, pokiaľ nie je uvedené inak.

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie oslobodenia od platenia poistného 

v prípade invalidity poistenej osoby (OI) (OPP OI 2012.2)

jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov úrazu poisteného v dobe smrti.

4.11 Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky v rozsahu nižšom 
ako minimálny rozsah, poistený nemá nárok na plnenie z tohto 
poistenia.

Článok 5
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká toto 
poistenie aj v nasledujúcich prípadoch:
5.1  v prípade poistenia TN, TNP od 1% deň pred výročným dňom 

začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený 
dosiahne výstupný vek 62 rokov,

5.2 v prípade poistenia TNP od 0, 001%, TNP od 10%, deň 
pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku,  
v ktorom poistený dosiahne výstupný vek 75 rokov. 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
6.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016 a vzťahujú 

sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti týchto  
OPP.
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5.7 Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zníženiu bežného 
poistného, je poistená osoba oslobodená od platenia bežného 
poistného vo výške zníženého poistného najskôr odo dňa 
účinnosti zmeny poistenia.

5.8 Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu bežného 
poistného, je poistená osoba oslobodená od platenia bežného 
poistného vo výške zvýšeného bežného poistného  najskôr 
po uplynutí dvoch rokov odo  dňa účinnosti tejto zmeny. 
V prípade, že nie je splnená podmienka uplynutia dvoch 
rokov odo dňa účinnosti zvýšenia bežného poistného a pritom 
vzniká právo na oslobodenie od platenia bežného poistného, 
poistenie sa mení tak, že bežné poistné je znížené na hodnotu 
najnižšieho bežného poistného plateného počas posledných 
dvoch rokov pred vznikom nároku na oslobodenie od platenia 
poistného. Poisťovateľ si v takom prípade vyhradzuje právo  
v súlade so stavom poistenia zmeniť poistenie podľa poistno-
technických zásad.

5.9 V prípade, ak bol plný invalidný dôchodok priznaný 
výlučne v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo najskôr  
v deň účinnosti zvýšenia bežného poistného a v priebehu 

trvania poistenia dôjde k zvýšeniu bežného poistného, 
poistníkovi vzniká právo na oslobodenie od platenia bežného 
poistného vo výške zvýšeného poistného najskôr v deň 
účinnosti tejto zmeny.

Článok 6
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká 
poistenie OI deň pred výročným dňom začiatku poistenia  
v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne výstupný vek 65 
rokov.

Článok 7
Záverečné ustanovenie

7.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
7.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2012  

a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti 
týchto OPP.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre poistenie medicínskej asistencie platia tieto osobitné 
poistné podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré dopĺňajú 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len 
„VPP“), Osobitné poistné podmienky pre  poistenie úrazu 
a choroby  (ďalej len „OPP UCH“) a spolu s nimi tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP 
sa spravujú ustanoveniami VPP, OPP UCH, poistnou 
zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná 
zmluva odvoláva a príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP  
a OPP UCH aj nasledovné pojmy:
2.1 Tabuľkou služieb medicínskej asistencie (ďalej len „TSMA“) 

sa rozumie tabuľka poisťovateľa, ktorá stanovuje podľa typu 
služby medicínskej asistencie  rozsah poskytovanej služby  
a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2.2 Medicínskou asistenciou (ďalej len „MA“) sa rozumie 
poskytnutie služieb uvedených v TSMA.

2.3 Zabezpečením služieb sa rozumie forma poistného 
plnenia, kedy poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa 
asistenčných služieb vykoná úkony potrebné k poskytnutiu 
služby poistenému v rozsahu a podľa limitov uvedených  
v TSMA.

Článok 3
Druhy poistenia

V závislosti od dojednaného druhu poistenia je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie za:
3.1 medicínsku asistenciu

Článok 4
Poistná udalosť

4.1 Poistnou udalosťou sa rozumie potreba získania informácií 
súvisiacich so zdravotným stavom alebo zmenou zdravotného 
stavu poisteného, ktorá nastala v dobe trvania poistenia  
a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť 
poistné plnenie.

Článok 5
Poistné plnenie

5.1 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie MA  
a počas poistenia došlo k poistnej udalosti podľa bodu 4.1 
týchto OPP, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme 
zabezpečenia služieb. 

5.2 Poistné plnenie je poskytované poistenému formou 
telefonickej asistenčnej služby za účelom poskytnutia 
informácií súvisiacich so zdravotným stavom poisteného. 
Rozsah poistného plnenia je bližšie špecifikovaný  
v tabuľke TSMA.

5.3 Medicínska asistencia sa dojednáva na dobu 1 roka s tým, že 
uplynutím doby, na ktorú bolo toto poistenie dojednané, toto 
poistenie nezaniká, pokiaľ poisťovateľ alebo poistník najmenej 
6 týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi druhej 
strane, že na ďalšom trvaní tohto poistenia nemá záujem. 
Pokiaľ toto poistenie nezanikne, predlžuje sa za rovnakých 
podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo dojednané, ak 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 6
Práva a povinnosti účastníkov poistenia

6.1 Poistník a poistený súhlasia s vyhotovením nahrávok 
prichádzajúcich i odchádzajúcich telefonických hovorov 
poskytovateľom asistenčných služieb na zvukový záznam  
a s použitím takéhoto záznamu (vrátane v ňom obsiahnutých 
osobných údajov poisteného a poistníka) v súvislosti 

Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie medicínskej asistencie (MA)

(OPP MA 2012.1)
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so zmluvným alebo iným právnym vzťahom pre účely 
poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom  
o poisťovníctve. Poskytovateľ asistenčných služieb bude 
záznam telefonického hovoru uchovávať po dobu platnosti 
tohto poistenia až do vysporiadania všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich zo vzťahu založeného poistnou zmluvou s tým, 
že po uplynutí tejto doby bude možné záznam využiť len 
za účelom ochrany práv poisťovateľa, poistníka, poisteného  
a poskytovateľa asistenčných služieb, a to najmä ako dôkazný 
prostriedok v súdnom, správnom či inom konaní, ktorého 
účastníkom je poisťovateľ, poskytovateľ asistenčných služieb, 
poistník alebo poistený. 

6.2 Poistený a poistník súhlasia s tým, že ich osobné údaje, 
ktoré oznámili poskytovateľovi asistenčných služieb a ktoré sú 
obsiahnuté vo zvukovom zázname hovoru, budú v jeho rámci 
držané po dobu a za účelom uchovania záznamu.

Článok 7
Územná platnosť

Medicínska asistencia je poskytovaná výlučne na území Slovenskej 
republiky. 

Článok 8
Zánik poistenia

Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká poistenie 
MA deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom 
roku, v ktorom poistený dosiahne výstupný vek 75 rokov.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
9.2 Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2012  

a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti 
týchto OPP.
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A. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre životné poistenie Dynamik Ž, ktoré uzatvára Generali 
Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1325/B, 
patriaca do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom 
zozname skupín poisťovní vedeným IVASS (ďalej len „poisťovateľ 
“), platia tieto zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“), ktoré dopĺňajú 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len 
„VPP“) a osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) pre 
dojednávané poistenia.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchtoň ZD 
alebo v príslušných OPP dojednávaných poistení, sa spravujú 
ustanoveniami VPP, poistnej zmluvy a príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto ZD platia okrem pojmov uvedených vo VPP 
a OPP dojednávaných poistení aj nasledovné  pojmy:
2.1 Poisteným č. 1 sa rozumie poistený, ktorý je uvedený  

v poistnej zmluve ako prvý v poradí.
2.2 Ďalším poisteným sa rozumie poistený, ktorý je uvedený  

v poistnej zmluve ako druhý a ďalší v poradí.
2.3 Dieťa, dospelý alebo senior je poistený, ktorý je menovite 

uvedený v poistnej zmluve; rozdelenie poistených podľa 
vstupného veku je uvedené v informáciách pre klienta, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ako aj týchto 
zmluvných dojednaní.

2.4 Úrazovým poistením sa rozumie poistenie, kde poistnou 
udalosťou je úraz v zmysle OPP pre poistenie úrazu  
a choroby (ďalej len „OPP UCH“).

2.5 Z lekárskeho hľadiska nevyhnutnou hospitalizáciou (ďalej len 
„hospitalizácia“) sa rozumie taká hospitalizácia, kedy vzhľadom 
k závažnosti a charakteru úrazu alebo choroby musí byť 
ošetrenie a liečenie vykonané v nemocnici, v lôžkovej časti, 
ktorá je pod stálym lekárskym dozorom, disponuje dostatočným 
diagnostickým, chirurgickým a terapeutickým zariadením, pracuje 
v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy a 
jej prevádzkovanie je v súlade s príslušnými platnými právnymi 
predpismi. Za lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu sa nepovažuje 
ústavný pobyt v prípade, ak je odôvodnený iba nedostatkom 
domácej starostlivosti či inými osobnými pomermi poisteného. 

Článok 3
Predmet poistenia

3.1 Základným poistením životného poistenia Dynamik Ž je:
3.1.1 investičné životné poistenie pre poisteného č. 1
3.1.2 poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného 

č. 1
3.1.3 poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre poisteného 

č. 1
3.2 V poistnej zmluve musí byť dojednané aspoň jedno základné 

poistenie. Bez základného poistenia nemôže byť poistná 
zmluva uzatvorená.

3.3 V poistnej zmluve je možné dohodnúť so základným poistením 
doplnkové poistenia podľa aktuálnej ponuky poisťovateľa pre 
dojednané poistenie.

Článok 4
Poistné, doba platenia poistného

4.1 Poistenie Dynamik Ž sa dojednáva ako poistenie  
s bežne plateným poistným.

4.2 Bežné poistné tvorí poistné za uzatvorené základné životné 
poistenia a doplnkové poistenia pre všetkých poistených 
uvedených v poistnej zmluve.

4.3 Bežné poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobie 
(mesačné, štvrťročné, polročné, ročné) počas doby platenia.

4.4 Doba platenia dohodnutého poistenia:
4.4.1 pre investičné životné poistenie je doba platenia zhodná  

s jeho poistnou dobou, alebo do výročného dňa v roku,  
v ktorom sa poistený dožije 75 rokov, podľa toho čo nastane skôr,

4.4.2 okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je doba 
platenia dohodnutého poistenia zhodná s jeho poistnou dobou.

4.5 V prípade úmrtia poistníka, ak poistník nie je zároveň 
poisteným č. 1, resp. zániku právnickej osoby ako poistníka, 
vstupuje na jeho miesto poistený č. 1. Pokiaľ nie je poistený 
č. 1 plnoletý, vstupuje na miesto poistníka najstarší plnoletý 
poistený, ak ho niet, tak vstupuje na miesto poistníka zákonný 
alebo súdom ustanovený zástupca najstaršieho neplnoletého 
poisteného.

Článok 5
Redukcia poistenia

5.1 Pokiaľ je v poistnej zmluve Dynamik Ž dojednané základné 
investičné životné poistenie, vzniká nárok na redukciu tohto 
poistenia v súlade s ustanoveniami OPP pre investičné životné 
poistenie.

5.2 Základné poistenia pre prípad smrti a doplnkové poistenia 
zanikajú pre neplatenie bežného poistného v súlade  
s ustanoveniami VPP.

Článok 6
Odkupná hodnota poistenia

6.1 Pokiaľ je v poistnej zmluve Dynamik Ž dojednané investičné 
životné poistenie, vzniká nárok na výplatu odkupnej hodnoty 
poistenia z tohto poistenia v súlade s ustanoveniami o zániku 
OPP pre investičné životné poistenie.  

 Výška odkupnej hodnoty poistenia (O) sa určí ako. 
 O = HPJ – OP – DP + P
 Kde:

HPJ – hodnota podielových jednotiek a hodnota mimoriadnych 
podielových jednotiek investičného životného poistenia 
ku dňu účinnosti zániku poistenia podľa zásad 
stanovených poisťovateľom 

OP –  odkupný poplatok 
DP – prípadný nedoplatok na poistnej zmluve za ostatné 

poistenia (okrem investičného životného poistenia)
P – prípadný preplatok na zmluve

6.2 Z vyplatenej odkupnej hodnoty poistenia je poisťovateľ povinný 
odviesť zrážkovú daň podľa aktuálne platných predpisov. 

6.3 Pokiaľ v poistnej zmluve Dynamik Ž nie je dojednané základné 
investičné poistenie, nárok na výplatu odkupnej hodnoty 
poistenia nevzniká.  

Článok 7
Zánik poistenia

Okrem ustanovení uvedených vo VPP a OPP pre príslušné poistenie, 
platí nasledovné:

Zmluvné dojednania pre životné poistenie 
Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1)
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7.1 Smrťou poisteného č. 1 zanikajú všetky poistenia uzatvorené 
touto poistnou zmluvou.

7.2 Smrťou ďalšieho poisteného zaniknú iba doplnkové poistenia, 
ktoré boli uzatvorené pre tohto poisteného.

7.3  Počas trvania poistenia musí byť na zmluve v platnosti aspoň 
jedno základné poistenie, inak zmluva zaniká.

B. DOJEDNANIA PRE ZÁKLADNÉ 
A DOPLNKOVÉ POISTENIA

Článok 8
Bonusy z poistenia

8.1 Bonus z investičného životného poistenia 
 Pokiaľ je v poistnej zmluve Dynamik Ž dojednané investičné 

životné poistenie a od začiatku investičného životného 
poistenia uplynulo minimálne 10 rokov, resp. od posledného 
posudzovania nároku na bonus uplynulo 5 rokov, vyplatí 
poisťovateľ bonus z investičného životného poistenia (ďalej len 
„bonus“) nasledovným spôsobom:

8.1.1 O priznaný bonus sa po splnení podmienok uvedených v bode 
8.1.5 týchto ZD navýši účet poistenia. Podielové jednotky 
sa pripíšu podľa aktuálneho alokačného pomeru pre bežné 
poistné.

8.1.2 Ak po priznaní bonusu dôjde k porušeniu podmienok pre 
priznávanie bonusu, dovtedy priznaný bonus poistník nie je 
povinný vrátiť.

8.1.3 Prvý raz sa posúdi vznik nároku na priznanie  
bonusu v prvý výročný deň po uplynutí 10 rokov od začiatku 
investičného životného poistenia. Pri prvom pripísaní bonusu 
sa výška bonusu rovná 25% z najnižšieho ročného poistného 
za investičné životné poistenie od začiatku investičného 
životného poistenia.

8.1.4 Ďalšie posúdenie vzniku nároku na priznanie bonusu sa 
uskutoční po uplynutí 5 rokov od posledného posudzovania. 
Pri následnom pripísaní bonusu sa výška bonusu rovná 25%  
z najnižšieho ročného poistného za investičné životné poistenie 
v priebehu posledných 5 rokov pred dátumom vzniku nároku 
na priznanie bonusu.

8.1.5 Nárok na priznanie bonusu vzniká len pri súčasnom splnení 
všetkých nasledovných podmienok:

 a) investičné životné poistenie bolo dojednané  
s poistnou dobou minimálne 10 rokov,

 b) výška plateného poistného za investičné životné poistenie 
je minimálne 180 Eur ročne,

 c) výška poistného za všetky poistenia na tejto poistnej 
zmluve okrem investičného životného poistenia je počas 
celej posudzovanej doby aspoň 20% celkového bežného 
poistného podľa bodu 4.2 týchto ZD,

 d) počas poistenia nedošlo k redukcii poistenia alebo  
k čiastočnému odkupu z účtu poistenia, 

 e) poistné za celé posudzované obdobie bolo ku dňu 
posúdenia vzniku nároku na priznanie bonusu uhradené  
v plnej výške.

8.2 Poistenie zlomenín u detí 
8.2.1 Každé poistené dieťa do veku 18 rokov vrátane, pre ktoré je v 

poistnej zmluve dojednané poistenie trvalých následkov úrazu 
s progresívnym plnením, má zároveň poistené úplné zlomeniny 
dlhých kostí, kostí lebečných, panvy a ostatných kostí.

8.2.2 Ak v priebehu poistenia nastane úraz v zmysle OPP 
UCH, ktorý poistenému dieťaťu spôsobí zlomeninu 
kosti, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške  
40 Eur za úplné zlomeniny dlhých kostí, kostí lebečných  
a panvy a vo výške 20 Eur za ostatné zlomeniny. Maximálne 
poistné plnenie je 60 Eur na jednu poistnú udalosť, za všetky 
poistné zmluvy poisteného dieťaťa u poisťovateľa.

8.3 Poistenie paušálnych súm 
 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trvalých následkov 

úrazu s progresívnym plnením a počas poistenia dôjde  
k úrazu, ktorého následkom sú jazvy alebo strata trvalého 
zubu alebo ruptúra, resp. parciálna ruptúra degeneratívne 
zmenenej Achillovej šľachy, budú stanovené paušálne poistné 
sumy nasledujúcim spôsobom:

8.3.1 Poisťovateľ vyplatí v prípade poistnej udalosti poistnú sumu 
vo výške 40 Eur za stratu trvalého zuba následkom pôsobenia 
vonkajšej sily a 40 Eur za jazvy spôsobené úrazom o dĺžke 
minimálne 6 cm, resp. v prípade jaziev na tvári a na krku 
o dĺžke minimálne 3 cm (nevzťahuje sa na jazvy spôsobené 
akýmkoľvek chirurgickým zákrokom).

8.3.2 Poisťovateľ vyplatí 160 Eur za ruptúru, resp. parciálnu 
ruptúru degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy.  
V prípade ruptúry, resp. parciálnej ruptúry degeneratívne zmenenej 
Achillovej šľachy sa nejedná o úraz v zmysle OPP UCH. Na 
základe jednorazovej výplaty paušálnej sumy 160 Eur za ruptúru, 
resp. parciálnu ruptúru degeneratívne zmenenej Achillovej 
šľachy nevzniká poistenému nárok na výplatu poistného plnenia  
z iného úrazového poistenia.

8.3.3 Maximálne poistné plnenie za poistenie paušálnych súm je 
200 Eur na jednu poistnú udalosť, za všetky poistné zmluvy 
poisteného u poisťovateľa, na ktoré sa vzťahuje poistenie 
paušálnych súm.

8.4 Poistenie medicínskej asistencie
 Poistná zmluva zahŕňa poistenie medicínskej asistencie pre 

všetkých poistených.
8.5  Úrazové poistenie detí poisteného č. 1 do 15 rokov
8.5.1 Poistné krytie v prípade úrazového poistenia sa okrem 

poistených osôb automaticky vzťahuje aj na všetky  
v poistnej zmluve neuvedené deti poisteného  
č. 1, ktoré v priebehu trvania poistenia dojednaného poistnou 
zmluvou Dynamik Ž nedovŕšia vek 15 rokov. Poistná suma pri 
každom jednotlivom riziku úrazového poistenia pre takto poistené 
dieťa poisteného č. 1 predstavuje 50 % poistnej sumy dojednanej 
pri danom riziku pre poisteného č. 1. Pokiaľ sa dieťa poistného  
č. 1 považuje za poistené na základe viacerých poistných 
zmlúv Dynamik Ž, poisťovateľ poskytne plnenie za každú 
poistnú udalosť iba z jednej poistnej zmluvy Dynamik Ž a to 
z tej, z ktorej bude poisťovateľovi nahlásená poistná udalosť (v 
prípade viacnásobného nahlásenia poistnej udalosti z rôznych 
poistných zmlúv bude poisťovateľ vychádzať z najskôr prijatého 
hlásenia poistnej udalosti).

Článok 9
Investičné životné poistenie

Pre základné investičné životné poistenie poistenia Dynamik Ž sa 
dojednáva:
9.1  V súlade s ustanovením článku 3 OPP pre investičné životné 

poistenie (ďalej aj „OPP IŽP“) je poistné plnenie v prípade 
smrti poisteného súčet poistnej sumy pre prípad smrti  
a hodnoty podielových jednotiek.

9.2 Nákladová položka súvisiaca s úhradou počiatočných 
nákladov poisťovateľa v investičnom životnom poistení

9.2.1 Poisťovateľ je oprávnený znižovať hodnotu účtu vedeného 
poisťovateľom k poistenej osobe na poistnej zmluve  
o nákladovú položku súvisiacu s úhradou počiatočných 
nákladov poisťovateľa. Ročná hodnota nákladovej položky sa 
určí na základe percenta stanoveného v Prehľade poplatkov  
a výšky prvoročného poistného za investičné životné poistenie. 
Hodnota účtu je znižovaná mesačne v prvý deň zúčtovacieho 
obdobia z účtu poistenia vo výške 1/12 z ročnej hodnoty 
nákladovej položky. Pre určenie výšky percenta a doby 
jeho strhávania je rozhodujúca dohodnutá doba platenia 
investičného životného poistenia.

9.2.2 Pri znížení poistného za investičné životné poistenie sa 
nákladová položka súvisiaca s úhradou počiatočných nákladov 
poisťovateľa nemení.
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9.2.3 Postup podľa ods. 9.2.1 použije poisťovateľ aj v prípade, 
ak dôjde v priebehu trvania poistnej zmluvy k zvýšeniu 
poistného investičného životného poistenia. Pre stanovenie 
výšky percenta nákladovej položky je určujúca zostávajúca 
doba platenia poistenia odo dňa zvýšenia poistného a suma 
navýšenia ročného poistného.

9.2.4 Ak príde k zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty po 
zvýšení poistného, a zároveň znižovanie hodnoty účtu poistenia  
o nákladovú položku súvisiacu s úhradou počiatočných nákladov 
poisťovateľa zo zvýšenia poistného ešte nebolo ukončené, má 
poisťovateľ právo pred vykonaním odkupu, jednorazovo znížiť 
hodnotu účtu poistenia o neuplatnenú časť nákladovej položky 
súvisiacej s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa zo 
zvýšenia od zániku poistenia do konca umorovania týchto 
počiatočných nákladov.

9.2.5 Ak poistník požiada v období umorovania počiatočných 
nákladov prvého alebo zvýšeného poistného o vykonanie 
čiastočného odkupu, má nárok na výplatu maximálne  
v takej výške, že hodnota podielových jednotiek po vykonaní 
čiastočného odkupu, bude vyššia ako suma neuplatnených 
nákladových položiek súvisiacich s úhradou počiatočných 
nákladov poisťovateľa z uzatvorenia poistnej zmluvy a/alebo 
zo zvýšenia poistného.

9.2.6 Ak by podielové jednotky vedené na účte poistenia dlhodobo 
nepostačovali na úhradu nákladových položiek spojených  
s investičným životným poistením, poisťovateľ môže písomne 
navrhnúť poistníkovi zvýšenie dohodnutého poistného, príp. 
zodpovedajúce zníženie poistnej sumy pre prípad smrti. Ak 
poistník neakceptuje návrh poisťovateľa, zanikne investičné 
životné poistenie podľa bodu 14.4 OPP IŽP.

9.3 Investovanie do fondu GaranT 
9.3.1 Jednotkové fondy GaranT
 a) Podkladové aktíva pre jednotkové fondy GaranT 

tvorí päť fondov, ktoré správca fondu založil 
vždy k 1.10. kalendárneho roku, fond GaranT 1  
bol založený k 2.10.2006, fond GaranT 2  
bol založený k 1.10.2007, fond GaranT 3 bol založený k 
1.10.2008, fond GaranT 4 bol založený k 1.10.2009 a fond 
GaranT 5 bol založený k 1.10.2010. Mena fondov GaranT 
je euro.

 b) Každý z týchto fondov poskytuje garanciu podľa prospektu 
fondu.  

  Dátum splatnosti garancie je pre každý z fondov GaranT 
stanovený v päťročnom období, pričom prvý dátum 
splatnosti garancie je stanovený na posledný obchodný 
deň mesiaca po uplynutí piatich rokov od dňa vzniku 
fondu. Prvý fond, GaranT 1, ktorý bol založený dňa 
2.10.2006, mal dátum prvej splatnosti garancie posledný 
obchodný deň mesiaca septembra v roku 2011, ďalšie dni 
splatnosti garancie sú každých päť rokov. 

 c) Fondy GaranT sú fondy investičnej spoločnosti Generali 
Investments SICAV, sú to otvorené fondy, t.j. fondy 
založené na dobu neurčitú. 

9.3.2 Stanovenie cien podielových jednotiek
 Cena podielovej jednotky bude stanovená poisťovateľom pre 

každý z piatich jednotkových fondov GaranT  zvlášť.
9.3.3 Prevod podielových jednotiek medzi fondmi
 a) V prípade voľby  fondu GaranT sa dojednáva,  že 

prevod podielových jednotiek  medzi jednotlivými 
fondmi GaranT sa vykonáva iba automatickým 
prevodom podľa bodu 9.3.4 tohto článku  
a  poistník nemá právo požiadať o prevod podielových 
jednotiek medzi jednotlivými fondmi GaranT. 

 b) V prípade voľby  fondu GaranT sa dojednáva, že poistník 
nemá právo požiadať o prevod podielových jednotiek 
medzi  jedným z fondov GaranT a inými fondmi.

9.3.4 Automatický prevod podielových jednotiek medzi fondmi 
GaranT

 a) V prípade, ak nasledujúci dátum splatnosti garancie 
fondu GaranT, ktorý je dojednaný v poistnej zmluve, 
nasleduje až po konci poistenia, dojednanom  
v poistnej zmluve, je poisťovateľ oprávnený v deň splatnosti 
garancie dojednaného fondu GaranT, ktorý je posledný 
pred koncom poistenia, bez predošlého súhlasu poistníka 
vykonať prevod podielových jednotiek dojednaného fondu 
GaranT do takého fondu GaranT, ktorého dátum splatnosti 
garancie je najbližšie pred ukončením danej poistnej  
zmluvy.

 b) V prípade, ak je koniec poistenia dojednaný v poistnej 
zmluve na kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po uplynutí 
posledného možného obdobia garancie ktoréhokoľvek  
z fondov GaranT, je poisťovateľ oprávnený, bez predošlého 
súhlasu poistníka, v deň splatnosti garancie fondu  
GaranT  vykonať prevod podielových jednotiek do Programu 
s VUM.

 c) Poisťovateľ nie je oprávnený účtovať poplatok za takýto 
automatický prevod alebo za odkúpenie podielových 
jednotiek.

9.3.5 Uzavretie fondu
 a) V prípade, ak správca fondov rozhodne o uzavretí fondov 

GaranT, poisťovateľ sa zaväzuje písomne informovať 
poistníka a poskytnúť mu možnosť previesť podielové 
jednotky do fondov, ktoré bude mať poisťovateľ v tomto 
čase v ponuke fondov. 

 b) V prípade, ak poistník neoznámi v lehote, ktorú určil 
poisťovateľ, do ktorého fondu má vykonať prevod 
podielových jednotiek, poisťovateľ prevedie  podielové 
jednotky do takého fondu, ktorý je svojou investičnou 
stratégiou podobný fondu GaranT.

 c) Poisťovateľ nie je oprávnený účtovať poplatok za takýto 
prevod podielových jednotiek.

9.3.6 Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty ku dňu splatnosti 
garancie

 Poistník má nárok požiadať v súlade s čl. 13.1 OPP IŽP 
o výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty ku dňu splatnosti 
garancie príslušného fondu GaranT. V takomto prípade 
je povinný predložiť poisťovateľovi žiadosť o výplatu 
čiastočnej odkupnej hodnoty najneskôr 6 týždňov pred 
dátumom splatnosti garancie fondu GaranT. Poisťovateľ 
vykoná výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty v súlade  
s ustanoveniami s čl. 13.1 OPP IŽP.

9.4 Investovanie do investičnej stratégie Rentier Invest
9.4.1 V prípade výberu aktívneho investičného portfólia 

Pioneer Rentier Invest sa dojednáva, že poisťovateľ 
podľa zvoleného alokačného pomeru nakúpi podielové 
jednotky príslušnej investičnej línie automaticky  
a to v závislosti od doby do konca platenia poistenia podľa 
nasledovnej tabuľky:

Investičná línia Doba zostávajúca do konca platenia poistného (v rokoch)
 L1 25 – 40
 L2 15 – 25
 L3 8 – 15
 L4 5 – 8
 L5 3 – 5
 L6 1 – 3
 L7 0 - 1
9.4.2 Investičné línie sú zložené z niekoľkých podielových fondov 

zo skupiny Pioneer Investments. Pioneer Investments 
môže portfólio rebalancovať, skladbu fondov a ich podiely  
v jednotlivých investičných líniách v priebehu času meniť.

9.4.3 Prevod podielových jednotiek medzi jednotlivými 
investičnými líniami sa vykonáva automaticky  
k výročným dňom začiatku poistenia podľa doby zostávajúcej 
do konca platenia poistenia podľa tabuľky uvedenej v bode 
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9.4.1 tohto článku a podľa ceny platnej pre jednotlivé investičné 
línie v deň prevodu podielových jednotiek.

9.4.4 V zmysle bodu 9.4.3 tohto článku, poistník nemá právo 
požiadať o prevod podielových jednotiek medzi jednotlivými 
investičnými líniami.

9.4.5 Cena podielovej jednotky bude stanovená pre každú 
investičnú líniu zvlášť a to na základe hodnoty podielovej 
jednotky vypočítanej správcovskou spoločnosťou Pioneer 
Asset Management, a.s. – organizačná zložka. 

9.4.6 Poisťovateľ si vyhradzuje právo obmedziť z časti alebo v celom 
rozsahu prevod podielových jednotiek, ak poistník požiada 
o prevod podielových jednotiek medzi príslušnou investičnou 
líniou investičného portfólia Pioneer Rentier Invest a inými 
podielovými fondmi, resp. investičnými stratégiami.

Článok 10
Poistenie oslobodenia 
od platenia poistného

V  poistení oslobodenia od platenia poistného je poistenou osobou 
poistník. 
Pre poistenie oslobodenia od platenia poistného sa dojednáva, že 
v prípade vzniku poistnej udalosti: 
10.1 z poistenia oslobodenie od platenia poistného v prípade 

smrti poistníka:
10.1.1 ak je poistený č. 1 dieťa, je poistná zmluva oslobodená 

od platenia poistného najdlhšie do výročného dňa začiatku 
poistenia v roku, v ktorom sa poistené dieťa dožije veku 18 
rokov,

10.1.2 ak je poistený č. 1 dospelý, je poistná zmluva oslobodená 
od platenia poistného najdlhšie do výročného dňa začiatku 
poistenia v roku, v ktorom uplynie 10 rokov odo dňa úmrtia 
poistníka.

10.2 z poistenia oslobodenie od platenia poistného v prípade 
invalidity poistníka:

10.2.1 poistná zmluva je oslobodená od platenia poistného najdlhšie 
do výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom sa 
poistník dožije veku 65 rokov.

Článok 11
Poistenie trvalých následkov úrazu 

s progresívnym plnením

11.1 Pre percentuálny rozsah trvalých následkov (RTN)  
a poistnú sumu (PS) sa stanoví výška poistného plnenia podľa 
nasledujúcej tabuľky:   

Rozsah trvalých následkov (RTN) v % Výpočet výšky poistného plnenia
do 30 % vrátane             (RTN x PS) /100
nad 30 % do 60 % vrátane             [5 x RTN – 120 ] x PS /100
nad 60 % do 100 % vrátane             [8 x RTN – 300 ] x PS /100
11.2 Pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

od 0,001% je minimálny rozsah 0,001%.
11.3 Pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

od 10% je minimálny rozsah 10%.
11.4 Odlišne od odseku 5.2 OPP TN, TNP sa dojednáva, že 

poistenie TNP od 0,001% zaniká deň pred výročným dňom 
začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený 
dosiahne výstupný vek 62 rokov.

Článok 12
Automatické zmeny v doplnkových poisteniach

V súvislosti s vekom poisteného dochádza k nasledujúcim 
automatickým zmenám: 
12.1 V úrazovom poistení dojednanom pre poistenú osobu – dieťa 

platí dojednaný rozsah poistení, dojednaná poistná suma a tomu 
zodpovedajúce poistné do dňa pred výročným dňom poistenia 

v roku, v ktorom táto osoba dovŕši maximálny výstupný vek 
pre poistenú osobu – dieťa stanovený poisťovateľom. Vo 
výročný deň poistenia, v ktorom poistená osoba – dieťa dovŕši 
výstupný vek, dochádza k zvýšeniu poistného na poistné platné 
pre poistenú osobu – dospelého, pričom riziková skupina 
poisteného podľa vykonávaného povolania je automaticky 
nastavená na rizikovú skupinu 1. Poistník túto zmenu 
akceptuje úhradou upraveného poistného za celú poistnú 
zmluvu v plnej výške. Pokiaľ poistník túto zmenu poistenia 
neakceptuje uvedeným spôsobom, znižujú sa poistné sumy 
daného poisteného k uvedenému výročnému dňu v závislosti 
na pomere poistného platného pre poistenú osobu – dieťa,  
k poistnému, ktoré by poisťovateľovi patrilo za poistenie 
poistenej osoby – dospelého. Pokiaľ je riziková skupina 
poisteného podľa vykonávaného povolania iná ako 1, resp. 
poistený vykonáva registrovaný šport z kategórie VRČ  
v zmysle OPP UCH, čl. 5, má poistník a poistený povinnosť 
nahlásiť túto skutočnosť poisťovateľovi. Deň pred výročným 
dňom poistenia v roku, v ktorom poistená osoba – dieťa 
dosiahne maximálny výstupný vek stanovený poisťovateľom, 
zaniká poistenie zlomenín podľa bodu 8.2 týchto ZD

12.2 V úrazovom poistení dojednanom pre poistenú osobu – 
dospelého platí dojednaný rozsah poistení, dojednaná poistná 
suma a tomu zodpovedajúce poistné do dňa pred výročným 
dňom poistenia v roku, v ktorom táto osoba dovŕši maximálny 
výstupný vek pre poistenú osobu – dospelého stanovený 
poisťovateľom. Vo výročný deň poistenia, v ktorom poistená 
osoba – dospelý dovŕši výstupný vek, dochádza k zmene 
rozsahu poistenia, poistných súm a výšky poistného platného pre 
poistenú osobu – seniora. Pokiaľ poistník túto zmenu poistenia 
neakceptuje úhradou upraveného poistného za celú poistnú 
zmluvu v plnej výške, poistenie pre túto poistenú osobu zaniká 
uplynutím posledného dňa pred výročným dňom poistenia  
v roku, v ktorom poistená osoba – dospelý dosiahne maximálny 
výstupný vek stanovený poisťovateľom. 

12.3 Deň pred výročným dňom poistenia v roku, v ktorom poistená 
osoba – senior dovŕši maximálny výstupný vek pre poistenú 
osobu – seniora stanovený poisťovateľom, poistenie pre túto 
poistenú osobu zaniká. V prípade poistenia viacerých osôb 
dochádza dovŕšením maximálneho výstupného veku poistenej 
osoby – seniora automaticky k zmene výšky poistného.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

13.1 Od týchto ZD je možné sa odchýliť v poistnej zmluve.
13.2 Tieto ZD nadobúdajú účinnosť dňa 15. 03. 2016  

a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti 
týchto ZD.
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Nákladové položky označené hviezdičkou (*) je poisťovateľ oprávnený jednostranne meniť v súvislosti s vývojom indexu spotrebiteľských 
cien nasledovne:
Poisťovateľ je oprávnený upravovať nákladové položky o hodnotu medziročného nárastu inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky, v prípade zmien súvisiacich právnych predpisov alebo z vážnych objektívnych dôvodov. O týchto zmenách je poisťovateľ povinný 
poistníka vopred písomne informovať s uvedením dôvodov týchto zmien.

*Všeobecné nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia

  Spracovanie žiadosti poistníka o vykonanie technickej zmeny (zmena parametrov poistenia, 
  zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty, redukcia na žiadosť poistníka)  7,30 Eur
  Zánik poistenia pre neplatenie poistného 7,30 Eur
  Zmena alokačného pomeru, prevod jednotiek (jeden raz za poistný rok bezplatne) 7,30 Eur
  Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty z daného účtu poistenia  7,30 Eur
  Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty z daného účtu poistenia a zároveň 
  aj z mimoriadneho účtu daného poistenia 7,30 Eur
  Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty z mimoriadneho účtu daného poistenia 
  po prvom poistnom roku 1,66 Eur
  Výplata čiastočnej odkupnej hodnoty z mimoriadneho účtu daného poistenia v prvom poistnom roku 10% z hodnoty výberu 

*Všeobecné nákladové položky súvisiace s investičnou činnosťou poisťovne vo výške rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou

  Pre bežné poistné 5% z nákupnej ceny 
  Pre mimoriadne poistné na Program bez poplatku 
  Pre mimoriadne poistné na iný fond ako Program  5% z nákupnej ceny 

Všeobecné mimoriadne poistné  a výplata čiastočnej odkupnej hodnoty

  Minimálna výška mimoriadneho poistného  100 Eur
  Minimálna výška čiastočnej odkupnej hodnoty 100 Eur 
  Maximálny počet čiastočných odkupov  4 / rok

Poplatky, nákladové položky a parametre pre investičné životné poistenie

*Nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia, 
platobným stykom a párovaním platieb na individuálne zmluvy

  Mesačná nákladová položka za vedenie daného účtu poistenia  1,05 Eur 
  Inkasná nákladová položka, o ktorú sa znižuje hodnota účtu poistenia k poistenej osobe
  z bežne plateného poistného podľa frekvencie platenia  0,00 Eur 
  Nákladová položka za správu fondov z hodnoty daného účtu poistenia 0,00% mesačne

Prehľad poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia
pre životné poistenie Dynamik Ž platný od 01. 03. 2016

1)    Dobou platenia sa pri uzatvorení poistnej zmluvy rozumie celá doba platenia poistenia a pri zmene poistného sa rozumie počet celých 
zostávajúcich rokov do konca platenia poistenia pre danú poistenú osobu. 

2)    Nákladová položka na úhradu počiatočných nákladov pri dojednaní poistenia sa stanoví ako percento z výšky ročného poistného 
za investičné životné poistenie platného pri uzatvorení poistnej zmluvy. Hodnota účtu sa znižuje mesačne vo výške 1/12 z hodnoty 
nákladovej položky. Nákladová položka na úhradu počiatočných nákladov pri zvýšení bežného poistného sa stanoví na základe sumy 
navýšenia ročného poistného za investičné životné poistenie.

Odkupný poplatok stanovený ako percento z hodnoty podielových jednotiek
Počet celých uplynutých rokov od začiatku investičného poistenia pre daného poisteného Doba platenia                                                                                  

 v rokoch 0 1 2 3 4 5 6 7
 10 - 19 100% 100% 30% 25% 20% 10% - -
  20 a viac  100% 100% 35% 30% 25% 20% 10% -

Nákladová položka súvisiaca s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa pre daného poisteného

Doba platenia v rokoch1)

  
10 r. 11 r. 12 r. 13 r. 14 r. 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. 20 r. 21 r. 22 r. 23 r. 24 r. 25 r. 26 r. 27 r. 28 r. 29 r.

 30 
                      a viac
 v 1. roku 30 40 50 55 60 44 48 52 55 58 46 48 53 58 64 48 50 52 54 56 57
 v 2. roku 25 25 25 25 25 22 24 26 28 30 23 25 27 29 32 48 50 52 54 56 57
 v 3. roku - - - - - - - - - - 23 25 27 29 32 22 25 26 27 28 29
 v 4. roku - - - - - - - - - - - - - - - 22 25 26 27 28 29

Výška 
poplatku 

(v %) 2)
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 Aktuálny vek*** Poistné
 0 0,5833
 1 0,0591
 2 0,0458
 3 0,0316
 4 0,0241
 5 0,0191
 6 0,0141
 7 0,0158
 8 0,0158
 9 0,0166
 10 0,0158
 11 0,0141
 12 0,0116
 13 0,0150
 14 0,0191
 15 0,0275
 16 0,0300
 17 0,0358
 18 0,0399
 19 0,0474
 20 0,0516
 21 0,0549
 22 0,0574
 23 0,0566
 24 0,0591
 25 0,0607
 26 0,0657
 27 0,0682
 28 0,0707
 29 0,0741
 30 0,0691
 31 0,0716
 32 0,0799
 33 0,0924
 34 0,0982
 35 0,1123
 36 0,1256
 37 0,1365
 38 0,1531
 39 0,1739
 40 0,1955
 41 0,2155
 42 0,2421
 43 0,2671
 44 0,3012
 45 0,3428
 46 0,3811
 47 0,4060
 48 0,4360
 49 0,4984
 50 0,5550

 Aktuálny vek*** Poistné
 51 0,6032
 52 0,6615
 53 0,7214
 54 0,7746
 55 0,8137
 56 0,8944
 57 1,0159
 58 1,1507
 59 1,2480
 60 1,3121
 61 1,4028
 62 1,5551
 63 1,6998
 64 1,8280
 65 1,9403
 66 2,1034
 67 2,3447
 68 2,6109
 69 2,8397
 70 3,0494
 71 3,2840
 72 3,6385
 73 4,0029
 74 4,3740
 75 4,7392
 76 5,2285
 77 5,7751
 78 6,3284
 79 6,9241
 80 7,5956
 81 8,3319
 82 9,1398
 83 10,0259
 84 10,9961
 85 12,0569
 86 13,2159
 87 14,4806
 88 15,8576
 89 17,3544
 90 18,9777
 91 20,7341
 92 22,6278
 93 24,6638
 94 26,8437
 95 29,1684
 96 31,6353
 97 34,2388
 98 36,9686
 99 39,8125
 100 42,7504

Mesačné rizikové poistné* za poistenie smrti na 1 000 Eur rizikovej sumy**

* Rizikové poistné môže byť zvýšené o percento rizikovej prirážky, ak je stanovené.

** Rizikovou sumou sa rozumie kladný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti a aktuálnou hodnotou účtu poistníka ku dňu 
výpočtu poplatkov. Ak je hodnota účtu vyššia ako poistná suma pre prípad smrti, rizikové poistné sa nestrháva.

*** Aktuálny vek poistenej osoby sa stanoví ako rozdiel medzi aktuálnym kalendárnym rokom a rokom narodenia poistenej osoby.

Prehľad rizikového poistného
pre investičné životné poistenia
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Medicínska asistencia je zaisťovaná poskytovateľom asistenčných služieb v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00.

Typ služby medicínskej asistencie

Lekár na telefóne

Právnik pre oblasť zdravia na
telefóne

Rozsah poskytovanej služby

Poskytnutie lekárskej informácie/konzultácie po telefóne lekárom asistenčnej služby podľa 
požiadaviek klienta v nasledujúcich oblastiach:
Konzultácie zdravotného stavu
– vysvetlenie symptómov – vysvetlenie príznakov ochorenia, zdravotných ťažkostí, ďalších 

prípadných súvisiacich symptómov
– vysvetlenie možných príčin – vysvetlenie príčin popísaných symptómov a možný vplyv 

predchádzajúcich zdravotných komplikácií či aktivít
Vysvetlenie lekárskych pojmov
– vysvetlenie bežne užívaných pojmov v zdravotníctve, zdravotníckych zariadeniach
– vysvetlenie skratiek a názvov z lekárskych správ a iných lekárskych odborných dokumentácií
– vysvetlenie latinských pojmov z lekárskej dokumentácie
– vysvetlenie diagnóz (v rámci zaslanej dokumentácie), ich možných následkov a súvislostí
– vysvetlenie číselných kódov diagnóz
– vysvetlenie následného nutného postupu pri liečení pre danú diagnózu
Vysvetlenie laboratórnych výsledkov
– informácie o základných laboratórnych vyšetreniach
– účel jednotlivých vyšetrení
– forma jednotlivých vyšetrení a ich náročnosť pre pacienta
– vysvetlenie skratiek a základných typov nameraných hodnôt
– informácie o rozmedzí výsledkov jednotlivých hodnôt, vzťah týchto hodnôt k obvyklým výsledkom  

a naznačenie výkladu odchýlok od normálnych hodnôt
Vysvetlenie lekárskych postupov
– vysvetlenie všeobecných postupov liečby daného ochorenia
– vysvetlenie všeobecných diagnostických postupov pri danom ochorení
– základné informácie o časovej náročnosti liečby jednotlivých ochorení
Informácie o liekoch a ich účinkoch
– informácie o účinných látkach lieku
– možných nežiaducich účinkoch
Vysvetlenie pojmu z oblasti prenatálnej problematiky
– informácie, na čo má tehotná žena nárok v rámci prenatálnych prehliadok, aké vyšetrenia a 

prečo sa vykonávajú

Poskytnutie právnej informácie/konzultácie po telefóne právnikom alebo zmluvným právnikom 
asistenčnej služby vybraným podľa konzultovanej problematiky v nasledujúcich oblastiach:
– výklad práv pacientov/poistencov
– právo na informácie (pacienta i blízkych osôb/príbuzných)
– ochrana práv pacienta
– výklad povinností pacientov/poistencov
– konzultácie na tému formálnej korešpondencie s jednotlivými subjektmi na trhu zdravotníckych 

služieb (žiadosť, objednanie, žiadanka, sťažnosť a pod.)
– problematika platby a výberu poistného
– dlžníci a ich práva a povinnosti
– kvalita výkonov poskytovateľov, reklamačné riadenie, revízia výkonov, reklamačné lehoty dané 

zákonom
– právne postavenie alternatívnej medicíny
– vzťah klienta/pacienta k jednotlivým subjektom na trhu zdravotníckych služieb
– súdny systém a možnosť domáhať sa práva
– súdne trovy a poplatky, lehoty
– zodpovednostné škody na zdraví
– problematika pracovných úrazov
– problematika chorôb z povolania
– problematika pochybenia a sankcií pri poskytovaní chirurgickej starostlivosti
– problematika pochybenia a sankcií pri poskytovaní lekárskej starostlivosti
– povinnosť mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov
– ochrana práva na náboženské presvedčenie u hospitalizovaných osôb
– transplantácie ľudských tkanív a orgánov - základné princípy právnej úpravy

Tabuľka služieb medicínskej asistencie (TSMA)
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Obchodné meno a právna forma: Generali Poisťovňa, a. s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená 
v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len „poisťovateľ“)
Tel.: 0850 111 117 (volania zo SR), Tel.: +421 2 58 57 66 66 (volania zo zahraničia), Fax.:+421 2 58 57 61 00, 
e-mailová adresa: generali.sk@generali.com, web: www.generali.sk

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré súvisia s uzatvorením poistnej zmluvy a sú poskytované v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom 
a účinnom znení a jeho cieľom je pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát 
súvisiacich s poistným produktom. Dokument neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

   Informácia o poisťovateľovi a kontaktné údaje

   Upozornenie

   Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve

Dynamik Ž: Poistenie osôb – ŽIVOTNÉ
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami: Občianskeho zákonníka, 8 časť, Hlava 15  v platnom znení,  všeobecnými poistnými podmienkami (VPP), osobitnými poistnými 
podmienkami (OPP), zmluvnými dojednaniami (ZD), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Poistné riziká 
- základné

1. investičné 
životné poistenie 
pre poisteného 
č. 1

Poistné riziká - 
doplnkové

Smrť následkom 
úrazu (SU)

Trvalé následky 
úrazu s 
progresívnym 
plnením od 
0,001% (TNP0)

Oslobodenie 
od platenia 
poistného v 
prípade invalidity 
poistenej osoby 
(OI)

Popis poistného produktu a spôsob určenia a výšky poistného plnenia

Poistná doba celej poistnej zmluvy je rovná poistnej dobe uzatvoreného základného 
poistenia. Doba platenia základného životného poistenia je zhodná s jeho poistnou 
dobou, avšak maximálne do 75. roku života Poisteného č. 1. Doba platenia doplnkového 
poistenia je zhodná s poistnou dobou uzatvoreného doplnkového poistenia. Výška 
poistného a doba platenia poistného za jednotlivé poistenia je uvedená v poistnej zmluve 
a v Zmluvných dojednaniach pre životné poistenie Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1).
Poistné plnenie je plnenie v prípade ak nastane poistná udalosť.
Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie za podmienok 
uvedených vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2016.1), čl. 9 Poistné plnenie.
V prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko - základné č. 1 a ak sa poistený 
dožije dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia, poisťovateľ vyplatí hodnotu 
podielových jednotiek a hodnotu mimoriadnych podielových jednotiek k tomuto dátumu 
zníženú o odkupný poplatok. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, 
nie však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe súčet poistnej 
sumy pre prípad smrti poisteného a hodnoty podielových jednotiek k dátumu úmrtia 
poisteného. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre 
investičné životné poistenie (OPP IŽP 2016.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné 
poistenie Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1), čl. 9 Investičné životné poistenie, bod 9.1.

Z uvedených doplnkových poistení sa dojednávajú len tie, ktoré sú uvedené v 
uzatvorenej poistnej zmluve. V prípade ak nastala poistná udalosť, poistená osoba má 
nárok na poistné plnenie za podmienok uvedených vo VPP pre poistenie osôb (VPP 
2016.1), čl. 9 Poistné plnenie a v OPP pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 
2016.1), čl. 5 Poistné plnenie. 

Ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové smrť následkom úrazu (SU) 
a ak dôjde počas poistenia k úrazu poistenej osoby v zmysle OPP pre poistenie úrazu 
a choroby (OPP UCH 2016.1), následkom ktorého poistená osoba zomrela, pričom smrť 
nastala najneskôr do troch rokov od úrazu, vyplatí poisťovateľ dohodnutú poistnú sumu 
uvedenú v poistnej zmluve. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený 
v OPP pre poistenie smrti následkom úrazu, smrti následkom úrazu pri dopravnej 
nehode a smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (OPP 
SU, SUD, SUD2 2012.1), čl. 4 Poistné plnenie, bod 4.1. 

Ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové trvalé následky úrazu 
s progresívnym plnením od 0,001% (TNP0) a ak dôjde počas poistenia k úrazu, 
ktorý zanechá v zmysle OPP UCH poistenému trvalé následky aspoň v minimálnom 
rozsahu po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie v závislosti od výšky poistnej sumy, druhu 
poistenia a rozsahu trvalých následkov. Výška poistného plnenia sa určí v závislosti od 
percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu spôsobom určeným v poistnej zmluve. 
Percentuálny rozsah trvalých následkov úrazu je stanovený v Oceňovacej tabuľke B. 
Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie 
trvalých následkov úrazu a trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (OPP TN, 
TNP 2016.1), čl. 4 Poistné plnenie, bod 4.1.2 a v ZD pre životné poistenie Dynamik 
Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1), čl. 11 Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym 
plnením.

Ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko - doplnkové oslobodenie od platenia 
poistného v prípade invalidity poistenej osoby (OI) a ak v priebehu trvania poistenia, 
najskôr však po dvoch rokoch od začiatku tohto poistenia, bol poistenej osobe podľa 
príslušných platných právnych predpisov SR priznaný plný invalidný dôchodok, je 
poistená osoba oslobodená od platenia. Oslobodenie od platenia sa vzťahuje na bežné 
poistné za všetky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve, ktoré zostávajú v platnosti 
aj po priznaní plnej invalidity poistenej osobe. Bližší popis poistného plnenia pre toto 
poistenie je uvedený v OPP pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade 
invalidity poistnej osoby (OPP OI 2012.2), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné 
poistenie Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1), čl. 10 Poistenie oslobodenia od platenia 
poistného, bod 10.2.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo zdravotného 
stavu poisteného stanovené nesprávne technické parametre 
poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane 
znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo zodpovedať 
otázky poisťovateľa podľa platných právnych predpisov. Poistenie 
sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli priamo alebo 
nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vznikli na základe príčin 
špecifikovaných vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2016.1), čl. 11 
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa. Poistenie nie je možné 
uzatvoriť pre osoby uvedené vo VPP pre poistenie osôb (VPP 
2016.1), čl. 10 Nepoistiteľné osoby. Na vybrané poistenia sa vzťahuje 
čakacia doba, resp. zvláštna čakacia v súlade s VPP pre poistenie 
osôb (VPP 2016.1), čl. 2 Výklad pojmov, bod 2.32.
V prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko - základné 
č. 1 platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre 
poistenie osôb špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia 
uvedené v OPP pre investičné životné poistenie (OPP IŽP 2016.1), 
čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.

Na poistné riziká – doplnkové platia okrem výluk a obmedzení 
uvedených vo VPP pre poistenie osôb špecifikovaných vyššie 
aj výluky a obmedzenia  uvedené v OPP pre poistenie úrazu a 
choroby (OPP UCH 2016.1), čl. 6 Výluky a obmedzenia plnenia 
poisťovateľa.

Spôsoby zániku poistnej zmluvy

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, poistenie zaniká aj  
v prípadoch definovaných vo VPP pre 
poistenie osôb (VPP 2016.1), čl.13 
Zánik poistenia.
V prípade, ak je v poistnej zmluve 
uzavreté poistné riziko - základné 
č. 1 môže poistenie zaniknúť aj v 
prípadoch uvedených v OPP pre 
investičné životné poistenie (OPP IŽP 
2016.1), čl. 14 Zánik poistenia a v 
ZD pre životné poistenie Dynamik Ž 
(ZD Dynamik Ž 2016.1), čl. 7 Zánik 
poistenia, bod 7.1.

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, poistenie zaniká aj  
v prípadoch definovaných vo VPP pre 
poistenie osôb (VPP 2016.1), čl.13 
Zánik poistenia a v OPP pre poistenie 
úrazu a choroby (OPP UCH 2016.1), 
čl. 7 Zánik poistenia.

Ak je v poistnej zmluve uzavreté 
poistné riziko – doplnkové smrť 
následkom úrazu (SU) môže poistenie 
zaniknúť aj v prípadoch uvedených  
v OPP pre poistenie smrti následkom 
úrazu, smrti následkom úrazu  pri 
dopravnej nehode a smrti následkom 
úrazu s dvojnásobným plnením pri 
dopravnej nehode (OPP SU, SUD, 
SUD2 2012.1), čl. 5 Zánik poistenia.

Ak je v poistnej zmluve uzavreté 
poistné riziko – doplnkové trvalé 
následky úrazu s progresívnym 
plnením od 0,001% (TNP0) môže 
poistenie zaniknúť aj v prípadoch 
uvedených v OPP pre poistenie 
trvalých následkov úrazu a trvalých 
následkov úrazu s progresívnym 
plnením (OPP TN, TNP 2016.1),  
čl. 5 Zánik poistenia a v ZD pre 
životné poistenie Dynamik Ž (ZD 
Dynamik Ž 2016.1), čl. 11 Poistenie 
trvalých následkov úrazu  
s progresívnym plnením, bod 11.4.

Ak je v poistnej zmluve uzavreté 
poistné riziko - doplnkové oslobodenie 
od platenia poisteného v prípade 
invalidity poistenej osoby (OI) môže 
poistenie zaniknúť aj v prípadoch 
uvedených v OPP pre poistenie 
oslobodenia od platenia poistného  
v prípade invalidity poistnej osoby 
(OPP OI 2012.2), čl. 5 Poistné plnenie  
a v ZD pre životné poistenie Dynamik 
Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1), čl. 10 
Poistenie oslobodenia od platenia 
poistného.
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   Dodatočné informácie pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním 
   alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu

  Iné dôležité informácie

Informácia o spôsobe stanovenia a platenia poistného, jeho splatnosti a  dôsledkoch nezaplatenia poistného
Poistenie sa dojednáva ako poistenie s bežne plateným poistným. Bežné poistné tvorí poistné za uzatvorené základné životné poistenia a doplnkové poistenia pre všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve. 
Bežné poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobie (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) počas doby platenia.
Výška poistného a doba platenia poistného za jednotlivé poistenia je uvedená v poistnej zmluve a v Zmluvných dojednaniach pre životné poistenie Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1)
Poistné je stanovené na základe poistno-matematických zásad tak, aby bolo umožnené trvalé plnenie všetkých záväzkov poisťovateľa. 
Poistenie zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca 
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
Všeobecné nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia sú uvedené v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany
Poisťovateľ je oprávnený upravovať nákladové položky súvisiace s dojednaným poistením uvedené v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov, s ktorými bol poistník oboznámený pred uzatvorením 
poistnej zmluvy o hodnotu medziročného nárastu inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky, v prípade zmien súvisiacich právnych predpisov alebo z vážnych objektívnych dôvodov. O týchto zmenách 
je poisťovateľ povinný poistníka vopred písomne informovať s uvedením dôvodov týchto zmien. Zmena sa uskutoční aktualizáciou alebo vydaním nového Prehľadu poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej 
internetovej stránke po splnení informačnej povinnosti poisťovateľa podľa prechádzajúcej vety.

Upozornenie:
Podľa § 792a ods. 5 Občianskeho zákonníka ak poisťovňa poskytne údaje týkajúce sa možných platieb nad rámec dohodnutých platieb podľa poistnej zmluvy, poisťovňa je povinná poskytnúť Vám, vzorový prepočet, 
pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny iných častí výpočtu vypočíta s tromi rôznymi úrokovými sadzbami.

Informácie o investičnom riziku
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Informácie o podmienkach a spôsobe stanovenia odkupnej hodnoty pri odkupe alebo čiastočnom odkupe
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané investičné životné poistenie, vzniká nárok na výplatu odkupnej hodnoty poistenia z tohto poistenia v súlade s ustanoveniami o zániku v OPP IŽP a v súlade s ustanoveniami  
v ZD pre životné poistenie Dynamik Ž (ZD Dynamik Ž 2016.1) čl. 6 Odkupná hodnota a čl. 7 Zánik poistenia.
Výška odkupnej hodnoty poistenia (O) sa určí ako: O = HPJ – OP – DP + P, kde:
HPJ  – hodnota podielových jednotiek a hodnota mimoriadnych podielových jednotiek investičného životného poistenia ku dňu účinnosti zániku poistenia podľa zásad stanovených poisťovateľom 
OP  – odkupný poplatok
DP – prípadný nedoplatok na poistnej zmluve za ostatné poistenia (okrem investičného životného poistenia)
P – prípadný preplatok na zmluve
Výška odkupného poplatku v jednotlivých rokoch trvania poistenia je uvedená v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia. Odkupný poplatok je stanovený ako percento z hodnoty podielových 
jednotiek.
Po splnení podmienok nároku na odkupnú hodnotu, má poistník právo kedykoľvek požiadať o spätné odkúpenie časti podielových jednotiek s výplatou čiastočnej odkupnej hodnoty. Poisťovateľ si vyhradzuje právo 
žiadosť o výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty zamietnuť, alebo navrhnúť podmienky, za ktorých je možné výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty povoliť v zmysle parametrov uvedených v Prehľade poplatkov. Poisťovateľ 
môže stanoviť v Prehľade poplatkov parametre pre počet a pre minimálnu a maximálnu výšku čiastočnej odkupnej hodnoty. Poisťovateľ má právo v prípade výplaty čiastočnej odkupnej hodnoty znížiť poistnú sumu 
alebo preskúmať zdravotný stav poisteného a podľa poistno-technických zásad príslušne zvyšovať rizikové poistné a to v prípade dohodnutého variantu plnenia podľa čl. 3 OPP IŽP. Poistník má právo kedykoľvek 
počas trvania poistenia požiadať o spätné odkúpenie časti alebo všetkých mimoriadnych podielových jednotiek. Za vykonanie čiastočného odkupu má poisťovateľ právo na odkupný poplatok a nákladovú položku za 
realizáciu výplaty podľa aktuálne platného Prehľadu poplatkov.

Popis poplatkov alebo iných nákladov, ktoré  platí klient, sú zahrnuté v poistnom a znižuje sa nimi hodnota investície
Všeobecné nákladové položky súvisiace s investičnou činnosťou poisťovne vo výške rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou, Nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia, 
platobným stykom a párovaním platieb na individuálne zmluvy, Nákladová položka súvisiaca s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa pre daného poisteného, Odkupný poplatok stanovený ako percento z hodnoty 
podielových jednotiek. 
Podrobný a kompletný prehľad poplatkov a nákladov sa nachádza v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia.

Periodicita a forma zasielania výpisu o stave poistenia
Klient je informovaný o stave poistenia pravidelne, prostredníctvom listu Stav osobného účtu poistníka, ktorý je posielaný raz ročne k výročnému dňu poistenia.

Spôsob sprístupňovania informácií o aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov
Klient je informovaný o stave účtu poistníka, počte podielových jednotiek a cene podielových jednotiek prostredníctvom listu Stav osobného účtu poistníka. Zároveň sa na stránke www.generali.sk nachádzajú 
informácie o výkonnosti jednotlivých fondov.

Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná napríklad písomne (na adresu 
sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky. Zo sťažnosti 
musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná. Poisťovateľ písomne 
poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.  
V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu
Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa  spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. 
z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Všeobecné informácie o daňových povinnostiach sa nachádzajú v Informáciách pre klienta.

Informácie o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa
www.generali.sk

Poistné riziká - 
doplnkové

Medicínska 
asistencia (MA)

Popis poistného produktu a spôsob určenia a výšky poistného plnenia

Ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové medicínska asistencia (MA)  
a ak dôjde počas poistenia k poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie  
vo forme zabezpečenia služieb. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je 
uvedený v OPP pre poistenie medicínskej asistencie (OPP MA 2012.1), čl. 5 Poistné 
plnenie.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť

Spôsoby zániku poistnej zmluvy

Ak je v poistnej zmluve uzavreté 
poistné riziko – doplnkové medicínska 
asistencia (MA) môže poistenie 
zaniknúť aj v prípadoch uvedených 
v OPP pre poistenie medicínskej 
asistencie (OPP MA 2012.1), čl. 8 
Zánik poistenia.

  Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

  Upozornenie poistníka

Podľa § 802a OZ v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy od tejto 
zmluvy odstúpiť. Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a OZ, vráti poisťovateľ osobe, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od 
odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil a náklady v zmysle bodu 13.3. VPP pre poistenie osôb (2016.1). Ak náklady a poskytnuté poistné plnenie presahujú 
výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila zmluvu alebo poistený, poisťovateľovi tento rozdiel. Prejav vôle – odstúpenie od poistnej zmluvy osoby, ktorá s poisťovateľom uzatvorila 
poistnú zmluvu, je potrebné doručiť v písomnej forme na adresu poisťovateľa najneskôr v lehote stanovenej v § 802a OZ.
Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a 
osobitných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Poistník podpisom poistnej zmluvy 
potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom znení.

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov. 
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Oceňovacia tabuľka B 
Trvalé následky úrazu

Položky pre jednotlivé diagnózy priraďuje likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných znalostí, skúseností  
s vybavovaním poistných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia.

 ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV 
560 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2 0 - 5
561 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 6 - 15
562 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2 16 - 25

563
 Ľahké objektívne príznaky alebo lekár. pozorovaním zistené subjektívnych ťažkosti  

 bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa  
5 - 20

564 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa  20 - 100
565 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním  0 - 0

566
 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela  

 bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - ľahkého stupňa  
0 - 5

567
 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela  

 bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - stredného stupňa  
6 - 10

568
 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela  

 bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - ťažkého stupňa  
11 - 15

569 Traumatická porucha tvárového nervu - ľahkého stupňa  0 - 10
570 Traumatická porucha tvárového nervu - ťažkého stupňa  11 - 30
571 Traumatické poškodenie trojklaného nervu - podľa stupňa  0 - 15
572 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ľahkého stupňa  0 - 10
573 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - stredného stupňa  11 - 20
574 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ťažkého stupňa  21 - 35
575 Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej - likvororea  0 - 30
990 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu minimálne 6 cm2 40 - 40
991 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2 20 - 20
992 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu menšia ako 3 cm2 10 - 10
993 Odstránenie dolnej čeluste  100 - 100
994 Čiastočné odstránenie dolnej čeluste alebo celého zdvíhača alebo polovice čelustnej kosti  40 - 40
995 Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vpravo  20 - 20
996 Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vľavo  15 - 15
576 Neurčené  0 - 0
577 Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prekážky, s funkčne významnou poruchou priechodností  0 - 10
578 Strata celého nosa, bez porúch dýchania  0 - 20
579 Strata celého nosa, s poruchou dýchania  25 - 25
960 Strata hrotu nosa  8 - 8
580 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní  alebo popálení  0 - 10
581 Perforácia nosovej priehradky  5 - 5
582 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších  nosových dutín  0 - 10
583 Strata čuchu -podľa rozsahu  0 - 10
 OČI ALEBO ZRAK * 
 Poznámka:  
 Pri úplnej state zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť na jednom oku viac ako 35%, na druhom oku viac ako 65%  
 (ktorú utrpel poistený v dobe trvania poistenia, v prípade, že poistený trpel pred úrazom slepotou na druhé oko) a na oboch  
 očiach viac ako 100%. 

584
 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti  

 sa hodnotia podľa pomocnej tabuľku č. 1  
0 - 0

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie
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(v %)
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585 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5 %  5 - 5

586
 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky  

 aspoň 4 hodiny denne  
15 - 15

587
 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky  

 menej než 4 hodiny denne  
18 - 18

588 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej  šošovky  25 - 25
589 Strata šošovky oboch očí - vč. poruchy akomodácie,  ak zraková ostrosť s afakciou nie je horšia než 6/12  15 - 15
 Poznámka: 
 Ak je horšie, stanoví sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočíta sa 10% na obtiaže z nosenia afakickej korekcie.
590 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa  0 - 25
591 Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2  0 - 0
592 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3  0 - 0
593 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku  5 - 5
594 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach  10 - 10
595 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku  5 - 5
596 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach  10 - 10
597 Rozšírenie a ochrnutie zrenice - vidiaceho oka - podľa stupňa  0 - 5

598
 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, 

 pokiaľ nekryje zrenicu pre každé oko 5 %  
5 - 5

599 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná  0 - 5
600 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná  6 - 8
601 Lagoftalmus posttraumatický, operačne  nekorigovateľné jednostranný  0 - 10
602 Lagoftalmus posttraumatický, operačne  nekorigovateľný obojstranný  11 - 15
603 Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná  0 - 25
604 Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná  26 - 60
961 Poúrazová glaukóm   10 - 10
962 Úplná strata jedného oka  40 - 40
 UŠI ALEBO SLUCH 
605 Strata jednej ušnice  10 - 10
606 Strata oboch ušníc  15 - 15
607 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej  sekundárnej infekcie  0 - 5
608 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, slizničný  10 - 10
609 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, s tvorbou cholesteatomu  20 - 20
610 Deformácia ušnice  0 - 10
611 Nahluchlosť jednostranná - ľahkého stupňa  0 - 2
612 Nahluchlosť jednostranná - stredného stupňa  2 - 5
613 Nahluchlosť jednostranná - ťažkého stupňa  6 - 12
614 Nahluchlosť obojstranná - ľahkého stupňa  0 - 10
615 Nahluchlosť obojstranná - stredného stupňa  11 - 20
616 Nahluchlosť obojstranná - ťažkého stupňa  21 - 30
617 Strata sluchu jedného ucha  15 - 15
618 Strata sluchu druhého ucha  25 - 25
619 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu  60 - 60
620 Porucha labyrintu, jednostranná, podľa stupňa  0 - 20
621 Porucha labyrintu, obojstranná, podľa stupňa  21 - 40
 POŠKODENIE CHRUPU 
 Poznámka: 
 Poisťovňa poskytuje plnenie za stratu zubov alebo ich častí len následkom pôsobenia vonkajšieho násilia. 
622 Za stratu jedného zuba  1 - 1
623 Za stratu každého ďalšieho zuba - 1 %  1 - 1
624 Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba  0,5 - 0,5

625
 Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných - mliečnych zubov,  

 za každý poškodený stály zub - 1 %  
0 - 0

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie

od
(v %) - do

(v %)
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626
 Za obrúsenie pilierových zubov pod korunkou fixných   náhrad alebo sponových zubov umelých náhrad  

 za každý stratený zub 0.5 %  
0 - 0

627 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubov a dočasných - mliečnych zubov  0 - 0
 JAZYK 

628
 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami,  

 len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov 0633 - 0636  
15 - 15

629 Strata chuti, podľa rozsahu  0 - 5
 ÚRAZY KRKU * 
630 Zúženie hrtana alebo priedušnice - ľahkého stupňa  0 - 15
631 Zúženie hrtana alebo priedušnice - stredného stupňa  16 - 30
632 Zúženie hrtana alebo priedušnice - ťažkého stupňa  31 - 60
633 Poúrazové poruchy hlasu  0 - 20
634 Strata hlasu - afónia  25 - 25
635 Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov  0 - 30
636 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov  10 - 20
637 Stav po tracheotómii, s trvale zavedenou kanylou  50 - 50
 ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA 
638 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ľahkého stupňa  0 - 10
639 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - stredného stupňa  11 - 20
640 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ťažkého stupňa  21 - 30
641 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - jednostranné  15 - 40
642 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - obojstranné  25 - 100
643 Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené podľa stupňa porušenia  funkcie  10 - 100
644 Fistula pažeráka  30 - 30
645 Poúrazové zúženie pažeráka - ľahkého stupňa  0 - 10
646 Poúrazové zúženie pažeráka - stredného stupňa  11 - 30
647 Poúrazové zúženie pažeráka - ťažkého stupňa  31 - 60
 ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV 
648 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením  brušného listu  0 - 25
649 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa  poruchy  0 - 80
650 Strata sleziny  15 - 15
651 Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie  0 - 15
652 Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí  30 - 60
653 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná  0 - 20
654 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná  60 - 60
655 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ľahkého stupňa  0 - 10
656 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - stredného stupňa  11 - 20
657 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ťažkého stupňa  21 - 50
 ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV *  
658 Strata jednej obličky  30 - 30
659 Strata časti obličky podľa stupňa poruchy funkcie  0 - 25
997 Úplná strata oboch obličiek  100 - 100
660 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - ľahkého stupňa  0 - 10
661 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - stredného stupňa  11 - 20
662 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, včítane druhotnej infekcie - ťažkého stupňa  21 - 40
663 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry  5 - 5
664 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie   obličiek  15 - 50
665 Hydrokéla  5 - 5
666 Strata jedného semenníka - pri kryptorchyzme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov  10 - 10
667 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov  35 - 35
668 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov  20 - 20
669 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov  10 - 10

Položka Názov
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 Poznámka: 
 Pri strate potencie je nutné neurologické vyšetrenie, či boli porušené príslušné nervové centrá. 
670 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov  21 - 40
671 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov  11 - 20
672 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov  0 - 10
673 Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov  10 - 50
 ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY *  
674 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ľahkého stupňa  0 - 10
675 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - stredného stupňa  11 - 15
676 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ťažkého stupňa  16 - 30

677
 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien  

 a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ľahkého stupňa  
0 - 20

678
 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien  

 a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - stredného stupňa  
21 - 35

679
 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien  

 a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ťažkého stupňa  
36 - 100

 ÚRAZY PANVY 

682
 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca  

 s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  končatín u žien do 45 rokov  
30 - 65

683
 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca  

 s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  končatín u žien nad 45 rokov  
15 - 50

684
 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca  

 s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  končatín u mužov  
15 - 50

 ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN 
 Poznámka: 
 Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravorukých. Pri ľavorukých platí hodnotenie opačne. 
963 Endoprotéza drobných kĺbov hornej končatiny  3 - 3
964 Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk  100 - 100
965 Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vpravo  50 - 50
966 Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vľavo  40 - 40
967 Úplné ochrnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vpravo  65 - 65
968 Úplné ochrnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vľavo  55 - 55
 RAMENO + LAKEŤ ALEBO OBLASŤ MEDZI RAMENOM A LAKŤOM *   
685 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom -vpravo  70 - 70
686 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo  60 - 60

687
 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia,  

 addukcia alebo postavenia im blízke - vpravo  
35 - 35

688
 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia,  

 addukcia alebo postavenia im blízke - vľavo  
30 - 30

689
 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50°až 70°,  

 predpaženie 40°až 45°, vnút.rotácia 20° - vpravo  
30 - 30

690
 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50° až 70°,  

 predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20°- vľavo  
25 - 25

691
 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné  

 nad 135° - vpravo  
5 - 5

692
 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné  

 nad 135° - vľavo  
4 - 4

693 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° - vpravo  10 - 10
694 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° vľavo  8 - 8
695 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením do 90° - vpravo  15 - 15
696 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením - do 90° vľavo  10 - 10
 Poznámka: 
 Pri obmedzení pohyblivosti ram.kĺbu ľah., stred. alebo ťažk.stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných  
 pohybov hodnotenie  zvyšuje o 1/3 
698 Pakĺb ramennej kosti - vpravo  35 - 35

Položka Názov

Percentuálne 
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699 Pakĺb ramennej kosti - vľavo  30 - 30

700
 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných  

 na liečenie následkov úrazu - vpravo  
0 - 25

701
 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných  

 na liečenie následkov úrazu - vľavo  
0 - 20

702 Habituálne vykĺbenie ramena vpravo  0 - 20
703 Habituálne vykĺbenie ramena vľavo  0 - 15
704 Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vpravo  3 - 3
705 Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vľavo  2,5 - 2,5
706 Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vpravo  6 - 6
707 Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vľavo  5 - 5
708 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu.  0 - 0

709
 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného  

 a lakťového kĺbu - vpravo  
3 - 3

710
 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného  

 a lakťového kĺbu - vľavo  
2,5 - 2,5

 LAKEŤ A PREDLAKTIE

711
 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie  

 a postavenie im blízke - vpravo  
25 - 25

712
 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie  

 a postavenie im blízke - vľavo  20 - 20

713
 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení  alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie  

 v uhle 90° až 95° - vpravo  
20 - 20

714
 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení  alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie  

 v uhle 90° až 95° - vľavo  
15 - 15

715 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého  stupňa vpravo  0 - 6
716 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého  stupňa vľavo  0 - 5
717 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného  stupňa vpravo  7 - 12
718 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného  stupňa vľavo  6 - 10
719 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého  stupňa vpravo  13 - 18
720 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého  stupňa vľavo  11 - 15

721
 Úplná meravosť radioulnárnych kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlaktia  

 v nepriaznivom postavení alebo v postaveniu jemu blíz. - vpravo  
0 - 15

722
 Úplná meravosť rádioulnárných kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlakt. 

 v nepriazniv.postavení alebo v post.jemu blíz. - vľavo  
0 - 13

723
 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie  

 alebo ľahkápronácia -   vpravo  
0 - 13

724
 Úplná meravosť radiulnárnych kĺbov v priaznivom postavení-stredné postavenie  

 alebo ľahká pronácia -    vľavo  
0 - 11

725 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predľaktia - ľahkého stupňa vpravo  0 - 5
726 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa vľavo  0 - 4
727 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vpravo  6 - 10
728 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vľavo  5 - 8
729 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vpravo  11 - 15
730 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vľavo  9 - 13
731 Pakĺb oboch kostí predlaktia - vpravo  35 - 35
732 Pakĺb oboch kostí predlaktia - vľavo  30 - 30
733 Pakĺb vretennej kosti - vpravo  25 - 25
734 Pakĺb vretennej kosti - vľavo  20 - 20
735 Pakĺb lakťovej kosti - vpravo  20 - 20
736 Pakĺb lakťovej kosti - vľavo  15 - 15

737
 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach  

 alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč.následkov úrazu - vpravo  
25 - 25

738
 Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia len po otvorených zraneniach  

 alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu - vľavo  
20 - 20
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739 Kývavý lakťový kĺb - vpravo  0 - 15
740 Kývavý lakťový kĺb - vľavo  0 - 13
741 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo  65 - 65
742 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo  55 - 55
969 Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vpravo  40 - 40
970 Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vľavo  30 - 30
971 Úplné ochrnutie nervus medianus, vpravo  45 - 45
972 Úplné ochrnutie nervus medianus, vľavo  35 - 35
973 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vpravo  40 - 40
974 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vľavo  35 - 35
975 Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vpravo  30 - 30
976 Úplné ochrnutie nervus radialils predlaktia, vľavo  25 - 25
981 Totálna endoprotéza lakťového kĺbu  10 - 10
 ZÁPÄSTIE 
743 Strata ruky v zápästí - vpravo  60 - 60
744 Strata ruky v zápästí - vľavo  50 - 50
745 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vpravo  50 - 50
746 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vľavo  42 - 42
747 Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprtsných  kostí - vpravo  45 - 45
748 Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprstných  kostí - vľavo  35 - 35

749
 Úplná meravosť v zápästí v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých-úplné spakručné  

 alebo dlaňové ohnutie ruky - vpravo  
0 - 25

750
 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych-úplné spakručné  

 alebo dlaňové ohnutie ruky - vľavo  
0 - 20

751 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vpravo  15 - 15
752 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vľavo  12,5 - 12,5
753 Úplná meravosť zápästia v priznivom postavení, chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vpravo  0 - 20
754 Úplna meravosť zápästia v priaznivom postavení chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vľavo  0 - 15
755 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo  15 - 15
756 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo  13 - 13
757 Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vpravo  0 - 5
758 Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vľavo  0 - 4
759 Viklavosť zápästia - stredného stupňa vpravo  6 - 10
760 Viklavosť zápästia - stredného stupňa vľavo  5 - 8
761 Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vpravo  11 - 12
762 Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vľavo  9 - 10
763 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa  vpravo  0 - 6
764 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa  vľavo  0 - 5
765 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa  vpravo  7 - 12
766 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa  vľavo  6 - 10
767 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa  vpravo  13 - 20
768 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa  vľavo  11 - 17
977 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky, vpravo  20 - 20
978 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky , vľavo  15 - 15
979 Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vpravo  30 - 30
980 Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vľavo  25 - 25
 PALEC 
982 Strata časti koncového článku palca  4 - 4
769 Strata koncového článku palca, vpravo  10 - 10
770 Strata koncového článku palca, vľavo  10 - 10
771 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo  20 - 20
772 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo  12 - 12
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773 Strata oboch článkov palca, vpravo  18 - 18
774 Strata oboch článkov palca, vľavo  15 - 15
775 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriazni vom postavení, krajné ohnutie, vpravo  8 - 8
776 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení, krajné ohnutie, vľavo  7 - 7
777 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vpravo  7 - 7
778 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vľavo  6 - 6
779 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vpravo  6 - 6
780 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vľavo  5 - 5
781 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo  6 - 6
782 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo  5 - 5
783 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vpravo  9 - 9
784 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vľavo  7,5 - 7,5
785 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vpravo  6 - 6
786 Úplná meravosť karpometakarpalného kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vľavo  5 - 5

787
 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou,  

 okrem plnenia za poruchu funkcie - vpravo  
3 - 3

788
 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou,  

 okrem plnenia za poruchu funkcie - vľavo  
2,5 - 2,5

789 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vpravo  0 - 25
790 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vľavo  0 - 20
791 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa vpravo  0 - 2
792 Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa  vľavo  0 - 1,5
793 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vpravo  3 - 4
794 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vľavo  2 - 3
795 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vpravo  4,5 - 6
796 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vľavo  3,5 - 5
797 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vpravo  0 - 2
798 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vľavo  0 - 1,5
799 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vpravo  2 - 4
800 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vľavo  2 - 3
801 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vpravo  4,5 - 6
802 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vľavo  3,5 - 5
803 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vpravo  0 - 3
804 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vľavo  0 - 2,5
805 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vpravo  4 - 6
806 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vľavo  3 - 5
807 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vpravo  6,5 - 9
808 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vľavo  5,5 - 7,5
 UKAZOVÁK 
983 Strata časti koncového článku ukazováka  2 - 2
809 Strata koncového článku ukazováka, vpravo  5 - 5
810 Strata koncového článku ukazováka, vľavo  5 - 5
811 Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo  10 - 10
812 Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo  8 - 8
813 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo  10 - 10
814 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo  9 - 9
815 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo  12 - 12
816 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo  10 - 10
817 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo  10 - 10
818 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo  8 - 8
819 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo  15 - 15
820 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo  12,5 - 12,5
821 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo  4 - 4
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822 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo  3,5 - 3,5
823 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 2 do 3 cm, vpravo  6 - 6
824 Porucha uchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia dlane chýba cez 2 do 3 cm, vľavo  4 - 4
825 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 do 4 cm, vpravo  8 - 8
826 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 až 4 cm, vľavo  6 - 6
827 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo  10 - 10
828 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo  8 - 8

829
 Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka  

 pri neporušenej úchopovej funkcii - vpravo  
2,5 - 2,5

830
 Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka  

 pri neporušenej uchopovacej funkcii - vľavo  
2 - 2

831 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo  2,5 - 2,5
832 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo  2 - 2
 PROSTREDNÍK, PRSTENNÍK A MALÍČEK 
833 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo  7 - 7

834 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo  5 - 5

985 Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou  základného kĺbu  4 - 4

835 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo  5 - 5

836 Strata všetkých troch článkov prsta alebo obidvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo  4 - 4

984 Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov  1,5 - 1,5

837 Strata koncového článku jedného z prstov - prostredník, prstenník, alebo malíček / vpravo  3 - 3

838 Strata koncového článku z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček / vľavo  2,5 - 2,5

839
 Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - prostr., prsten., malíček v krajnom vystretí,  

 ohnutí - v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vpravo  
5 - 5

840
 Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - pros., prsten., malíček v krajnom vystretí,  

 ohnutí v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vľavo  
4 - 4

841 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 do 2 cm, vpravo  2 - 2

842 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo  1,5 - 1,5

843 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vpravo  3 - 3

844 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vľavo  2 - 2

845 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vpravo  5 - 5

846 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vľavo  4 - 4

847 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo  8 - 8

848 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo  6 - 6

849 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo  1 - 1

850 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo  0,5 - 0,5

851 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo  1,5 - 1,5

852 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo  1 - 1
 TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY 
853 Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo  0 - 30
854 Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo  0 - 25
855 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 0 - 45
856 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých  inervovaných svalov, vľavo  0 - 35
857 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo  0 - 35
858 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo  0 - 30
859 Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo  0 - 15
860 Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo  0 - 13
861 Traumatická porucha svalokožného nervu, vpravo  0 - 30
862 Traumatická porucha svalokožného nervu, vľavo  0 - 20
863 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 0 - 40
864 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo  0 - 30

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie

od
(v %) - do

(v %)
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865
 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia   

 a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo 
0 - 30

866
 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia  

 a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo  
0 - 25

867 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 0 - 30
868 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo  0 - 25
869 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo  0 - 15
870 Traumatická porucha distálbej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo  0 - 13
871 Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej spleti, vpravo  0 - 60
872 Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej splete, vľavo  0 - 50
 ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN 
986 Endoprotéza bedrového kĺbu  15 - 15
 STEHNO 
873 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom  70 - 70
874 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice  40 - 40
875 Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza, okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu  15 - 15

876
 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach  

 alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu  
25 - 25

877 Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm  1,5 - 1,5
878 Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 2 do 4 cm  2 - 4
879 Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 4 do 6 cm  5 - 11
880 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm  12 - 16

881
 Poúrazové deformity stehnovej kosti zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchylkou,  

 za každých 5° úchylky = 5 %  
5 - 5

 Poznámka:  
 Odchýlky cez 45° sa hodnotia ako strata DK. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčastne započítať relatívne skrátenie DK. 
 Odchýlky sa hodnotia až keď presahujú 5° (musia byť preukázané RTG). 

882
 Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné pritiahnutie  

 alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke.  
35 - 35

883
 Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení - ľahké odtiahnutie a základné postavenie  

 alebo nepatrné ohnutie  
25 - 25

884 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu -ľahkého stupňa  0 - 10
885 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - stredného stupňa  11 - 20
886 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ťažkého stupňa  21 - 30
 KOLENO 

887
 Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - úplné vystretie  

 alebo ohnutie nad uhol 20°  
25 - 25

888 Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ohnutie nad 30°  35 - 35
889 Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení  0 - 30
890 Poškodenie kolena - Endoprotéza v oblasti kolenného kĺb okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu  15 - 15
891 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ľahký stupeň  0 - 10
892 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - stredný stupeň  11 - 15
893 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ťažký stupeň  16 - 20
894 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného  postranného väzu  5 - 5
895 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného  skríženého väzu  0 - 15
896 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného i zadného skríženého väzu  0 - 25
 Poznámka: 
 TN po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku.

897
 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznak. poškodenia menisku ľahkého  

 a stredného stupňa, bez preukázaných blokád  
0 - 10

898
 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa  

 s preukázanými opakovanými blokádami  
11 - 15

899 Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu  0 - 5
900 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - podľa rozsahu vyňatých častí menisku  0 - 10

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie

od
(v %) - do

(v %)
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987 Trvalé následky po vybratí jabĺčka  10 - 10
988 Trvalé následky po operačnom vybratí častí jabĺčka  5 - 5
 PREDKOLENIE 
901 Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným  kolenom  50 - 50
902 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým  kolenným kĺbom  50 - 50
903 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  30 - 30

904
 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach  

 alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu  
20 - 20

905
 Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlom. v osovej  

 alebo rotačnej úchylke - úchylky musia byť preukáz. RTG, za každých 5° = 5%  
5 - 5

 Poznámka: 
 Odchýlky cez 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčasne počítať relatívne  
 skrátenie končatiny. 
906 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním  45 - 45
907 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka  25 - 25
908 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárrnej flexii  35 - 35
909 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním  20 - 20
910 Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení, dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexii  25 - 25
911 Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení  20 - 20
912 Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení -ohnutie do stupaje okolo 5°  18 - 18
913 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ľahký stupeň  0 - 5
914 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - stredný stupeň  6 - 10
915 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ťažký stupeň  11 - 15
916 Úplná strata pronácie a supinácie nohy  10 - 10
917 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy  0 - 6
918 Kývavosť členkového kĺbu  0 - 0
919 Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti predného väzu  0 - 12
920 Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti zadného väzu  0 - 20
921 Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy  0 - 15

922
 Chronický zápal kost. drene v obl. priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvor. zraneniach  

 a po oper. zákrokoch nevyhnut. pri liečení  následkov úrazu  
15 - 15

989 Úplné ochrnutie nervus peronaenus  30 - 30
 POŠKODENIE V OBLASTI NOHY 
923 Strata všetkých prstov nohy  13 - 13
924 Strata oboch článkov palca nohy  5 - 5
925 Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou  6 - 6
926 Strata koncového článku palca nohy  2 - 2
927 Strata iného prsta nohy vč. malíčka, za každý prst 2%  2 - 2
928 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou  4 - 4
929 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy  2 - 2
930 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy  5 - 5
931 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy  5 - 5
932 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca  nohy  0 - 2
933 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy  0 - 3
934 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1%  1 - 1
935 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej  končatine  0 - 15
936 Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch  dolných končatinách  16 - 30
937 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne  0 - 5
938 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na predkolení  0 - 3
 TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY 
939 Traumatická porucha sedacieho nervu  0 - 40
940 Traumatická porucha stehenného nervu  0 - 30

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie

od
(v %) - do

(v %)



11

941 Traumatická porucha zapchávajúceho nervu obturatorii  0 - 20
942 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov  0 - 30
943 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov  5 - 5
944 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov  0 - 25
945 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu  0 - 20
946 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu  0 - 15
947 Stav po vyňatí jabĺčka vč. vychudnutia a obmedzenia funkcie štvorhlavého stehenného svalu  10 - 10
 RÔZNE 
 „Rozsiahle plošné jazvy - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 15 % telesného povrchu.  
 Rozsiahle plošné jazvy vzbudzujúce súcit a odpor - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu  
 nad 45 cm2 telesného povrchu 
 - od  45 cm2 do 1 % povrchu tela.................2 % 949

 - od 1 % do 15 % povrchu tela....................10 % 
0 - 40

 
 - od 15 % do 40 % povrchu tela..................30 % 
 - nad 40 % povrchu tela.................................40 %“ 

Položka Názov

Percentuálne 
plnenie

od
(v %) - do

(v %)

*Ostatné druhy telesných poškodení, ktoré sa nehradia

• Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie 
do 45 cm2 telesného povrchu

• Pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 0601,0602 nie je 
možné súčasne hodnotiť podľa bodu 0598

• Pri trvalých následkoch Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632 
nie je možné súčasne hodnotiť Poúrazové poruchy hlasu až 
stav po tracheotómii 0633,0634,0635,0636,0637

• Pri hodnotení trvalých následkov podľa položiek od Poúrazove 
poruchy hlasu až Strata reči následkom poškodenia rečových 
ústrojov 0633,0634,0635,0636 nie je možné súčasne oceňovať 
podľa položiek Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632 alebo 
Stav po tracheotómii 0637

• Pri hodnotení trvalých následkov podľa položky Stav po 
tracheotómii 0637 nie je možné súčasne oceňovať podľa 
položky Zúženie hrtanu alebo priedušnice 0632 alebo podľa 
položiek Poúrazové poruchy hlasu až Sťaženie reči následkom 
poškodenia rečových ústrojov 0633,0634,0635,0636

• Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky podľa položiek 
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest 
včítane druhotnej infekcie ľahkého stupňa až ťažkého stupňa 
0660,0661,0662

• Ak sú hodnotené trvalé následky podľa položiek Strata 
mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 
rokov až Strata mužského pohlavného údu alebo závažne 
deformity nad 60 rokov 0670,0671,0672, nie je možné 
súčasne hodnotiť Stratu potencie podľa položiek strata oboch 
semenníkov alebo Strata potencie od 45 do 60 rokov až 
Strata oboch semenníkov alebo Strata potencie nad 60 rokov 
0667,0668,0669

• Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky podľa položiek 
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových 
plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej 
funkcie ľahkého až ťažkého stupňa 0677,0678,0679

• Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky úrazu podľa 
položiek Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti 
ľahkého až ťažkého stupňa 0674,0675,0676

• Plnenie trvalých následkov podľa položiek Habituálne vykĺbenie 
ramena vpravo, vľavo 0702,0703 vylučuje právo na plnenie za 
dobu nevyhnutného liečenia ďalších v ramennej kosti liečené 
konzervativne a operačne 0222,0223

• Pri strate koncového článku ukazováka nie je možné súčasne 
hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha 
uchopovej funkcie ukazováka do úplneho zovretia do dlane 
chýbaju 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Pri strate 2 článkov ukazováka nie je možné súčasne hodnotiť 
Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej 
funkcie ukazováka do úplneho zovretia do dlane chýbaju 1 až 
2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Poúrazové pigmentačné zmeny
• Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia
• Pri úplnej state zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť 

na jednom oku viac ako 25%, na druhom oku viac ako 75% 
a na oboch očiach viac ako 100%

• Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 0585,0593,0596,0601 
a 0602 sa však hodnotia nad touto hranicou Ak dojde k 
miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do 
otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri 
úraze, poistiteľ plní za celkovú dobu liečenia vrátane hnisania 
rany alebo vrátane nákazy tetanom 
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Pomocné tabuľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č.1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi.

Tabuľka č. 2: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa.

Tabuľka č. 3: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa.

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 65% a ak nastala úrazom slepota lepšieho 
oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedajúcu 65% invalidity a ak nastalo 
oslepnutia na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 35%.

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tom oku nastala úplná alebo praktická 
slepota alebo zúženie zorného poľa do 5o, odškodňuje sa vo výške 25%.

Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

 Hemianopsia  Percentá
 homonymná ľavostranná  45
 homonymná pravostranná  35
 binazálna  10
 bitemporálna  60
 horná obojstranná  10-15
 dolná obojstranná  30-50
 nazálna jednostranná  6
 jednostranná temporálna  15-20
 jednostranná horná  5-10
 jednostranná dolná  10-20
 kvadrantová nazálna horná  5
 kvadrantová nazálna dolná  6
 kvadrantová temporálna horná  6
 kvadrantová temporálna dolná  12

 6/6  6/9  6/12  6/15  6/18  6/24  6/30  6/36  6/60  3/60  1/60  0
 6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
 6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30
 6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
 6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
 6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
 6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
 6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
 6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
 6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
 3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
 1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100
 0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

Percentá plnenia telesných poškodení

Jedného oka  Oboch očí  Jedného oka
 rovnako   pri slepote druhého

 do 60o 0 10 40
 do 50o 5 25 50
 do 40o 10 35 60
 do 30o 15 50-45 70
 do 20o 20 56-55 70
 do 10o 23 100 100
 do 5o 25 100 100

Stupeň  zúženia


