Osobitné poistné podmienky doplnkového poistenia prevzatia platenia
poistného v prípade invalidity (5PI) a doplnkového poistenia oslobodenia
od platenia poistného (OOPP)
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Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy a určujú práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovne pre doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade
invalidity (5PI); ďalej len 5PI a doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného (OOPP); ďalej len OOPP. Na účely týchto OPP sa za
Doplnkové poistenie považuje doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity (5PI), ako aj doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného (OOPP), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Doplnkové poistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného
poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Doplnkového poistenia spĺňa podmienky deﬁnované vo VPP a nie je invalidná podľa
aktuálne platných právnych predpisov o sociálnom poistení.
V prípade, že poistník a poistený Hlavného poistenia sú rozdielne osoby, tak poisteným výlučne pre Doplnkové poistenie môže byť aj
poistník, ak v čase uzatvorenia Doplnkového poistenia spĺňa nasledovné podmienky
a) dosiahol vek aspoň 18 rokov a najviac 55 rokov,
b) nie je invalidný podľa aktuálne platných právnych predpisov o sociálnom poistení.
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vydanie právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo iného relevantného orgánu verejnej moci Slovenskej
republiky o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poisteným v takom rozsahu, ktorým sa zakladá invalidita poisteného
(ďalej len „Miera poklesu“) v zmysle aktuálne platných právnych predpisov o sociálnom poistení (ďalej len „Rozhodnutie“), ak súčasne
a) Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
(i) počas poistnej doby Doplnkového poistenia,
(ii) pred dňom, v ktorom poistený dosiahol vek 62 rokov,
(iii) počas života poisteného.
b) Rozhodnutie určilo Mieru poklesu 70 percent a viac.
Deň vzniku poistnej udalosti je deň (uvedený v Rozhodnutí), od ktorého bol poistenému priznaný invalidný dôchodok.
Poisťovňa má právo prostredníctvom ňou určeného odborného lekára preskúmať, či Miera poklesu podľa Rozhodnutia zodpovedá zdravotnému stavu poisteného. Ak poisťovňa na základe tohto lekárskeho vyšetrenia zistí, že Miera poklesu podľa Rozhodnutia nezodpovedá
zdravotnému stavu poisteného, tak poisťovňa má právo rozhodnúť, že poistná udalosť nevznikla. Ak poisťovňa v prípade podľa predchádzajúcej vety už poskytla poistné plnenie alebo jeho časť, poisťovňa je oprávnená o vyplatenú čiastku znížiť Aktuálnu hodnotu osobného
konta, a to ku dňu prijatia predmetného rozhodnutia poisťovňou. O tejto skutočnosti bude poisťovňa poistníka a poisteného bez zbytočného odkladu informovať.
Pri oznámení vzniku poistnej udalosti je poistený povinný predložiť kópiu právoplatného Rozhodnutia, odborný posudok o invalidite
určujúci Mieru poklesu a na požiadanie poisťovne aj doklad preukazujúci vyplatenie invalidného dôchodku poistenému podľa aktuálne
platných právnych predpisov o sociálnom poistení za najviac 3 predchádzajúce mesiace.
Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti nariadiť poistenému lekársku prehliadku v zdravotnom zariadení určenom poisťovňou. V prípade, že poistený sa odmietne podrobiť tejto prehliadke, poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie.
Oprávnenia poisťovne podľa tohto článku môže poisťovňa využiť pri každej poistnej udalosti z Doplnkového poistenia.
Z Doplnkového poistenia je vylúčená Miera poklesu podľa Rozhodnutia, ak nastala v dôsledku ochorenia, poranenia, poškodenia zdravia
alebo neúplnej časti tela, ktorej funkčnosť alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne obmedzená, ak tento stav alebo ochorenie nastali pred
začiatkom Doplnkového poistenia.
V prípade zmeny legislatívy a/alebo zmeny postupov Sociálnej poisťovne pri určovaní Miery poklesu alebo na základe iných objektívnych
skutočností, ktoré podľa odborného a odôvodneného uváženia poisťovne budú mať významný dopad na určovanie Miery poklesu oproti
aktuálnym pravidlám a situácii v čase vzniku platnosti týchto OPP, má poisťovňa právo posudzovať Mieru poklesu výlučne na základe
lekárskeho vyšetrenia, ktoré vykoná odborný lekár určený poisťovňou podľa pravidiel a situácie aktuálnych v čase vzniku platnosti týchto
OPP a nebyť viazaná Rozhodnutiami.
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Poistné plnenie
Poistným plnením
a) pre 5PI je povinnosť poisťovne platiť za poistníka poistné Hlavného poistenia okrem extrapoistného,
b) pre OOPP je povinnosť poisťovne platiť za poistníka poistné Hlavného poistenia okrem extrapoistného a poistné všetkých doplnkových
poistení platných a účinných v deň vzniku poistnej udalosti.
Pre doplnkové poistenie 5PI zaniká povinnosť poistníka platiť poistné za Hlavné krytie a extrapoistné v prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti. Pre doplnkové poistenie OOPP zaniká povinnosť poistníka platiť poistné za Hlavné poistenie,
doplnkové poistenia a extrapoistné v prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti.
V prípade doplnkového poistenia 5PI v prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po dni nahlásenia poistnej udalosti podľa týchto OPP
zanikajú všetky dojednané doplnkové poistenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Poisťovňa preberá povinnosť platiť poistné podľa článku 4.1 týchto OPP na obdobie, ktoré
a) začína v prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti a
b) uplynie dvanásť mesiacov po dni ukončenia šetrenia poistnej udalosti.
Povinnosť poisťovne platiť poistné podľa tohto článku sa predlžuje vždy o ďalší rok, ak poistník alebo poistený preukáže pretrvávanie
stavu, ktorý viedol k poistnej udalosti podľa článku 3, a to najneskôr 30 dní pred uplynutím obdobia, počas ktorého prevzala poisťovňa
povinnosť platiť poistné. Ak poistník alebo poistený nepreukáže pretrvávanie stavu, ktorý viedol k poistnej udalosti podľa článku 3, poistníkovi opätovne, po uplynutí obdobia, počas ktorého prevzala poisťovňa povinnosť platiť poistné, vzniká povinnosť platiť poistné Hlavného
poistenia a pre OOPP aj doplnkového poistenia, a to až do opätovného preukázania pretrvávania stavu podľa článku 3. Pri preukazovaní
právoplatnosti Rozhodnutia podľa tohto ustanovenia je potrebné predložiť doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti.
Povinnosť poisťovne platiť poistné podľa tohto článku zaniká aj v nasledujúcich prípadoch
a) dňom zániku Hlavného poistenia, alebo
b) dňom výročia Hlavného poistenia, v ktorom poistený dosiahne vek 75 rokov, alebo
c) okamihom úmrtia poisteného.
Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Doplnkové poistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 rokov, ktorá začína
plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia deﬁnovaný vo VPP.
Ak počas čakacej doby vznikne poistná udalosť podľa článku 3 týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné
plnenie, Doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a poisťovňa v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené poistné za
Doplnkové poistenie.
Zánik doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch:
a) dňom nasledujúcim po dni vzniku poistnej udalosti, alebo
b) dňom, od ktorého bol poistenému priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
c) dňom, v ktorom poistený určený podľa bodu 2.2 týchto OPP prestal byť poistníkom.
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Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia
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Všeobecné ustanovenia
Tieto Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia (ďalej len „OPPS“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovne časť jej obsahu formou
úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre všetky doplnkové
poistenia. Za doplnkové poistenie sa považuje akékoľvek poistenie dojednané k Hlavnému poisteniu poistnou zmluvou alebo inou dohodou poisťovne a poistníka, a ktoré je bližšie deﬁnované v Osobitných poistných podmienkach vzťahujúce sa na dané doplnkové poistenie.
Na účely bodu 1. príslušných Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“) – Všeobecné ustanovenia sa za OPP považujú aj tieto
OPPS. Tieto OPPS dopĺňajú a/alebo menia Osobitné poistné podmienky vzťahujúce sa na dané doplnkové poistenie (ďalej len „OPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP, OPPS alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov
v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPPS a sú deﬁnované v OPP alebo VPP majú význam uvedený v OPP alebo VPP.
Tieto OPPS nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
Začiatok a výročie doplnkového poistenia
Ak deň začiatku Doplnkového poistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, považuje sa za prvý rok poistnej doby Doplnkového poistenia doba medzi začiatkom Doplnkového poistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia.
Začiatok Doplnkového poistenia je:
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak Doplnkové poistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Doplnkového poistenia, ak Doplnkové poistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; Doplnkové poistenie sa považuje za uzavreté akceptáciou návrhu Poistníka na
uzavretie Doplnkového poistenia zo strany Poisťovne.
Výročie Doplnkového poistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.

3.

Zánik Doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj v týchto prípadoch
a) dňom zániku Hlavného poistenia, pokiaľ Doplnkové poistenie nezanikne už skôr podľa ustanovení príslušných VPP alebo podľa OPP
pre dané doplnkové poistenie alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve, alebo
b) posledným dňom výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy
alebo jej dodatku o doplnkových poisteniach, alebo
c) dňom výročia Doplnkového poistenia v roku, v ktorom poistený dosiahne Výstupný vek pre dané Doplnkové poistenie uvedený
v Tabuľke vstupných a výstupných vekov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto OPPS, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného.

4.
4.1
4.2

Spoločné ustanovenia pre doplnkové poistenia
Z Doplnkového poistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
Ak sa na základe objektívnych skutočností, ktoré poisťovňa nezapríčinila alebo nemohla predvídať a ani odvrátiť (najmä štatistických
údajov), zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa príslušných OPP, alebo ak dôjde k zmene príslušnej
legislatívy priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcej výšku poistného, je poisťovňa oprávnená ku dňu výročia poistenia zvýšiť výšku poistného pre Doplnkové poistenie. Poisťovňa je povinná o zvýšení poistného písomne informovať poistníka minimálne 6 týždňov pred dňom
výročia poistenia, ku ktorému poistné zvyšuje. Poistník je oprávnený odmietnuť zvýšenie poistného písomným oznámením doručeným
poisťovni najneskôr do dňa výročia poistenia. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa tohto odseku, poisťovňa automaticky zníži poistnú sumu Doplnkového poistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného, pokiaľ poistník v písomnom
odmietnutí zvýšenia poistného neuvedie, že žiada vypovedať Doplnkové poistenie. V prípade žiadosti poistníka vypovedať Doplnkové
poistenie podľa predchádzajúcej vety, Doplnkové poistenie zaniká deň pred začiatkom poistného obdobia bezprostredne nasledujúceho
po dni doručenia výpovede poisťovni a poisťovňa nie je oprávnená si uplatňovať akýkoľvek poplatok za takýto úkon poistníka.
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Príloha č. 1 Tabuľka vstupných a výstupných vekov
Doplnkové poistenie
prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
oslobodenia od platenia poistného
invalidity s rentovou výplatou
invalidity s jednorazovou výplatou
invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
úmrtia
úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
úmrtia s dočasnou rentovou výplatou
pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu
úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody
trvalých následkov úrazu
trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
doby nevyhnutnej liečby úrazu
doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
operácie v dôsledku choroby
závažných chorôb II
závažných chorôb pre ženy
závažných chorôb pre mužov
najčastejších závažných chorôb
následkov závažných chorôb alebo úrazov
práceneschopnosti
hospitalizácie
závažných chorôb pre deti

Vstupný vek poisteného
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
16 až 55 rokov
6 až 70 rokov
16 až 70 rokov
16 až 70 rokov
16 až 60 rokov
16 až 57 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 60 rokov
6 mesiacov až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 57 rokov
16 až 55 rokov
6 mesiacov až 57 rokov
6 mesiacov až 15 rokov
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Výstupný vek poisteného
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 65 rokov
do veku 62 rokov
do veku 65 rokov
do veku 75 rokov
do veku 75 rokov
do veku 75 rokov
do veku 70 rokov
do veku 62 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 70 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 62 rokov
do veku 18 rokov

