Osobitné poistné podmienky pre doplnkové poistenie úmrtia (PU18), pre
doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PUK16)
a pre doplnkové poistenie úmrtia s dočasnou rentovou výplatou (URV)
1.
1.1

1.2

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 úmrtia (PU18); ďalej len PÚ,
pre Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PUK16); ďalej len PUK16 a pre Doplnkové poistenie úmrtia s dočasnou
rentovou výplatou (URV); ďalej len URV. Pre účely týchto OPP sa za Doplnkové poistenie považuje Doplnkové poistenie úmrtia (PU18),
Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PUK16) a Doplnkové poistenie úmrtia s dočasnou rentovou výplatou (URV).
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.

2.
2.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby.

3.
3.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti pre PU18 vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu pre doplnkové poistenie PU18 platnú
v čase vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti pre PUK16 vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu pre doplnkové poistenie PUK16
určenú podľa bodu 4.2 týchto OPP platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti pre URV začne vyplácať oprávneným osobám mesačnú rentu pre doplnkové poistenie URV
platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
3.3.1 Vyplácanie mesačnej renty začína prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala poistná udalosť.
3.3.2 Výplata mesačnej renty zaniká v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň výročia Doplnkového poistenia v roku, v ktorom
poistený dosiahne Výstupný vek pre dané Doplnkové poistenia.
3.3.3 Popri nároku na vyplácanie poistného plnenia zaniká povinnosť poistníka Hlavného poistenia platiť poistné za doplnkové poistenie URV, a to počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po vzniku poistnej udalosti.
Na poistné plnenie Doplnkového poistenia podľa týchto OPP sa vzťahujú Obmedzenia poistného plnenia podľa VPP.

3.2
3.3

3.4.
4.
4.1
4.2

4.3
5.
5.1
5.2
5.3

5.4

6.
6.1
6.2
6.3

Poistná suma
Poistná suma pre PU18 je dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistná suma pre PUK16 je poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve ku dňu začiatku doplnkového poistenia. Poistná suma bude
znižovaná o čiastku stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia PUK16. Znižovanie podľa prechádzajúcej vety bude vykonávané na každom výročí PUK16. Po znížení je poistná suma zaokrúhlená matematicky na celé € a je platná až do
nasledujúceho zníženia. Takáto zmena poistnej sumy nemá vplyv na výšku poistného. Na poistnú sumu sa nevťahuje akceptácia ochrany
pred inﬂáciou podľa VPP.
Poistná suma pre URV je mesačná renta, ktorá je dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistné plnenie v prípade úmrtia v dôsledku dopravnej nehody pre PU18 a pre URV
Ak má poistený dojednané doplnkové poistenie PU18 alebo URV a úmrtie poisteného nastalo v dôsledku dopravnej nehody, oprávnené
osoby majú, okrem nároku na poistné plnenie podľa článku 3, nárok aj na poistné plnenie podľa tohto bodu.
Pod úmrtím poisteného v dôsledku dopravnej nehody sa rozumie náhodná, náhla a neočakávaná udalosť v cestnej premávke, ktorá
nebola úmyselne spôsobená poisteným, a ktorej priamym dôsledkom bolo úmrtie poisteného.
Poisťovňa v prípade úmrtia poisteného v dôsledku dopravnej nehody vyplatí
a) pre dojednané doplnkové poistenie PU18 oprávneným osobám poistnú sumu pre doplnkové poistenie PU18 platnú v čase vzniku
poistnej udalosti, maximálne však do výšky 50 000 EUR,
b) pre dojednané doplnkové poistenie URV oprávneným osobám jednorazovú sumu vo výške 5 000 EUR.
V prípade, ak dôjde k obmedzeniu poistného plnenia podľa VPP pre poistnú udalosť úmrtie, oprávneným osobám nevznikne nárok na
poistné plnenie v prípade úmrtia v dôsledku dopravnej nehody pre PU18 a pre URV podľa tohto bodu.
Opcia pre Doplnkové poistenie úmrtia PU18
Opcia na navýšenie poistnej sumy bez skúmania zdravotného stavu je poskytovaná k doplnkovému poisteniu PU18 pre poisteného
k poistnej zmluve uzavretej so skúmaním zdravotného stavu podľa článku 8.1 a) VPP.
Ak sú splnené podmienky pre opciu uvedené v bode 6.7 týchto OPP, tak poistník môže so súhlasom poisteného požiadať o navýšenie
poistnej sumy v doplnkovom poistení PU18 a to bez skúmania zdravotného stavu poistenej osoby.
Opcia sa poskytuje na dobu 15 rokov od začiatku doplnkového poistenia PU18 deﬁnovaného vo VPP a maximálne do veku 50 rokov
poistenej osoby. Počas tohto obdobia môže poistník vykonať maximálne 3 opcie.
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6.4

6.5
6.6
6.7

6.8
6.9

Poistník, so súhlasom poistenej osoby, môže požiadať počas trvania platnosti opcie o navýšenie poistnej sumy pre nasledujúce udalosti,
ktoré preukáže uvedenými dokumentami:
a) svadba poistenej osoby, ktorá sa preukáže sobášnym listom,
b) narodenie dieťaťa poistenej osoby, ktoré sa preukáže rodným listom dieťaťa,
c) adopcia maloletého dieťaťa poistenou osobou, ktorá sa preukáže právoplatným rozhodnutím súdu o osvojení,
d) kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa preukáže kúpnou zmluvou a výpisom z katastra,
e) prvé zamestnanie, ktoré sa preukáže dokladom o ukončení štúdia a pracovnou zmluvou.
Maximálna výška navýšenia v prípade opcie je pre jednu udalosť deﬁnovanú v bodoch 6.4 a) až e) týchto OPP je 30 % z poistnej sumy
platnej v čase uzavretia doplnkového poistenia PU18, maximálne však 30 000 EUR.
Maximálne zvýšenie poistnej sumy celkovo pre všetky udalosti deﬁnované v bodoch 6.4 a) až e) týchto OPP je 100 % z poistnej sumy
platnej v čase uzavretia doplnkového poistenia PU18, maximálne však 60 000 EUR.
O opciu môže poistený požiadať písomne pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:
a) do 6 mesiacov od vzniku udalostí deﬁnovaných v bodoch 6.4 a) až e) týchto OPP,
b) preukázaním dokumentov uvedených v bodoch 6.4 a) až e),
c) žiadosť musí byť podaná počas doby platnosti opcie uvedenej v bode 6.3,
d) poistenému nebola priznaná invalidita, nemá podanú žiadosť na uplatnenie nároku na uznanie invalidity, ani nie je osobou so zdravotným postihnutím alebo iným ťažkým postihnutím,
e) od účinnosti vykonania posledného navýšenia poistnej sumy doplnkového poistenia PU18 v zmysle týchto OPP uplynulo minimálne
12 mesiacov.
Poistné po navýšení poistnej sumy doplnkového poistenia PU18 bude stanovené podľa platných zásad k dátumu navýšenia s ohľadom
na technický vek poisteného a s uplatnením prirážok k poistnému a obmedzení poistného plnenia platných v poistnej zmluve.
Nová výška poistnej sumy pre doplnkové poistenie PU18 po navýšení formou opcie je platná na základe písomného potvrdenia poisťovne o vykonaní tohto navýšenia od dátumu účinnosti uvedeného v tomto potvrdení.

7.

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely Doplnkového poistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje deň, kedy nastalo úmrtie poisteného.

8.
8.1
8.2

Zánik doplnkového poistenia
Pre doplnkové poistenie platia ustanovenia o Zániku Doplnkového poistenia deﬁnované vo VPP.
Zánik Doplnkového poistenia URV nemá vplyv na pokračovanie výplaty mesačnej renty z doplnkového poistenia URV.
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Osobitné poistné podmienky spoločné pre doplnkové poistenia
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

2.2

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.

3

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

