Všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie
1.
1.1

Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP“) vydané AEGON Životná poisťovňa, a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo 3810/B (ďalej len „poisťovňa“) podľa Občianskeho zákonníka, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Spolu s poistnou
zmluvou určujú práva a povinnosti poisťovne na jednej strane a účastníkov poistenia na strane druhej pre poistenie podľa týchto VPP.
1.2 Poisťovňa je oprávnená okrem týchto VPP vydať podľa Občianskeho zákonníka aj osobitné poistné podmienky pre Hlavné poistenie
a/alebo doplnkové poistenia (ďalej len „OPP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, dopĺňajú a/alebo menia tieto VPP.
Spolu s poistnou zmluvou určujú práva a povinnosti poisťovne na jednej strane a účastníkov poistenia na strane druhej pre Hlavné
poistenie a/alebo doplnkové poistenia.
1.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo týchto VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov
v poradí uvedenom v tejto vete.
i Uvedené pravidlo sa uplatňuje v prípade, keď určitá záležitosť poistenia je upravená vo viacerých dokumentoch ako napríklad vo VPP
a OPP a v každom z nich inak. Vtedy platí úprava v OPP.
1.4 Pojmy, ktoré sú deﬁnované v týchto VPP alebo OPP majú význam aký je im priradený v slovníku týchto VPP alebo v slovníku OPP, inak
majú význam, ktorý im je bežne priradený. Pojmom, ktoré sú deﬁnované v právnych predpisoch, je priradený význam uvedený v právnom
predpise, pokiaľ nie je zadeﬁnovaný v týchto VPP alebo OPP.
1.5 Niektoré skutočnosti podľa týchto VPP alebo OPP poisťovňa oznamuje účastníkom zmluvného vzťahu zverejnením.
1.6 Každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument spolu so všetkými jeho prílohami, v znení dodatkov a iných zmien.
1.7 Tieto VPP nadobúdajú účinnosť od 1. marca 2018.
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Účastníci poistenia a identiﬁkácia
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Fyzická osoba musí byť
plne spôsobilá na právne úkony.
Poistený: fyzická osoba, ktorej život, zdravie alebo telesné poškodenie je predmetom poistenia, a ktorá je uvedená v poistnej zmluve
ako poistená osoba. Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzavretia Poistenia dosiahla Vstupný vek, ktorý je deﬁnovaný v Tabuľke
vstupných a výstupných vekov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto VPP.
Ak poistený a poistník sú rozdielne osoby, k uzavretiu a zmenám poistnej zmluvy je potrebný súhlas poisteného.
Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie. Oprávnená osoba môže byť
a) osoba uvedená v poistnej zmluve ako oprávnená osoba, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného, alebo
b) osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného a oprávnená osoba nie je
v poistnej zmluve určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, alebo
c) poistený, ak je poistná udalosť iná ako úmrtie poisteného, alebo
d) iná osoba, ktorá nadobudla právo na poistné plnenie na základe iných právnych skutočností.
Poisťovňa je povinná identiﬁkovať a overiť identiﬁkáciu účastníka poistenia na účely uzatvorenia poistných zmlúv, správy poistenia, ako
aj na ďalšie účely vyplývajúce z poistnej zmluvy a z právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť poisťovne (ďalej len „Obchody“).
Poisťovňa za podmienok ustanovených právnymi predpismi je oprávnená overiť identiﬁkáciu účastníka poistenia pri vykonávaní Obchodu
aj prostredníctvom jeho podpisového vzoru na poistnej zmluve. Ak má poisťovňa oprávnenú pochybnosť o zhodnosti podpisu účastníka
poistenia s jeho podpisovým vzorom, je oprávnená požadovať overenie jeho identiﬁkácie prostredníctvom tretej osoby.
Poisťovňa je oprávnená postupovať podľa ustanovení bodu 2.7 vyššie aj v prípadoch, pri ktorých plnenie z poistnej zmluvy dosiahne limit
stanovený poisťovňou. Aktuálnu výšku limitu poisťovňa oznamuje účastníkom poistenia zverejnením.
Slovník poistenia
Hlavné poistenie: Poistenie rizík životného poistenia (úmrtia alebo dožitia sa), ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez uzavretia
iných poistení.
Doplnkové poistenie: Poistenie úrazu, choroby alebo úmrtia, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému Hlavnému
poisteniu.
Úraz: Neočakávané, náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastných svalových síl, alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie plynov, pár,
žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) nezávisle od vôle poisteného, ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia alebo úmrtie poisteného. Za úraz sa nepovažuje poškodenie zdravia alebo úmrtie v dôsledku
a) podcenenia vplyvov vonkajšieho prostredia (napr. úpal alebo omrznutie v dôsledku podcenenia),
b) choroby z povolania,
c) samovraždy alebo pokusu o samovraždu, a sebapoškodzovania alebo pokusu o sebapoškodzovanie, a to ani v prípade, ak sa poistený
svojho konania dopustil pri poruche vedomia alebo mentálnej poruche,
d) telesného poškodenia vzniknutého v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien, ak boli prekročené limity deﬁnované v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.
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Poistná udalosť: Náhodná udalosť uvedená v OPP Hlavných poistení a doplnkových poistení.
Technický začiatok poistenia: Prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy.
Poistný rok, výročie poistenia: Poistný rok je 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v priebehu poistnej doby. Prvý poistný rok začína plynúť
odo dňa technického začiatku poistenia. Ďalšie poistné roky začínajú plynúť odo dňa výročia poistenia. Výročím poistenia je deň, ktorý sa
dňom a mesiacom zhoduje s technickým začiatkom poistenia. Koniec poistného roku je posledný deň 12. mesiaca poistného roku.
Príklad:
Dátum podpisu poistnej zmluvy: 21. 8. 2018
Technický začiatok poistenia: 1. 9. 2018
Poistná doba: Počet poistných rokov určených poistníkom pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistná doba začína plynúť od technického
začiatku poistenia.
Poistné obdobie: Obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).
Garantovaná poistná suma: Poistná suma pre Hlavné poistenie pre prípad úmrtia dohodnutá v poistnej zmluve, ak si poistník neuplatnil
nárok na výber z Aktuálnej hodnoty bežného poistného. V prípade uplatnenia nároku na výber zo strany poistníka sa poistná suma môže
meniť v závislosti od výšky realizovaných výberov a vývoja hodnoty ceny podielových jednotiek.
Vstupný vek: Vek poisteného určený pri uzavretí poistnej zmluvy ako rozdiel roku technického začiatku poistenia a roku narodenia
poisteného.
Aktuálny vek: Vek poisteného určený súčtom vstupného veku poisteného a počtom uplynutých celých poistných rokov ku dňu určenia
aktuálneho veku.
Osobné konto: Interný účet vedený poisťovňou určený najmä na evidenciu bežného poistného, mimoriadneho poistného, výnosov, poplatkov, výberov a čiastočných odkupov pre poistnú zmluvu. Na osobné konto sa vzťahujú pravidlá umiestňovania poistného.
Pravidlá umiestňovania poistného: Spôsob pripisovania poistného na osobné konto.
Aktuálna hodnota osobného konta: Hodnota osobného konta vyjadrená v € k rozhodujúcemu dňu.
Spoločný vek: Vek určený poisťovňou pre 2 poistených pre účely Hlavného poistenia.
Disponibilná hodnota osobného konta: Aktuálna hodnota osobného konta znížená o odkupný poplatok a prípadné splatné neuhradené poplatky. V prípade, že tento rozdiel bude záporný, bude disponibilná hodnota osobného konta považovaná za nulovú.
Dostatočnosť a nedostatočnosť hodnoty osobného konta: Hodnota osobného konta je dostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby je disponibilná hodnota osobného konta viac ako 0.
Hodnota osobného konta je nedostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby, klesne disponibilná hodnota osobného konta na
0. Informáciu o dostatočnosti alebo nedostatočnosti osobného konta poskytne poisťovňa na žiadosť poistníka.
Minimálna hodnota osobného konta a Odkupný poplatok: Hodnota osobného konta potrebná na zachovanie poistenia, ktorá predstavuje zároveň výšku odkupného poplatku. Minimálnu hodnotu osobného konta určujú OPP Hlavného poistenia.
Odkup: Nárok poistníka na vyplatenie sumy deﬁnovanej v OPP Hlavného poistenia za podmienok tam uvedených v prípade predčasného
zániku poistenia z iných dôvodov zániku ako poistnou udalosťou (uplynutím poistnej doby a smrti poisteného počas poistnej doby)
a odstúpením od poistnej zmluvy.
Čiastočný odkup: Nárok poistníka vyplývajúci z osobitných poistných podmienok na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty osobného konta.
Výber: Nárok poistníka na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty osobného konta za podmienok ustanovených v týchto VPP.
Počiatočné poplatky: Poplatky určené na úhradu nákladov súvisiacich s uzavretím poistenia, ktorých výška, splatnosť a doba ich uhrádzania je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Administratívne poplatky: Poplatky určené na úhradu administratívnych nákladov spojených so správou poistenia, ktorých výška,
splatnosť a doba ich uhrádzania je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Poplatky za správu aktív: Poplatky určené na úhradu nákladov spojených s investovaním, ktorých výška, splatnosť a doba uhrádzania
je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Rizikové poplatky: Poplatky určené na úhradu nákladov za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a doplnkových poistení, ktorých
výška je spravidla závislá od rizikových faktorov, veku poisteného, poistnej sumy, poistnej doby. Tieto poplatky tvoria súčasť bežného
poistného za dohodnuté poistné obdobie, ktoré poistník platí za Hlavné poistenie a doplnkové poistenia.
Doba platenia poistného: Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné za Hlavné poistenie a doplnkové poistenia. Doba platenia
poistného je zhodná s poistnou dobou, pokiaľ OPP Hlavných poistení a doplnkových poistení neurčujú inak.
Aktuálna hodnota mimoriadneho poistného: Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v € a vytvorená zaplatením mimoriadneho poistného, po zohľadnení výberov mimoriadneho poistného.
Aktuálna hodnota bežného poistného: Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v €, ktorá je rozdielom medzi aktuálnou
hodnotou osobného konta a aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného.
Suma mimoriadnych poistných: Suma všetkých mimoriadnych poistných, ktoré poistník zaplatil počas poistnej doby.
Rozhodujúci deň: Deň, ku ktorému poisťovňa určuje hodnoty alebo iné pre poistenie významné skutočnosti ako napríklad aktuálnu
hodnotu mimoriadneho poistného, aktuálnu hodnotu bežného poistného, sumu mimoriadnych poistných.
Zverejnenie: Sprístupnenie a oznámenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch poisťovne, na internetovej
stránke poisťovne v časti Zverejnenie alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia poisťovne, čím sa dokument alebo informácia
stávajú účinnými, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Bežné poistné: Poistné, ktoré je poistník povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie.
Mimoriadne poistné: Poistné, ktoré poistník môže zaplatiť kedykoľvek nad rámec bežného poistného, ak je to určené v OPP.
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3.34 Extrapoistné: Je súčasťou bežného poistného, ktorého výšku si poistník zvolí v poistnej zmluve a ktoré je povinný platiť spolu s poistným za Hlavné poistenie a doplnkové poistenia. Zvolenie a platenie extrapoistného nemá vplyv na výšku poistných súm Hlavného
poistenia ani doplnkových poistení.
3.35 Vojnová udalosť alebo iný vojnový čin: Rozumie sa najmä vojna (bez ohľadu na to, či bola vyhlásená alebo nie), hraničná roztržka,
povstanie, revolúcia, vzbura, protivládny puč alebo pokus o puč, obmedzený vojenský čin cudzej republiky (napr. iba letecký úder alebo
iba námorná akcia), útok komanda alebo teroristický čin.
3.36 Občianske nepokoje: Rozumie sa najmä nezákonná demonštrácia alebo nezákonný štrajk.
3.37 Hrubo nedbanlivé konanie alebo nekonanie účastníka poistenia: Takým konaním alebo nekonaním sa rozumie najmä požitie alkoholu; požitie narkotík, omamných, psychotropných alebo toxických látok; požitie liekov nepredpísaných lekárom, v nedoporučených alebo
v neprimeraných dávkach, alebo v rozpore s návodom na užívanie; riadenie motorového vozidla bez vodičského oprávnenia, pod vplyvom
alkoholu (aj v prípade odmietnutia skúšky na prítomnosť alkoholu v krvi) alebo v dôsledku porušenia dopravných predpisov; činnosť, pre
ktorú je potrebné v zmysle aktuálne platných právnych osobitné povolenie, pokiaľ táto činnosť bola vykonávaná bez tohto povolenia;
porušenie bezpečnostných predpisov poisteným; porušenie liečebného režimu poisteným.
3.38 Riziková skupina 1 – osoba vykonávajúca povolania s duševnou, resp. nemanuálnou činnosťou, alebo osoba vykonávajúca ľahkú manuálnu prácu rizikovo porovnateľnú s duševnou prácou alebo iné voľno-časové aktivity v zmysle poistných podmienok.
3.39 Riziková skupina 2 – osoba vykonávajúca manuálnu prácu s použitím ľahkej techniky alebo iné voľno-časové aktivity v zmysle poistných
podmienok.
3.40 Riziková skupina 3 – osoba vykonávajúca manuálnu prácu s použitím ťažkej techniky alebo prácu s použitím nebezpečných nástrojov,
materiálov, látok alebo osoba vykonávajúca prácu s použitím chemikálií alebo osoba vykonávajúca prácu vo výškach alebo prácu pod
zemou alebo pod vodou alebo iné voľno-časové aktivity v zmysle poistných podmienok.
3.41 Riziková skupina 4 – osoba vykonávajúca športovú činnosť profesionála.
3.42 Profesionál: Športovec, ktorý spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) jeho športová činnosť a s ňou súvisiaca činnosť je hlavným zdrojom príjmu alebo
b) sa zúčastňuje súťaží najvyššej kategórie v rámci Slovenska alebo
c) sa zúčastňuje najvyššej kategórie medzinárodných súťaží, resp. medzinárodných súťaží ako profesionál.
Profesionál patrí do rizikovej skupiny 1, alebo 3 podľa typu vykonávaného športu a pravidiel Poisťovne.
3.43 Voľno-časová aktivita: Aktivita poisteného, ktorá slúži na oddych, regeneráciu fyzických a psychických síl, na relaxáciu a zábavu alebo
výkon dobrovoľníckej činnosti (napríklad dobrovoľný hasič, poľovník, člen v dobrovoľníckom združení a iné).
3.44 Člen záchranného tímu: Člen záchrannej zložky, ktorého úlohou je: poskytnúť pri ohrození života, zdravia alebo majetku nevyhnutnú
pomoc neodkladne a bez omeškania; zabezpečiť záchranu života, zdravia a majetku občanov (napr. hasičský a záchranný zbor, záchranná zdravotná služba, horská záchranná služba, banská záchranná služba, závodné hasičské útvary alebo zbory, Červený kríž, iné
právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku, a iné).
3.45 Finančná inštitúcia: Finančná inštitúcia je banka, pobočka zahraničnej banky alebo veriteľ poskytujúci spotrebiteľské úvery podľa platných právnych predpisov.
3.46 Vinkulácia poistného plnenia: Obmedzenie dotknutého účastníka poistenia v disponovaní s právom na poistné alebo iné plnenie z poistnej zmluvy a viazanie výplaty tohto plnenia v prospech ﬁnančnej inštitúcie, ako aj viazanie vyplatenia poistného plnenia alebo iného
plnenia z poistenia podľa poistnej zmluvy dotknutému účastníkovi poistenia na písomný súhlas ﬁnančnej inštitúcie, v prospech ktorej je
vinkulácia zriadená.
3.47 Choroba (ochorenie): Patologická odchýlka od normálneho zdravotného stavu, pričom ide o zmenu fyzického a/alebo psychického
zdravia poisteného.
3.48 Politicky exponovaná osoba:
A. Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej sú alebo ktorej boli zverené významné verejné funkcie a zahŕňa:
hlava štátu, predseda vlády, minister, štátny tajomník alebo zástupca ministra, poslanec parlamentu alebo člen podobného legislatívneho orgánu, člen riadiaceho orgánu politickej strany, člen najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného justičného orgánu
vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorého sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo
rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d‘aff aires a vysoko postavený dôstojník ozbrojených síl, člen správneho, riadiaceho alebo
dozorného orgánu štátneho podniku, riaditeľ, zástupca riaditeľa, člen správnej rady alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej
v medzinárodnej organizácii.
B. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je: manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie
ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode A, deti politicky exponovanej osoby a ich manželov/manželky alebo osoby považované za rovnocenné s manželom/manželkou, rodič politicky exponovanej osoby.
C. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je spolu s politicky exponovanou osobou konečným
užívateľom výhod v súvislosti s právnickými osobami alebo právnymi štruktúrami, alebo ktorá má s touto osobou iné úzke obchodné vzťahy; ako aj fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickou osobou alebo právnou štruktúrou,
o ktorej je známe, že bola zriadená v prospech de facto politicky exponovanej osoby.
4.
4.1

Vznik a zánik poistnej zmluvy
Poistná zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania poisťovňou a poistníkom. Poisťovňa bez zbytočného odkladu vystaví a doručí poistníkovi potvrdenie o uzavretí poistenia - poistku.
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4.2

4.3

4.4

5.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

6.
6.1

6.2
7.

Poistnú zmluvu, prípadne jej časť, môže vypovedať poistník alebo poisťovňa, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 2 mesiacov odo dňa
jej uzavretia. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zaniká. Ak je dojednané bežné poistné, poistník je oprávnený
kedykoľvek vypovedať poistnú zmluvu ku koncu poistného obdobia, a to výpoveďou doručenou poisťovni aspoň šesť týždňov pred
uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zaniká aj uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na zaplatenie
dlžného poistného obsahujúcej upozornenie na zánik poistenia, ak poistné nebolo zaplatené pred doručením výzvy. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného.
V prípade, že na poistnej zmluve nie je uhradené bežné poistné a zároveň sa hodnota osobného konta blíži k nedostatočnosti, poistníkovi je zaslaná výzva na úhradu bežného poistného vo výške zabezpečujúcej dostatočnosť osobného konta. Poistná zmluva zaniká
uplynutím lehoty plynúcej odo dňa doručenia výzvy poisťovne, ak poistné nebolo zaplatené pred doručením výzvy.
Pri vedomom porušení povinností poistníka/poisteného odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa
dojednávaného poistenia môže poisťovňa od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrela. Odstúpením od poistnej zmluvy podľa tohto odseku sa poistná zmluva ruší od počiatku. Týmto nie je dotknuté právo
poisťovne na náhradu škody.
Začiatok a koniec poistenia
Poistenie začína dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy za predpokladu, že bolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie, inak až dňom nasledujúcim po dni zaplatenia poistného.
Poisťovňa poskytuje poistenie
a) odo dňa začiatku poistenia do dňa Technického začiatku poistenia v rozsahu rizika úmrtia poisteného následkom úrazu do výšky
poistnej sumy Hlavného poistenia,
b) odo dňa Technického začiatku poistenia v rozsahu všetkých poistení dojednaných v poistnej zmluve.
Poistenie končí v nasledujúcich prípadoch
a) úmrtím poisteného v priebehu poistnej doby,
b) uplynutím poistnej doby,
c) dňom zániku poistnej zmluvy,
d) dňom zániku poistenia na základe skutočnosti inej ako vyššie uvedenej.
V prípade zániku poistenia z iných dôvodov ako uplynutím poistnej doby, smrti poisteného počas poistnej doby a odstúpenia od poistnej
zmluvy vzniká poistníkovi nárok na výplatu Odkupu v zmysle OPP pre Hlavné poistenie.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka do 1 mesiaca od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie
celého zaplateného poistného.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka po uplynutí 1 mesiaca najneskôr pred uplynutím 2 mesiacov od uzavretia poistnej
zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie Disponibilnej hodnoty osobného konta.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poisťovne do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie
celého zaplateného poistného.
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.
Zánik Doplnkového poistenia
Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených v článku 5. týchto VPP aj v týchto prípadoch
a) dňom zániku Hlavného poistenia, pokiaľ Doplnkové poistenie nezanikne už skôr podľa ustanovení týchto 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 VPP, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného.
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8.
8.1

Posúdenie rizika
V závislosti od Hlavného poistenia a zvolených doplnkových poistení, výšky poistnej sumy pre jednotlivé poistenia a Vstupného veku
poisteného môže byť poistné krytie dojednané
a) so skúmaním zdravotného stavu poisteného na základe zdravotného dotazníka, alebo
b) bez skúmania zdravotného stavu poisteného.
Limity poistných súm sú uvedené v Tabuľke pre limity poistných súm pre uzavretie poistnej zmluvy bez skúmania zdravotného stavu,
ktoré tvoria Prílohu č. 2 týchto VPP.
V prípade, ak je poistná zmluva uzavretá so skúmaním zdravotného stavu podľa bodu 8.1 a), poisťovňa je oprávnená kedykoľvek počas
poistnej doby, a to najmä pri uzatváraní, pri zmene poistnej zmluvy a nahlásení poistnej udalosti v priebehu trvania poistenia a pri šetrení poistnej udalosti zisťovať a skúmať zdravotný stav poisteného, 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 poisťovňa sama určila. Skutočnosti, ktoré vyplynú zo zisťovania a skúmania zdravotného stavu
poisteného je poisťovňa oprávnená použiť na posúdenie rizika.
V prípade, ak je poistná zmluva uzavretá bez skúmania zdravotného stavu podľa bodu 8.1 b), poisťovňa je oprávnená pri šetrení poistnej
udalosti požadovať dokumenty potrebné k nahláseniu poistnej udalosti. Poisťovňa pre poistnú zmluvu uzavretú podľa bodu 8.1.b) neaplikuje obmedzenia poistného plnenia v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili alebo boli diagnostikované pred začiatkom
poistenia alebo úrazom, ktorý nastal pred začiatkom poistenia.
Poisťovňa je oprávnená zisťovať aj iné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie rizika. Ide najmä o vykonávané povolanie,
športovú aktivitu, voľno-časovú aktivitu poisteného, ﬁnančnú situáciu poistníka a poisteného. Tieto dokumenty, resp. vyhotovené kópie
dokumentov si poisťovňa ponecháva po dobu, po ktorú je povinná ich archivovať v zmysle platnej legislatívy.
Obmedzenia poistného plnenia sa uplatňujú podľa rizikovej skupiny, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, resp. dodatku k poistnej zmluve
na základe údajov, ktoré uviedol poistený pri uzatvorení, resp. zmene poistnej zmluvy. Aktuálne platný zoznam povolaní a voľno-časových aktivít zaradených do rizikových skupín je zverejnený na webovej stránke poisťovne.

8.2

8.3

8.4

8.5

9.
9.1

Fungovanie osobného konta a pravidlá umiestňovania poistného
Každé zaplatené poistné, bez ohľadu na jeho splatnosť, bude pripísané na Osobné konto nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bolo
pripísané na účet poisťovne.
Poisťovňa v posledný deň každého kalendárneho mesiaca pripisuje na Osobné konto investičný výnos z investovania prostriedkov Osobného konta.
Poisťovňa odpočítava poplatky z Osobného konta alebo zo zaplateného poistného.

9.2
9.3

10. Miesto, čas a spôsob platenia poistného
10.1 Poistné je platené bežne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že sa platí jednorazovo. Jednorazové poistné je splatné pri uzavretí
poistnej zmluvy. Bežné poistné za prvé Poistné obdobie je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, poistné za ďalšie Poistné obdobie je
splatné prvý deň Poistného obdobia.
i Dátum podpisu zmluvy je 21. 8. 2018, Technický začiatok poistenia je 1. 9. 2018 Poistné obdobie je mesačné (frekvencia platenia). Bežné
poistné za prvé poistné obdobie musí byť zaplatené k 21. 8. 2018. Poistné za druhé poistné obdobie musí byť zaplatené k 1. 10. 2019.
10.2 Poistné musí byť zaplatené riadne a včas. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je v dohodnutej výške pripísané na bankový účet poisťovne.
11. Vinkulácia poistného plnenia
11.1 Poistený, ktorý je zároveň poistníkom je oprávnený za účelom zabezpečenia pohľadávky z úveru poskytnutého Finančnou inštitúciou
vinkulovať poistné plnenie z poistnej zmluvy výlučne len so súhlasom poisťovne. Poistné plnenie je vinkulované v rozsahu v akom vyplýva z potvrdenej vinkulácie zo strany poisťovne ku dňu vzniku poistnej udalosti.
11.2 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté s Finančnou inštitúciou inak, je poistník oprávnený zmeniť alebo vypovedať poistenie len s predchádzajúcim písomným súhlasom Finančnej inštitúcie.
12.

Poplatky
Poplatky súvisiace s poistením sú deﬁnované v slovníku a v OPP.

13.
13.1
13.2
13.3

Prázdniny v platení poistného
Poistník môže prestať platiť poistné, ak je hodnota osobného konta po uplynutí 36 mesiacov od technického začiatku poistenia dostatočná.
Počas plynutia prázdnin v platení poistného poisťovňa odpočítava poplatky z Osobného konta.
V prípade, že hodnota Osobného konta sa stane nedostatočnou, poisťovňa pošle poistníkovi oznámenie o nedostatočnosti hodnoty
Osobného konta spolu s výzvou o nutnosti zaplatenia čiastky, ktorá opätovne zabezpečí dostatočnosť Osobného konta.

14. Ochrana pred inﬂáciou
14.1 V prípade platenia bežného poistného poisťovňa z dôvodu ochrany poistenia pred inﬂáciou, zvyšuje poistné sumy a poistné Hlavného
poistenia a doplnkových poistení ku každému výročiu poistenia.
i
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14.2 Poisťovňa písomne informuje poistníka o zvýšení poistných súm a poistného najneskôr 60 dní pred výročím poistenia.
14.3 Poisťovňa každoročne určí mieru zvýšenia na základe mesačných údajov Štatistického úradu SR. Podkladom je index zmeny spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Od tohto údaju sa poisťovňa môže odchýliť najviac o 5 percentuálnych bodov.
14.4 Poisťovňa zvyšuje poistné sumy pre Hlavné poistenie a doplnkové poistenia o stanovenú mieru zvýšenia. Na základe zvýšených poistných súm poisťovňa určí nové poistné.
14.5 Poistník má právo žiadať o ochranu pred inﬂáciou pri uzavretí poistnej zmluvy na celú poistnú dobu alebo kedykoľvek počas trvania
poistnej zmluvy. Ak poistník ochranu pred inﬂáciou neodmietne najneskôr 30 dní pred každým výročím poistenia, poistné sumy sa zvýšia
ku dňu výročia poistenia a poistník je povinný platiť zvýšené poistné odo dňa výročia poistenia.
Ochranu pred inﬂáciou môžete odmietnuť už pri podpise poistnej zmluvy. V opačnom prípade vám každý rok zašleme tzv. predvýročný
list, v ktorom vás budeme informovať o navrhovanej miere zvýšenia a vy sa môžete rozhodnúť, či ochranu pred inﬂáciou na ďalší poistný
rok prijmete alebo odmietnete.
14.6 Ochrana pred inﬂáciou končí dňom, ktorým poisťovňa prebrala na seba povinnosť platiť poistné podľa OPP. V prípade, že poistníkovi
opäť vznikne povinnosť platiť poistné, možnosť ochrany pred inﬂáciou sa obnovuje.
14.7 Poisťovňa neuplatňuje ochranu pred inﬂáciou v posledných 3 rokoch poistnej doby a v prípadoch určených v OPP.
14.8 Poisťovňa uplatňuje ochranu pred inﬂáciou pre doplnkové poistenia, pokiaľ nie je v OPP pre dané doplnkové poistenie uvedené inak.
15. Mimoriadne poistné
15.1 V priebehu poistnej doby poistník môže zaplatiť mimoriadne poistné.
15.2 Zaplatením mimoriadneho poistného nedochádza k zániku povinnosti poistníka platiť bežné poistné.
16.

Výber
Poistník nemá nárok na výber, môže si uplatniť nárok na odkup alebo čiastočný odkup za podmienok ustanovených v OPP pre hlavné
poistenie.

17. Hlásenie poistnej udalosti
17.1 Oprávnená osoba je povinná oznámiť poisťovni poistnú udalosť a preukázať, že poistnú udalosť nahlásila bez zbytočného odkladu. Pri
nahlásení poistnej udalosti je potrebné predložiť riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ a ostatné dokumenty zverejnené
na webovej stránke v sekcii Hlásenie poistnej udalosti, prípadne iné dokumenty, ktoré si Poisťovňa v prípade potreby vyžiada.
Podrobné informácie o spôsobe hlásenia poistných udalostí nájdete v sekcii Zákaznícky servis na www.aegon.sk.
17.2 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená oprávnenou osobou poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom
alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku musí byť úradne preložená do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
17.3 Náklady súvisiace s úradným overovaním dokumentov znáša oprávnená osoba.
18. Povinnosti poistníka a poisteného
18.1 Poistník a poistený sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu poskytnutých údajov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zmenu zdravotného stavu.
18.2 Ak oznámenie zmeny bude mať za následok zvýšenie alebo zníženie poistného rizika, poisťovňa má právo na zostávajúcu časť poistnej
doby alikvótne zvýšiť alebo znížiť poistné za doplnkové poistenie na úroveň zodpovedajúcu zmenenému riziku, o čom bude poisťovňa
poistníka písomne informovať. Ak poistník v lehote určenej poisťovňou odmietne zmenu poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej
vety, poisťovňa automaticky zmení poistnú sumu doplnkového poistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného, pokiaľ
poistník v písomnom odmietnutí zmeny poistného neuvedie, že žiada vypovedať doplnkové poistenie. V prípade žiadosti poistníka vypovedať doplnkové poistenie podľa predchádzajúcej vety, sa doplnkové poistenie zrušuje ku dňu doručenia výpovede poisťovni a poisťovňa
nie je oprávnená si uplatňovať akýkoľvek poplatok za takýto úkon poistníka.
18.3 Poistený je povinný v prípade úrazu alebo choroby, ktorá môže viesť k poistnej udalosti bezodkladne vyhľadať pomoc lekára, dodržiavať
liečebný režim, liečebné postupy stanovené lekárom, užívať lieky v predpísanej dávke podľa pokynov lekára a prispieť k zmierneniu
následkov choroby alebo úrazu.
18.4 Poistený je povinný zdržať sa hrubo-nedbanlivého konania.
18.5 V prípade potreby je zákonný zástupca maloletého povinný preukázať, že bol plne spôsobilý konať v mene maloletej osoby.
19. Obmedzenia poistného plnenia
19.1 Pokiaľ ďalej alebo v OPP nie je výslovne uvedené inak, v prípade poistnej udalosti úmrtie poisteného poisťovňa vyplatí pre Hlavné poistenie disponibilnú hodnotu osobného konta a pre doplnkové poistenia nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak k úmrtiu poisteného došlo:
a) následkom úmyselného konania účastníka poistenia zisteného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
b) následkom samovraždy poisteného zistenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, spáchanej počas
prvých 2 rokov poistnej doby plynúcich od Technického začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy pre Hlavné poistenie alebo začiatku
doplnkového poistenia. V prípade samovraždy poisteného spáchanej počas 2 rokov od zvýšenia poistnej sumy, poisťovňa vyplatí
poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením,
i
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19.2

19.3

19.4

19.5
19.6

c) následkom služby poisteného ako profesionálneho alebo povolaného vojaka v národných alebo v iných oﬁciálnych ozbrojených
silách v čase Vojnovej udalosti alebo iného vojnového činu, v čase mierových misií, ak k úmrtiu došlo do konca obdobia 2 rokov
plynúcich od Technického začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy pre Hlavné poistenie alebo začiatku doplnkového poistenia,
d) v priamej súvislosti s Občianskymi nepokojmi, Vojnovými udalosťami alebo inými vojnovými činmi.
Pokiaľ v týchto VPP alebo v OPP nie je výslovne uvedené inak, v prípade akejkoľvek poistnej udalosti poisteného s výnimkou úmrtia
nevyplatí pre doplnkové poistenie žiadne poistné plnenie, ak k poistnej udalosti poisteného s výnimkou úmrtia došlo:
a) následkom úmyselného konania účastníka poistenia zisteného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
b) následkom samovraždy poisteného zistenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, spáchanej počas
prvých 2 rokov poistnej doby plynúcich od začiatku doplnkového poistenia alebo pokusu o samovraždu. V prípade samovraždy poisteného spáchanej počas 2 rokov od zvýšenia poistnej sumy, poisťovňa vyplatí poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením,
c) následkom služby poisteného ako profesionálneho alebo povolaného vojaka v národných alebo v iných oﬁciálnych ozbrojených
silách v čase Vojnovej udalosti alebo iného vojnového činu, v čase mierových misií, ak k úmrtiu úrazom alebo k inej poistnej udalosti
ako úmrtie došlo do konca obdobia 2 rokov plynúcich od začiatku doplnkového poistenia podľa poistnej zmluvy,
d) v priamej alebo nepriamej súvislosti s Vojnovými udalosťami, alebo s inými vojnovými činmi alebo Občianskymi nepokojmi,
e) v priamej alebo nepriamej súvislosti s činmi, ktoré boli spáchané s použitím atómových, biologických alebo chemických zbraní, ako
aj s použitím rádioaktívnych, biologických alebo chemických látok , okrem lekársky predpísaného liečenia ožarovaním,
f) následkom prítomnosti poisteného vo vzdušných alebo suchozemských vozidlách alebo plavidlách s motorovým pohonom počas
jeho účasti na organizovaných súťažiach, alebo počas prípravy na takéto súťaže,
g) následkom športového lietania alebo iného lietania poisteného (najmä skok padákom, let rogalom, let balónom, paragliding), okrem
poistných udalostí vzniknutých počas leteckej cesty poisteného v rámci organizovanej leteckej dopravy alebo vyhliadkového letu,
h) následkom akejkoľvek športovej činnosti, ktorú poistený vykonával ako Profesionál, okrem poistných udalostí vzniknutých počas
výkonu športovej činnosti, pre ktorú bol poistený zaradený do Rizikovej skupiny 4,
i) následkom akejkoľvek činnosti spojenej s vykonávaním extrémnych športov (napríklad akrobatické lyžovanie, extrémne lyžovanie,
skialpinizmus, bungee-jumping, horolezectvo, speleológia, rafting a rôzne iné) a bojových športov alebo umení (napríklad aikido,
karate, kickbox, box, kung-fu, taekwondo a iné),
j) následkom pracovných činností poisteného pod zemským povrchom, alebo pod vodou, okrem poistných udalostí vzniknutých počas
výkonu povolania poisteného, ktorý bol zaradený do Rizikovej skupiny 3 (napríklad zvárači pracujúci pod vodou, technickí potápači,
posádky ponoriek a iné),
k) následkom pracovných alebo športových činností poisteného súvisiacich s akrobaciou, krotením zvierat, kaskadérstvom,
l) následkom pracovných činností poisteného ako člena záchranných tímov počas ich zásahu alebo cvičení, okrem poistných udalostí,
vzniknutých počas výkonu povolania poisteného alebo počas Voľno-časovej aktivity poisteného (napríklad dobrovoľný hasič), ktorý
bol zaradený do Rizikovej skupiny 3,
m) následkom pracovných činností poisteného ako člena policajných alebo vojenských jednotiek počas zásahu alebo cvičenia, pracovných činností poisteného ako člena bezpečnostnej alebo strážnej služby, okrem poistných udalostí vzniknutých počas výkonu
povolania poisteného, ktorý bol zaradený do Rizikovej skupiny 3,
i Napríklad poistná udalosť (z doplnkového poistenia), ktorá nastane pri výkone povolania dopravného policajta, bude plnená, len ak
bol zaradený do rizikovej skupiny 3 a nebude plnená, ak bol zaradený v inej rizikovej skupine ako 3.
n) následkom manipulácie poisteného so zbraňami alebo výbušninami, alebo prístrojmi obsahujúcimi výbušniny, vrátane ich výroby, transportu alebo údržby v rámci jeho pracovných činností (najmä odmínovanie, zneškodňovanie munície, pyrotechnické práce),
okrem poistných udalostí, vzniknutých počas výkonu povolania poisteného, ktorý bol zaradený do Rizikovej skupiny 3.
Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie, ak bola poistná udalosť zapríčinená protiprávnym, úmyselným, hrubo nedbanlivým konaním alebo nekonaním účastníkov poistenia. Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie z Hlavného poistenia z dôvodov uvedených
v predchádzajúcej vete maximálne na výšku disponibilnej hodnoty osobného konta v zmysle ustanovení VPP.
V prípade, že poisťovňa odmietne poistné plnenie z poistnej zmluvy z dôvodu, že sa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou
je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka/poisteného nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, poisťovňa nevyplatí pre doplnkové poistenia žiadne poistné plnenie a pre Hlavné
poistenie pre ostatných poistených vyplatí disponibilnú hodnotu osobného konta v zmysle ustanovení VPP.
Poisťovňa je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poistníka/poisteného bolo určené nižšie poistné.
Poisťovňa je oprávnená primerane znížiť poistné plnenie, ak poistený poruší povinnosti uvedené v Občianskom zákonníku, týchto VPP,
alebo v príslušných OPP a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu poistnej udalosti.

20. Spoločné ustanovenia pre doplnkové poistenia
20.1 Z Doplnkového poistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
20.2 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
i
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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.
21. Spoločné ustanovenia
21.1 Poisťovňa vypláca poistné plnenia a iné výplaty znížené o daň v súlade s daňovými predpismi platnými v čase výplaty.
21.2 Práva a povinnosti účastníkov poistenia z poistnej zmluvy nie je možné previesť na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poisťovne.
21.3 Všetky oznámenia medzi účastníkmi poistenia a poisťovňou môžu byť doručované elektronickými prostriedkami (fax, e-mail alebo iný
elektronický prostriedok), službou krátkych textových správ (SMS), osobne, prostredníctvom sprostredkovateľa, kuriérskou službou,
poštovým doručovateľom alebo poštou. Oznámenia elektronickými prostriedkami a službou SMS sa nevzťahuje na oznámenia týkajúce
sa zmien a zániku poistnej zmluvy.
21.4 Dokumenty doručované faxom sa budú považovať za doručené v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 16:00 hod.
v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.
21.5 Dokumenty doručené e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami sa budú považovať za doručené v deň nasledujúci po dni ich
odoslania, pokiaľ nie je dôkaz o ich skoršom doručení.
21.6 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistením predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do slovenského jazyka na náklady účastníka poistenia.
21.7 Dohľad nad výkonom poisťovacej činnosti poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska.
21.8 Účelom vysvetlení a príkladov obsiahnutých v týchto VPP je výlučne prispieť k pochopeniu základných princípov poistenia Tieto vysvetlenia a príklady nie je možné považovať za záväzné výkladové pravidlá.
22. Záverečné ustanovenia
22.1 Pre všetky právne vzťahy, ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou platí právo Slovenskej republiky.
Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou patria do výlučnej právomoci sudov Slovenskej
republiky.
22.2 Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, oprávnená osoba sa nepodieľa na výnosoch poisťovne.
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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

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

Príloha č. 2 Tabuľka pre limity poistných súm pre uzavretie poistnej zmluvy bez skúmania zdravotného stavu
Poistenie
Maximálna poistná suma
Hlavné poistenie
1 000 €
Doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku úrazu
25 000 €
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu alebo
25 000 €
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym poistným plnením alebo
5 000 €
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu spolu s 5- násobkom poistnej sumy Doplnkového poistenia
25 000 €
trvalých následkov úrazu s progresívnym poistným plnením
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu alebo
10 €
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
10 €
Ak dôjde k úmrtiu hlavného poisteného v dôsledku choroby počas prvých 12 mesiacov od technického začiatku poistenia – poisťovňa vyplatí len aktuálnu hodnotu osobného konta (nie poistnú sumu).
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