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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ POISTENIE 
PRE PRÍPAD SMRTI, PRE PRÍPAD VÁŽNYCH CHORÔB A ÚRAZU č. 1000 

 
Pre životné poistenie pre prípad smrti, pre prípad vážnych chorôb a pre prípad času nevyhnutného liečenia úrazu, 

dojednávané spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , platia príslušné ustanovenia zákona. č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), tieto všeobecné poistné 

podmienky (ďalej len „VPP“) a poistná zmluva. 

 
Článok 1 

Základné pojmy 
Poisťovňa (poisťovateľ, poistiteľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  so sídlom 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746, 
spoločnosť je členom skupiny pre DPH, registrovaná v Obchodnom registri  Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 79/B. 
Rámcový poistník – právnická osoba, ktorá uzavrela rámcovú poistnú zmluvu s poisťovateľom. 
Rámcová poistná zmluva – poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá stanovuje 
základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia. 
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá pristúpila k Rámcovej poistnej zmluve, a ktorá je ako 
poistník označená na príslušnej poistke vydanej zo strany poisťovne. 
Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. 
Podskupina – skupina osôb definovaná v rámcovej poistnej zmluve. 
Návrh poistnej zmluvy – vyplnené tlačivo poisťovne, v ktorom je podpisom poistníka vyjadrená jeho 
vôľa uzavrieť poistnú zmluvu za podmienok uvedených v návrhu. 
Poistná zmluva – návrh poistnej zmluvy, akceptovaný poistníkom i poisťovňou. 
Poistka – písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy. 
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistnej zmluve. 
Lehotné (bežné) poistné – poistné, ktoré je poistník povinný platiť za poistné obdobie. 
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže 
sa likvidovať a poskytnúť poistné plnenie. 
Poistné riziko – riziko, na ktoré bola poistná zmluva uzatvorená  a v prípade, ak nastane poistná 
udalosť, vyplatí poisťovňa poistné plnenie. 
Poistná suma – suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovateľa v dôsledku poistnej udalosti. 
Poistná doba – čas, na ktorý je dojednaná poistná zmluva. Jeho uplynutím poistenie zanikne. 
Poistné obdobie  – časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmluve, vymedzujúci obdobie, za 
ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné. 
Pristúpenie k Rámcovej poistnej zmluve – rozhodnutie jednotlivého poistníka pristúpiť k Rámcovej 
poistnej zmluve a uhrádzať pomernú časť poistného za poistné krytie poskytované mu zo strany 
poisťovne po dobu trvania poistenia. 
Poistná udalosť – náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 
Poistné plnenie – suma, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť v prípade poistnej udalosti za 
podmienok dojednaných v poistnej zmluve. 
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby jej bolo vyplatené poistné 
plnenie podľa poistnej zmluvy. 
Odkupná hodnota (odbavné) – suma, ktorá zodpovedá časti nespotrebovaného poistného uloženého 
ako rezerva a vyplatená v osobitne stanovených prípadoch zániku rezervotvorného životného 
poistenia. 
Rizikové poistenie – poistenie s bežným platením poistného počas celej poistnej doby, u ktorého sa 
poistné riziko v priebehu poistnej doby významne nemení a poistná udalosť môže alebo nemusí 
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vzniknúť (napr. dočasné poistenie pre prípad smrti, poistenie invalidity, úrazové poistenie). Celé 
poistné sa v poistných rokoch spotrebuje na výplatu poistných plnení za vzniknuté poistné udalosti. 
Rezervotvorné poistenie – poistenie, pri ktorom si poisťovňa použitím poistno-matematických metód 
z časti poistného vytvára rezervy na budúce poistné plnenia z poistných zmlúv (napr. trvalé poistenie 
pre prípad smrti, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, dôchodkové poistenie). 
Technický dátum začiatku poistenia – dátum určený poistno-matematickými výpočtami v súvislosti 
so zmenou alebo náhradou poistenia. 
Výročný deň začiatku poistenia – deň a mesiac začiatku poistenia v jednotlivých kalendárnych 
rokoch. Ak má poistenie určený technický dátum začiatku poistenia iný, ako je začiatok poistenia, 
potom sa výročný deň začiatku poistenia určuje podľa technického dátumu začiatku poistenia. 
Vstupný vek – rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia, resp. technického začiatku 
poistenia, a kalendárnym rokom narodenia poisteného. 
Čakacia doba na poistné plnenie – v poistnej zmluve dohodnutá súvislá doba, ktorá musí uplynúť od 
vzniku náhodnej udalosti, aby vznikol nárok na plnenie za nasledujúce obdobie po jej uplynutí. 
Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, 
ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie. 
Úraz v zmysle týchto poistných podmienok je úrazom  akékoľvek telesné neúmyselné poškodenie, 
alebo smrť, spôsobené neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, 
alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, 
pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok).  
Choroba alebo Ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením vonkajších alebo vnútorných 
faktorov narúšajúcich jeho správne fungovanie a rovnováhu. 
 

Článok 2 
Druhy životných poistení 

(1) Životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti a pre prípad vážnych chorôb, z ktorého vyplývajú 
nároky na poistné plnenie uvedené v rozsahu nárokov a zmluvných dojednaniach príslušného 
poistenia. 

(2) V poistnej zmluve spolu so životným poistením pre prípad akejkoľvek smrti a pre prípad vážnych 
chorôb je dojednané aj poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu.  

 
Článok 3 

Uzavretie poistnej zmluvy 
(1) Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Rámcová poistná zmluva je uzavretá, ak je podpísaná 

zmluvnými stranami alebo ak poisťovňa vydaním poistky akceptuje návrh Rámcovej poistnej 
zmluvy podpísaný rámcovým poistníkom. 

(2) Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.  
(3) Súčasťou jednotlivej poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovne, vzťahujúce sa na dojednané 

poistenie, o zdravotnom stave poisteného, ako aj ďalšie otázky potrebné na uzavretie poistnej 
zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie od 
zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia alebo zníženie poistného plnenia. 

(4) Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., poistník, ktorý je zároveň poistenou osobou pristúpením 
k rámcovej poistnej zmluve dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti s 
jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej 
zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni pristúpením k rámcovej poistnej zmluve súhlas, aby jeho 
osobné údaje poisťovňa poskytla do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam 
týchto subjektov. 
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(5) Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok za 
dojednaných podmienok poistnú zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od poistnej zmluvy vráti 
poisťovňa poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavretím poistenia vznikli, 
a poistník alebo poistený, je povinný vrátiť poisťovni to, čo z poistenia plnila. 

(6) Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre 
uzavretie zmluvy podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Pri odmietnutí 
poistného plnenia poistenie zanikne. 

(7) Pri uzavretí poistnej zmluvy  a zvyšovaní poistného krytia má poisťovňa v prípade zvýšeného 
rizika (napr. rizikové povolanie, riziková mimopracovná činnosť, ochorenie), ktoré je predmetom 
poistenia, právo primerane zvýšiť poistné, prípadne upraviť podmienky poistenia alebo novo 
dojednanú zmluvu vypovedať, resp. návrh alebo žiadosť o zvýšenie poistného krytia odmietnuť. 

(8) Ak dôjde v čase medzi podaním a prijatím návrhu poistenia k zvýšeniu rizika, ktoré je predmetom 
poistenia, je povinnosťou poistníka, resp. poisteného, túto skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť. 

(9) V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia poistnej zmluvy môže poisťovňa i poistník vypovedať 
poistenie bez udania dôvodu. Poisťovňa má právo na pomernú časť poistného. 
  

Článok 4 
Vznik, zánik a zmena poistenia 

(1) Poistenie jednotlivých poistených začína o nultej hodine prvého dňa začína od druhého dňa 
nasledujúceho po doručení pristúpenia zo strany jednotlivého Poistníka do Poisťovne, maximálne 
však do roku, v ktorom poistená osoba dovŕši 65 rokov Poistenie sa dojednáva na dobu jedného 
roku. Ak jednotlivý poistník nevypovie poistnú zmluvu najneskôr 6 týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia, poistná zmluva jednotlivého poistníka sa predlžuje o ďalší rok maximálne do 
roku, v ktorom poistený dovŕši 65 rokov. 

(2) Poistenie zaniká: 
a) v zmysle ustanovení § 800 až § 802a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,  
b) uplynutím poistnej doby, 
c) úmrtím poisteného, 
d) diagnostikovaním poistenému aspoň jednej z vážnych chorôb uvedených v článku 9 týchto 

VPP, 
e) transplantáciou niektorého z telesných orgánov poisteného uvedených v článku 9 týchto VPP, 
f) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
g) nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom, ak poistenie nemôže 

pokračovať bez platenia poistného podľa článku 6, 
(3) Technické zmeny v životnom poistení pre prípad akejkoľvek smrti, pre prípad vážnych chorôb 

a pre prípad času nevyhnutného liečenia úrazu nie sú možné. 
 

Článok 5 
Poistné, platenie poistného 

(1) Poistné sa pre  životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti, pre prípad vážnych chorôb a pre 
prípad času nevyhnutného liečenia určí na základe zaradenia poisteného do podskupiny 
v jednotnej sadzbe pre každú podskupinu zvlášť. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve. 

(2) Poistné sa platí bežne za poistné obdobia dohodnuté v poistnej zmluve. 
(3) Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri pristúpení k Rámcovej poistnej 

zmluve, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený  v Pristúpení k poistnej zmluve ako začiatok 
poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň príslušného poistného 
obdobia. 
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Článok 6 
Dôsledky neplatenia poistného 

(1) Ak nebolo poistné na prvé poistné obdobie zaplatené v plnej výške  a v lehote stanovenej 
Občianskym zákonníkom, zanikne poistenie uplynutím tejto lehoty. 

(2) Ak nebolo poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené v plnej výške a v lehote stanovenej 
Občianskym zákonníkom, uplynutím tejto lehoty rizikové poistenie s bežne plateným poistným 
zaniká bez náhrady. 

(3) Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia. 
(4) Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného. 
(5) Poisťovňa má právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania s úhradou splatného poistného 

poplatok za zaslanie upomienky na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného podľa § 801 
ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo predžalobnej výzvy, a to vo výške zverejnenej na 
internetovej stránke www.koop.sk. Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky jednotlivých 
poplatkov.  

(6) Pre poistníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného je aktuálna výška poplatku 
v čase odoslania upomienky na úhradu dlžného poistného, výzvy na zaplatenie alebo 
„predžalobnej výzvy“. 

(7) V prípade omeškania poistníka s platením poistného má poisťovňa nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR. 

 
Článok 7 

Odkupná hodnota (odbavné) 
(1) Životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti, pre prípad vážnych chorôb a poistenie pre prípad 

času nevyhnutného liečenia úrazu nie je rezervotvorným poistením. Nárok na odkupnú hodnotu 
pri zániku poistenia nevzniká. 

 
Článok 8 

Poistná udalosť  
(1) Poistnou udalosťou v  životnom poistení pre prípad akejkoľvek smrti , pre prípad vážnych chorôb 

a pre prípad času nevyhnutného liečenia úrazu môže byť: 
a) smrť poisteného (s výplatou poistnej sumy), alebo 
b) ochorenie poisteného aspoň na jednu z vážnych chorôb uvedených v článku 9 týchto VPP, 

ktorá bola prvýkrát zistená počas trvania poistenia a diagnosticky potvrdená odborným 
lekárom zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol poistený vyšetrený, alebo transplantácia 
niektorého z telesných orgánov poisteného uvedených v článku 9 týchto VPP, alebo 

c) úraz poisteného, ktorý si vyžiada liečenie dlhšie ako 15 dní, s výnimkou diagnóz uvedených v 
„Zásadách a tabuľkách pre hodnotenie telesného poškodenia v úrazovom poistení“ poisťovne 
KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „Zásady“), platných v čase vzniku 
poistnej udalosti, za ktoré poisťovňa poskytne plnenie aj v prípade, že liečenie trvá kratšie 
ako 15 dní. 

(2) Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania poistenia na území Slovenskej 
republiky i mimo neho, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

(3) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom poistený zomrel, alebo deň, 
v ktorom bola odborným lekárom stanovená diagnóza vážnej choroby alebo vykonaná 
transplantácia telesného orgánu poisteného, alebo deň kedy poistený utrpel úraz. 

(4) Ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, vzťahuje sa poistenie na poistné udalosti, ku ktorým 
dôjde pri akejkoľvek činnosti  a kdekoľvek počas trvania poistenia. 

(5) Pri právach na poistné plnenie z tohto poistenia začína plynúť premlčacia doba rok po vzniku 
poistnej udalosti. Premlčacia doba je tri roky. 
 

http://www.koop.sk/
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Článok 9 
Definícia vážnych chorôb 

Vážnou chorobou pre účely tohto poistenia sa rozumie jedna z nasledujúcich chorôb: 
(1) Akútny transmurálny infarkt myokardu, t.j. preukázané a nezvratné poškodenie srdcovej 

svaloviny v dôsledku nedostatočného krvného zásobenia postihnutej oblasti. 
Diagnóza musí byť založená na všetkých nasledujúcich kritériách: 
– anamnéza typických bolestí v oblasti hrudníka, 
– novovzniknuté zmeny na EKG charakteristické pre infarkt myokardu, 
– zvýšená hladina kardiošpecifických enzýmov. Za túto vážnu chorobu sa nepovažuje nestabilná 
angina pectoris bez prítomnosti akútneho infarktu myokardu a nemý infarkt. 
(2) Rakovina (zhubný novotvar), t.j. histologicky potvrdená prítomnosť malígneho nádoru, pre ktorý 

je charakteristický nekontrolovateľný rast a rozširovanie malígnych buniek a ich invázia do 
zdravého tkaniva. Rakovina zahŕňa aj leukémiu, lymfómy a Hodgkinovu chorobu vyšších štádií 
(štádiá II až IV). Poistenie sa nevzťahuje na: 

– všetky karcinómy kože okrem malígnych melanómov (rovnako sú vylúčené metastázy nádorov 
kože), 
– prvé štádium Hodgkinovej choroby, 
– neinvazívne štádiá nádorov (karcinómy in situ a mikroinvazívne nálezy), 
– nádory súvisiace s ochorením spôsobeným vírusom HIV, 
– chronickú lymfatickú leukémiu. 
(3) Cievna mozgová príhoda, tj. cerebrovaskulárna príhoda, ktorej následkom je patologický 

neurologický nález trvajúci viac ako 24 hodín, zahŕňajúci: 
– infarkt mozgového tkaniva, 
– krvácanie z vnútrolebečných ciev. 
Príznaky postihnutia pretrvávajú 3 mesiace odo dňa diagnostikovania. Trvalá povaha neurologického 
poškodenia musí byť potvrdená neurologickým vyšetrením. Poistenie sa nevzťahuje na kompletne 
reverzibilnú mozgovú ischémiu a tranzitórne ischemické ataky. 
(4) Zlyhanie obličiek, t.j. konečné štádium zlyhania obličiek v dôsledku chronického nezvratného 

zlyhania funkcie oboch obličiek s nutnosťou pravidelnej dlhodobej dialýzy alebo kombinovaného 
dialyzačnotransplantačného programu (transplantácia obličiek). Vážnou chorobou nie je zlyhanie 
či odstránenie jednej obličky, alebo kompenzovaná nedostatočnosť obličiek. 

(5) Choroba pečene v konečnom štádiu, t.j. ochorenie pečene sprevádzané cirhózou, ktoré je 
potvrdené odborným lekárom s dokázaným štádiom cirhózy pečene B – C podľa Childa a Pugha 
a zároveň spĺňajúce všetky nasledovné kritériá: pretrvávajúca žltačka (hladina bulirubínu > 35 
mol/l); stredne ťažký ascites; hladina albumínu < 35 mol/l); protrombínový čas > 4 s alebo INR > 
1,7 a hepatálna encefalopatia. Za poistnú udalosť sa nepovažuje štádium cirhózy pečene A podľa 
Childa a Pugha a sekundárne ochorenie pečene v dôsledku nadmerného užívania alkoholu, drog, 
alebo liekov. 

(6) Slepota, t.j. úplná a trvalá strata zraku obidvoch očí so znížením zrakovej ostrosti obidvoch očí s 
optimálnou korekciou na 3/60 alebo menej. Diagnóza musí byť potvrdená príslušným odborným 
lekárom. Vážnou chorobou nie je postihnutie jedného oka slepotou. 

(7) Hluchota oboch uší, t.j. úplná a trvalá strata sluchu obidvoch uší spôsobená chorobou 
(vonkajšieho, stredného alebo vnútorného ucha) alebo úrazom. Diagnóza musí byť potvrdená 
príslušným odborným lekárom, a musí trvať aspoň 3 mesiace odo dňa , kedy bola špecializovaným 
lekárom stanovená diagnóza úplná hluchota. Úplnou hluchotou rozumieme neschopnosť vnímať 
zvuk a rozumieť reči aj s výkonnejším slúchadlom. Hluchota musí byť potvrdená komplexným 
vyšetrením: tónovou a slovnou audiometriou, objektívnou audiometriou, tympanometriou 
a vyšetrením reflexov stredoušných svalov. 

(8) Úplné ochrnutie, t.j. plégia charakterizovaná úplnou a trvalou stratou funkčného ovládania dvoch 
alebo viacerých končatín bez ohľadu na etiológiu. Diagnóza musí byť potvrdená príslušným 
odborným lekárom najskôr 3 mesiace po vzniku poistnej udalosti. 
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(9) Kóma, t.j. kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety, alebo vnútorné potreby 
vyžadujúci použitie prístrojov na zaistenie podpory základných životných systémov, trvajúci 
minimálne 96 hodín a majúci za následok trvalé neurologické poškodenie, ktorého príznaky 
pretrvávajú 3 mesiace odo dňa upadnutia do kómy Za poistnú udalosť sa nepovažuje kóma 
v dôsledku nadmerného požitia alkoholu, drog, alebo liekov. 

(10) Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS, ak k infikovaniu preukázateľne došlo pri 
krvnej transfúzii v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky. 

(11) Infikovanie vírusom HIV počas výkonu povolania, ak k infikovaniu preukázateľne došlo počas 
vykonávania pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním (u lekárov, zdravotných sestier, 
iných zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičských jednotiek, členov záchranných zborov, 
príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície) poranením ihlou, alebo rezom 
a kontaktom s preukázateľne HIV pozitívnym materiálom, test na HIV protilátky vykonaný do 7 dní 
po poranení je negatívny a tvorba protilátok zodpovedajúcich infekcií je preukázaná pozitívnym 
HIV – testom vykonaným najneskôr do 6 mesiacov po poranení. 

(12) Transplantácia životne dôležitých orgánov, t.j. životne nevyhnutná transplantácia srdca, 
pľúc, pečene, pankreasu, obličiek alebo heterotransplantát kostnej drene. Príjemcom orgánu musí 
byť poistený. Poistenie sa nevzťahuje na transplantáciu buniek Langerhansových ostrovčekov 
pankreasu, rohovky a kmeňových buniek. 

(13) Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien, t.j. Operácia aorty alebo koronárnych 
tepien následkom ich roztrhnutia, zúženia alebo vydutia, alebo ich chirurgické premostenie po 
predchádzajúcich príznakoch angíny pectoris, vykonaná pri otvorenom hrudníku. Premostenie 
koronárnych tepien musí byť dvoj- alebo viacnásobné. Poistenie sa nevzťahuje na operáciu vetiev 
aorty a balónikovú angioplastiku alebo iné zákroky vykonané bez otvorenia hrudníka. 

(14) Parkinsonova choroba, t.j. primárne degeneratívne  ochorenie centrálneho nervového 
systému, vyšetreniami definitívne potvrdená diagnóza (PET CT -  DaTSCAN),  odborným lekárom 
po najmenej 3 mesačnom pretrvávaní neurologických príznakov . Za poistnú udalosť sa 
nepovažujú ostatné sekundárne formy parkinsonizmu (nesmie sa jednať o parkinsonské 
syndrómy). 

(15) Alzheimerova choroba, t.j. progresívne degeneratívne  ochorenie mozgu postihujúce pamäť, 
správanie, kognitívne (poznávacie) funkcie. Ochorenie musí byť diagnostikované odborným 
lekárom (psychiatrom, neurológom) po najmenej 3 mesačnom pretrvávaní neurologických 
príznakov, musí byť podložené patologickými klinickými nálezmi, zobrazovacími metódami (napr. 
CT, MRI, PET mozgu). 

(16) Skleróza multiplex, t.j. demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému 
s definitívne potvrdenou diagnózou (MRI, lumbálna punkcia, evokované potenciály) a minimálne 
dvoma relapsami. Relapsom rozumieme nečakané prejavenie sa nových alebo skorších 
symptómov, alebo zodpovedajúce zhoršenie existujúcich symptómov. Ochorenie musí byť 
diagnostikované odborným lekárom (neurológom). Za poistnú udalosť sa nepovažuje CIS (t.j. 
klinický izolovaný syndróm). V prípade diagnostikovania Sklerózy multiplex platí ochranná lehota 
v trvaní 12 mesiacov. 

(17) Choroba postihujúca motorické neuróny (Amyotrofická laterálna skleróza, Primárna laterálna 
skleróza, progresívna bulbárna paralýza). Diagnóza musí byť jednoznačne potvrdená odborným 
lekárom, elektromyografickým vyšetrením a elektroneurografickým vyšetrením a príznaky musia 
pretrvávať aspoň 3 mesiace. 

(18) Popáleniny, t.j. popáleniny III. stupňa s rozsahom 30% a viac. 
 

Článok 10 
Úraz 

(1) Úrazom je akékoľvek telesné neúmyselné poškodenie alebo smrť, spôsobené neočakávaným a 
náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, resp. neočakávaným a 
neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov 
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok). 
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(2) Za úraz sa pokladajú i ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené: 
a) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, 
b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom, 
c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej 

úrazom a nákazou tetanom pri úraze, 
d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia 

následkov úrazu,  
e) utopením, 
f) zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov a ciev v dôsledku náhlej, 

neprimeranej telesnej námahy, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou 
záťažou, 

g) elektrickým prúdom a úderom blesku, 
h) zápal mozgových blán a borelióza, ak boli jednoznačne prenesené uhryznutím kliešťom; toto 

poistné krytie sa vzťahuje iba na riziko „trvalé následky úrazu“. 
(3) Úrazom v zmysle týchto VPP nie je: 

b) vznik a zhoršenie prietrží, hernie každého druhu a pôvodu vrátane hernie a protrúzie disku, 
nádory každého druhu a pôvodu, bercové vredy, diabetické gangrény, vznik a zhoršenie 
aseptických zápalov šľachových pošiev (tendovaginitídy), svalových úponov (epikondylitídy), 
kĺbových vačkov (burzitídy) , povrchové odreniny kože(exkoriácie), cervikokraniálny, 
cervikobrachiálny, vertebroalgický a lumboischiadický syndróm, náhle platničkové syndrómy, 
bolestivé syndrómy chrbtice (dorzalgie), 

c) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, 
d) pracovné úrazy, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa týchto podmienok, 
e) choroby z povolania, 
f) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za 

účelom liečenia následkov úrazu, alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná, 
alebo si nechá vykonať na svojom tele, 

g) zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu, 
h) náhle cievne príhody a infarkt myokardu, odlúpenie sietnice,  
i) smrť alebo telesné poškodenie jadrovým žiarením, vyvolaným výbuchom alebo závadou 

jadrového zariadenia a prístrojov, konaním alebo nedbalosťou zodpovedných osôb, inštitúcie 
alebo úradu pri doprave, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi, 

j) smrť alebo telesné poškodenie následkom samovraždy, pokuse o ňu a úmyselného 
sebapoškodenia, 

k) úraz, ku kt. došlo v dôsledku mentálnych al. duševných porúch, pri epileptických al. iných 
záchvatoch a kŕčoch, kt. zachvátia celé telo poisteného. Nárok na poistné plnenie však ostáva 
zachovaný, ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý sa poistenie vzťahuje a kt. sa stal 
počas trvania poistenia, 

l) patologické zlomeniny, 
m) telesné poškodenia, ktoré boli spôsobené poúrazovými komplikáciami, alebo ak úraz obnovil 

neustálené telesné poškodenie z predchádzajúceho úrazu.  
 

Článok 11 
Poistné plnenie zo životného poistenia pre prípad smrti akejkoľvek 

(1) Zo životného poistenia pre prípad akejkoľvek smrti je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej 
udalosti poskytnúť jednorazové poistné plnenie. Pre určenie výšky poistného plnenia je 
rozhodujúce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že tomu nebránia ustanovenia týchto 
podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú 
poistné plnenie. 

(2) Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby poistenia, poisťovňa vyplatí dojednanú 
poistnú sumu pre prípad smrti. 
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(3) Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi daň 
z príjmu. 

 
Článok 12 

Poistné plnenie z poistenia pre prípad vážnych chorôb 
(1) Ak bude poistenému diagnostikovaná niektorá z vážnych chorôb uvedených v článku 9 týchto 

VPP, podľa článku 8, odsek 1 a 2 je poisťovňa povinná vyplatiť dohodnutú poistnú sumu pre 
prípad vážnych chorôb. 

(2) Poistné plnenie pre prípad vážnych chorôb bude vyplatené iba za predpokladu, že poistený bude 
nažive aspoň 30 dní po dátume vzniku poistnej udalosti. 

(3) Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť. Ak k rovnakému dátumu vzniklo 
viacero poistných udalostí, poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba za jednu z nich. Poisťovňa nie je 
povinná plniť, ak vážna choroba podľa článku 9 týchto VPP bola zistená alebo transplantácia 
telesného orgánu podľa článku 9 týchto VPP bola vykonaná počas prvých 6 mesiacov odo dňa 
začiatku poistenia. Poisťovňa v takomto prípade vráti 90 % poistného zaplateného za poistenie 
vážnych chorôb a poistenie zanikne. V prípade diagnostikovania Sklerózy multiplex platí ochranná 
lehota v trvaní 12 mesiacov. Poisťovňa v takomto prípade vráti 90 % poistného zaplateného za 
poistenie vážnych chorôb a poistenie zanikne. 

(4) Ak k poistnej udalosti dôjde mimo územia Slovenskej republiky, je poisťovňa povinná plniť len v 
prípade jej potvrdenia odborným lekárom alebo zdravotníckym zariadením s miestom pôsobnosti 
v Slovenskej republike. 

(5) Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia na vážne choroby, vyplatí poisťovňa poistné 
plnenie jeho dedičom. V prípade, ak je dedičom osoba maloletá, vyplatí poisťovňa poistné 
plnenie k rukám zákonného zástupcu, ktorý by s ním mal nakladať v prospech maloletého v 
zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka splnením 
povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza 
zodpovednosť za škodu na zákonného zástupcu maloletého. 

(6) Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi daň 
z príjmu.  

 
Článok 13 

Poistné plnenie z poistenia pre prípad času nevyhnutného liečenia úrazu 
(1) Ak dôjde k úrazu poisteného v dobe trvania poistenia a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy 

obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom (ďalej 
len „priemerný čas nevyhnutného liečenia”), je dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní), je 
poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkými je ohodnotené toto telesné 
poškodenie v Zásadách. Ak je v Zásadách stanovené hodnotenie percentuálnym rozpätím, určí sa 
výška poistného plnenia v rámci rozpätia v nadväznosti na skutočnú dobu nevyhnutného liečenia, 
ktorá je primeraná povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Podmienka doby liečenia 
dlhšej ako 2 týždne sa nevyžaduje pri vybraných poraneniach, konkretizovaných v Zásadách. 

(2)  Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté, z pripoistení smrti úrazom, trvalých následkov 
úrazu, času nevyhnutného liečenia úrazu, plnej invalidity v zmysle týchto podmienok následkom 
choroby alebo úrazu, resp. iba úrazu, poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie, ak k 
poistnej udalosti došlo počas všeobecnej ochrannej lehoty pre pripoistenia. Všeobecná ochranná 
lehota pre pripoistenia začína v deň začiatku poistenia a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý 
nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia 
sa nevzťahuje na pripoistenia dojednané v skupinovom životnom poistení. 

(3) Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v Zásadách, určí sa výška poistného 
plnenia podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného 
poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovňa povinná plniť iba vtedy, ak je primeraný čas 
nevyhnutného liečenia úrazu dlhší ako dva týždne. 
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(4) Výšku poistného plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného 
úrazom určí poisťovňa na základe správy lekára a  podľa Zásad, platných v čase vzniku poistnej 
udalosti. Do Zásad má právo poistený nahliadnuť na každej organizačnej jednotke poisťovne. 
Zásady môže poisťovňa doplňovať a meniť.  

(5) Ak bolo poistenému jediným úrazom spôsobených niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, 
plní poisťovňa za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyššie. 

(6) Poisťovňa je povinná plniť za čas nevyhnutného liečenia najviac za dobu jedného roka. 
(7) Do času nevyhnutného liečenia sa nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený podroboval 

občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti a 
subjektívnych ťažkostí bez následnej úpravy funkčného stavu. 

(8) Za čas nevyhnutného liečenia nie je poisťovňa povinná plniť, ak poistený zomrie do jedného 
mesiaca od úrazu. 

(9) Lekár, ktorý je zároveň aj  poisteným si nemôže sám vypísať a ani potvrdiť tlačivo pre poisťovňu. 
Toto nie je možné ani v prípade jeho rodinných príslušníkov.  Poistený, ak je zároveň lekár, je 
povinný absolvovať liečbu úrazu u iného lekára, ktorý zároveň vyplní tlačivo pre poisťovňu.  

(10) Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi 
daň z príjmu. 

 
Článok 14 

Nepoistiteľné osoby 
(1) Poistenie nemožno dojednať, ak je poistený plne alebo čiastočne invalidný, t.j. ide o osobu 

s poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou, ak je 
poistený práceneschopný alebo hospitalizovaný, ak bol do dátumu uzavretia poistenia 
diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV alebo u neho bola v minulosti zistená niektorá z vážnych 
chorôb, na ktorú sa vzťahuje toto poistenie. 

 
Článok 15 

Obmedzenia poistného plnenia 
(1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede, alebo v dôsledku nesprávne 

uvedených údajov v poistnej zmluve stanovené nesprávne technické parametre poistenia 
(poistné), je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť. 

(2) Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu, ak došlo k 
poistnej udalosti v súvislosti s konaním poisteného, pre ktoré bol právoplatne uznaný súdom za 
vinného trestným činom, resp. s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo 
smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. 

(3) Ak bolo konanie podľa odseku 2 úmyselné a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, 
poisťovňa zníži poistné plnenie o viac ako polovicu. 

(4) Ak príčinou poistnej udalosti bola skutočnosť, že poistený bol pod vplyvom alkoholu, omamných 
či  psychotropných látok, poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie, najviac však o polovicu. 

(5) Ak poistený po úraze alebo pri chorobe nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie 
alebo sa nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť poistné plnenie, 
najviac však o jednu polovicu, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na výšku poistného 
plnenia. 

(6) Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich rokov od začiatku poistenia, 
poisťovňa neposkytne poistné plnenie.  

(7) Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví poisťovňa zásady upravujúce rozsah 
a podmienky poistného plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepriamej 
súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami. 
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Článok 16 
Výluky 

(1) Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená výlučne úrazom, v čase 
od dohodnutého začiatku poistenia do vydania poistky, najdlhšie však do dvoch mesiacov od 
uzavretia poistnej zmluvy. 

(2) Ak nie je v poistnej zmluve osobitne dojednaná, poisťovňa nie je povinná plniť za poistné 
udalosti, ktoré vznikli: 
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na: 
− bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom 

vojenského konfliktu, 
− potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie,  
pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej 
republiky, 
b) následkom úrazu poisteného: 
– pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné povolenie alebo ktoré boli 

uskutočnené proti úradnému predpisu, bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla, 
– pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými 

prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning). 
c) pri poistných udalostiach, ktoré priamo, alebo nepriamo vznikli: 
– pri samovražde, pokuse o ňu alebo pri úmyselnom sebapoškodení, 
– zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekárskeho doporučenia, 
– užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či toxických látok, 
– v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV, 
– následkom jadrového žiarenia, jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie. 

(3) Poisťovňa neplní za tie vážne choroby, ktoré nie sú definované v týchto poistných podmienkach v 
článku 9, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

(4) Poisťovňa neplní za tie vážne ochorenia, ktorých príčinou je také ochorenie, ktorým poistený 
trpel pred začiatkom poistenia alebo chorôb, ktoré s týmito vážnymi ochoreniami súvisia. 

(5) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na poistné plnenie poisťovne, toto právo 
nenadobudne, ak spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bola uznaná 
súdom za vinnú. V čase, keď sa proti osobe, ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie, vedie 
vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie je poisťovňa povinná plniť. 

 
Článok 17 

Oprávnené osoby 
(1) Oprávnené osoby pre výplatu plnenia v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka sú: 

– v prípade smrti poisteného (s výplatou poistnej sumy),  osoby určené poistníkom v poistnej 
zmluve menom a dátumom narodenia (rodným číslom), prípadne vzťahom k poistenému pre 
poistné plnenie v prípade fyzickej osoby, resp. obchodným menom s uvedením čísla IČO 
alebo presným názvom, pod ktorým vystupuje v právnych vzťahoch v prípade právnickej 
osoby, 

– poistený v prípade diagnostikovania aspoň jednej z vážnych chorôb uvedených v článku 9 
týchto VPP, 

– poistený v prípade plnenia za čas nevyhnutného liečenia. 
(2) Ak poistník neurčil oprávnené osoby pre prípad smrti poisteného alebo ak nenadobudnú tieto 

osoby právo na plnenie, oprávnenými osobami sú: 
a) manžel (manželka) poisteného, 
b) ak ho (jej) niet, deti poisteného, 
c) ak ich niet, rodičia poisteného, 
d) ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roku pred jeho smrťou v 

spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli 
odkázané výživou na poisteného, 
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e) ak ich niet, dedičia poisteného. 
(1) Poistník má právo zmeniť oprávnené osoby až do vzniku poistnej udalosti. Zmena musí byť 

urobená písomnou formou a nadobúda účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, že 
poistník nie je súčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej osoby písomný súhlas 
poisteného. 

(2) V prípade, ak je oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia osoba maloletá, vyplatí 
poisťovňa poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu, ktorý by s ním mal nakladať v prospech 
maloletého v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 
splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu 
prechádza zodpovednosť za škodu na zákonného zástupcu maloletého. 

 
Článok 18 

Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka 
(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, a poistnými udalosťami overovať 

zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v 
ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí. Pristúpením 
k Rámcovej poistnej zmluve poistený súhlasí, aby poisťovňa podľa potreby zisťovala jeho 
zdravotný stav a oprávňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, 
aby poskytol poisťovni informácie o jeho zdravotnom stave. 

(2) Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti, 
archivovať ich a preverovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia. 

(3) Po oznámení poistnej udalosti je poisťovňa povinná vykonať vyšetrovanie, nevyhnutné na 
zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť, bez zbytočného odkladu a vyplatiť poistné plnenie, ak 
vznikol nárok, v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom. 

(4) Poistený/poistník, je povinný pravdivo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku 
poistenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky v súvislosti so vznikom poistnej 
udalosti pre zistenie rozsahu poistného plnenia. 

(5) Poistník/poistený, je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa 
poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena, pracovného zaradenia a pod.). 

(6) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze a pri chorobe lekárske 
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára. Neskoré ošetrenie môže mať za následok krátenie 
poistného plnenia.  

(7) Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný poisťovni písomne 
oznámiť, že k poistnej udalosti došlo a na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady 
potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, na žiadosť poisťovne a 
jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého sama určí. Kým nie sú tieto povinnosti 
splnené, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. 

(8) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný preukázať, že došlo k 
poistnej udalosti. V prípade, ak toto nie je možné preukázať, poisťovňa si vyhradzuje právo  
nevyplatiť poistné plnenie.  

(9) Oprávnená osoba (osoby), ktorej vzniklo právo na poistné plnenie z tohto poistenia, je povinná 
preukázať, že došlo k poistnej udalosti. V prípade, ak toto nie je možné preukázať, poisťovňa si 
vyhradzuje právo nepristúpiť k poistnému plneniu. 

 
Článok 19 

Doručovanie písomností 
(1) Písomnosti sa poistníkovi, poistenému a oprávneným osobám doručujú na poslednú známu 

adresu bydliska (sídla). 
(2) Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa Občianskeho zákonníka alebo výpoveď 

poisťovne do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia a iné písomnosti, považujú sa za 
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doručené, ak ich adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, ktorým ich pošta označila za 
nedoručené uplynutím odbernej lehoty a následne ich vrátila odosielajúcej strane. 

 
Článok 20 

Spôsob vybavovania sťažností 
(1) Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon 

poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v 
písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa alebo na 
ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa. 

(2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho 
sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. 

(3) Poisťovateľ potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.  
(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. 

(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. 

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

(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. 

(8) V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa 
na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd. 
 

Článok 21 
Záverečné ustanovenia 

(1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poistníkom, poisteným, alebo poisťovňou 
budú vyplatené v mene platnej na území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak. 

(2) Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, vydá poisťovňa poistníkovi na jeho 
žiadosť druhopis tohto potvrdenia. Náklady s tým spojené hradí žiadateľ. 

(3) Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je povinná prijať každá organizačná 
jednotka poisťovne. Písomný výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa sťažovateľovi v 
zákonom stanovených lehotách. 

(4) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky. 
(5) Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí predstavenstva poisťovne a 

nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
(6) Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prehlasuje, že 

osobné údaje všetkých dotknutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v rozsahu 
uvedenom v § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a v súlade so znením zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.. 


