
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ POISTENIE 
Úvodné ustanovenie 

 
Pre životné poistenie dojednávané KOOPERATÍVOU, česko-slovenskou družstevnou poisťovňou, a.s. (ďalej len "poisťovňa") platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka, tieto všeobecné poistné podmienky a dojednania v poistnej zmluve. 
 

Článok 1 
Základné pojmy 

Poisťovňa (poistiteľ) - právnická osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu 
činnosť. 
Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu. 
Poistený (poistenec) - osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. 
Poistná zmluva - návrh poistnej zmluvy akceptovaný poistníkom i poisťovňou. 
Poistka - písomné potvrdenie poistiteľa o uzavretí poistnej zmluvy. 
Poistné plnenie - dohodnutá suma alebo dôchodok, ktoré sú podľa poistnej zmluvy 
poskytnuté poistiteľom v prípade poistnej udalosti. 
Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby jej bolo vy-
platené poistné plnenie podľa poistnej zmluvy. 
Poistná doba - čas, na ktorý je dojednaná poistná zmluva. Jeho uplynutím poistenie 
zanikne. 
Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmluve, vyme-
dzujúci obdobie, na ktoré je poistník povinný platiť poistné. 
Poistná udalosť - je udalosť dojednaná v poistnej zmluve, s ktorou je spojená po-
vinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 
Poistné - zmluvná cena za poistenie dohodnutá v poistnej zmluve. 
Odbavné (odkup) - osobitná forma zrušenia rezervotvorného poistenia, pri ktorej sa 
poistníkovi vypláca časť nespotrebovaného poistného uloženého ako rezerva. 
Rizikové poistenie - bežne platené poistenie, u ktorého sa poistné riziko v priebehu 
poistnej doby v podstate nemení a poistná udalosť môže alebo nemusí vzniknúť 
(napr. dočasné poistenie pre prípad smrti, poistenie invalidity, úrazové poistenie). 
Rezervotvorné poistenie - poistenie, pri ktorom si z časti poistného vytvára 
poisťovňa rezervy na úhradu očakávaných plnení v budúcich obdobiach (napr. trvalé 
poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, dôchodkové 
poistenie).  

Článok 2 
Druhy životných poistení 

(1) Poisťovňa v rámci životných poistení dojednáva : 
a) poistenie pre prípad smrti (dočasné alebo trvalé), 
b) poistenie pre prípad dožitia dňa dojednaného v poistnej zmluve, 
c) poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.  
(2) Poisťovňa môže dojednávať aj iné druhy životných poistení. Ak takéto poiste-

nie nie je upravené zvláštnymi predpismi alebo poistnou zmluvou, platia pre ne usta-
novenia týchto podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie. 

(3) Poisťovňa je oprávnená v rámci životného poistenia formou združeného 
poistenia alebo pripoistenia dojednávať aj poistenie invalidity a úrazové poistenie. 

 
Článok 3 

Uzavretie poistnej zmluvy 
(1) Návrh na uzavretie poistnej zmluvy nemusí mať písomnú formu, ak sa pois-

tenie dojednáva na dobu najviac jednoho roka. 
(2) Poistná zmluva je uzavretá podpísaním zmluvnými stranami. U zmlúv, u 

ktorých sa nevyžaduje písomná forma, je poistná zmluva uzavretá zaplatením poist-
ného. 

(3) Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovne vzťahujúce sa na 
dojednané poistenie o zdravotnom stave poistníka i poisteného ako aj ďalšie otázky 
potrebné pre uzavretie poistnej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
môžu mať za následok odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie plnenia. 

(4) Poisťovňa je oprávnená overovať zdravotný stav občana, a to na základe 
správ vyžiadaných s jeho súhlasom od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečil, 
ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí. 

(5) Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu 
občanov, smie použiť iba pre svoju potrebu. 

(6) 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. 

(7) Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí pois-
tenia. 

(8) V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia zmluvy môže poisťovňa i poistník 
odstúpiť od poistnej zmluvy bez udania dôvodu. (9) Ak zomrie fyzická osoba alebo 
zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie inej osoby, vstupuje táto osoba 
do poistenia na miesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel. 

 
Článok 4 

Začiatok a koniec poistenia 
(1) Povinnosť poisťovne plniť a jej právo na poistné vznikne od 00. hodiny 

prvého dňa po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že 
vznikne už uzavretím zmluvy alebo neskôr. 

(2) Poistenie dojednané na dobu určitú končí najneskôr uplynutím stanoveného 
počtu rokov (mesiacov) v deň a hodinu zhodnú so začiatkom poistenia, pokiaľ je tak 
dojednané v poistnej zmluve, inak o OO. hodine dňa dojednaného ako koniec poiste-
nia. 
 

Článok 5 
Zánik poistenia 

(1) Ak poisťovňa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka odmietne 
plniť pre vedomé porušenie povinnosti pravdivo a úplne odpovedať na písomné dota-
zy poisťovne, poistenie zanikne dňom odmietnutia plnenia. Zaplatené bežné poistné 
poisťovňa nevracia, z jednorazového vráti iba zostávajúcu nespotrebovanú časť. 

(2) Ak odstúpi poisťovňa od poistnej zmluvy z dôvodu vedome nepravdivého a 
neúplného zodpovedania dotazov, pričom pri ich pravdivom zodpovedaní by zmluvu 
neuzavrela, vráti poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej vznikli  
s uzavretím poistnej zmluvy. Poistník je povinný vrátiť poisťovni to, čo z poistenia 
plnila. 

(3) Ak zanikne poistenie z iných dôvodov než sú uvedené v odsekoch 1 a 2, nie 
však preto, že poistnou udalosťou odpadol dôvod ďalšieho poistenia, je poisťovňa 
povinná vrátiť zostávajúcu časť poistného. 
 

Článok 6 
Rozsah poistenia 

(1) Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vymedzené poistnou zmluvou, 
ktoré nastanú kdekoľvek v dobe trvania poistenia. 

(2) Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už dojednaného, je poisťovňa 
povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od 
účinnosti tejto dohody (najskôr od prvého dňa po uzavretí dohody), a to aj vtedy, keď 
bolo dohodnuté, že zmena má spätnú účinnosť. 

(3) Poisťovňa má právo dojednať v poistnej zmluve dvojročnú ochrannú lehotu 
od uzavretia poistenia, počas ktorej poskytne plnenie za smrť a invaliditu poisteného, 
len ak bola spôsobená úrazom v dobe trvania poistenia. Pri smrti alebo invalidite 
poisteného v ochrannej lehote, ktorá nebola výlučne dôsledkom úrazu, poisťovňa 
vráti 90 % zaplateného poistného.  
 

Článok 7 
Poistné 

(1) Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistení stano-
vených poisťovňou podľa kalkulačných zásad a jeho výška je uvedená v poistnej 
zmluve. 

(2) Ak výška poistného závisí aj od veku poisteného, považuje sa za jeho vek 
rozdiel medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa má poistenie začať, a kalendárnym 
rokom, v ktorom sa poistený narodil. 

(3) Pri uzavretí poistnej zmluvy má poisťovňa v prípade zvýšeného rizika smrti a 
invalidity poisteného, príp. poistníka, právo primerane zvýšiť poistné, prípadne 
primerane upraviť podmienky poistenia. 

 
Článok 8 

Platenie poistného 
(1) Poistné môže byť platené jednorazovo pri uzavretí poistnej zmluvy alebo 

bežne v dohodnutých poistných obdobiach. 
(2) Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je poistník povinný 

uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve 
ako začiatok poistenia. 

(3) Poistné za ďalšie poistné obdobia je splatné vždy v prvý deň príslušného 
poistného obdobia. 

(4) Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je povinný zaplatiť poisťovni 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak v poist-
nej zmluve nie je dohodnuté inak. 
 

Článok 9 
Dôsledky neplatenia poistného 

 
(1) Ak nebolo poistné na prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné 

zaplatené v plnej výške v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom, zanikne pois-
tenie uplynutím tejto lehoty. 

(2) Ak nebolo poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené v plnej výške v lehote 
stanovenej Občianskym zákonníkom, uplynutím tejto lehoty 

a) rezervotvorné poistenie s bežným poistným, ak bolo zaplatené poistné aspoň 
za prvý rok poistenia, sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou (redukcia 
poistnej sumy), so zníženým dôchodkom (redukcia dôchodku) alebo so skrátenou 
poistnou dobou (redukcia poistnej doby), a to bez povinnosti platiť ďalšie poistné, 

b) rezervotvorné poistenie s bežným poistným, ak nebolo poistné zaplatené za 
prvý rok poistenia a rizikové poistenie (napr. dočasné poistenie pre prípad smrti, úra-
zové poistenie), zaniká bez náhrady. 

(4) Lehoty, do ktorých možno zaplatiť splatné poistné, môžu byť predtým než 
uplynú, písomnou dohodou predĺžené až o tri mesiace. (5) Poisťovňa má právo na 
poistné do zániku, resp. do redukcie poistenia. 

(6) Poisťovňa môže do šiestich mesiacov po dni, čo došlo k reduk- cii, zrušiť s 
výplatou odbavného také poistenie, pri ktorom je znížená poistná suma menšia ako 
jedna pätina dojednanej poistnej sumy. 

(7) Zníženú poistnú sumu, znížený dôchodok alebo skrátenú poistnú dobu a 
výšku odbavného vypočíta poisťovňa podľa poistno-technických zásad. 
 

Článok 10 
Oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite 

(1) Poistník je oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné, ak bol poistenému 
počas trvania poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy, 
priznaný plný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, ak  
v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. 

(2) Splnenie podmienky dvoch rokov trvania poistenia sa nevyžaduje, ak bol plný 
invalidný dôchodok priznaný výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal počas trvania 
poistenia. 

(3) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané aj poistenie invalidity alebo úraz za 
bežné poistné, vzťahuje sa oslobodenie aj ne. 

(4) Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej splatnosti 
poistného po priznaní plného invalidného dôchodku a týka sa poistného za jeden rok 
trvania poistenia. Oslobodenie sa predlžuje na ďalší rok, ak poistený preukáže, že sa 
mu vypláca ďalej plný invalidný dôchodok. Oslobodenie od platenia poistného je 
počas trvania plnej invalidity poisteného a končí najneskôr uplynutím doby, na ktorú 
bolo dojednané platenie poistného. Ak bolo poistenie dojednané na neurčitú dobu, 
končí sa oslobodenie najneskôr uplynutím poistného obdobia, v ktorom poistený 
dovŕšil vek 65 rokov. 

(5) Poisťovňa má právo overovať zdravotný stav poisteného, pre plnú invaliditu 
ktorého priznala oslobodenie od platenia poistného. 

(6) Poistený, pre ktorého plnú invaliditu poisťovňa oslobodila od platenia poist-
ného poistníka, je povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o odňatí 
plného invalidného dôchodku alebo o výraznom zlepšení svojho zdravotného stavu. 
Na poistné, od ktorého bol poistník neoprávnene oslobodený sa budú vzťahovať us-
tanovenia článku 9, ak poistník na požiadanie poisťovne v ňou určenej lehote 
nezaplatí poistné, od ktorého bol neoprávnene oslobodený. 

(7) Poistník je povinný platiť poistné od najbližšej splatnosti poistného, nasle-



dujúcej po skončení oslobodenia od platenia poistného. 
 

Článok 11 
Právo poistníka na odbavné 

(1) Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvý rok 
poistenia alebo ak ide o poistenie za jednorazové poist- né dojednané na dobu dlhšiu 
ako jeden rok alebo ak ide o poistenie už premenené podľa čl. 9, má poistník právo 
na zrušenie poistenia s výplatou odbavného, ak o to požiada. Toto právo sa nevzťa-
huje na dočasné (rizikové) poistenie pre prípad smrti, na poistenie invalidity alebo 
úrazu s bežným poistným, na poistenie pre prípad uzavretia manželstva s bežným 
platením po smrti poistníka, na poistenie s výplatou dôchodku, z ktorého sa už 
dôchodok vypláca. 

(2) Poistenie je zrušené nasledujúci deň, keď poisťovňa žiadosť poistníka obdr-
žala. Ak poistník uvedie v žiadosti neskorší dátum, ku ktorému má byť poistenie  
s výplatou odbavného zrušené, zruší sa poistenie k tomuto dátumu. 

 
Článok 12 

Oprávnené osoby 
(1) Oprávnené osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka sú 
- poistený pre všetky plnenia pri dožití, 
- poistník, pre priznanie nároku na oslobodenie od platenia poistného pri plnej 

invalidite poisteného, - osoby určené poistníkom v poistnej zmluve menom a dátu-
mom narodenia, prípadne vzťahom k poistenému pre poistné plnenie v prípade smrti 
poisteného. 

(2) Ak poistník neurčil oprávnené osoby 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 tohoto dôvodu starali o spoločnú 
domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného, 

e) ak ich niet, dedičia poisteného. (3) Poistník má právo zmeniť určenie opráv-
nenej osoby až do vzniku poistnej udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou for-
mou a nadobúda účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, že poistník nie 
je súčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej osoby písomný súhlas pois-
teného. 
 

Článok 13 
Poistná udalosť a plnenie poisťovne 

(1) Poistnou udalosťou v životných poisteniach môže byť : 
- smrť poisteného, 
- dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej zmluve, 
- plná invalidita poisteného, ku ktorej dôjde počas trvania poistenia. 
(2) Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť jedno-

razové plnenie alebo dôchodok, podľa toho, čo bolo v poistnej zmluve dojednané. 
(3) Ten, komu má z poistnej zmluvy vzniknúť právo na plnenie, je povinný 

poisťovni písomne oznámiť, že k poistnej udalosti došlo a na požiadanie poisťovne 
predložiť doklady potrebné pre výplatu plnenia. 

 
Článok 14 

Jednorazové plnenie z poistenia pre prípad smrti 
 
(1) Z poistenia pre prípad smrti je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak 

poistený zomrie v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané. 
(2) Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, je mu poisťovňa povinná vyplatiť 

plnenie, sumu vo výške zaplateného poistného, len ak to bolo v zmluve dohodnuté. 
 

Článok 15 
Jednorazové plnenie z poistenia pre prípad dožitia 

(1) Z poistenia pre prípad dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak 
sa poistený dožije dňa dojednaného v poistnej zmluve. 

(2) Ak sa nedožije poistený konca poistnej doby, je poisťovňa povinná vyplatiť 
tomu, komu smrťou poisteného vzniká právo na plnenie, sumu vo výške zaplateného 
poistného, len ak to bolo v zmluve dohodnuté. 

 
Článok 16 

Jednorazové plnenie z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia 
(1) Z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť do-

jednanú poistnú sumu, ak poistený zomrie v dobe, trvania poistenia alebo ak sa 
dožije dňa dojednaného v poistnej zmluve. 

(2) Ak bolo toto poistenie dojednané pre dvojicu poistených, je poisťovňa po-
vinná vyplatiť poistnú sumu, ak aspoň jeden poistený zomrie v dobe, na ktorú bolo 
poistenie dojednané alebo ak sa obaja poistení dožijú konca tejto doby. 

Článok 17 
Plnenie z dôchodkových poistení 

(1) Z dôchodkových poistení je poisťovňa povinná vyplácať poistenému dôcho-
dok dojednaný v poistnej zmluve, a to: 

a) základný dôchodok, 
b) pozostalostný dôchodok, 
c) invalidný dôchodok. 
(2) Základný dôchodok začne poisťovňa vyplácať, ak sa poistený dožil dňa 

uvedeného v poistnej zmluve. Vypláca sa mesačne po dobu života poisteného, 
najdlhšie však po dohodnutú dobu. 

(3) Pozostalostný dôchodok začne poisťovňa vyplácať v prípade smrti poistené-
ho. Vypláca ho oprávnenej osobe mesačne počas dohodnutej doby. 

(4) Invalidný dôchodok začne poisťovňa vyplácať, ak sa stane poistený, najskôr 
však po 2 rokoch od uzavretia poistnej zmluvy, plne invalidným v zmysle predpisov  
o sociálnom zabezpečení v dobe do dojednaného začiatku výplaty základného 
dôchodku. Vypláca sa mesačne počas trvania plnej invalidity poisteného, najdlhšie 
však do dojednaného začiatku výplaty základného dôchodku. 

(5) Splnenie podmienky dvoch rokov trvania poistenia sa nevyžaduje, ak bol plný 
invalidný dôchodok priznaný výlučne v dôsledku úrazu, ktorý nastal počas trvania 
poistenia. 

(6) Prvý dôchodok je splatný prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci,  
v ktorom došlo k poistnej udalosti. 

(7) Po vzniku práva na výplatu základného a pozostalostného dôchodku ten, 
komu má byť dôchodok vyplácaný, má právo, aby sa na jeho požiadanie vyplácanie 
dôchodku odložilo na neskorší čas, prípadne, aby sa u základného dôchodku skrátila 
dohodnutá doba jeho výplaty. V takom prípade je poisťovňa povinná dôchodok 
primerane zvýšiť. Počas odkladu výplaty dôchodku na neskorší čas nie je nárok na 
invalidný dôchodok. 

(8) Pred prvou výplatou základného alebo pozostalostného dôchodku môže ten, 
komu vznikol nárok na jeho výplatu, požiadať poisťovňu o výplatu jednorazového 
plnenia namiesto dôchodku, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

(9) Ten, komu vznikne právo na výplatu dôchodku, je povinný predložiť potrebné 
doklady na jeho výplatu, pri invalidnom dôchodku tiež oznámiť zmeny, ktoré majú 
vplyv na výplatu dôchodku, na vyzvanie poisťovne predložiť potvrdenie o trvaní plnej 
invalidity, prípadne sa podrobiť lekárskej prehliadke. Kým nie sú tieto povinnosti 
splnené, poisťovňa s výplatou dôchodku nezačne, prípadne jeho vyplácanie až do ich 
splnenia pozastaví. 

(10) Ak bol v poistnej zmluve dojednaný iba základný dôchodok (bez pozosta-
lostného dôchodku) a vrátenie poistného v prípade smrti poisteného tiež nebolo do-
hodnuté, smrťou poisteného poistenie zaniká bez náhrady. 

 
Obmedzenie plnenia poisťovne 

Článok 18 
Poisťovňa nie je povinná plniť za smrť, ktorá nebola spôsobená výlučne úrazom 

v čase od dohodnutého začiatku poistenia do skončenia overovania zdravotného 
stavu poisteného vydaním poistky, najdlhšie však do dvoch mesiacov od uzavretia 
poistnej zmluvy.  

 
Článok 19 

(1) Poisťovňa nie je povinná plniť za smrť poisteného, ku ktorej došlo v priamej 
alebo nepriamej súvislosti s jeho účasťou na 

- bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ SR nie je účastníkom vojen-
ského konfliktu, 

- vzbure, povstaní alebo nepokojoch, 
- potlačovaní vzbury, povstania alebo nepokojov, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri 

plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území SR. (2) Pri účasti SR vo vojnovom 
konflikte stanoví poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky plnenia pri smrti 
poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepriamej súvislosti s bojovými akciami 
alebo vojnovými udalosťami.  

 
Článok 20 

Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je povinná plniť 
za smrť poisteného, ku ktorej došlo pri úraze 

- pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemal úradné povolenie, alebo 
ktoré boli uskutočnené proti úradnému predpisu alebo bez vedomia či proti vôli 
držiteľa lietadla, 

- pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými, vodnými a cest-
nými dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch alebo plavbách 
k nim (tréning).  

 
Článok 21 

(1) Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však o jednu 
polovicu 

a) ak došlo k smrti poisteného v súvislosti s jeho konaním, pre ktoré bol uznaný 
súdom za vinného trestným činom, 

b) ak zomrel poistený v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu 
na zdraví alebo smrť. 

(2) Ak bol trestný čin (odsek 1 písm. a ) spáchaný poisteným úmyselne a okol-
nosti takého prípadu to odôvodňujú, poisťovňa zníži svoje plnenie o viac ako 
polovicu. 

 
Článok 22 

Ak došlo k smrti poisteného následkom jeho opilosti alebo pod vplyvom 
omamných či toxických látok, poisťovňa má právo znížiť svoje plnenie, najviac však  
o jednu polovicu. 

 
Článok 23 

Občan, ktorému smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie poisťovne, 
toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, 
pre ktorý bol uznaný súdom za vinného. V čase, kedy sa proti osobe, ktorej má vzni-
knúť právo na plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto tresný čin, nie 
je poisťovňa povinná plniť. 

 
Článok 24 

(1) Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich rokov trvania 
poistenia, poisťovňa neposkytne plnenie. Ak poistenie trvalo dlhšie ako jeden rok, ale 
nie dlhšie ako päť rokov, poisťovňa 

poisťovňa vráti zaplatené poistné za životné poistenie. 
(2) V poistení úveru alebo pôžičky pre prípad smrti dlžníka, ak smrť nastane 

následkom samovraždy, poisťovňa neposkytne plnenie. 
 

Článok 25 
Ak boli v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia alebo pohlavia 

poisteného, resp. poistníka stanovené nesprávne technické parametre poistenia 
(poistné, poistná doba, poistná suma), je poisťovňa oprávnená plnenie zo zmluvy 
primerane znížiť. 

 
Článok 26 

Podiel na prebytkoch poistného 



Prípadné prebytky poistného použije poisťovňa k zvýhodneniu poistení formou 
rozšírenia jeho rozsahu, zvýšenia poistných súm a dôchodkov alebo zníženia sadzieb 
poistného. 

 
Článok 27 

Strata poistnej zmluvy 
Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, poisťovňa vydá 

poistníkovi na jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia. Náklady s tým spojené hradí 
žiadateľ. 
 

Záverečné ustanovenia 
Článok 28 

Všetky platby realizované v súvislosti s poistením, či už poistníkom alebo poisťovňou 
budú vyplatené v tuzemskej mene, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. 
 

Článok 29 
Od ustanovení týchto všeobecných poistných podmienok sa možno v poistných 
zmluvách odchýliť, ak to vyžaduje účel a povaha poistenia. 
 

Článok 30 
Tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenia boli schválené Minister-
stvom financií SR ako dozorným orgánom nad poisťovníctvom pre územie Sloven-
skej republiky pod číslom : 52/816/1993 a sú platné pre poistné zmluvy uzavreté od 
1.7.1993. 

 


