
Pre dôchodkové životné poistenia dojednávané v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia  
z. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), zmluvné dojednania a dojednania 
v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE DÔCHODKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

VPP č. 710

Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poisťovateľ, poistiteľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, zapísaná 
v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  Sa, vložka č.:  79/B.
Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné.
Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.
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  dohodnuté 
v poistnej zmluve.
Jednorazové poistné – poistné zaplatené naraz za celú dobu poistenia dohodnuté v poistnej zmluve.
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.
Poistná udalosť – náhodná udalosť  bližšie označená  v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistné plnenie  –  suma alebo dôchodok,  ktoré  je  poisťovňa povinná poskytnúť  v  prípade poistnej 
udalosti.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na 
plnenie. 
Odkupná hodnota (odbytné)  –  časť poistnej  rezervy  zo  životného poistenia,  ktorá  zodpovedá časti 
nespotrebovaného poistného a  ktorú poisťovňa vyplatí  pri predčasnom ukončení poistenia.
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).
Redukcia – zmena životného poistenia, ktoré nebolo 6 mesiacov od splatnosti platené. Mení sa na 
poistenie so zníženou poistnou čiastkou (dôchodkom) alebo na poistenie so skrátenou poistnou dobou 
bez povinnosti platiť ďalšie poistné.
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 poistnej  udalosti, aby vznikol nárok na plnenie za nasledujúce obdobie po jej uplynutí.
Ochranná lehota  –  časovo  vymedzené  obdobie,  počas  ktorého  v  prípade  vzniku  poistnej  udalosti, 
ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie.
Práceneschopnosť  –  stav,  keď  poistený  z  dôvodu  choroby  alebo  úrazu  a  na  základe  lekárskeho 
rozhodnutia nemôže vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo svoju zárobkovú činnosť, 
tiež nevykonáva riadiacu či kontrolnú činnosť, a to ani počas obmedzenej časti dňa.
Plná invalidita – strata schopnosti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu vykonávať akúkoľvek 
činnosť, ktorá by mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Pre tieto poistné podmienky sa 
za plnú invaliditu poisteného bude považovať skutočnosť, že poistenému bolo vystavené rozhodnutie 
Sociálnou poisťovňou o priznaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Úraz – telesné neúmyselné poškodenie, resp. 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).
Choroba alebo ochorenie  –  stav  organizmu  vznikajúci  pôsobením  vonkajších  alebo  vnútorných 
faktorov narúšajúcich jeho správne fungovanie a rovnováhu.
Garantovaná doba – doba, počas ktorej sa bude dôchodok vyplácať poistenému, resp. v prípade jeho 
úmrtia osobám oprávneným na plnenie.
Partner – pre účely tohto poistenia sa partnerom rozumie poisteným určená fyzická osoba, ktorá má 
výhody vyplývajúce z rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní príslušného poistenia.
Nespotrebovaný kapitál, kapitálová hodnota – jednorazová výplata poistenia ku dňu začiatku výplaty 
dôchodku znížená o už dovtedy vyplatené dôchodky.
Pozastavený stav poistnej zmluvy – stav, kedy poistník nemá povinnosť platiť poistné a zároveň nemá 
nárok  na  poistné  plnenia  z  dojednaných  pripoistení  za  poistné  udalosti,  ktoré  vznikli  v  čase 
pozastavenia v dôsledku priznania nároku na premostenie príjmu.
Deň pozastavenia poistnej zmluvy – deň v mesiaci, ktorý sa číslom dňa zhoduje s výročným dňom 
začiatku poistenia a nasleduje po dátume vzniku poistnej udalosti premostenia príjmu.
Premostenie príjmu – možnosť výberu časti rezervy v dobe platenia poistného v zmysle Sadzobníka 
poplatkov, úrokov a  limitov, ktorý upravuje minimálny, maximálny možný výber a zostatok  rezervy, 
platnom v čase vzniku poistnej udalosti po dobu 12 mesiacov. Za vznik poistnej udalosti sa považuje 
prvý deň po skončení pracovného pomeru.
Základný dôchodok – pravidelne mesačne vyplácaný doživotný dôchodok.      

Článok 2
Druhy životných poistení

(1)	 Dôchodkové životné poistenie, z ktorého vyplývajú nároky na poistné plnenie uvedené v zmluv-
ných dojednaniach a v rozsahu nárokov  príslušného poistenia.

(2)   Poisťovňa je oprávnená dojednať spolu s dôchodkovým životným poistením,  formou pripoistenia 
aj  poistenie  úrazu,  invalidity,  práceneschopnosti  a  pobytu  v  nemocnici,  prípadne  iné  druhy 

poistenia.  Pre  pripoistenia  platia  všeobecné,  resp.  osobitné  poistné  podmienky  pre  príslušne 
dojednané pripoistenia.

(3)   Formou prémií môžu byť v poistnej zmluve spolu s dôchodkovým životným poistením dojednané 
aj iné druhy poistenia (napr. bonusová ochrana pred začiatkom poistenia, narodenie dieťaťa, úraz 
dieťaťa a pod.).

Článok 3
Uzavretie poistnej zmluvy

(1)	  Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je uzavretá, ak je návrh poistnej 
zmluvy  podpísaný  zmluvnými  stranami  alebo  ak  poisťovňa  vydaním  poistky  akceptuje  návrh 
poistnej zmluvy podpísaný poistníkom (poisteným).

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

o zdravotnom stave poistníka  i poisteného, ako aj ďalšie otázky potrebné na uzavretie poistnej 
zmluvy na ktoré je poistník a poistený povinný odpovedať  pravdivo a úplne. Poisťovňa je opráv-
nená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede bolo určené nižšie poistné. 

(4)   Poisťovňa  odstúpi  od  poistnej  zmluvy,  ak  by  pri  pravdivom  a  úplnom  zodpovedaní  otázok  
dojednávaného poistenia    poistnú  zmluvu neuzavrela.  Pri  odstúpení  od  zmluvy vráti  poisťovňa 
poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavretím poistenia vznikli, a poistník, 
resp. poistený, je povinný vrátiť poisťovni to, čo z poistenia plnila.

(5)   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 
plnenia  z  jednorazovo  zaplateného  poistenia  vyplatí  poisťovňa  odkupnú  hodnotu  poistenia, 
poistenie za bežné poistné zanikne bez náhrady. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

(6)   Pri uzavretí poistnej zmluvy i zvyšovaní poistného krytia má poisťovňa v prípade zvýšeného rizika 
právo  primerane  zvýšiť  poistné,  prípadne  upraviť  podmienky  poistenia  alebo  novo  dojednanú 
zmluvu vypovedať, resp. návrh alebo žiadosť o zvýšenie poistného krytia odmietnuť.

(7)		 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.

(8)		 Poistenie môže poisťovňa aj poistník vypovedať do dvoch mesiacoch po uzavretí poistnej zmluvy  
bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenia zanikne. Poisťovňa 
má právo na pomernú časť poistného.

(9)		 V  prípade  poistenia  osôb  s  výnimkou  poistenia  pre  prípad  úrazu  môže  poistník,  najneskôr  do 
tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť. 

(10)		Ak zomrie  fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie  inej osoby, 
vstupuje táto osoba do poistenia namiesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel.

Článok 4
Vznik, zánik a zmena poistenia

(1)		 Poistenie začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi 
dohodnuté, že vznikne už uzavretím zmluvy alebo neskôr. Pri dodatočnom uzavretí pripoistenia 
v priebehu  trvania poistenia pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti  tejto  zmeny 
v poistnej zmluve.

(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 nultej hodine dňa dojednaného ako začiatok výplaty dôchodku.

(3)   Poistenie, resp. pripoistenie zaniká:
a)   v  zmysle  ustanovení  §800  až  802a  z.  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník,  v  znení 

neskorších predpisov 2a, 
b)   uplynutím poistnej doby,
c)   úmrtím poisteného,
d)   dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e)   nezaplatením  poistného  v  lehote  stanovenej  z.  č.  40/  1964  Zb.  Občiansky  zákonník,  ak 

poistenie nemôže pokračovať bez platenia poistného podľa čl. 8,
f)   výplatou odkupnej hodnoty podľa čl. 9,

(4)   Zmena poistenia musí mať písomnú formu.
(5)   Ak  sa  účastníci  dohodnú  na  zmene  už  dojednaného  poistenia,  je  poisťovňa  povinná  plniť  zo 

zmeneného  poistenia    poistné  udalosti,  ktoré  nastanú    až  odo  dňa    účinnosti  tejto    zmeny 
poistenia.

(6)   Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýši výška poistného 
krytia, je poisťovňa povinná plniť zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných lehôt, ak sú 
dojednané. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.

(7)   Ustanovenia ods. 6 neplatia, ak k zvýšeniu  poistného došlo v dôsledku dynamizácii (indexácii) 
poistenia zo strany poisťovne.

Článok 5
Poistné, platenie poistného

(1)		 Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalkulačných zásad (v závislosti 
od vstupného veku, doby poistenia a platenia a pod.). Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.

(2)   Poistné sa platí buď jednorazovo alebo bežne za poistné obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.
(3)   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. Poistné 
za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy prvý deň príslušného poistného obdobia.



(4)   Poistné za všetky pripoistenia sa platia spolu s poistným za životné poistenie.
(5)		 Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného z dôchodkového životného 

poistenia, ku ktorému boli dojednané v tej istej zmluve i pripoistenia, vzťahuje sa oslobodenie i na 
tieto pripoistenia, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

Článok 6
Dynamizácia

(1)	  V  poistnej  zmluve  môže  byť  dojednaná  dynamizácia  poistenia.  Ak  je  dynamizácia  dojednaná, 
potom  je  poisťovňa  oprávnená  v  závislosti  od  vývoja  miery  inflácie  zvýšiť  výšku  dôchodku/
jednorazovej výplaty,  resp. poistných súm a poistného, a  to podľa zásad uvedených v poistnej 
zmluve.

(2)   Pri dynamizácii sa dôchodok/jednorazová výplata,  resp. poistné sumy a poistné zvyšujú podľa 
štandardných  princípov  poistnej  matematiky.  O  nových  hodnotách  dôchodku/jednorazovej 
výplaty, resp. poistných súm a poistného je poistník písomne informovaný.

(3)   Pri  zvyšovaní  dôchodku/jednorazovej  výplaty,  resp.  poistných  súm  a  poistného  v  dôsledku 
dynamizácie sa nevyžadujú ďalšie podklady pre hodnotenie  rizík vyplývajúcich zo zdravotného 
stavu, povolania alebo mimopracovnej činnosti.

(4)   Dynamizácia sa vykonáva k výročnému dňu začiatku poistenia.
(5)   Pri  poistnej  udalosti,  ktorá  vznikla  v  deň  účinnosti  poslednej  realizovanej  dynamizácie  alebo 

neskôr,  je  poisťovňa  povinná  poskytnúť  poistné  plnenie  zo  zvýšených  poistných  súm  po 
dynamizácii iba v prípade, ak lehotné poistné po dynamizácii bolo uhradené najneskôr do dátumu 
jeho splatnosti alebo pred dátumom vzniku poistnej udalosti.

(6)		 V prípade,  že  poistník  odmietne  dynamizáciu  písomne alebo neuhradí  lehotné poistné  v  novej 
upravenej  výške  do  dátumu  jeho  splatnosti,  poisťovňa  uvedie  poistenie  do  stavu  pred  práve 
realizovanou dynamizáciou a nárok na dynamizáciu k danému výročnému dňu zaniká. Ak sa tak 
stane dva roky po sebe, nárok na dynamizáciu zaniká do konca trvania zmluvy. Dynamizáciu je 
možné opätovne obnoviť na základe písomnej žiadosti poistníka (nie však so spätnou platnosťou).

(7)   Ak počas trvania poistenia dôjde k smrti poisteného, k redukcii poistenia alebo k oslobodeniu od 
platenia poistného v dôsledku plnej invalidity, nárok na dynamizáciu zaniká.

(8)   Poslednú  dynamizáciu  poisťovňa  vykoná  uvedený  počet  rokov  pred  skončením  platenia 
poistného. Počet rokov je uvedený v poistnej zmluve.

(9)		 Ak  sú  spolu  s  dôchodkovým  životným  poistením  dojednané  aj  pripoistenia,  vzťahuje  sa  dyna-
mizácia aj na ne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

(10)		Poisťovňa si vyhradzuje právo podmienky dynamizácie v priebehu poistenia upraviť.

Článok 7
Podiel na prebytkoch poistného (zisk z poistenia)

(1)		 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie s podielom na prebytku poistného, potom prípadné 
prebytky  poistného  z  dôchodkového  životného  poistenia  vznikajúce  v  dôsledku  lepšieho 
zhodnotenia  rezerv  poistného,  lepšej  škodovosti  poistených  rizík  a  lepšieho  hospodárenia 
poisťovne oproti predpokladom použitým pri kalkulácii poistného, použije poisťovňa k zvýhodneniu 
poistení formou zvýšenia poistných súm alebo dôchodkov.

(2)		 Poistnej zmluve, v ktorej  je dojednané dôchodkové životné poistenie s podielom na prebytkoch 
poistného, sa môže prvýkrát pripísať podiel na prebytku po uplynutí doby uvedenej v poistnej 
zmluve. Ak takáto doba nie je v poistnej zmluve uvedená, potom v poisteniach s bežne plateným 
poistným s dobou platenia do desať rokov sa môže prvýkrát pripísať podiel na prebytku najskôr 
pri druhom výročí začiatku poistenia, s dobou platenia desať rokov a viac najskôr pri treťom výročí 
začiatku poistenia a v poisteniach s  jednorazovým poistným najskôr pri prvom výročí začiatku 
poistenia. Výška pripísaného podielu sa určuje v závislosti od matematickej rezervy, resp. poistnej 
sumy, podľa platných poistno-matematických pravidiel pre príslušné poistenie.

(3)		 Poisťovňa  pripisuje  podiel  na  prebytkoch  poistného  k  výročnému  dňu  začiatku  poistenia 
a následne ho písomne oznamuje poistníkovi, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.

(4)   Pripísané  podiely  na  prebytkoch  poistného  sú  platné  počas  celej  zostávajúcej  doby  poistenia 
a poisťovňa ich vyplatí spolu s plnením za dožitie alebo úmrtie, resp. spolu s odkupnou hodnotou.

Článok 8
Dôsledky neplatenia poistného

(1)		 Ak  je  poistník  v  omeškaní  s  platením  poistného  (vrátane  poistného  za  pripoistenia),  môže  si 
poisťovňa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak 
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

(2)   Ak nebolo poistné (vrátane poistného za pripoistenia) za prvé poistné obdobie alebo jednorazové 
poistné zaplatené v plnej výške   a v  lehote stanovenej   v § 801 ods. 1      z.  č. 40/ 1964 Zb.  
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,  poistenie  zanikne uplynutím  lehoty.

(3)		 Ak nebolo poistné (vrátane poistného za pripoistenia) za ďalšie poistné obdobie zaplatené v plnej 
výške a v  lehote stanovenej   v § 801 ods. 2 z. č. 40/ 1964 Zb.   Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov  uplynutím tejto lehoty:
a)   rezervotvorné poistenie s bežným poistným, na ktoré bolo zaplatené poistné aspoň za dva 

roky  poistenia,  resp.  za  inú  v  poistnej  zmluve  uvedenú  dobu,  a  jeho  odkupná  hodnota  je 
kladná, sa zmení na redukované poistenie so zníženým dôchodkom/jednorazovou výplatou 
(redukcia  dôchodku/jednorazovej  výplaty)alebo  so  skrátenou  poistnou  dobou  (redukcia 
poistnej doby), a to bez povinnosti platiť ďalšie poistné,

b)   rezervotvorné poistenie s bežným poistným, na ktoré nebolo poistné zaplatené za dva roky 
poistenia, resp. za inú v poistnej zmluve uvedenú dobu, alebo jeho odkupná hodnota nie je 
kladná, zaniká bez náhrady.

	(4)  O  zmenu  poistenia  s  bežným  poistným  na  poistenie  so  zníženým  dôchodkom/jednorazovou 
výplatou alebo skrátenou poistnou dobou bez ďalšieho platenia poistného môže písomne požiadať 
aj poistník, ak:
a)   od začiatku poistenia uplynuli dva roky poistenia (resp. iná v poistnej zmluve uvedená doba) 

a súčasne
b)   poistné bolo zaplatené aspoň za dva roky poistenia (resp. za inú v poistnej zmluve uvedenú 

dobu) a súčasne
c)   odkupná hodnota poistenia je kladná.

(5)   Znížený  dôchodok/jednorazovú  výplatu  alebo  skrátenú  poistnú  dobu  stanoví  poisťovňa  podľa 
platných  poistno-matematických  zásad  výpočtom,  v  ktorom  sú  zohľadnené  aj  neuhradené 
záväzky poistníka.

(6)   Poisťovňa môže do šiestich mesiacov po dni, čo došlo k redukcii, zrušiť s výplatou odbavného 
také poistenie, pri ktorom je znížený dôchodok/jednorazová výplata alebo skrátená poistná doba 
menšia ako jedna pätina dojednaného dôchodku/jednorazovej výplaty alebo doby.

(7)   Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia, resp. do dňa účinnosti redukcie poistenia.
(8)		 Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.
(9)   Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upomienky alebo výzvy na úhradu poistného 

z  dôvodu  uplatnenia  si  nákladov  spojených  s  ich  zaslaním  z  dôvodu  nedodržania  platobných 
podmienok paušálnou náhradou nákladov vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku zverejnenom 
na  internetovej  stránke  www.koop.sk.  Poisťovňa  má  právo  na  úpravu  finančnej  náhrady  za 
predmetné upomienky alebo výzvy s tým, že aktuálna výška poplatkov za tieto je zverejnená na 
stránke poisťovateľa www.koop.sk. Pre klienta je aktuálna výška tej finančnej náhrady, ktorá je 
zverejnená na stránke poisťovateľa v čase zaslania spoplatnenej upomienky alebo výzvy zo strany 
poisťovateľa.

 

Článok 9
Odkupná hodnota (odbytné)

(1)	  V  rezervotvornom  poistení  s  bežne  plateným  poistným  môže  poistník  písomne  požiadať 
o zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty (odbavného) za predpokladu, že:
a)   od začiatku poistenia uplynuli dva roky poistenia, resp. iná v poistnej zmluve uvedená doba 

a súčasne
b)   poistné  bolo  zaplatené  aspoň  za  prvé  dva  roky  poistenia,  resp.  za  inú  v  poistnej  zmluve 

uvedenú dobu a súčasne
c)   odkupná hodnota poistenia je kladná.

  Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty 
sa nevzťahuje na dočasné (rizikové) poistenie pre prípad smrti s bežným platením, na poistenie 
s výplatou  dôchodku,  z  ktorého  sa  už  dôchodok  vypláca,  ani  na  pripoistenie  invalidity,  práce-
neschopnosti, choroby, úrazu, ani na iné pripoistenia, dojednané spolu s dôchodkovým životným 
poistením v jednej poistnej zmluve.

(2)	  V  poistení  za  jednorazovo  zaplatené  poistné  s  poistnou  dobou  dlhšou  ako  jeden  rok  alebo 
v poistení s redukovaným dôchodkom/jednorazovou výplatou podľa čl. 8, môže poistník písomne 
požiadať o zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty kedykoľvek, ale iba pred začiatkom 
výplaty dôchodku.

(3)   Poistenie  je  zrušené  s  účinnosťou  od  nasledujúceho  dňa  po  obdržaní  žiadosti  poistníka.  Ak 
poistník  uvedie  v  žiadosti  neskorší  dátum,  ku  ktorému  má  byť  poistenie  s  výplatou  odkupnej 
hodnoty zrušené, zruší sa poistenie k tomuto dátumu.

(4)	  Výšku  odkupnej  hodnoty  k  dátumu  účinnosti  stanoví  poisťovňa  podľa  platných  poistno-
matematických  zásad  výpočtom,  v  ktorom  sú  zohľadnené  aj  neuhradené  záväzky  poistníka. 
Odkupná  hodnota  sa  nerovná  zaplatenému  poistnému,  ale  zníženej  matematickej  rezerve 
dôchodkového životného poistenia.

(5)	  Poisťovňa  má  právo  v  priebehu  poistenia  stanovovať  minimálnu  sumu,  ktorú  musí  odkupná 
hodnota dosiahnuť, aby mohla byť klientovi vyplatená.

Článok 10
Poistná udalosť a plnenie poisťovne

 
(1)	 Poistnou udalosťou v dôchodkovom životnom poistení môže byť:

-  smrť poisteného,
-  dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej zmluve, resp. začiatok výplaty dôchodku,
-  iná udalosť dojednaná v poistnej zmluve (napríklad práceneschopnosť, strata zamestnania).

(2)   V  prípade,  že  je  v  poistnej  zmluve  dojednaná  bonusová  ochrana  pred  začiatkom  poistenia, 
poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške a podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.

(3)	  Z dôchodkového životného poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť 
poistné plnenie vo forme mesačného dôchodku  alebo jednorazové poistné plnenie (jednorazová 
výplata,  zaplatené  poistné  a  pod.)  a  to  podľa  toho,  čo  bolo  v  poistnej  zmluve  dojednané.  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.

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

(5)	  Z dôchodkového životného poistenia je poisťovňa povinná vyplácať poistenému druh dôchodku 
dojednaný v poistnej zmluve, a tým môže byť:
a)   základný dôchodok,
b)   partnerský dôchodok,
c)   iný druh dôchodku dojednaný v poistnej zmluve.

(6)	  Základný dôchodok začne poisťovňa vyplácať, ak sa poistený dožije dňa uvedeného v poistnej 
zmluve. Vypláca sa mesačne po dobu života poisteného.

(7)	  Ak  je  zmluvne  dohodnutý  partnerský  dôchodok,  poisťovňa  ho  začne  vyplácať  v  prípade  smrti 
poisteného v čase výplaty základného dôchodku. Vypláca ho doživotne partnerovi poisteného, 
ktorý je určený v poistnej zmluve. V prípade smrti partnera poisteného počas výplaty doživotného 
partnerského dôchodku poistenie zanikne a ďalší nárok na výplatu dôchodku nevzniká.

(8)	  Prvý dôchodok je splatný vo výročný deň začiatku poistenia, v ktorom došlo k poistnej udalosti.
(9)	  Najneskôr 6 týždňov pred prvou výplatou základného dôchodku môže ten, komu vznikol nárok na 

jeho výplatu, požiadať poisťovňu o výplatu jednorazového plnenia namiesto základného dôchodku 
alebo zmeniť typ variantu výplaty základného dôchodku, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté 
inak.

(10)	Ten, komu vznikne právo na výplatu dôchodku,  je povinný predložiť potrebné doklady na  jeho 
výplatu. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa s výplatou dôchodku nezačne, prípadne 
jeho vyplácanie až do ich splnenia pozastaví.

(11) Ak bol v poistnej zmluve dojednaný iba základný dôchodok a vrátenie poistného v prípade smrti 
poisteného nebolo v poistnej zmluve dohodnuté, smrťou poisteného poistenie zaniká bez náhrady.

(12)	Ak poistený zomrie pred začiatkom výplaty základného dôchodku, je poisťovňa povinná vyplatiť 
tomu, komu smrťou poisteného vzniká právo na plnenie, sumu vo výške zaplateného poistného 
za dôchodkové životné poistenie znížené o prípadné výplaty premostenia príjmu len vtedy, ak to 
bolo  v  zmluve  dohodnuté.  Do  zaplateného  poistného  sa  nepočíta  poistné  za  pripoistenia 
k dôchodkovému životnému poisteniu ani poistné, od platenia ktorého bol poistník oslobodený.

(13)	Ak poistený zomrie v čase výplaty základného dôchodku, postupuje poisťovňa pri priznaní nároku 
na plnenie podľa platných zmluvných dojednaní.



Článok 11
Oslobodenie od platenia poistného pri práceneschopnosti

(1)	 Ak  je  súčasťou  dojednaného  dôchodkového  životného  poistenia  za  bežné  poistné  aj  nárok  na 
oslobodenie  od  platenia  poistného  v  prípade  práceneschopnosti  poisteného  a  od  začiatku 
poistenia, resp. od dátumu zvýšenia poistného krytia uplynula ochranná lehota pre oslobodenie 
od platenia pri práceneschopnosti v trvaní troch mesiacov, resp. iná v poistnej zmluve uvedená 
doba, je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za obdobie práceneschopnosti po 
uplynutí  čakacej  doby pre  práceneschopnosť  dojednanej  v  poistnej  zmluve. V poistnej  zmluve 
môže  byť  tiež  dojednané,  že  oslobodenie  od  platenia  sa  vzťahuje  len  na  práceneschopnosť 
vzniknutú výlučne následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.

(2)	  Poistnou  udalosťou  je  lekárom  potvrdená    dočasná  práceneschopnosť  poisteného  z  dôvodu 
choroby alebo úrazu, ktorá vznikla v čase trvania poistenia po uplynutí ochrannej lehoty a ktorá 
nepretržite trvá aj po uplynutí čakacej doby uvedenej v poistnej zmluve. Podmienkou priznania 
nároku  na  oslobodenie  od  platenia  pri  práceneschopnosti  je  vystavený  doklad  „Potvrdenie 
o dočasnej  pracovnej  neschopnosti“.  Výnimku  tvoria  prípady,  kedy  nemôže  byť  tento  doklad 
vystavený. Poisťovňa bude akceptovať iba tieto prípady: študenti, občania s poklesom vykonávať 
zárobkovú  činnosť  do  70%  vrátane,  nezamestnaní  evidovaní  na  úrade  práce  a  pracujúci  na 
dohodu.

(3)	  V prípade vzniku nároku na oslobodenie od platenia pri práceneschopnosti poisteného poisťovňa 
vráti poistníkovi zaplatené poistné vo výške zodpovedajúcej zaplatenému poistnému za obdobie 
od uplynutia čakacej doby do skončenia práceneschopnosti, avšak najviac do uplynutia zmluvne 
dojednanej doby trvania práceneschopnosti. Za celú dobu platenia poistného je možné oslobodiť 
od  platenia  poistného  zmluvne  dojednané  percento  z  celej  doby  platenia  poistného.  Ďalšie 
oslobodenie  je  možné  pri  práceneschopnosti,  ktorej  vznik  nastal  najskôr  po  uplynutí  zmluvne 
dojednanej doby od ukončenia poslednej práceneschopnosti.

(4)		 Počas trvania práceneschopnosti poisteného je poistník povinný naďalej platiť bežné poistné.
(5)	  Nárok  na  oslobodenie  od  platenia  poistného  pri  práceneschopnosti  nie  je  v  poistení  za 

jednorazové  poistné,  počas  oslobodenia  od  platenia  poistného  pri  plnej  invalidite,  ak  bolo 
dojednané  ako  pripoistenie  k  dôchodkovému  životnému  poisteniu,  ani  v  poistení,  ktoré  bolo 
redukované.

(6)	  Poisťovňa neoslobodí poisteného od platenia poistného, ak prvý deň práceneschopnosti spadá do 
ochrannej lehoty.

(7)	  Ustanovenie o ochrannej  lehote v ods. 1 a 5 neplatí, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo pri 
dynamizácii poistenia.

(8)   Oslobodenie končí najneskôr uplynutím poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕšil 65 rokov, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

(8)	  Ak je súčasťou dôchodkového životného poistenia aj nárok na oslobodenie od platenia poistného 
v prípade práceneschopnosti, vzťahuje sa  toto oslobodenie  i na poistné za pripoistenia, pokiaľ 
nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

(9)	  Pri opakovanej práceneschopnosti z  tej  istej príčiny alebo pri chorobe, či úraze, ktoré  lekársky 
súvisia  so  skôr  poisťovňou  odškodnenou  práceneschopnosťou,  je  poisťovňa  povinná  plniť 
maximálne za 11 mesiacov za celú dobu poistenia.

(10) Ak  nemôže  poisťovňa  plniť  preto,  že  práceneschopnosť  nie  je  ešte  ukončená,  je  povinná 
poskytnúť  poistenému  na  jeho  písomné  požiadanie  primeraný  preddavok,  najskôr  však  po 
uplynutí  troch mesiacov od začiatku práceneschopnosti. Zálohové plnenie  je možné poskytnúť 
maximálne jedenkrát počas trvania jednej práceneschopnosti.

Článok 12
Premostenie príjmu

(1)	  Ak je súčasťou dojednaného dôchodkového životného poistenia aj nárok na premostenie príjmu 
a  poistený  stratí  zamestnanie  najneskôr  rok  pred  začiatkom  výplaty  dôchodku,  má  možnosť 
požiadať o toto plnenie. Nárok na premostenie príjmu vzniká v bežne platenom poistení najskôr 
po uplynutí  troch rokov od začiatku poistenia a za predpokladu, že rezerva poistenia  je kladná 
a zároveň sú splnené podmienky stanovené v Sadzobníku poplatkov, úrokov a  limitov platnom 
v čase  vzniku  nároku  na  premostenie  príjmu,  ktorý  je  dostupný  na  obchodných  miestach 
spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a tiež na webovej stránke spo-
ločnosti.  V  jednorazovo  platenom poistení  vzniká  nárok  na  premostenie  príjmu kedykoľvek  po 
zaplatení  poistného,  ale  musia  byť  zároveň  splnené  podmienky  stanovené  v  Sadzobníku 
poplatkov,  úrokov  a  limitov  platnom  v  čase  vzniku  nároku  na  premostenie  príjmu,  ktorý  je 
dostupný  na  obchodných  miestach  spoločnosti  Kooperativa  poisťovňa,  a.s.  Vienna  Insurance 
Group a tiež na webovej stránke spoločnosti.

(2)   O  prípadnom  nároku  na  premostenie  príjmu  sa  klient  môže  informovať  na  ktoromkoľvek 
obchodnom mieste spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

(3)   V prípade vzniku nároku na premostenie príjmu je poistený povinný predložiť kópiu dokladu, na 
základe  ktorého  vznikla  strata  zamestnania  (napr.  rozviazanie  pracovného  pomeru,  ukončenie 
dohody) a kópiu potvrdenia, že poistený je registrovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
na  území  Slovenskej  republiky  a  písomnú  žiadosť  o  priznanie  nároku  na  premostenie  príjmu. 
V prípade,  že  poistený  nie  je  evidovaný  na  Úrade  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  na  území 
Slovenskej republiky, nárok na premostenie príjmu nevzniká.

(4)   V  prípade  priznania  nároku  na  premostenie  príjmu,  poisťovňa  vypláca  od  najbližšieho 
kalendárneho mesiaca odo dňa, ktorý je zhodný s výročným dňom začiatku poistenia, po vzniku 
poistnej udalosti poistenému 1/12 zo zvolenej sumy po dobu 12 mesiacov. Podmienky minimálnej 
a  maximálnej  možnej  sumy,  resp.  zostatku  rezervy  poistenia  sú  určené  v  aktuálne  platnom 
Sadzobníku poplatkov, úrokov a limitov, ktorý je dostupný na obchodných miestach spoločnosti 
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a tiež na webovej stránke spoločnosti.

(5)	  V bežne platenom poistení  je pri premostení príjmu zmluva v pozastavenom stave, kedy nie  je 
povinnosť platiť poistné. Po skončení premostenia príjmu vzniká poistníkovi opäť povinnosť platiť 
poistné.  Nárok  na  poistné  plnenia  z  dojednaných  pripoistení  za  poistné  udalosti,  ktoré  vznikli 
v čase  pozastavenia  zmluvy  nevzniká.  Nárok  na  premostenie  príjmu  pri  opakovanej  žiadosti 
vzniká  len  za  predpokladu,  že  od  konca  posledného  pozastavenia  zmluvy  uplynula  zmluvne 
dojednaná lehota.

(6)	  V  jednorazovo  platenom  poistení  nie  je  pri  premostení  príjmu  zmluva  v  pozastavenom  stave 
a zároveň nárok na poistné plnenia z dojednaných pripoistení za poistné udalosti, ktoré vznikli 
v čase  premostenia  príjmu  vzniká  za  predpokladu,  že  tomu  nebránia  ustanovenia  týchto 
podmienok, poistnej zmluvy ani príslušných všeobecných poistných podmienok, resp. osobitných 
poistných  podmienok  daných  pripoistení,  ktoré  obmedzujú,  vylučujú  alebo  iným  spôsobom 
upravujú poistné plnenie. Nárok na premostenie príjmu pri opakovanej žiadosti vzniká kedykoľvek 
za  predpokladu  splnenia  podmienok  stanovených  v  Sadzobníku  poplatkov,  úrokov  a  limitov 
platnom v čase vzniku nároku na premostenie príjmu, ktorý je dostupný na obchodných miestach 

spoločnosti  Kooperativa  poisťovňa,  a.s.  Vienna  Insurance  Group  a  tiež  na  webovej  stránke 
spoločnosti.

(7)   Každé  priznanie  nároku  na  premostenie  má  za  následok  zníženie  dojednanej  výšky  dôchodku 
resp.  jednorazovej  výplaty. Nová  výška  dôchodku,  resp.  jednorazovej  výplaty  sa  určí  použitím 
poistno-matematických výpočtov.

(8)	  V prípade úmrtia poisteného v dobe premostenia príjmu bude nevyplatená časť z premostenia 
príjmu poukázaná dedičom v zmysle §473 z. č. 40/1964 Občiansky zákonník. 

(9)   Nárok na premostenie príjmu nie je v poistení počas oslobodenia od platenia poistného pri plnej 
invalidite, ak je dojednané ako pripoistenie k dôchodkovému životnému poisteniu, ani v poistení, 
ktoré bolo redukované.

Článok 13
Jednorazové plnenie z poistenia, resp. pripoistenia pre prípad smrti

(1)	  Ak je súčasťou dôchodkového životného poistenia poistenie pre prípad smrti s výplatou poistnej 
sumy,  resp.  je  k  dôchodkovému  životnému  poisteniu  dojednané  pripoistenie  pre  prípad  smrti 
s výplatou poistnej sumy, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak poistený zomrie v dobe, 
na ktorú bolo poistenie dojednané.

(2)	  Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, poistenie, resp. pripoistenie zaniká bez náhrady.

Článok 14
Obmedzenia poistného plnenia

(1)	  Poistený  je  povinný  dbať,  aby  poistná  udalosť  nenastala,  najmä  nesmie  porušovať  povinnosti 
smerujúce  k  odvráteniu  alebo  zmenšeniu  nebezpečenstva,  ktoré  sú  mu  právnymi  predpismi 
uložené  alebo sú uvedené v poistnej zmluve. 

(2)	  Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži  svoje plnenie, najviac však o  jednu polovicu, ak došlo 
k poistnej udalosti v súvislosti s konaním poisteného, pre ktoré bol 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 
si vyhradzuje právo znížiť  plnenie o viac ako polovicu.

(4)	  Ak došlo k poistnej udalosti, následkom použitia alkoholu alebo návykových látok, poisťovňa  si 
vyhradzuje  právo  znížiť  plnenie,  najviac  však  o  jednu  polovicu.  Ak  došlo  k  smrti  poisteného 
následkom úrazu, zníži poisťovňa svoje plnenie iba vtedy, ak k úrazu došlo v súvislosti s konaním, 
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú 
v prípadoch, na ktoré sa už aplikovali ustanovenia ods. 2 a 3.

(5)	  Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich rokov od začiatku poistenia alebo 
účinnosti zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka, poisťovňa neposkytne plnenie. Ak od 
začiatku  rezervotvorného  poistenia  alebo  od  účinnosti  zvýšenia  poistného  krytia  na  žiadosť 
poistníka uplynul viac ako jeden rok, ale menej ako päť rokov, poisťovňa vráti odkupnú hodnotu 
z dôchodkového životného poistenia podľa čl. 9. 

(6)   Pri účasti Slovenskej republiky 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 15
Výluky z poistenia 

(1)	  Poisťovňa nie je povinná  poskytnúť plnenie za poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená výlučne 
úrazom, v čase od dohodnutého začiatku poistenia do vydania poistky, ktorým poisťovňa ukončila 
oceňovanie  rizík,  vyplývajúcich  zo  zdravotného  stavu,  povolania  a  mimopracovnej  činnosti 
poisteného, najdlhšie však do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy.

(2)	  Poisťovňa nie je povinná  poskytnúť plnenie za poistnú udalosť (ak to nie je zmluvne dojednané), 
ku ktorej došlo:
(a)   v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na:

–   bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom 
vojenského konfliktu,

–   vzbure, povstaní, nepokojoch alebo teroristickej akcii,
–   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).

	(3)	 Osoba,  ktorej  smrťou  poisteného  má  vzniknúť  právo  na  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  plnenie,  vedie 
vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie je poisťovňa povinná plniť.

Článok 16
Osoby oprávnené na plnenie osoby

(1)	  Osoby  oprávnené  na    plnenia  v  zmysle  ustanovení    z.  č.  40/  1964  Zb.  Občiansky    zákonník  
v znení neskorších predpisov sú:
–   v prípade smrti poisteného osoby určené poistníkom v poistnej zmluve menom a dátumom 

narodenia  (rodným  číslom),  alebo  vzťahom  k  poistenému  pre  poistné  plnenie  v  prípade 
fyzickej osoby, resp. obchodným menom, IČO alebo presným názvom, pod ktorým vystupuje 
v právnych vzťahoch v prípade právnickej osoby,

–   poistený pre všetky plnenia pri dožití,
–   v prípade vrátenia poistného pri práceneschopnosti poistník, a ak už nežije, poistený
–   poistený v prípade premostenia príjmu.

(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,

e)   ak ich niet, dedičia poisteného.
(3)	  Poistník má právo meniť  osoby  oprávnené na plnenie  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.

(4)	  V  prípade,  ak  je  oprávnenou  osobou  na  výplatu  poistného  plnenia  osoba  maloletá,  vyplatí 
poisťovňa  poistné  plnenie  k  rukám  zákonného  zástupcu,  ktorý  by  s  poistným  plnením  mal 
nakladať  v  prospech  maloletého  v  súlade  so  znením  platného  zákona  o  rodine.  V  zmysle 
príslušných ustanovení z. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník,  splnením povinnosti poisťovateľa 
vyplatiť  poistné  plnenie  k  rukám  zákonného  zástupcu  prechádza  zodpovednosť  za  škodu  na 
zákonného zástupcu maloletého.

Článok 17
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1)	  Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia a poistnými 
udalosťami  preverovať  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.  Podpísaním  návrhu  poistnej  zmluvy  poistený  súhlasí,  aby  poisťovňa  podľa  potreby 
zisťovala jeho zdravotný stav a oprávňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo  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 plnenie, ak vznikol nárok, 
v lehote stanovenej  z. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

(4)	  Poistený, resp. 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, resp. poistený,  má povinnosť počas  doby trvania poistenia oznamovať  poisťovni všetky 
zmeny údajov  týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(6)   Ak  dôjde  počas  trvania  poistenia  u  poisteného  k  zvýšeniu  rizika  (pri  zmene  povolania, 
mimopracovnej  činnosti),    má    poistník,  resp.  poistený  povinnosť  túto  skutočnosť  oznámiť 
poisťovni  ihneď,  poisťovňa    túto  zmenu  poistného  rizika  posúdi,  pokiaľ  má  zmena  vplyv  na 
zaradenie do rizikovej skupiny v pripoistení.

(7)	  Povinnosťou  poisteného  je  bez  zbytočného  odkladu  vyhľadať  po  úraze  a  pri  chorobe  lekárske 
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(8)	  Poistený  alebo  ten,  komu  vzniklo  právo  na  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.

(9)	  Poistený,  resp.  ten,  komu  vzniklo  právo  na  plnenie,  je  povinný  preukázať,  že  došlo  k  poistnej 
udalosti.

Článok 18
Doručovanie písomností

(1)	  Písomnosti  sa  poistenému,  poistníkovi,  poškodenému  i  oprávneným  osobám  doručujú  na 
poslednú  adresu bydliska (sídla) oznámenú poisťovni.

(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 
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 19
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  agentúra  
poisťovne  na  území  Slovenskej  republiky.  Písomné  oznámenie  prešetrenia  sťažnosti  doručuje  
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 01.10.2013 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(6)  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 z. č. 8/ 2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a v súlade so znením  ustanovení zákona 
č. 122/ 2013 Z.z.  o ochrane osobných zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 
aj zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov v spojení so súhlasom podľa nasledujúcej 
vety.

  Súčasťou  uzatvorenej  poistnej  zmluvy  je  písomne  daný  a  vlastnoručne  podpísaný  súhlas  so 
spracovaním osobných údajov  všetkých osôb dotknutých  uzatvorenou poistnou zmluvou.



Článok 1
Definícia základných pojmov

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka 79/B.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a je 
povinná platiť poistné.
Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej život sa poistenie vzťahuje.
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.
Poistná doba – čas, na ktorý sa poistná zmluva dojednáva. Jeho uplynutím 
poistenie zaniká.
Poistné obdobie – časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmluve, 
vymedzujúci obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistnej 
zmluve.
Lehotné (bežné) poistné – poistné, ktoré je poistník povinný platiť za 
poistné obdobie.
Poistná udalosť – náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, s ktorou je 
spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistné plnenie – dohodnutá suma, ktorú je podľa poistnej zmluvy poisťovňa 
povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby jej 
bolo v prípade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie podľa poistnej 
zmluvy.
Rizikové životné pripoistenie s lineárne klesajúcou poistnou sumou – 
pripoistenie s bežným platením poistného počas celej poistnej doby, pričom 
poistná suma v priebehu poistnej doby klesá lineárne. 
Poistné riziko – riziko, na ktoré bola poistná zmluva uzatvorená  a v prípade, 
ak nastane poistná udalosť, vyplatí poisťovňa poistné plnenie.

Článok 2
Vznik, zánik a zmena pripoistenia

(1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením.
(2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, ktoré 

začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo 
účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím zmluvy alebo neskôr,  
resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného 
poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti tejto 
zmeny v poistnej zmluve.

(3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný 
s dátumom konca platenia poistného životného poistenia, ak nebol 
stanovený koniec pripoistenia inak. 

(4) Pripoistenie zaniká:
a)  dátumom poistnej udalosti podľa článku 5, ods. 1 týchto OPP,
b)  zánikom životného poistenia,
c)  výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovňou v lehotách 

stanovených Občianskym zákonníkom,
d)  odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
e)  uplynutím poistnej doby pripoistenia,
f)  dožitím poisteného,
g)  redukciou životného poistenia,
h)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

Článok 3
Poistné, platenie poistného

(1)  Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné 
poistenie a za rovnaké poistné obdobia. Toto pripoistenie sa dojednáva 
maximálne do 85. roku života poisteného.

(2)  Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa 
kalkulačných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý sa 
vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripoistenie 
začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalendárnym rokom, v ktorom 
sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.

(3) Ak na poistnej zmluve vznikne právo na oslobodenie od platenia poistného 
zo životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i 
pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou, vzťahuje sa 
oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak

Článok 4
Dôsledky neplatenia poistného

(1)  Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia 
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

(2) Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného 
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

(3) Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upomienky alebo 
výzvy na úhradu poistného z dôvodu uplatnenia si nákladov spojených 
s ich zaslaním z dôvodu nedodržania platobných podmienok paušálnou 
náhradou nákladov vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku zverejnenom 
na internetovej stránke www.koop.sk. Poisťovňa má právo na úpravu 
finančnej náhrady za predmetné upomienky alebo výzvy s tým, že aktuál na 
výška poplatkov za tieto je zverejnená na stránke poisťovateľa 
www.koop.sk. Pre klienta je aktuálna výška tej finančnej náhrady, ktorá je 
zverejnená na stránke poisťovateľa v čase zaslania spoplatnenej 
upomienky alebo výzvy zo strany poisťovateľa.

Článok 5
Poistná udalosť

(1) Poistnou udalosťou podľa tohto pripoistenia je smrť poisteného počas 
dojednanej poistnej doby pripoistenia. 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.

(2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom poistený 
zomrel.

Článok 6
Poistné plnenie

(1) Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby pripoistenia, poisťovňa 
vyplatí oprávnenej osobe (osobám) alikvótnu časť dojednanej poistnej 
sumy v závislosti od uplynutej doby poistenia. 

(2) Výška poistného plnenia ku dňu úmrtia predstavuje alikvótnu časť 
dojednanej poistnej sumy. Dojednaná poistná suma sa automaticky 
lineárne znižuje k výročnému dňu poistenia. Alikvótna časť poistnej sumy 
sa určí nasledovne: dojednaná poistná suma pre toto riziko sa vynásobí 
koeficientom (n-r)/n, kde n je poistná doba a r je počet celých uplynutých 
rokov od začiatku poistenia ku dňu úmrtia. 

(3) Ak sa poistený dožije konca dojednanej poistnej doby pripoistenia, 
pripoistenie zanikne bez náhrady.

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

Článok 7
Obmedzenia poistného plnenia

(1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede, alebo 
v dôsledku nesprávne, alebo neúplne uvedených údajov v poistnej zmluve 
stanovené nesprávne technické parametre poistenia, resp. pripoistenia 
(poistné, doba poistenia, riziková skupina a pod.), je poisťovňa oprávnená 
poistné plnenie primerane znížiť.

(2) Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však o jednu 
polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s konaním poisteného, 
pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom, resp. s konaním, 
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo inú osobu 
nabádal k trestnému činu.

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

(4) Ak došlo k poistnej udalosti, keď bol poistený pod vplyvom alkoholu, 
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len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre príslušné životné poistenie (ďalej len „VPP“), tieto 
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omamných či toxických látok, poisťovňa má právo znížiť svoje plnenie, 
najviac však o jednu polovicu. Ak došlo k smrti poisteného následkom 
úrazu, zníži poisťovňa poistné plnenie iba vtedy, ak k úrazu došlo v súvis-
losti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 
Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú v prípadoch, na ktoré sa už 
aplikovali ustanovenia ods. 2 a 3.

(5)  Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich rokov od 
začiatku poistenia alebo účinnosti zvýšenia poistného krytia na žiadosť 
poistníka, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. 

(6)  Pri účasti Slovenskej republiky 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 8
Výluky 

(1)  Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená 
výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku poistenia do vydania 
poistky, ktorým poisťovňa ukončila oceňovanie rizík, vyplývajúcich zo 
zdravotného stavu, povolania a mimopracovnej činnosti poisteného, 
najdlhšie však do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy.

(2)  Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ku ktorej došlo:
(a)  v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na:

–  bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ Slovenská 
republika nie je účastníkom vojenského konfliktu,

–  vzbure, povstaní, nepokojoch alebo teroristickej akcii,
–  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).

(3)  Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na 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, trestné stíhanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie 
je poisťovňa povinná plniť, a to až do ich ukončenia.

Článok 9
Oprávnené osoby

(1) Oprávnené osoby pre výplatu plnenia v zmysle ustanovení Občianskeho 
zákonníka sú:
– v prípade smrti poistenej osoby určené touto poistenou osobou 

v poistnej zmluve menom a dátumom narodenia (rodným číslom), 
prípadne vzťahom k poistenému pre poistné plnenie v prípade fyzickej 
osoby, resp. obchodným menom, IČO alebo presným názvom, pod 
ktorým vystupuje v právnych vzťahoch v prípade právnickej osoby,

(2)  Ak poistená osoba neurčila oprávnené osoby v prípade svojej smrti 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,

e)  ak ich niet, dedičia poisteného.
(3)  Poistená osoba má právo zmeniť oprávnené osoby až do vzniku poistnej 

udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou formou a nadobúda účinnosť 
dňom doručenia do poisťovne. 

(4)  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. o rodine v platnom znení. V zmysle príslušných usta-
novení Občianskeho zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť 
poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť 
za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

Článok 10
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením 
poistného krytia 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. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy 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 na 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, resp. poistník, je povinný úplne a pravdivo zodpovedať na všetky 
otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvýšenia poistného 
krytia, ako aj na otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti za účelom 
zistenia  rozsahu poistného plnenia.

(5) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze 
alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(6) Oprávnená osoba (osoby), ktorej vzniklo právo na plnenie z tohto 
pripoistenia, je povinná preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

Článok 11
Doručovanie písomností

(1) Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i 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 alebo iné písomnosti zo strany poisťovne, považujú sa tieto za 
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 12
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) Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je povinná 
prijať každá organizačná jednotka poisťovne. Písomný výsledok 
prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa sťažovateľovi v zákonom 
stanovených lehotách.

(3) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(4) Tieto poistné podmienky boli schválené na zasadnutí predstavenstva 

poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2013 a spolu so 
všeobecnými poistnými podmienkami pre príslušné životné poistenie 
a dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy a predstavujú ucelený právny celok.



OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE
ÚRAZU, PRÁCENESCHOPNOSTI A INVALIDITY

Pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity k životnému poisteniu, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len 
„poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecné poistné podmienky pre príslušné životné poistenie, tieto osobitné poistné pod-
mienky (ďalej iba „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

 Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna  Insurance Group, 
zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť 
poistné.
Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje.
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.
Poistná doba – čas, na ktorý sa poistná zmluva dojednáva. Jeho uplynutím poistenie zaniká.
Poistné obdobie  –  časový  úsek  poistnej  doby,  dohodnutý  v  poistnej  zmluve,  vymedzujúci 
obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistnej zmluve.
Lehotné (bežné) poistné – poistné, ktoré je poistník povinný platiť za poistné obdobie.
Jednorazové poistné – poistné zaplatené naraz za celú dobu poistenia.
Poistná udalosť  –  náhodná  udalosť  dojednaná  v  poistnej  zmluve,  s  ktorou  je  spojená 
povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistné plnenie – dohodnutá suma alebo dôchodok, ktoré je podľa poistnej zmluvy poisťovňa 
povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.
Oprávnená osoba –  fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby  jej bolo v prípade 
poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.
Ochranná lehota  –  časovo  vymedzené  obdobie,  počas  ktorého  v  prípade  vzniku  náhodnej 
udalosti, ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie.
Plná invalidita –  taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred dôchodkovým vekom 
a ktorý je podľa platných zákonov Slovenskej republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako 
pokles  schopnosti  vykonávať  zárobkovú  činnosť  o  viac  ako  70  %.  V  prípade,  že  poistený 
nemá nárok na priznanie  invalidity Sociálnou poisťovňou z iných než zdravotných dôvodov, 
je táto podmienka nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený 
inak mal na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo Sociálnej poisťovne nárok. 

Druhy pripoistení
(1)	 Poisťovňa v rámci pripoistení k životným poisteniam dojednáva podľa týchto OPP:

–  pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej iba „smrť úrazom“),
–  pripoistenie  pre  prípad  trvalého  telesného  poškodenia  následkom  úrazu  (ďalej  iba 

„trvalé následky úrazu“),
–  pripoistenie  pre  prípad  prechodných  následkov  úrazu  s  plnením  za  priemerný  čas 

nevyhnutného liečenia (ďalej iba „čas nevyhnutného liečenia“),
–  pripoistenie pre prípad plnej invalidity v zmysle týchto podmienok v dôsledku choroby 

alebo úrazu, resp. iba v dôsledku úrazu (ďalej iba „plná invalidita“),
–  pripoistenie oslobodenia od platenia poistného počas práceneschopnosti poisteného 

v  dôsledku  choroby  alebo  úrazu,  resp.  iba  v  dôsledku  úrazu  (ďalej  iba  „práce-
neschopnosť“),

–  pripoistenie oslobodenia od platenia poistného počas plnej invalidity v zmysle týchto 
podmienok poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu, resp. iba v dôsledku úrazu.

(2)  Poisťovňa môže dojednávať aj iné druhy pripoistení. Ak takéto pripoistenie nie je upravené 
osobitnými poistnými podmienkami ani poistnou zmluvou, platia preň ustanovenia týchto 
podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie.

Článok 2
Definícia úrazu

(1)	 Úrazom v zmysle poistných podmienok  je  telesné neúmyselné poškodenie,  resp.  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).

(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, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou nie 
náhlou záťažou,

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

kliešťom.
(3)  Úrazom v zmysle týchto OPP nie je:

a)   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,  svalových  úponov,  kĺbových 

vačkov a epikondylitíd, povrchové odreniny kože, vertebroalgický a lumboischiadický 
syndróm, náhle platničkové syndrómy, bolestivé syndrómy chrbtice (dorzalgie),

b)   infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
c)   pracovné úrazy, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa týchto podmienok,
d)   choroby z povolania,
e)   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,

f)   zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu,
g)   náhle cievne príhody a infarkt myokardu, odlúpenie sietnice, 
h)   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,

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

j)   úraz, ku ktorému došlo v dôsledku mentálnych alebo duševných porúch, pri epilep-
tických alebo iných záchvatoch a kŕčoch, ktoré zachvátia celé telo poisteného. Nárok 
na poistné plne nie však ostáva zachovaný, ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na 
ktorý sa poistenie vzťahuje a ktorý sa stal počas trvania poistenia,

k)   patologické zlomeniny.

Článok 3
Vznik, zánik a zmena pripoistenia

(1)	 Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
(2)  Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, resp. pri dodatočnom 

uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej 
hodiny dátumu účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.

(3)  Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný s dátumom konca 
platenia poistného životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak. Pri 
poisteniach,  kde  bolo  poistné  zaplatené  jednorazovo,  je  koniec  pripoistenia  zhodný 
s koncom životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.

(4)  Pripoistenie zaniká:
a)   v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 800 až § 802a, 
b)   uplynutím poistnej doby,
c)   úmrtím poisteného,
d)   dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

(5)  Pripoistenie plnej invalidity v zmysle týchto podmienok končí tiež v pripoistení za bežné 
poistné uplynutím poistného obdobia, v ktorom nárok na poistné plnenie vznikol prvýkrát. 
V  pripoistení  za  jednorazové  poistné  pripoistenie  končí  dátumom,  od  ktorého  bola 
priznaná  plná  invalidita  v  zmysle  týchto  podmienok  poisteného,  za  ktorú  poisťovňa 
priznala poistné plnenie prvýkrát.

(6)  Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu.
(7)  Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je poisťovňa povinná plniť 

zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
(8)  Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, je 

poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia 
poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.

(9)  Ustanovenia  ods.  6  neplatia,  ak  k  zvýšeniu  poistného  krytia  došlo  pri  dynamizácii 
(indexácii) poistenia zo strany poisťovne. 

 

Článok 4
Poistné, platenie poistného

	(1)	 Bežné  alebo  jednorazové  poistné  za  pripoistenia  sa  platí  spolu  s  poistným  za  životné 
poistenie a za rovnaké poistné obdobia.

(2)  Poistné sa pre jednotlivé druhy pripoistenia určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou 
podľa  kalkulačných  zásad  a  v  závislosti  od  zaradenia  poisteného  do  rizikovej  skupiny 
podľa rizikovosti ním vykonávanej pracovnej i mimopracovnej činnosti. Výška poistného 
môže  závisieť  aj  od  vstupného  veku  poisteného,  ktorý  sa  vypočíta  rozdielom  medzi 
kalendárnym rokom, v ktorom sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, 
a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška  je uvedená v poistnej 
zmluve.

(3)  Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo životného poistenia, 
ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na 
poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

 

Článok 5
Dôsledky neplatenia poistného

(1)	 Na  omeškanie  alebo  neplatenie  poistného  sa  vzťahujú  ustanovenia  všeobecných 
poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

(2)  Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.
(3)  Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upomienky alebo výzvy na úhradu 

poistného  z  dôvodu  uplatnenia  si  nákladov  spojených  s  ich  zaslaním  z  dôvodu  nedo-
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držania  platobných  podmienok  paušálnou  náhradou  nákladov  vo  výške  uvedenej 
v aktuálnom cenníku  zverejnenom na  internetovej  stránke www.koop.sk. Poisťovňa má 
právo  na  úpravu  finančnej  náhrady  za  predmetné  upomienky  alebo  výzvy  s  tým,  že 
aktuálna výška poplatkov za tieto je zverejnená na stránke poisťovateľa www.koop.sk. Pre 
klienta  je  aktuálna  výška  tej  finančnej  náhrady,  ktorá  je  zverejnená  na  stránke 
poisťovateľa v čase zaslania spoplatnenej upomienky alebo výzvy zo strany poisťovateľa.

Článok 6
Oslobodenie od platenia poistného počas práceneschopnosti poisteného

(1)	 Ak  je  v  poistnej  zmluve  dojednané  toto  pripoistenie  a  od  začiatku  poistenia,  resp.  od 
dátumu zvýšenia poistného krytia, uplynula ochranná lehota pre oslobodenie od platenia 
pri práceneschopnosti v trvaní troch mesiacov, resp. iná v poistnej zmluve uvedená doba, 
je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za obdobie práceneschopnosti 
po uplynutí čakacej doby pre práceneschopnosť dojednanej v poistnej zmluve. V poistnej 
zmluve môže byť tiež dojednané, že oslobodenie od platenia sa vzťahuje len na prácene-
schopnosť vzniknutú výlučne následkom úrazu, ktorý sa stal v čase trvania poistenia.

(2)  Uplynutie ochrannej doby podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak ide o práceneschopnosť výlučne 
v dôsledku úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.

(3)  Ak  vznikne  nárok  na  oslobodenie  od  platenia  pri  práceneschopnosti  poisteného, 
poisťovňa vráti poistníkovi zaplatené poistné za životné poistenie a pripoistenia vo výške 
zodpovedajúcej  zaplatenému  poistnému  za  obdobie  od  uplynutia  čakacej  doby  do 
skončenia práceneschopnosti, avšak najviac do uplynutia jedného roku trvania prácene-
schopnosti.

(4)  Počas  trvania  práceneschopnosti  poisteného  je  poistník  povinný  naďalej  platiť  bežné 
poistné.

(5)  Nárok  na  oslobodenie  od  platenia  poistného  počas  práceneschopnosti  nie  je  počas 
oslobodenia  od  platenia  poistného  pri  plnej  invalidite  poisteného,  resp.  poistníka, 
a v poistení, ktoré bolo redukované.

(6)  Poisťovňa  neoslobodí  poistníka  od  platenia  poistného,  ak  prvý  deň  práceneschopnosti 
spadá do ochrannej lehoty.

(7)  Ustanovenie o ochrannej lehote v ods. 1 a 6 neplatí, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo 
pri dynamizácii poistenia.

(8)  Pripoistenie oslobodenia končí najneskôr uplynutím poistného obdobia, v ktorom poistený 
dovŕšil 65 rokov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

(9)  Pri  opakovanej  práceneschopnosti  z  tej  istej  príčiny  alebo  pri  chorobe,  či  úraze,  ktoré 
lekársky  súvisia  so  skôr  poisťovňou  odškodnenou  práceneschopnosťou,  je  poisťovňa 
povinná plniť maximálne za 11 mesiacov za celú dobu poistenia.

(10) Ak nemôže poisťovňa plniť preto, že práceneschopnosť nie je ešte ukončená, je povinná 
poskytnúť poistenému na jeho písomné požiadanie primeraný preddavok, najskôr však po 
uplynutí  šiestich  mesiacov  od  začiatku  práceneschopnosti.  Zálohové  plnenie  je  možné 
poskytnúť maximálne dvakrát počas trvania jednej práceneschopnosti.

Článok 7
Oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite poisteného

(1)	 Ak je v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie, je poistník oslobodený od povinnosti 
platiť  bežné  poistné,  ak  je  poistený  počas  trvania  poistenia,  najskôr  však  po  uplynutí 
ochrannej lehoty pre oslobodenie pri invalidite v trvaní dvoch rokov od uzavretia poistnej 
zmluvy alebo od dátumu účinnosti zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri 
dynamizácii),  plne  invalidný  podľa  týchto  podmienok  a  v  poistnej  zmluve  nebolo 
dohodnuté inak. V poistnej zmluve môže byť tiež dojednané, že oslobodenie od platenia 
sa  vzťahuje  len  na  plnú  invaliditu  v  zmysle  týchto  podmienok  vzniknutú  výlučne 
následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.

(2)  Uplynutie ochrannej lehoty podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak nastala plná invalidita v zmysle 
týchto podmienok výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia.

(3)  Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej splatnosti poistného po 
priznaní  invalidného  dôchodku  zo  Sociálnej  poisťovne  a  týka  sa  poistného  za  životné 
poistenie  a  pripoistenia  spravidla  za  jeden  rok  trvania  poistenia.  Poisťovňa  prizná 
oslobodenie  na  ďalší  rok,  ak  poistený  preukáže,  že  je  mu  i  naďalej  priznaný  invalidný 
dôchodok.

(4)  Pripoistenie  oslobodenia  od  platenia  pri  plnej  invalidite  končí  najneskôr  uplynutím 
poistného  obdobia,  v  ktorom  poistený  dovŕšil  65  rokov,  ak  nie  je  v  poistnej  zmluve 
dohodnuté inak.

(5)  Poistník  je povinný platiť poistné od najbližšej splatnosti poistného, ktorá nasleduje po 
skončení oslobodenia od platenia poistného.

(6)  Poisťovňa  má  právo  overovať  zdravotný  stav  poisteného,  pre  ktorého  plnú  invaliditu 
v zmysle týchto podmienok priznala oslobodenie od platenia poistného.

(7)  Poistený, pre ktorého plnú invaliditu v zmysle týchto podmienok poisťovňa oslobodila od 
platenia poistného poistníka,  je  povinný bez  zbytočného odkladu  informovať poisťovňu 
o zmene, resp. odňatí invalidity alebo o výraznom zlepšení svojho zdravotného stavu, na 
vyzvanie  poisťovne  predložiť  potvrdenie  o  trvaní  plnej  invalidity  v  zmysle  týchto 
podmienok.  Na  poistné,  od  ktorého  bol  poistník  neoprávnene  oslobodený,  sa  budú 
vzťahovať  ustanovenia  o  dôsledkoch  neplatenia  poistného  všeobecných  poistných 
podmienok  pre  príslušné  životné  poistenie,  ak  poistník  na  požiadanie  poisťovne  v  ňou 
určenej lehote nezaplatí poistné, od platenia ktorého bol neoprávnene oslobodený.

(8)  Deň vzniku plnej  invalidity  v  zmysle  týchto podmienok  je deň, odkedy bol poistenému 
uzna ný Sociálnou poisťovňou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70 %. V prípade, ak poistený nemá nárok na invalidný dôchodok z iných než zdravotných 
dôvodov, je dňom vzniku plnej invalidity v zmysle týchto podmienok deň, ktorý vyplýva 
z le kárskeho  posudku  ako  deň,  keď  zdravotný  stav  poisteného  spĺňa  podmienky,  pre 
ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za invalidného. Tento deň je možné stano-
viť  lekárom  v  lekárskom  posudku  najskôr  na  deň,  keď  došlo  k  ustáleniu  zdravotného 
stavu.

(9)  Pri redukovaných poistných zmluvách nárok na oslobodenie od platenia poistného nie je. 

Článok 8
Plnenie poisťovne

(1)  V závislosti od dojednaného druhu pripoistenia  je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie 
za:
a)   čas nevyhnutného liečenia úrazu,
b)   trvalé následky úrazu,
c)   plnú  invaliditu  v  zmysle  týchto  podmienok  následkom  úrazu  alebo  choroby,  resp. 

výlučne následkom úrazu,
d)   smrť úrazom.

  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.

(2)  Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, 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 plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej ochrannej  lehoty pre 
pripoistenia. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia začína v deň uzavretia poistnej 
zmluvy  a  trvá  do  nultej  hodiny  dňa,  ktorý  nasleduje  po  dátume  zaplatenia  prvého 
poistného  poistníkom.  Všeobecná  ochranná  lehota  pre  pripoistenia  sa  nevzťahuje  na 
pripoistenia dojednané v skupinovom životnom poistení.

(3)  Z  poistenia  je  poisťovňa  povinná  pri  vzniku  poistnej  udalosti  poskytnúť  jednorazové 
plnenie alebo vyplácať dôchodok, a to podľa toho, čo bolo dojednané. 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.

(4)  Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom 
a  za  trvalé  následky  úrazu  určí  poisťovňa  na  základe  správy  lekára  podľa  „Zásad 
a tabuliek pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení“ poisťovne (ďalej len 
„oceňovacie tabuľky”), platných v čase vzniku poistnej udalosti. Do oceňovacích tabuliek 
má  právo  poistený  nahliadnuť  na  každej  organizačnej  jednotke  poisťovne.  Oceňovacie 
tabuľky  môže  poisťovňa  doplňovať  a  meniť.  Výšku  plnenia  určí  poisťovňa  podľa 
oceňovacích tabuliek platných v čase vzniku poistnej udalosti (úrazu).

(5)  Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisťovne, je povinný znášať 
náklady  tohto  vyšetrenia.  Pokiaľ  na  základe  kontrolného  vyšetrenia  vyplatí  poisťovňa 
ďalšie plnenie, vráti poistenému náklady na toto kontrolné vyšetrenie.

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

(7)  Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravu-
júcimi daň z príjmu.

Článok 9
Plnenie z pripoistenia času nevyhnutného liečenia úrazu

(1)	 Ak je v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a 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 oceňovacích tabuľkách. Ak je v oceňovacích tabuľkách stanovené hodnotenie percen-
tuálnym rozpätím, určí sa výška 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, 
ktoré presne popisujú Oceňovacie tabuľky.

(2)  Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách, určí 
sa výška 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.

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

(4)  Poisťovňa je povinná plniť za čas nevyhnutného liečenia najviac za dobu jedného roka.
(5)  Do času nevyhnutného liečenia sa nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený podro bo-

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

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

Článok 10
Plnenie z pripoistenia trvalých následkov úrazu 

(1)	 Ak je v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a úraz poisteného, ktorý sa stal v dobe 
trvania poistenia, mu zanechá  trvalé následky,  je poisťovňa povinná vyplatiť  z poistnej 
sumy  toľko percent,  koľkým percentám  zodpovedá podľa  oceňovacích  tabuliek  rozsah 
trvalých následkov po ich ustálení, a v prípade, že sa neustálili do troch rokov odo dňa 
úrazu, koľkým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty. Ak je v oceňovacích 
tabuľkách stanovené hodnotenie percentuálnym rozpätím, určí poisťovňa výšku plnenia 
v rámci daného rozpätia tak, aby zodpovedalo povahe a rozsahu telesného poškodenia 
spôsobeného úrazom.

(2)  Ak jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotí 
poisťovňa celkové následky súčtom percent za jednotlivé následky.

(3)  Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako 
celok,  a  to  najviac  percentom  uvedeným  v  oceňovacej  tabuľke  pre  anatomickú  alebo 
funkčnú stratu, daného orgánu, údu maximálne však do výšky 100 %.

(4)	 Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorých funkcie boli znížené 
z akejkoľvek  príčiny  už  pred  úrazom,  poisťovňa  zníži  plnenie  o  toľko  percent,  koľkým 



percentám zodpovedá  rozsah predchádzajúceho poškodenia stanoveného podľa oceňo-
vacích tabuliek.

(5)  Ak  nemôže  poisťovňa  plniť  preto,  že  trvalé  následky  nie  sú  ešte  ustálené  po  uplynutí 
jedného  roka  odo  dňa  úrazu  a  je  známy  ich  minimálny  rozsah,  je  povinná  poskytnúť 
poistenému na jeho písomné požiadanie primeraný preddavok.

(6)  Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky 
tohto  úrazu,  vyplatí  poisťovňa  jeho  dedičom  sumu,  ktorá  zodpovedá  rozsahu  trvalých 
následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej 
sume dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu.

Článok 11
Plnenie z pripoistenia trvalých následkov úrazu  

s progresívnym plnením 350 %, resp. 500 % 

(1)	 V  prípade  trvalých  následkov  úrazu  s  progresívnym  plnením  vyplatí  poisťovateľ 
poistenému percentuálnu časť z dojednanej poistnej sumy, ktorá  narastá v závislosti od 
rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia.

(2)  Poistná  ochrana  sa  vzťahuje  na  poistnú  udalosť,  ktorá  nastala  následkom  úrazu 
poisteného počas dojednanej  poistnej doby.

(3)  Percentuálne plnenie z poistnej sumy za trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 
350 % je dané súčtom rozsahu trvalých následkov neprevyšujúcich 25 %,  trojnásobku 
rozsahu  trvalých  následkov  prevyšujúcich 25 %,  ale  nie  50 %,  a  päťnásobku  rozsahu 
trvalých následkov prevyšujúcich 50 %. Percentuálne plnenie z poistnej sumy za trvalé 
následky  úrazu  s  progresívnym  plnením  500  %  je  dané  súčtom  rozsahu  trvalých 
následkov neprevyšujúcich 25 %, päťnásobku rozsahu trvalých následkov prevyšujúcich 
25 %, ale nie 50 %, a sedemnásobku rozsahu trvalých následkov prevyšujúcich 50 %.

(4)  Ak  v  poistnej  zmluve  nebolo  osobitne  dohodnuté  inak,  poisťovateľ  nie  je  povinný 
poskytnúť plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej ochrannej  lehoty pre  
úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začína plynúť v deň 
uzavretia  poistnej  zmluvy  a  trvá  do  nultej  hodiny  dňa,  ktorý  nasleduje  po  dátume 
zaplatenia prvého poistného poistníkom. Nárok na plnenie vzniká len v takých prípadoch, 
ak  sa  úraz  stal  po  uplynutí  nultej  hodiny  dňa,  ktorý  nasleduje  po  dátume  zaplatenia 
prvého poistného poistníkom. 

(5)  Poistná doba je zhodná s dobou platenia poistného základného poistenia.

Príklady poistného plnenia pre vybrané rozsahy trvalých následkov s progresívnym do 350 % 
sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

	 Rozsah	trvalých		 Plnenie	 Rozsah	trvalých	 Plnenie
	 následkov	(v	%)	 s	progresiou		 následkov	(v	%)	 s	progresiou
  25  25  65  175
  30  40  70  200
  35  55  75  225
  40  70  80  250
  45  85  85  275
  50  100  90  300
  55  125  95  325
  60  150  100  350
 
Príklady poistného plnenia pre vybrané rozsahy trvalých následkov s progresívnym do 500 % 
sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

	 Rozsah	trvalých		 Plnenie	 Rozsah	trvalých	 Plnenie
	 následkov	(v	%)	 s	progresiou		 následkov	(v	%)	 s	progresiou
  25  25  65  255
  30  50  70  290
  35  75  75  325
  40  100  80  360
  45  125  85  395
  50  150  90  430
  55  185  95  465
  60  220  100  500

Článok 12
Plnenie z pripoistenia smrti následkom úrazu

(1)		Ak  bolo  v  poistnej  zmluve  dojednané  toto  pripoistenie  a  ak  bola  úrazom  spôsobená 
poistenému  smrť,  ktorá  nastala  najneskôr  do  troch  rokov  odo  dňa  úrazu,  je  poisťovňa 
povinná  vyplatiť  poistnú  sumu  pre  prípad  smrti  následkom  úrazu  tomu,  komu  vzniklo 
smrťou poisteného právo na plnenie.

(2)  Ak  poistený  na  následky  úrazu  zomrie  a  poisťovňa  už  plnila  za  trvalé  následky  tohto 
úrazu, je povinná vyplatiť len rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom 
úrazu a už vyplatenou sumou.

Článok 13
Plnenie z pripoistenia plnej invalidity 

(1)	 Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak bol poistenému počas trvania 
pripoistenia,  najneskôr  však  do  výročného  dňa  začiatku  poistenia  v  roku,  v  ktorom 
poistený  dovŕši  vek  60  rokov,  a  poistený  sa  stal  plne  invalidným  v  zmysle  týchto 
podmienok  a  od  začiatku  pripoistenia,  resp.  od  dátumu  účinnosti  zvýšenia  poistného 
krytia na žiadosť poistníka (nie pri dynamizácii), uplynula dvojročná ochranná lehota pre 
pripoistenie  plnej  invalidity,  je  poisťovňa  povinná  vyplatiť  plnenie  za  plnú  invaliditu 
v zmysle týchto podmienok.

(2)  Uplynutie  ochrannej  lehoty pre pripoistenie  plnej  invalidity  v  zmysle  týchto podmienok 
podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak nastala plná invalidita v zmysle týchto podmienok výlučne 
v dôsledku úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia.

(3)  Ak  bolo  v  poistnej  zmluve  dojednané  pripoistenie  plnej  invalidity  v  zmysle  týchto 
podmienok iba následkom úrazu,  je poisťovňa povinná vyplatiť plnenie iba vtedy, ak sa 
stal poistený plne invalidným najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu, ktorý nastal v čase 
trvania  pripoistenia,  a  plná  invalidita  v  zmysle  týchto  podmienok  vznikla  výlučne 
následkom tohto úrazu.

(4)  Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá výplata poistnej sumy pri plnej invalidite poisteného 
v zmysle  týchto podmienok, poisťovňa vyplatí poistenému dojednanú poistnú sumu po 
častiach v priebehu nasledujúcich piatich  rokov  tak,  že každý  rok vyplatí  jednu pätinu 
dojednanej  sumy  za predpokladu  zotrvania plnej  invalidity  v  zmysle  týchto podmienok 
poisteného. Nárok na výplatu prvej pätiny vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po  mesiaci,  v  ktorom  bola  poistenému  priznaná  plná  invalidita  v  zmysle  týchto 
podmienok.

(5)  Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá výplata dôchodku za plnú invaliditu v zmysle týchto 
podmienok,  poisťovňa  začne  poistenému  mesačne  vyplácať  dojednaný  dôchodok. 
Dôchodok vypláca počas trvania plnej invalidity v zmysle týchto podmienok poisteného, 
najdlhšie však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak. 
S výplatou dôchodku poisťovňa začne od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v  ktorom  bol  poistenému  priznaný  invalidný  dôchodok  zo    Sociálnej  poisťovne.  Počas 
výplaty  dôchodku  poisťovňa  vždy  k  výročnému  dátumu  začiatku  výplaty  invalidného 
dôchodku preveruje, či je poistenému i naďalej priznaný plný invalidný dôchodok v zmysle 
týchto podmienok.

(6)  Poistený je povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o zmene, resp. odňatí 
invalidity  alebo o  výraznom zlepšení  svojho  zdravotného  stavu,  na  vyzvanie  poisťovne 
predložiť  potvrdenie  o  trvaní  plnej  invalidity  v  zmysle  týchto  podmienok.  Prípadné 
dôchod ky,  poistné  sumy vyplatené  poisťovňou po  tejto  zmene,  je  povinný poistený  na 
požiadanie poisťovne vrátiť.

(7)  Deň vzniku plnej  invalidity  v  zmysle  týchto podmienok  je deň, odkedy bol poistenému 
uznaný Sociálnou poisťovňou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70  %,  V  prípade  ak  poistený  nemá  nárok  na  plný  invalidný  dôchodok  z  iných  než 
zdravotných dôvodov,  je dňom vzniku plnej  invalidity  v  zmysle  týchto podmienok deň, 
ktorý  vyplýva  z  lekárskeho  posudku  ako  deň,  keď  zdravotný  stav  poisteného  spĺňa 
podmienky, pre ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za invalidného. Tento deň 
je možné stanoviť lekárom v lekárskom posudku najskôr na deň, keď došlo k ustáleniu 
zdravotného stavu.

Článok 14
Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne

(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,  doba  poistenia,  riziková  skupina  a  pod.),  je  poisťovňa 
oprávnená  plnenie  primerane  znížiť.  Ak  sa  poisťovňa  pri  poistnej  udalosti  dozvie,  že 
poistený je nesprávne zaradený do nižšej rizikovej skupiny, zníži poistné plnenie pomerom 
poistného,  ktorý  poistník  platil,  a  poistného,  ktoré  zodpovedá  vyššej  rizikovej  skupine. 
Následne bude aplikované pomerné plnenie na všetky poistné udalosti až do doby, kým 
nenastane zmena zaradenia do správnej rizikovej skupiny. Žiadosť o zmenu zaradenia do 
správnej rizikovej skupiny je potrebné zaslať písomne.

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

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

(4)  Ak  došlo  k  úrazu  poisteného  pod  vplyvom  alkoholu,  omamných  či  toxických  látok, 
poisťovňa  zníži  svoje  plnenie,  najviac  však  o  jednu  polovicu.  Ak  mal  takýto  úraz  za 
následok smrť poisteného, zníži poisťovňa svoje plnenie len vtedy, ak k úrazu poisteného 
došlo  v  súvislosti  s  jeho  konaním,  ktorým  inému  spôsobil  ťažkú  ujmu na  zdraví  alebo 
smrť. Ustanovenie o znížení plnenia podľa tohto odseku nemožno použiť na prípady, na 
ktoré sa súčasne vzťahuje odsek 2 a 3.

(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 
plnenie, najviac však o jednu polovicu, pokiaľ toto konanie malo vplyv na výšku poistného 
plnenia.

(6)  Ak  to  nie  je  v  poistnej  zmluve  osobitne  dojednané,  poisťovňa  nie  je  povinná  plniť  za 
poistné udalosti, ktoré vznikli:
a)   v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na:

–   vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského 
konfliktu),  vzburách,  povstaní,  štrajkoch,  nepokojoch,  bitkách  (iba  dobrovoľná 
účasť) a na teroristickej akcii,

–   potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto 
účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej 
republiky,

b)   pri samovražde, pokuse o ňu alebo pri úmyselnom sebapoškodení,
c)   pri  letoch, na ktoré použité  lietadlo alebo pilot nemali úradné povolenie alebo ktoré 

boli  uskutočnené proti  úradnému predpisu, alebo bez vedomia či proti  vôli  držiteľa 
lietadla,

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

(7)  Osoba,  ktorej  smrťou  poisteného  má  vzniknúť  právo  na  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 plnenie, 
vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie je poisťovňa povinná plniť.



(8)  Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví poisťovňa zásady upravu-
júce  rozsah a podmienky plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo 
nepriamej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami.

Článok 15
Oprávnená osoba na plnenie poisťovne

(1)	 Osoby,  ktorým  v  prípade  vzniku  poistnej  udalosti  vzniká  právo  na  výplatu    poistného 
plnenia, sú:
a)  poistený pre všetky plnenia okrem plnenia v prípade smrti úrazom, a ak už nežije, 

jeho  dedičia,  v  prípade,  ak  je  poistený  v  čase  výplaty  plnenia  maloletý,  k  rukám 
zákonného zástupcu,

b)   v  prípade  smrti  poisteného,  osoby  určené  poistníkom  v  poistnej  zmluve  menom 
a dátumom narodenia (rodným číslom), prípadne vzťahom k poistenému. V  prípade 
právnickej  osoby, obchodným menom s uvedením čísla IČO alebo presným názvom, 
pod ktorým vystupuje v právnych vzťahoch.

(2)  Ak poistník neurčil oprávnené osoby alebo ak nenadobudnú tieto osoby právo na plnenie, 
oprávnenými osobami v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka 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 domác-
nosť alebo boli odkázané výživou na poisteného,

e)   ak ich niet, dedičia poisteného.
(3)  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.

(4)  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  platných  ustanovení  zákona  o  rodine.  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 16
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

	(1)	 Poisťovňa  je  oprávnená  v  súvislosti  s  uzavretím  poistenia,  zvýšením  poistného  krytia 
a  poistnými udalosťami overovať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžia-
daných  od  zdravotníckych  zariadení,  v  ktorých  sa  poistený  liečil,  ako  aj  prehliadkou 
lekárom, ktorého mu sama určí. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy 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 plnenie, ak 
vznikol nárok 

(4)  Poistený, resp. 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,  resp.  poistený,  je  povinný  počas  trvania  poistenia  oznámiť  poisťovni  všetky 
zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(6)	 Ak dôjde počas  trvania poistenia u poisteného k zvýšeniu  rizika  (pri  zmene povolania, 
mimopracovnej činnosti) alebo k zmene pracovnej alebo mimopracovnej činnosti, ktoré 
sú  predmetom  poistenia,  je  povinnosťou  poistníka,  resp.  poisteného,  túto  skutočnosť 
poisťovni  ihneď oznámiť,  pokiaľ má  zmena vplyv na  zaradenie poisteného do  rizikovej 
skupiny.

(7)  Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe 
lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(8)  Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný poisťovni písomne oznámiť, 
že  došlo  k  poistnej  udalosti  a  na  žiadosť  poisťovne  predložiť  všetky  ďalšie  doklady 
potrebné  na  stanovenie  rozsahu  poistného  plnenia.  Poistený  je  povinný,  na  žiadosť 
poisťovne  a  jej  náklady,  podrobiť  sa  vyšetreniu  lekárom,  ktorého  poisťovňa  sama určí, 
a oznámiť poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu dôchodku. Kým nie sú 
tieto povinnosti  splnené, poisťovňa nevyplatí  poistnú sumu alebo s výplatou dôchodku 
nezačne, prípadne zastaví jeho vyplácanie až do splnenia uvedených povinností.

(9)  Poistený,  resp.  ten,  komu  vzniklo  právo  na  plnenie,  je  povinný  preukázať,  že  došlo 
k poistnej udalosti.

Článok 17
Dynamizácia

V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak  je dynamizácia poistenia 
dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená v závislosti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku 
poistných  súm,  dôchodkov  a  poistného,  a  to  podľa  zásad  uvedených  v  poistnej  zmluve 
a ustanovení všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

Článok 18
Úprava poistného

(1)	 Ak sa zvýši reálna škoda v porovnaní s výškou škody, ktorá bola základom pre výpočet 
poistného,  a  to  z  dôvodu  častého  vzniku  nároku  na  poistné  plnenie,  je  poisťovňa 
oprávnená  upraviť  výšku  poistného  v  súlade  s  upravenými  kalkulačnými  podkladmi, 
pokiaľ  to  bude  nevyhnutné  pre  zabezpečenie  trvalej  schopnosti  poisťovne  poskytovať 
poistné  plnenie.  Zmena  nadobudne  účinnosť  od  dňa  uvedeného  v  oznámení  o  tejto 
skutočnosti,  ktoré  dostane  poistník.  Ak  poisťovňa  využije  svoje  právo  zvýšiť  poistné, 
môže  poistník  požadovať  pokračovanie  poistenia  so  zachovaním  výšky  poistného,  ale 
s primerane zníženým poistným plnením.

(2)  Ak  sa  dohodne  jednorazové  poistné,  vykoná  sa  buď  dodatočná  kalkulácia  poistného, 
alebo  zníženie  poistného  plnenia  v  závislosti  od  tejto  kalkulácie.  Ak  poisťovňa  využije 
svoje  právo  dodatočnej  kalkulácie  poistného,  môže  poistník  požadovať  pokračovanie 
poistenia so zachovaním výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

Článok 19
Doručovanie písomností

(1)	 Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i 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 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
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)  Prípadnú  sťažnosť  poistníka,  poisteného,  oprávnenej  osoby  je  povinná  prijať  každá 
organizačná  jednotka  poisťovne.  Písomný  výsledok  prešetrenia  sťažnosti  oznamuje 
poisťovňa sťažovateľovi v zákonom stanovených lehotách.

(3)  Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(4)  Tieto  poistné  podmienky  platia  pre  pripoistenia  k  životným  poisteniam  uzavreté  od 

21.12.2012  a  spolu  so  všeobecnými  poistnými  podmienkami  pre  príslušné  životné 
poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE 
DENNÉHO ODŠKODNÉHO ZA POBYT V NEMOCNICI

Pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia 
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
Poistený (poistenec) – osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje.
Poistná zmluva – návrh poistnej zmluvy, akceptovaný poistníkom i poisťovňou.
Poistka – písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy.
Návrh poistnej zmluvy – vyplnené tlačivo poisťovne, v ktorom je podpisom poistníka vyjadrená jeho 
vôľa uzavrieť poistnú zmluvu za podmienok uvedených v návrhu.
Poistná doba – čas, na ktorý sa poistná zmluva dojednáva. Jeho uplynutím poistenie zaniká.
Poistné obdobie – časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmluve, vymedzujúci obdobie, za 
ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistnej zmluve.
Lehotné (bežné) poistné – poistné, ktoré je poistník povinný platiť za poistné obdobie.
Poistná udalosť  –  náhodná  udalosť  dojednaná  v  poistnej  zmluve,  s  ktorou  je  spojená  povinnosť 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Dátum vzniku poistnej udalosti – prvý deň pobytu v nemocnici.
Poistné plnenie – dohodnutá suma, ktorú je podľa poistnej zmluvy poisťovňa povinná vyplatiť v prípade 
poistnej udalosti.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby jej bolo v prípade poistnej
udalosti vyplatené poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.
Ochranná lehota  –  časovo vymedzené obdobie,  počas ktorého v prípade vzniku náhodnej  udalosti, 
ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie.
Vznik ochorenia  –  dátum  úrazu  alebo  v  prípade  choroby  ten  dátum,  keď  bolo  ochorenie  diagnos-
tikované lekárom prvý raz.

Článok 2
 Predmet poistenia

Poistenie denného odškodného zabezpečuje udržanie životnej úrovne v prípade, keď v dôsledku úrazu 
alebo choroby bude musieť poistený podstúpiť nevyhnutný  liečebný pobyt v nemocnici. Poistenie  je 
doplnkom nemocenských dávok, ktorých výšku neovplyvňuje. Nie je súčasťou základného zdravotného 
poistenia  ani  ho  nenahradzuje.  Poistenie  môže  byť  dojednané  i  vo  forme  pripoistenia  k  životnému 
poisteniu, resp. vo forme združeného poistenia. V poistnej zmluve môže byť dojednané, že poistenie 
denného odškodného za pobyt v nemocnici sa vzťahuje iba na pobyty v dôsledku úrazu počas trvania 
poistenia. 

Článok 3
Poistná udalosť

(1)	  Poistnou udalosťou  je nevyhnutný, nepretržitý  liečebný pobyt poisteného v nemocnici na území 
Európy počas doby poistenia z dôvodu choroby alebo úrazu dlhší ako 1 deň, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

(2)   Poisťovňa nie je povinná plniť za pobyt v nemocnici z dôvodu:
a)   dozoru  alebo  opatrovania  bezvládnych,  invalidných  a  starých  osôb,  osôb  chronicky  či 

dlhodobo chorých, aj napriek pobytu poisteného v nemocnici. Spravidla ide o prípady, keď:
–   ďalšie zlepšenie zdravotného stavu nie je pravdepodobné,
–   zdravotný stav je stabilizovaný,
–   je stanovená terapia,
–   stav je diagnosticky uzavretý,
–   adekvátna opatera je v plnej miere postačujúca a pod.,

b)   kúpeľnej liečby,
c)   liečenia závislostí každého druhu (závislosť od alkoholu, drog, gamblerstva a pod.),
d)   úmyselného privodenia choroby či úrazu alebo pri pokuse o samovraždu,
e)   následkov ionizačných žiarení s výnimkou následkov lekárskeho ošetrenia,
f)   požitia  alebo  požívania  alkoholu,  zneužitia  liekov,  užitia  alebo  užívania  drog,  resp.  ich 

následkov,
g)   kozmetického ošetrenia alebo operácie, pokiaľ nie sú nevyhnutné po chorobe alebo úraze,
h)   umelého  prerušenia  tehotenstva  alebo  sterilizácie,  pokiaľ  nie  sú  z  lekárskeho  hľadiska 

nevyhnutné,
i)   ak  bol  poistený  diagnostikovaný  ako  nositeľ  vírusu  HIV  a  hospitalizácia  s  touto  infekciou 

súvisí,
j)   dozoru alebo opatrovania blízkych,
k)  telesného poškodenia pri úmyselnej trestnej činnosti poisteného alebo pri dobrovoľnej účasti 

poisteného na bitkách,
l)   úrazov  pri  účasti  poisteného  na  súťažiach,  závodoch  so  vzdušnými,  vodnými  a  cestnými 

dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning),
m)  úrazov  pri  letoch,  na  ktoré  použité  lietadlo  alebo  pilot  nemali  úradné  povolenie  alebo  boli 

uskutočnené  proti  úradnému  predpisu,  bez  vedomia  či  proti  vôli  držiteľa  (vlastníka  alebo 
prevádzkovateľa) lietadla,

n)  telesných  poškodení,  ktoré  vzniknú  pri  vojnových  udalostiach,  vzburách,  povstaniach, 
štrajkoch, nepokojoch alebo účasťou na teroristickej akcii.

(3)   Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak prvý deň pobytu v nemocnici spadá do 
tohto obdobia.

(4)   Pre poistenie platia nasledovné ochranné lehoty:
a)   všeobecná  trojmesačná  ochranná  lehota  od  uzavretia  poistenia,  počas  ktorej  poisťovňa 

poskytne  plnenie  len  za  pobyt  v  nemocnici  z  dôvodu  úrazu,  ktorý  sa  stal  počas  trvania 
poistenia,

b)   zvláštna deväťmesačná ochranná lehota od uzavretia poistenia, ktorá sa vzťahuje na pôrody 
(nevzťahuje  sa  na  predčasné  pôrody  ani  rizikové  tehotenstvo)  a  stomatologické  ošetrenia, 
počas ktorej poisťovňa neposkytne plnenie, 

c)   zvláštna  dvojročná  ochranná  lehota  od  uzavretia  poistenia,  počas  ktorej  poisťovňa 
neposkytne plnenie v prípade pobytu v nemocnici v dôsledku chorôb a úrazov, ktoré vznikli 
(stali sa) ešte pred uzavretím poistenia, a chorôb, ktoré s týmito úrazmi a chorobami súvisia.

(5)  Nemocnicou  v  zmysle  týchto  poistných  podmienok  je  štátne  alebo  súkromné  zdravotnícke 
zariadenie na území Európy s odborným lekárskym vedením a neustále prítomným kvalifikovaným 
personálom,  disponujúce  vhodným  lekárskym  vybavením  nevyhnutným  na  určovanie  diagnóz 
a liečenie pacientov, ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých chorých a zranených. Za 
nemocnicu  sa  nepovažujú:  kúpeľné  liečebne,  ozdravovne,  ústavy  sociálnej  starostlivosti, 

sanatóriá,  domovy  dôchodcov  a  pod.  Za  nemocnice  sa  nepovažujú  ani  liečebne  pre  dlhodobo 
chorých, oddelenia liečebných ústavov, doliečovacích zariadení a pod., ktorých hlavným cieľom je 
dozor a opatrovanie starých, bezvládnych či dlhodobo chronicky chorých, invalidov a pod.

(6)   Úrazom v zmysle poistných podmienok je telesné poškodenie spôsobené neočakávaným a náhlym 
pôsobením  vonkajších  síl  alebo  vlastnej  telesnej  sily,  resp.  neočakávaným  a  neprerušeným 
pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších  teplôt,  plynov,  pár,  žiarení  a  jedov  (s  výnimkou 
mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok).

(7)   Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté  inak, z pripoistenia denné odškodné za pobyt 
v nemocnici  poisťovňa  nie  je  povinná  poskytnúť  plnenie,  ak  k  poistnej  udalosti  došlo  počas 
všeobecnej ochrannej lehoty. Všeobecná ochranná lehota začína v deň uzavretia poistnej zmluvy 
a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

 
Článok 4

Uzavretie poistnej zmluvy

(1)	 Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je uzavretá, ak je návrh poistnej 
zmluvy  podpísaný  zmluvnými  stranami  alebo  ak  poisťovňa  vydaním  poistky  akceptuje  návrh 
poistnej zmluvy podpísaný poistníkom (poisteným).

(2)   Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. 
(3)   Poistenie nie je možné dojednať:

–   ak je poistenému priznaný plný, resp. čiastočný invalidný dôchodok,
–   ak je poistený hospitalizovaný alebo práceneschopný,
–   ak bol poistený do dátumu uzavretia poistenia diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV.

(4)   Súčasťou 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 plnenia, resp. zníženie poistného plnenia.

(5)   Poisťovňa  odstúpi  od  poistnej  zmluvy,  ak  by  pri  pravdivom  a  úplnom  zodpovedaní  otázok  za 
dojednaných  podmienok  poistnú  zmluvu  neuzavrela.  Pri  odstúpení  od  zmluvy  vráti  poisťovňa 
poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavretím poistenia vznikli, a poistník, 
resp. 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.  Odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne bez náhrady.

(7)   V  zmysle  zákona  o  ochrane  osobných  údajov  poistník  i  poistený  podpísaním  návrhu  poistnej 
zmluvy dávajú poisťovni súhlas, aby ich osobné údaje, získané v súvislosti s poistnou zmluvou, 
vrátane údajov o zdravotnom stave, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú  pre  zabezpečenie  výkonu  práv  a  plnenie  povinností  vyplývajúcich  z  tejto  zmluvy. 
Zároveň  poistník  i  poistený  dávajú  súhlas,  aby  ich  osobné  údaje  poisťovňa  poskytla  do  iných 
štátov,  pokiaľ  to  bude  potrebné  pre  zabezpečenie  výkonu  práv  a  plnenie  povinností  z  poistnej 
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim 
v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

(8)   Pri uzavretí poistnej zmluvy i zvyšovaní poistného krytia má poisťovňa v prípade zvýšeného rizika 
právo  primerane  zvýšiť  poistné,  prípadne  upraviť  podmienky  poistenia  alebo  novo  dojednanú 
zmluvu  vypovedať,  resp.  návrh  poistnej  zmluvy  alebo  žiadosť  o  zvýšenie  poistného  krytia 
odmietnuť.

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

(10)  Ak  zomrie  fyzická osoba alebo  zanikne právnická osoba,  ktorá  dojednala  poistenie  inej  osoby, 
vstupuje táto osoba do poistenia namiesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel.

Článok 5
Vznik, zánik a zmena poistenia

(1)	  Poistenie začína od nultej hodiny prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi 
dohodnuté, že začína už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Ak  je poistenie dojednané vo 
forme pripoistenia  k  životnému poisteniu,  je  začiatok poistenia  zhodný  so  začiatkom životného 
poistenia,  resp.  pri  dodatočnom  uzavretí  pripoistenia  v  priebehu  trvania  životného  poistenia, 
pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.

(2)  Poistenie končí uplynutím stanoveného počtu  rokov  (mesiacov, dní) v deň a hodinu zhodnú so 
začiatkom  poistenia  (pokiaľ  je  tak  dojednané  v  poistnej  zmluve),  inak  nultou  hodinou  dňa 
dojednaného ako koniec poistenia, avšak vždy najneskôr nultou hodinou výročného dňa začiatku 
poistenia,  v  ktorom  sa  poistený  dožije  veku  65  rokov,  ak  nebolo  v  poistnej  zmluve  osobitne 
dojednané  inak.  Ak  je  poistenie  dojednané  vo  forme  pripoistenia  k  životnému  poisteniu,  končí 
pripoistenie nultou hodinou dňa dojednaného ako koniec platenia poistného životného poistenia, 
avšak najneskôr nultou hodinou výročného dňa začiatku poistenia, v ktorom sa poistený dožije 
veku 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve osobitne dojednané inak.

(3)   Poistenie, resp. pripoistenie zaniká:
a)   v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 800 až § 802a, 
b)   uplynutím poistnej doby,
c)   úmrtím poisteného,
d)   dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e)   nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom,
f)   dožitím sa poisteného veku 65 rokov (s účinnosťou od nultej hodiny výročného dňa začiatku 

poistenia, v ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov), ak nebolo v poistnej zmluve osobitne 
dojednané inak.

(4)   Zmena poistenia musí mať písomnú formu.
(5)  Ak  sa  účastníci  dohodnú  na  zmene  už  dojednaného  poistenia,  je  poisťovňa  povinná  plniť  zo 

zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od účinnosti tejto dohody. Zvýšenie 
sumy  denného  odškodného  nie  je  možné  dojednať,  ak  je  poistený  práceneschopný,  resp. 
hospitalizovaný, ak mu bol priznaný plný či čiastočný invalidný dôchodok alebo ak bol poistený 
diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV.

(6)	 Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšila suma denného 
odškodného, je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt, uvedených v článku 3 
ods. 4. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.

(7)		 Ustanovenia ods. 6 neplatia, ak k zvýšeniu denného odškodného došlo pri dynamizácii (indexácii) 
poistenia zo strany poisťovne. 

OPP č. 853



Článok 6
Poistné, platenie poistného

(1)		 Výška poistného sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou a je uvedená v poistnej zmluve. 
Výška  poistného  závisí  od  veku  poisteného,  pričom  tento  sa  vypočíta  rozdielom  medzi  kalen-
dárnym  rokom,  v  ktorom  sa  má  poistenie  začať,  a  kalendárnym  rokom,  v  ktorom  sa  poistený 
narodil.

(2)   Poistné sa platí bežne za poistné obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.
(3)   Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistenia, najneskôr v deň, 

ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobia sú 
splatné vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.

(4)   Ak  je  poistenie  dojednané  vo  forme  pripoistenia  k  životnému  poisteniu,  platí  sa  poistné  spolu 
s poistným za životné poistenie.

(5)   Ak  vznikne  poistníkovi  právo  na  oslobodenie  od  platenia  poistného  zo  životného  poistenia,  ku 
ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i pripoistenie denného odškodného za pobyt v nemoc-
nici,  vzťahuje  sa  oslobodenie  i  na  poistné  za  toto  pripoistenie,  ak  v  poistnej  zmluve  nebolo 
dohodnuté inak. 

Článok 7
Dôsledky neplatenia poistného

(1)	  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, môže si poisťovňa uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.

(2)   Ak  nebolo  prvé  poistné  alebo  poistné  na  ďalšie  poistné  obdobie  zaplatené  v  plnej  výške 
a v lehotách  stanovených  Občianskym  zákonníkom,  poistenie  zanikne  bez  náhrady  uplynutím 
týchto lehôt.

(3)   Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia.
(4)   Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.
(5)   Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upomienky alebo výzvy na úhradu poistného 

z  dôvodu  uplatnenia  si  nákladov  spojených  s  ich  zaslaním  z  dôvodu  nedodržania  platobných 
podmienok paušálnou náhradou nákladov vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku zverejnenom 
na  internetovej  stránke  www.koop.sk.  Poisťovňa  má  právo  na  úpravu  finančnej  náhrady  za 
predmetné upomienky alebo výzvy s tým, že aktuálna výška poplatkov za tieto je zverejnená na 
stránke poisťovateľa www.koop.sk. Pre klienta  je aktuálna výška tej  finančnej náhrady, ktorá  je 
zverejnená na stránke poisťovateľa v čase zaslania spoplatnenej upomienky alebo výzvy zo strany 
poisťovateľa.

Článok 8
Plnenie poisťovne

(1)		 Za dobu nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici je poisťovňa povinná plniť od druhého dňa 
liečebného pobytu vrátane, najviac však za 360 dní nepretržitého liečebného pobytu.

(2)   Pri opakovanom nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici z tej istej príčiny alebo pri chorobe 
či úraze, ktoré lekársky súvisia so skôr poisťovňou odškodnenou chorobou či úrazom, je poisťovňa 
povinná plniť najviac za 360 dní  za všetky poistné zmluvy tohto druhu (vrátane predchádzajúcich 
zaniknutých zmlúv).

(3)   Nárok na plnenie je po ukončení liečebného pobytu v nemocnici.
(4)   Pri  právach na plnenie  z  tohto poistenia  začína plynúť premlčacia doba  rok po vzniku poistnej 

udalosti. Premlčacia doba trvá tri roky.
(5)   Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi daň 

z príjmu.
(6)   Ak  zomrie  poistený  pred  výplatou  poistného  plnenia,  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 platných usta-
no vení  zákona  o  rodine.  V  zmysle  príslušných  ustanovení  Občianskeho  zákonníka  splnením 
povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpo-
vednosť za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

Článok 9
Obmedzenie plnenia poisťovne

(1)		Za  pobyt  v  nemocnici  v  dôsledku  úrazu  poisteného,  ku  ktorému  došlo  pod  vplyvom  alkoholu, 
omamných či toxických látok, poisťovňa zníži plnenie, najviac však o jednu polovicu.

(2)  Ak poistený po úraze alebo pri chorobe nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie alebo 
sa nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť plnenie, pokiaľ toto konanie 
malo vplyv na výšku poistného plnenia.

(3)  Ak  boli  na  základe  vedome  nepravdivej  alebo  neúplnej  odpovede,  alebo  v  dôsledku  nesprávne 
uvedených údajov v poistnej zmluve stanovené nesprávne technické parametre poistenia (poistné, 
doba poistenia a pod.), je poisťovňa oprávnená plnenie primerane znížiť.

Článok 10
Oprávnená osoba na plnenie poisťovne

(1)	  Osoba, ktorej vzniká právo v prípade poistnej udalosti na výplatu poistného plnenia, je poistený.  
V prípade, ak je poistený v čase výplaty plnenia maloletý, k rukám jeho zákonného zástupcu.

(2)		 Ak  poistený  zomrel  pred  vyplatením  poistného  plnenia,  oprávnenými  osobami  na  plnenie  sú 
dedičia poisteného.

(3)		 V prípade,  ak  je  oprávnenou  osobou  na  výplatu  poistného  plnenia  poisteného  osoba maloletá, 
vyplatí  poisťovňa  poistné  plnenie  k  rukám  zákonného  zástupcu,  ktorý  by  s  ním  mal  nakladať 
v  prospech maloletého v zmysle zákona o rodine. 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 11
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1)	  Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia a poistnými 
udalosťami overovať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravot-
níckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí. 
Podpísaním návrhu poistnej zmluvy 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 plnenie, ak vznikol nárok, 
v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

(4)   Poistený, resp. 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,  resp.  poistený,  je  povinný  počas  trvania  poistenia  oznámiť  poisťovni  všetky  zmeny 
týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(6)   Povinnosťou  poisteného  je  bez  zbytočného  odkladu  vyhľadať  po  úraze  a  pri  chorobe  lekárske 
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(7)   Poistený  alebo  ten,  komu  vzniklo  právo  na  plnenie,  je  povinný  bezodkladne  po  prepustení 
z nemocnice písomne oznámiť poisťovni, že bol poistený hospitalizovaný, a k oznámeniu priložiť 
kópiu prepúšťacej správy z nemocnice, v ktorej bol poistený hospitalizovaný.

(8)		 Poistený  alebo  ten,  komu  vzniklo  právo  na  plnenie,  je  povinný  na  žiadosť  poisťovne  predložiť 
všetky ďalšie nevyhnutné doklady potrebné na 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.

(9)   Poistený,  resp.  ten,  komu  vzniklo  právo  na  plnenie,  je  povinný  preukázať,  že  došlo  k  poistnej 
udalosti. 

(10)		Poistený má právo,  aby mu poisťovňa  na  jeho  žiadosť  a  po  predložení  nevyhnutnej  zdravotnej 
dokumentácie poskytla preddavok na plnenie za uplynulý liečebný pobyt, najskôr však po uplynutí 
dvoch mesiacov pobytu v nemocnici.

Článok 12
Dynamizácia poistenia

(1)		 V  poistnej  zmluve  môže  byť  dojednaná  dynamizácia  poistenia.  Ak  je  dynamizácia  dojednaná, 
potom  je  poisťovňa  oprávnená  v  závislosti  od  vývoja  miery  inflácie  zvýšiť  výšku  denného 
odškodného a poistného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve.

(2)   Pri  dynamizácii  sa  denné  odškodné  a  poistné  zvyšujú  podľa  štandardných  princípov  poistnej 
matematiky.  O  nových  hodnotách  denného  odškodného  a  poistného  je  poistník  písomne 
informovaný.

(3)	  Pri zvyšovaní denného odškodného v dôsledku dynamizácie sa nevyžadujú ďalšie podklady pre 
hodnotenie rizík vyplývajúcich zo zdravotného stavu, povolania alebo mimopracovnej činnosti.

(4)   Dynamizácia sa vykonáva vo výročný deň začiatku poistenia.
(5)	  Pri  poistnej  udalosti,  ktorá  vznikla  v  deň  účinnosti  poslednej  realizovanej  dynamizácie  alebo 

neskôr, je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie zo zvýšených súm denného odškodného 
po  dynamizácii  iba  v  prípade,  ak  lehotné  poistné  po  dynamizácii  bolo  uhradené  najneskôr  do 
dátumu jeho splatnosti alebo pred dátumom vzniku poistnej udalosti.

(6)	  V  prípade,  že  poistník  odmietne  dynamizáciu  písomne  alebo  neuhradí  lehotné  poistné  v  novej 
upravenej výške do jeho splatnosti, poisťovňa uvedie poistenie do stavu pred práve realizovanou 
dynamizáciou a nárok na dynamizáciu k danému výročnému dňu zaniká. Ak sa tak stane dva roky 
po sebe, nárok na dynamizáciu zaniká do konca trvania zmluvy. Dynamizáciu je možné opätovne 
obnoviť na základe písomnej žiadosti poistníka (nie však so spätnou platnosťou).

(7)	  Ak  počas  trvania  poistenia  dôjde  v  životnom  poistení,  ku  ktorému  je  dojednané  pripoistenie 
denného odškodného za pobyt v nemocnici, k redukcii poistenia alebo k oslobodeniu od platenia 
poistného  v  dôsledku  plnej  invalidity,  nárok  na  dynamizáciu  pripoistenia  denného  odškodného 
zaniká.

(8)   Poslednú dynamizáciu poisťovňa vykoná uvedený počet rokov pred skončením platenia poistného. 
Počet rokov je uvedený v poistnej zmluve.

(9)	  Poisťovňa si vyhradzuje právo podmienky dynamizácie v priebehu poistenia upraviť.

Článok 13
Úprava poistného

(1)	  Ak sa zvýši reálna škoda v porovnaní s výškou škody, ktorá bola základom pre výpočet poistného, 
a to z dôvodu častého vzniku nároku na poistné plnenie,  je poisťovňa oprávnená upraviť výšku 
poistného  v  súlade  s  upravenými  kalkulačnými  podkladmi,  pokiaľ  to  bude  nevyhnutné  pre 
zabezpečenie  trvalej  schopnosti  poisťovne  poskytovať  poistné  plnenie.  Zmena  nadobudne 
účinnosť od dňa uvedeného v oznámení o tejto skutočnosti, ktoré dostane poistník. Ak poisťovňa 
využije  svoje  právo  zvýšiť  poistné,  môže  poistník  požadovať  pokračovanie  poistenia  so  zacho-
vaním výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

(2)   Ak  sa  dohodne  jednorazové  poistné,  vykoná  sa  buď  dodatočná  kalkulácia  poistného,  alebo 
zníženie  poistného  plnenia  v  závislosti  od  tejto  kalkulácie.  Ak  poisťovňa  využije  svoje  právo 
dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním 
výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

Článok 14
Doručovanie písomností

(1)	  Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i 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 uzavretia poistenia a iné písomnosti, považujú sa za 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 15
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  poistné  podmienky  platia  pre  poistenie  a  pripoistenie  denného  odškodného  za  pobyt 

v nemocnici uzavreté od 21.12.2012 a sú spolu s dojednaniami v poistnej zmluve neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy.



Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so 
sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO 585 441, zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 79/B.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
Poistený (poistenec) – osoba (dlžník úveru), na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.
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 (poisteným) i poisťovňou.
Poistka – písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí 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, vymedzujúci obdobie, 
na ktoré je poistník povinný platiť poistné.
Poistné – finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistnej zmluve.
Lehotné (bežné) poistné – poistné, ktoré je poistník povinný platiť za poistné obdobie.
Jednorazové poistné – poistné zaplatené naraz za celú dobu poistenia.
Poistná udalosť – náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistné plnenie – dohodnutá suma alebo dôchodok, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť v prípade 
poistnej udalosti.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby jej bolo vyplatené poistné 
plnenie podľa poistnej zmluvy.
Rizikové poistenie – poistenie s bežným platením počas celej poistnej doby, pri ktorom sa poistné 
riziko v priebehu poistnej doby významne nemení a poistná udalosť môže alebo nemusí vzniknúť (napr. 
dočasné poistenie pre prípad smrti, poistenie práceneschopnosti alebo invalidity, poistenie straty 
zamestnania). Celé poistné sa v poistných rokoch spotrebuje na výplatu poistných plnení vzniknutých 
poistných udalostí.
Čakacia doba na plnenie za dočasnú práceneschopnosť – v poistnej zmluve dohodnutá súvislá 
doba práceneschopnosti poisteného, ktorá musí uplynúť, aby vznikol nárok na plnenie za nasledujúce 
obdobie tejto práceneschopnosti. Za práceneschopnosť počas čakacej doby poisťovňa neposkytuje 
plnenie.
Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie od dátumu začiatku poistenia, počas ktorého 
v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné
plnenie.
Plná invalidita – strata schopnosti poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu vykonávať akúkoľvek 
činnosť, ktorá by mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Pre tieto poistné podmienky sa 
za plnú invaliditu poisteného bude považovať skutočnosť, že poistenému bolo vystavené rozhodnutie 
Sociálnou poisťovňou o priznaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Úraz v zmysle týchto poistných podmienok je telesné neúmyselné poškodenie, resp. 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).
Choroba alebo ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením vonkajších alebo vnútorných 
faktorov narúšajúcich jeho správne fungovanie a rovnováhu.

Článok 2
Predmet poistenia

(1) Poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti slúži v rámci neživotného poistenia na výplatu 
poistného plnenia v prípade straty na zárobku počas dočasnej práceneschopnosti poisteného 
v dôsledku jeho ochorenia, choroby alebo úrazu v zmysle ustanovení týchto všeobecných poist-
ných podmienok a poistnej zmluvy.

(2)  Poisťovňa môže spolu s poistením pre prípad dočasnej práceneschopnosti dojednať aj iné druhy 
poistenia (napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici 
a pod.). Pre tieto poistenia potom platia poistné podmienky pre príslušné poistenie a dojednania 
v poistnej zmluve.

Článok 3
Uzavretie poistnej zmluvy

(1)  Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je uzavretá, ak je návrh poistnej 
zmluvy podpísaný zmluvnými stranami alebo ak poisťovňa vydaním poistky akceptuje návrh 
poistnej zmluvy podpísaný poistníkom (poisteným).

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

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

(4)  Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok za 
dojednaných podmienok poistnú zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od zmluvy vráti poisťovňa 
poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavretím poistenia vznikli, a poistník, 
resp. poistený, je povinný vrátiť poisťovni to, čo z poistenia plnila.

(5)  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.

(6)  Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia a poistnými 
udalosťami overovať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravot-
níckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí. 
Podpísaním návrhu poistnej zmluvy 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.

(7)  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov poistník i poistený podpísaním návrhu poistnej 
zmluvy dávajú poisťovni súhlas, aby ich osobné údaje, získané v súvislosti s poistnou zmluvou, 
vrátane údajov o zdravotnom stave, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
Zároveň poistník i poistený dávajú súhlas, aby ich 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 poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

(8)  Pri uzavretí poistnej zmluvy i zvyšovaní poistného krytia má poisťovňa v prípade zvýšeného rizika, 
ktoré je predmetom poistenia, právo primerane zvýšiť poistné, prípadne upraviť podmienky 
poistenia alebo novo dojednanú zmluvu vypovedať, resp. návrh odmietnuť.

(9)  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.

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

(11) Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá uzavrela poistenie inej osoby, 
vstupuje na jej miesto poistený.

Článok 4
Vznik, zánik a zmena poistenia

(1)  Poistenie začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi 
dohodnuté, že vznikne už uzavretím zmluvy alebo neskôr.

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

(3)  Poistenie zaniká: 
a)  v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 800 až § 802a, 
b)  uplynutím poistnej doby,
c)  úmrtím poisteného,
d)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e)  nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom,
f)  plnou invaliditou poisteného v zmysle týchto podmienok.

 Poistenie zanikne v dôsledku tej skutočnosti, ktorá sa stane ako prvá.
(4)  Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
(5)  Poistník a poisťovňa sa môžu dohodnúť na zmene už dojednaného poistenia, pričom poisťovňa je 

povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od účinnosti tejto 
dohody. Dohoda o zmene poistenia musí mať písomnú formu.

(6)  Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýši výška poistného 
krytia, je poisťovňa povinná plniť zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných lehôt, ak sú 
také dojednané. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania, ak v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.

(7)  Poistník je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa poistnej 
zmluvy, zvýšenie rizika pri zmene povolania alebo forme zárobkovej činnosti a pri zmene 
mimopracovnej činnosti.

Článok 5
Poistné, platenie poistného

(1) Výška poistného sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou pre jednotlivé druhy poistení 
podľa kalkulačných zásad (napr. v závislosti od vstupného veku,  doby poistenia, doby platenia 
a pod.) a je uvedená v poistnej zmluve.

(2)  Poisťovateľ má právo stanoviť prirážku pre určité druhy povolania, resp. zárobkové činnosti.
(3)  Ak výška poistného závisí 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.
(4)  Poistné môže byť platené jednorazovo alebo bežne za poistné obdobia dohodnuté v poistnej 

zmluve.
(5)  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.
(6)  Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.
(7)  Poistné za všetky poistenia sa platia spolu.

Článok 6
Dôsledky neplatenia poistného

(1)  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného (vrátane poistného za pripoistenia), môže si 
poisťovňa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak 
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

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

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

(4)  Poisťovňa má právo znížiť plnenie o sumu dlžného poistného.
(5)  Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upomienky alebo výzvy na úhradu poistného 

z dôvodu uplatnenia si nákladov spojených s ich zaslaním z dôvodu nedodržania platobných 
podmienok paušálnou náhradou nákladov vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku zverejnenom 
na internetovej stránke www.koop.sk. Poisťovňa má právo na úpravu finančnej náhrady za 
predmetné upomienky alebo výzvy s tým, že aktuálna výška poplatkov za tieto je zverejnená na 
stránke poisťovateľa www.koop.sk. Pre klienta je aktuálna výška tej finančnej náhrady, ktorá je 
zverejnená na stránke poisťovateľa v čase zaslania spoplatnenej upomienky alebo výzvy zo strany 
poisťovateľa.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE PRE PRÍPAD DOČASNEJ PRÁCENESCHOPNOSTI

OPP č. 867

Pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej iba 
„poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej iba „VPP“) a dojednania 
v poistnej zmluve.



Článok 7
Poistná udalosť

(1)  Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti, potom 
poistnou udalosťou je lekárom vystavená dočasná práceneschopnosť poisteného z dôvodu 
choroby alebo úrazu, ktorá vznikla v čase trvania poistenia po uplynutí ochrannej lehoty a ktorá 
nepretržite trvá aj po uplynutí čakacej doby uvedenej v poistnej zmluve. V poistnej zmluve môže 
byť tiež dojednané, že poistnou udalosťou bude len práceneschopnosť vzniknutá výlučne 
následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.

(2)  Ochranná lehota pre prípad dočasnej práceneschopnosti z dôvodu choroby začína plynúť v deň 
uzavretia poistnej zmluvy a trvá 3 mesiace od uzavretia poistnej zmluvy. Pokiaľ sa počas tohto 
obdobia stane poistený práceneschopným, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie. 
Ochranná lehota pre prípad dočasnej práceneschopnosti z dôvodu úrazu začína plynúť v deň 
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého 
poistného poistníkom. Pokiaľ sa počas tohto obdobia stane úraz, ktorý vedie k práceneschopnosti 
poisteného, poisťovateľ neposkytne plnenie. Nárok na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak 
úraz, ktorý viedol k práceneschopnosti, sa stal po uplynutí nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po 
dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

(3)  Za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle týchto poistných podmienok sa považuje stav, keď 
poistený z dôvodu choroby alebo úrazu a na základe lekárskeho rozhodnutia nemôže vykonávať 
a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo svoju zárobkovú činnosť, tiež nevykonáva riadiacu či 
kontrolnú činnosť, a to ani počas obmedzenej časti dňa. Za dočasnú pracovnú neschopnosť 
v zmysle týchto poistných podmienok sa nepovažuje stav, keď u poisteného preukázateľne 
nedochádza k strate na zárobku, napríklad: študent, domáca, materská dovolenka, nezamestnaný 
a pod.

(4)  Poistenie sa nevzťahuje na tie zdravotné problémy ani následky úrazu, o ktorých poistený vedel 
a pre ktoré bol pred začiatkom poistenia vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo poskytnuté lekárske 
poradenstvo. Poistenie sa nevzťahuje ani na tie zdravotné problémy, ktoré priamo súvisia so  
zdravotným problémom, ktorým poistený trpel pred začiatkom poistenia.

(5)  Poistenie sa nevzťahuje na práceneschopnosť, ktorej príčinou sú:
a)  choroba alebo úraz vzniknuté pri páchaní úmyselného trestného činu alebo pri pokuse oň,
b)  choroba alebo následok úrazu vzniknuté pod vplyvom, v dôsledku požitia či pre pravidelné 

požívanie alkoholických nápojov, návykových látok alebo vysokých dávok liekov bez súhlasu 
lekára,

c)  úmyselné sebapoškodenie, pokus o samovraždu alebo úmyselné spôsobenie choroby,
d)  vyšetrenia, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osobnom záujme poisteného, ktoré nemajú 

liečebný účel alebo sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie,
e)  choroba alebo úraz vzniknuté v príčinnej súvislosti s profesionálnym vykonávaním športu,
f)  kúpeľná liečba, rekondičný pobyt,
g)  umelé prerušenie tehotenstva, ak nebolo dôsledkom závažných zdravotných dôvodov,
h)  umelé oplodnenie a liečba sterility,
i)  liečenie závislostí, vrátane odvykacích kúr.

(6)  Pre určenie dátumu vzniku a dátumu zániku dočasnej práceneschopnosti sú rozhodujúce dátum 
vzniku a dátum skončenia pracovnej neschopnosti uvedené v potvrdení o pracovnej neschopnosti 
vystavenom lekárom.

(7)  Dĺžka pracovnej neschopnosti má zodpovedať rozsahu a povahe ochorenia alebo úrazu. 
V prípade, ak dĺžka práceneschopnosti nezodpovedá povahe a rozsahu ochorenia alebo úrazu, 
je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť. Dĺžka práceneschopnosti bude v tomto 
prípade stanovená na základe doložených lekárskych správ o priebehu liečby, resp. podľa výpisu 
z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne.

(8)  Nová choroba alebo následok úrazu, ktoré vzniknú počas trvania pracovnej neschopnosti, sa 
posudzujú ako nová poistná udalosť iba vtedy, ak s trvajúcou chorobou alebo následkom úrazu 
nie sú v príčinnej súvislosti.

(9) Pri vzniku práceneschopnosti v dôsledku viacerých diagnóz v rovnakom časovom období 
poisťovňa poskytne poistné plnenie len za jednu poistnú udalosť, resp. za práceneschopnosť z tej 
diagnózy, ktorá sa počas celej doby práceneschopnosti liečila nepretržite a najdlhšie.

Článok 8
Poistné plnenie

(1)  Z poistenia pre prípad dočasnej práceneschopnosti je poisťovňa povinná v prípade poistnej 
udalosti vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme dojednanej dennej dávky za prácene-
schopnosť, ak tomu nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré 
obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie.

(2)  Dennú dávku za práceneschopnosť vypláca poisťovňa za dni práceneschopnosti po uplynutí 
čakacej doby, ktorá je dojednaná v poistnej zmluve, počas trvania nepretržitej práceneschopnosti, 
najdlhšie však do uplynutia 365 dní od vzniku práceneschopnosti, ak v poistnej zmluve nebolo 
dohodnuté inak. Nárok na poistné plnenie je najdlhšie do výročného dňa začiatku poistenia, 
v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

(3)  Nárok na dennú dávku za práceneschopnosť vznikne vtedy, ak práceneschopnosť trvá 
nasledujúci deň po skončení čakacej doby.

(4)  Poistné plnenie je splatné do 15 dní od skončenia vyšetrovania poisťovne, ktoré bolo potrebné na 
zistenie rozsahu plnenia. Vyšetrovanie musí byť vykonané bez zbytočného odkladu.

(5)  V prípade dočasnej práceneschopnosti je poistený povinný poisťovni predložiť potvrdenie 
ošetrujúceho lekára o pracovnej neschopnosti a jej trvaní na tlačive poisťovne.

(6)  Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej udalosti, preverovať 
podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia, preverovať zdravotný stav 
poisteného prehliadkou u lekára, ktorého sama určí.

(7)  Pri opakovanej práceneschopnosti poisteného z tej istej príčiny alebo pri chorobe či úraze, ktoré 
lekársky súvisia so skôr poisťovňou odškodnenou práceneschopnosťou v dôsledku choroby či 
úrazu, je poisťovňa povinná plniť najviac za 365 dní za všetky poistné zmluvy tohto druhu (vrátane 
predchádzajúcich zaniknutých zmlúv).

(8)  Ak poistený zomrie pred výplatou poistného plnenia, poisťovňa vyplatí 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 platných 
ustanovení zákona o rodine. 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 9
Povinnosti poisteného

(1)  Poistený je povinný:
a)  pravdivo a úplne zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa predmetného poistenia, ako aj  

na dôležité otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poistného 
plnenia,

b)  bezodkladne po skončení práceneschopnosti oznámiť poisťovni ukončenie prácene-
schopnosti na príslušnom tlačive poisťovne s doložením fotokópie dokladu o trvaní dočasnej 
pracovnej neschopnosti s vyznačením jej konca,

c)  dodržiavať liečebný režim a starať sa o znovunadobudnutie práceschopnosti,
d)  na požiadanie poisťovne podrobiť sa vyšetreniu u lekára určeného poisťovňou,
e)  poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovne všetky informácie potrebné na 

zistenie poistnej udalosti a určenie rozsahu poistného plnenia a spolupracovať na ich získaní.
(2)  Náklady na vyhotovenie potvrdení o vzniku, trvaní a ukončení práceneschopnosti znáša poistený. 

Náklady na lekárske vyšetrenie požadované poisťovňou znáša poisťovňa.
(3)  Ak poistený nesplní alebo poruší niektorú povinnosť v bode 1, poisťovňa je oprávnená 

neposkytnúť poistné plnenie alebo ho môže primerane znížiť, najviac však o jednu polovicu, a to 
podľa závažnosti porušenia, resp. vplyvu na vznik poistnej udalosti či zväčšenie rozsahu poistného 
plnenia.

Článok 10
Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Európy. Na uznanie pracovnej 
neschopnosti sa aplikuje postup ustanovený príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky.

Článok 11
Výluky z poistenia

Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je povinná plniť za poistné udalosti, 
ktoré vznikli:
a)  v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného:

–  na vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského 
konfliktu), vzburách, povstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách (iba dobrovoľná účasť) a na 
teroristickej akcii,

–  na potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti 
nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej republiky,

b)  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,

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

Článok 12
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, 
doba poistenia, riziková skupina a pod.), je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

(2)  Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu, ak došlo 
k poistnej udalosti v súvislosti s konaním poisteného, pre ktoré bola uznaná 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 svoje plnenie o viac ako polovicu.

(4)  Pri účasti Slovenskej republiky 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 13

Úprava poistného
(1) Ak sa zvýši reálna škoda v porovnaní s výškou škody, ktorá bola základom pre výpočet poistného, 

a to z dôvodu častého vzniku nároku na poistné plnenie, je poisťovňa oprávnená upraviť výšku 
poistného v súlade s upravenými kalkulačnými podkladmi, pokiaľ to bude nevyhnutné pre 
zabezpečenie trvalej schopnosti poisťovne poskytovať poistné plnenie. Zmena nadobudne 
účinnosť od dňa uvedeného v oznámení o tejto skutočnosti, ktoré dostane poistník. Ak poisťovňa 
využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním 
výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

(2)  Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná kalkulácia poistného, alebo 
zníženie poistného plnenia v závislosti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo  
dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním 
výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

Článok 14
Doručovanie písomností

(1)  Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i 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 
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 15
Záverečné ustanovenia

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

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

(3)  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.

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

(5)  Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(6)  Tieto všeobecné poistné podmienky platia pre poistné zmluvy uzavreté od 21. 12. 2012 a sú spolu 

s dojednaniami v poistnej zmluve neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.



Článok 1
Definícia vážnych chorôb

(1) Pre potreby týchto OPP sa pod vážnou chorobou rozumie:
a)  Akútny infarkt myokardu, tj. preukázané a nezvratné poško-

denie 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.

b)  Rakovina (zhubný novotvar), tj. histologicky potvrdená prítom-
nosť malígneho nádoru, pre ktorý je charakteristický nekontro-
lovateľný 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 mikro-

invazívne nálezy),
–  nádory súvisiace s ochorením spôsobeným vírusom HIV,
–  chronickú lymfatickú leukémiu.

c)  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 poško-
denia musí byť potvrdená neurologickým vyšetrením. 
Poistenie sa nevzťahuje na reverzibilnú mozgovú ischémiu 
a tranzitívne ischemické ataky.

d) Zlyhanie obličiek, tj. 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 nedosta-
točnosť obličiek.

e)  Slepota, tj. 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.

f)  Ochrnutie, tj. plégia charakterizovaná úplnou a trvalou 
stratou funkčného ovládania dvoch alebo viacerých končatín. 
Diagnóza musí byť potvrdená príslušným odborným lekárom 
najskôr tri mesiace po vzniku poistnej udalosti.

g)  Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS, ak k infi-
kovaniu preukázateľne došlo pri krvnej transfúzii v zdravot-
níckom zariadení na území Slovenskej republiky.

h)  Transplantácia životne dôležitých orgánov, tj. 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.

i)  Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien, tj. 
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.

(2) Poisťovňa môže dojednávať aj pripoistenie iných druhov vážnych 
chorôb. Ak takéto pripoistenie nie je upravené osobitnými 
poistnými podmienkami ani poistnou zmluvou, platia preň 
ustanovenia týchto podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom 
najbližšie.

Článok 2
Poistná udalosť

(1) Poistnou udalosťou v pripoistení vážnych chorôb sa rozumie:
a)  ochorenie poisteného aspoň na jednu z vážnych chorôb 

uvedených v článku 1 týchto OPP, ktorá bola prvýkrát zistená 
počas trvania pripoistenia a diagnosticky potvrdená odborným 
lekárom zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol poistený 
vyšetrený, alebo

b)  transplantácia niektorého z telesných orgánov poisteného 
uvedených v článku 1 týchto OPP.

(2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bola 
odborným lekárom stanovená diagnóza vážnej choroby alebo 
vykonaná transplantácia telesného orgánu poisteného. 

Článok 3
Poistné plnenie

(1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak došlo 
k poistnej udalosti podľa článku 2 týchto OPP, je poisťovňa 
povinná vyplatiť dohodnutú poistnú sumu pre prípad vážnej 
choroby.

(2) Poistné plnenie bude vyplatené iba za predpokladu, že poistený 
bude nažive 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. Výplatou poistného 
plnenia pripoistenie vážnych chorôb zaniká.

(4) Poisťovňa nie je povinná plniť, ak vážna choroba podľa článku 1 
týchto OPP bola zistená alebo transplantácia telesného orgánu 
podľa článku 1 týchto OPP bola vykonaná počas prvých 
6 mesiacov odo dňa začiatku pripoistenia. Poisťovňa v takomto 
prípade vráti 90 % poistného zaplateného za pripoistenie vážnych 
chorôb a pripoistenie zanikne.

(5) 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.

(6) Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia za 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 platných ustanovení 
zákona o rodine. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné 
plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť 
za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE VÁŽNYCH CHORÔB 

OPP č. 822

Pre pripoistenie vážnych chorôb k životnému poisteniu, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group 
(ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecné poistné podmienky pre príslušné životné 
poistenie, tieto osobitné poistné podmienky (ďalej iba „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.



Článok 4
Vznik a zánik pripoistenia

(1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej 
poistnej zmluve.

(2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, 
resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania 
životného poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu 
účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.

(3) Koniec pripoistenia je zhodný s dátumom konca platenia 
poistného životného poistenia, najneskôr však vo výročný deň 
začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 60 rokov, 
ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.

(4) Pripoistenie zaniká:
a)  dátumom poistnej udalosti podľa článku 2, ods. 1 týchto OPP,
b)  zánikom životného poistenia,
c)  výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovňou 

v lehotách stanovených Občianskym zákonníkom,
d)  odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
e)  uplynutím poistnej doby pripoistenia,
f)  úmrtím poisteného,
g)  redukciou životného poistenia,
h)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

(5) Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, 
ktorou sa zvýšila poistná suma, je poisťovňa povinná plniť až po 
uplynutí 6 mesiacov od dátumu účinnosti zmeny. Do ich uplynutia 
poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.

(6) Ustanovenia ods. 5 neplatia pri dynamizácii poistenia zo strany 
poisťovne v dôsledku inflácie.

Článok 5
Poistné, platenie poistného

(1) Poistné za pripoistenia sa platí spolu s poistným za životné 
poistenie a za rovnaké poistné obdobia.

(2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa 
kalkulačných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, 
ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom 
sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, 
a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je 
uvedená v poistnej zmluve.

(3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného 
zo životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej 
zmluve i pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto 
pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

Článok 6
Nepoistiteľné osoby

Poistenie nemožno dojednať, ak je poistený plne alebo čiastočne 
invalidný (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 %), 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 pripoistenie.

Článok 7
Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne

(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, 
doba poistenia a pod.), je poisťovňa oprávnená plnenie primerane 
znížiť.

(2) Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie 
je povinná plniť za poistné udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo 
vznikli:
a)  pri samovražde, pokuse o ňu alebo pri úmyselnom seba-

poškodení,
b)  zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekár-

skeho odporúčania,
c)  užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či 

toxických látok,
d)  v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,

e)  následkom jadrového žiarenia, jadrovej reakcie alebo rádio-
aktívnej kontaminácie.

(3) Poisťovňa neplní za tie vážne choroby, ktoré nie sú definované 
v týchto poistných podmienkach v článku 1, ak to nie je v poistnej 
zmluve osobitne dojednané.

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

Článok 8
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením 
poistného krytia 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. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy pois-
tený 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 na likvi-
dáciu 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 plnenie, ak vznikol nárok, 
v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

(4) Poistený, resp. 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 na zistenie rozsahu poistného plnenia.

(5) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po 
úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa 
pokynov lekára.

(6) Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný 
poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a na 
žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady potrebné na 
stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, na 
žiadosť poisťovne a jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, 
ktorého poisťovňa sama určí a oznámiť poisťovni všetky zmeny, 
ktoré majú vplyv na výplatu poistnej sumy. Kým nie sú tieto 
povinnosti splnené, poisťovňa nevyplatí poistnú sumu až do 
splnenia uvedených povinností.

(7) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný 
preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

Článok 9
Dynamizácia

V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak je 
dynamizácia poistenia dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená 
v závislosti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku poistnej sumy 
a poistného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a usta-
novení všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné 
poistenie.

Článok 10
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 dohod-
nuté inak.

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

(3) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(4) Tieto poistné podmienky platia pre pripoistenie k životným 

poisteniam uzavreté od 21.12.2012 a spolu so všeobecnými 
poistnými podmienkami pre príslušné životné poistenie a dojed-
naniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.



OPP č. 833

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU
Pre pripoistenie chirurgického zákroku k životnému poisteniu, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len "poisťovňa"), platia 

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky a dojednania v poistnej zmluve.

 Článok 1
Definícia chirurgického zákroku

Chirurgický zákrok – operačné liečenie chorôb alebo poranení vykonávané mechanickým 
vplyvom na tkanivá a orgány pomocou chirurgických nástrojov; endoskopicky alebo otvoreným 
spôsobom. Chirurgickým zákrokom v zmysle týchto poistných podmienok nie je akákoľvek 
rana chirurgicky ošetrená a chirurgické odstránenie pigmentového névusu.
Nemocnica – medicínske zariadenie (vrátane súkromných), ktoré spĺňa požiadavky na výkon 
chirurgických zákrokov.
Úraz – telesné poškodenie spôsobené neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl 
alebo vlastnej telesnej sily, resp. neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo 
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarení a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov 
a imunotoxických látok).

Článok 2
Poistná udalosť

(1) Poistnou udalosťou podľa tohto pripoistenia je chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, choroby 
alebo tehotenstva.

(2)  Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bol poistenému vykonaný 
chirurgický zákrok v nemocnici.

(3) Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak výkon chirurgického zákroku 
spadá do tohto obdobia.

(4) Pre chirurgický zákrok v prípade choroby platí trojmesačná ochranná lehota, ktorá začína 
plynúť dňom začiatku tohto pripoistenia. Pre chirurgický zákrok v prípade úrazu začína 
ochranná lehota plynúť v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý 
nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. Nárok na plnenie vzniká len 
v takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k chirurgickému zákroku, sa stal po uplynutí 
nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. 
Počas týchto ochranných lehôt nevzniká nárok na poistné plnenie.

(5) Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie len za tie chirurgické zákroky, ktoré sú 
uvedené v tabuľke oceňovania chirurgických zákrokov, ktorá je súčasťou týchto poistných 
podmienok.  

Článok 3
Poistné plnenie

(1) Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, choroby alebo 
tehotenstva, ktoré vznikli po prvýkrát po dátume začiatku tohto pripoistenia, poisťovňa 
vyplatí poistné plnenie pre prípad chirurgického zákroku.

(2)  Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento zodpovedajúce tomuto zákroku 
(podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov) z poistnej sumy uvedenej na poistke 
alebo v dodatku k poistnej zmluve.

(3) Pokiaľ je poistenému vykonaných viac chirurgických zákrokov naraz, bude vyplatené 
poistné plnenie zodpovedajúce zákroku ohodnotenému najvyšším percentom.

(4) V prípade viacerých po sebe nasledujúcich chirurgických zákrokov z toho istého dôvodu 
(kvôli rovnakej diagnóze, resp. súvisiace diagnózy) bude poistenému vyplatené plnenie 
maximálne do výšky 100 % poistnej sumy určenej v poistnej zmluve.

(5) Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia za chirurgický zákrok na následky 
chirurgického zákroku, 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 platných ustanovení zákona 
o rodine. 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) Za uvedené riziko nie je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistený zomrie do 
jedného mesiaca od poistnej udalosti.

(7) Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa pripoistenie na poistné udalosti, 
ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti a kdekoľvek počas trvania pripoistenia.

Článok 4
Vznik, zánik a zmena pripoistenia

(1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením.
(2)  Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, resp. pri dodatočnom 

uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej 
hodiny dátumu účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.

(3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný s dátumom konca 
platenia poistného životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak. Pri 
poisteniach, kde bolo poistné zaplatené jednorazovo, je koniec pripoistenia zhodný 
s koncom životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.

(4) Pripoistenie zaniká:
a)  v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 800 až § 802a, 
b)  uplynutím poistnej doby,
c)  úmrtím poisteného,
d)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
e)  nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom, 
f)  odmietnutím plnenia z pripoistenia, 
g)  dožitím sa poisteného veku 65 rokov (s účinnosťou od nultej hodiny výročného dňa 

začiatku poistenia v roku, v ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov), ak nebolo 
v poistnej zmluve osobitne dojednané inak.

Článok 5
Poistné, platenie poistného

(1) Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné 
poistenie a za rovnaké poistné obdobia.

(2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalkulačných zásad 
a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalen dár-
nym rokom, v ktorom sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalen-
dárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.

(3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo životného poistenia, 
ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i pripoistenie chirurgického zákroku, vzťahuje 
sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté 
inak.

Článok 6
Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne

(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, doba poistenia a pod.), je poisťovňa oprávnená poistné plnenie 
primerane znížiť.

(2) Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je povinná plniť za poistné 
udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli:
a)  v súvislosti s účasťou poisteného na:

–  vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského 
konfliktu), vzburách, povstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách a na teroristickej 
akcii,

–  potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto 
účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej 
republiky,

b)  pri pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom sebapoškodení,
c)  zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekárskeho odporučenia,
d)  užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či toxických látok,
e)  v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,
f)  chirurgickým zákrokom z estetických dôvodov (kozmetická a plastická chirurgia),
g) dlhodobým pôsobením jadrového žiarenia, následkom jadrovej reakcie alebo 

rádioaktívnej kontaminácie,
h)  pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné povolenie alebo ktoré 

boli  uskutočnené proti úradnému predpisu, alebo bez vedomia či proti vôli držiteľa 
lietadla,

i)  pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými, vodnými a cestnými 
dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim 
(tréning),

j)  v dôsledku telesného poranenia alebo choroby existujúcich pred uzavretím poistnej 
zmluvy a v dôsledku telesných poranení  alebo chorôb, ktoré s týmito telesnými 
poraneniami a ochoreniami súvisia.

Článok 7
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka

(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia 
a poistnými udalosťami overovať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžia-
daných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou 
lekárom, ktorého mu sama určí. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy 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 na 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 plnenie, ak 
vznikol nárok, v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

(4) Poistený, resp. 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 na zistenie rozsahu poistného plnenia.

(5) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe 
lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.

(6) Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný poisťovni písomne oznámiť, 
že došlo k poistnej udalosti a na žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady potrebné na 
stanovenie rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, na žiadosť poisťovne a jej 
náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí, a oznámiť poisťovni 
všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti 
splnené, poisťovňa nevyplatí poistnú sumu až do splnenia uvedených povinností.

(7) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie z tohto pripoistenia, je povinný 
preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

Článok 8
Úprava poistného

(1) Ak sa zvýši reálna škoda v porovnaní s výškou škody, ktorá bola základom pre výpočet 
poistného, a to z dôvodu častého vzniku nároku na poistné plnenie, je poisťovňa 
oprávnená upraviť výšku poistného v súlade s upravenými kalkulačnými podkladmi, pokiaľ 
to bude nevyhnutné pre zabezpečenie trvalej schopnosti poisťovne poskytovať poistné 
plnenie. Zmena nadobudne účinnosť od dňa uvedeného v oznámení o tejto skutočnosti, 
ktoré obdrží poistník. Ak poisťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník 
požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním výšky poistného, ale s primerane 
zníženým poistným plnením.

(2)  Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná kalkulácia poistného, 
alebo zníženie poistného plnenia v závislosti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje 
právo dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník požadovať pokračovanie poistenia 
so zachovaním výšky poistného, ale s primerane zníženým poistným plnením.

Článok 9
Dynamizácia

V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak je dynamizácia poistenia 
dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená v závislosti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku 
poistnej sumy a poistného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a ustanovení 
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

Článok 10
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) Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je povinná prijať každá 
organizačná jednotka poisťovne. Písomný výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje 
poisťovňa sťažovateľovi v zákonom stanovených lehotách.

(3) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(4) Tieto poistné podmienky platia pre pripoistenie k životným poisteniam uzavreté od 

21. 12. 2012 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami pre príslušné životné 
poistenie a  dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.



Popis chirurgického zákroku Poistné plnenie vyjadrené 
 ako maximálne percento z poistnej sumy

LEBKA:
– lebka chirurgický zákrok v dutine lebečnej okrem trepanácie a punkcie 100
– lebka odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia, operačne liečené  
 zlomeniny Le Fort I,II, III 30

HRDLO:
– hrdlo odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí 15
– hrdlo diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu 5
– hrdlo tracheostómia 15

ZUBY:
– zuby, dutina ústna – resekcia koreňového hrotu zuba 10
– zuby, dutina ústna – extirpácia zárodku zuba (v celkovej anestéze) 25

OKO:
– oko šedý zákal (katarakta) 50
– oko zelený zákal (glaukóm) 30
– oko odstránenie očného bulbu (enukleácia) 70
– oko odstránenie pterygia 20
– oko odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie 5
– oko operácia laserom na sietnici 20
– oko operačné riešenie odlúpenej (natrhnutej) sietnice 20

NOS:
– nos operácia intranazálnych dutín 15
– nos operácia extranazálnych dutín 35
– endoskopické operácie nosových dutín 15
– nos odstránenie jedného alebo dvoch polypov 5
– nos resekcia submukózy 25
– nos odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10
– ostránenie Adamsových závesov 5
– septoplastika 10

UCHO:
– ucho odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti  
 – radikálna unilaterálna 30
– ucho odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti  
 – radikálna bilaterálna 60
– plastika ušného bubienka 5

ŠTÍTNA ŽĽAZA:
– štítna žľaza odstránenie štítnej žľazy vrátane všetkých ostatných štádií  
 operačných zákrokov 70

PAŽERÁK:
– pažerák operácie pre zúženie pažeráku s náhradou 80
– pažerák použitie endoskopu, vrátane gastrofibroskopie pažeráka, žalúdka,  
 dvanástnika, endoskopie pri ochorení žlčových ciest (ERCP) 10

HRUDNÍK:
– hrudník kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša) 50
– hrudník odstránenie pľúc (pnemonektómia) alebo časti pľúc 80
– hrudník endoskopická operácia hrudníka 40
– hrudník odstránenie hnisu okrem punkcie 10
– hrudník arteficiálny pneumothorax 10
– hrudník bronchoskopia-podmienkou je mechanický vplyv na tkanivá,  
 resp. orgány 15
– hrudník bronchoskopia – počas operácie (okrem biopsie) 20

PRSIA:
– prsia radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpažia – jedného 35
– prsia radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpažia – obidvoch 70
– prsia jednoduchá amputácia – jedného 20
– prsia jednoduchá amputácia – obidvoch 40

BRUCHO:
– brucho odstránenie slepého čreva (apendektómoia) 35
– brucho resekcia čreva 60
– brucho resekcia žalúdka 70
– brucho gastro - enterostómia 60
– brucho odstránenie žlčníka (cholecystektómia) 50
– brucho odstránenie sleziny 50
– brucho pankreas (operácia na podžalúdkovej žľaze) 60
– brucho chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnostický alebo  
 odstránenie jedného alebo viacerých orgánov, okrem špecifikovaných  
 v tejto tabuľke 50

PRUH:
– pruh operácia - jedna strana 20
– pruh operácia - obidve strany 40

MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT:
– močový a pohlavný trakt odstránenie obličky 70
– močový a pohlavný trakt fixácia obličky 50
– močový a pohlavný trakt odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  
 močovodu alebo močového mechúra – operačne 60
– močový a pohlavný trakt odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  
 močovodu alebo močového mechúra – kategorizáciou alebo endoskopicky 20
– močový a pohlavný trakt operačné zákroky v močovode 30
– močový a pohlavný trakt operačné zákroky v močovej rúre 15
– močový a pohlavný trakt prostata – úplné odstránenie – operačne 70
– močový a pohlavný trakt prostata – čiastočné odstránenie – endoskopicky 25
– močový a pohlavný trakt prostata – ostatné chirurgické zákroky 50
– močový a pohlavný trakt prostata – transuretrálna resekcia 25
– močový a pohlavný trakt odstránenie semenníka alebo nadsemenníka 25
– močový a pohlavný trakt hydrokéla alebo varikokéla 10
– močový a pohlavný trakt odstránenie fibroidných nádorov bez otvorenia  
 brušnej dutiny 20
– močový a pohlavný trakt – operácia Bartoliniho žliaz, kondylómov 10
– močový a pohlavný trakt odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov  
 s vajcovodmi 80
– močový a pohlavný trakt odstránenie maternice 60
– močový a pohlavný trakt odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom 30
– močový a pohlavný trakt konizácia čapíka 20
– močový a pohlavný trakt kyretáž 15
– močový a pohlavný trakt pôrod cisárskym rezom (podmienka uplynutie  
 40 týždňov od začiatku poistenia s výnimkou predčasných pôrodov) 40
– závesná operácia močového mechúra 15

 KONEČNÍK:
– konečník radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky stupne  
 vrátane kolostómie 100
– konečník kompletná excízia vonkajších hemoroidov 10
– konečník úplná excízia vnútorných alebo vnútorných a vonkajších  
 hemoroidov vrátane prolapsu rekta alebo kompletná sklerotizácia 20
– konečník fistula v oblasti konečníka 15
– konečník fisura v oblasti konečníka 5
– konečník iné operácie na konečníku, vrátane rektoskopie, kolonoskopie,  
 enteroskopie s mechanickým vplyvom na tkanivá 20

 ABSCES:
– absces incízia povrchového alebo kožného abscesu, vredu alebo furunkula  
 (jedného alebo viacerých) 5
– absces chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo viacerých) 10

AMPUTÁCIE:
– amputácie prstu alebo palca, za každý (na ruke) 5
– amputácie zápästie, predlaktie, chodidlo po členok (s výlukou prstov)  
 alebo predkolenie 20
– amputácie dolná končatina, horná končatina 40
– amputácie stehno v bedrovom kĺbe 70

ZLOMENINY:
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom kľúčna kosť,  
 lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom kosť tarzálna  
 alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč 10
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom kosť krížová 25
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom kosť stehenná 25
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom rameno  
 alebo predkolenie – jedna kosť (píšťala alebo ihlica) 20
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom rebro (jedno),  
 prst na ruke alebo nohe – za každý 5
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom predlaktie  
 – obidve kosti (aj lakťová a vretenná) 20
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom panva  
 bez nutnosti trakcie (naťahovania), 20
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom jabĺčko 10
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom predkolenie  
 – obidve kosti (aj píšťala aj ihlica) 30
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom  
 spodná čeľusť, horná čeľusť 15
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom kosť 
 karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac rebier, hrudná kosť 10
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom panva  
 s nutnosťou trakcie (naťahovania) 30
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom stavec,  
 priečny výbežok stavca –za každý 5
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom  
 kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom zápästie 10
– zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom výber  
 osteosyntetického materiálu 10
– vertebroplastika cementom TH, operačne 40
– hemilamektómia 40
– výber osteosyntetického materiálu (kdekoľvek) 10
– extirpácia kalcifikátov úponu šľachy 10

KĹBY A VYKĹBENIA:
– kĺby a vykĺbenia incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,  
 okrem punkcie a ďalej uvedených 15
– operácia karpálneho tunela 15
– artroskopia, menisektómia 15
– kĺby a vykĺbenia incízia ramenného, lakťového, bedrového alebo  
 kolenného kĺbu s výnimkou punkcie 40
– kĺby a vykĺbenia excízia z kĺbu 15
– kĺby a vykĺbenia fixácia pomocou operácie 40
– artroskopia s plastikou väzov 40
– kĺby a vykĺbenia exartikulácia alebo arthroplastika 70
– kĺby a vykĺbenia (luxácie) zákroky s operáciou prsta alebo palca – za každý 5
– sutura šľachy - za každý prst 10
– kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou ramena, lakťa, zápästia alebo členka 15
– kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou spodnej čeľuste, hornej čeľuste 5
– kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou bedra alebo kolena okrem jabĺčka 20
– kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou jabĺčka 5

ŽILY A ARTÉRIE:
– žily, artérie, varixy – chirurgické odstránenie alebo sklerotizácia  
 na jednej nohe 15
– žily, artérie, varixy – chirurgické odstránenie alebo sklerotizácia  
 na obidvoch nohách 30
– žily, artérie – laterizovanie artérie (až do srdca) 25

PARACENTÉZY, PUNKCIE:
– paracentézy – punkcie dutiny brušnej 10
– lumbálna punkcia – odber liquoru 10
– paracentézy – punkcie hrudníka, močového mechúra  
 – okrem katetrizácie (cievkovania) 5
– paracentézy – punkcie ušného bubienku, hydrokély, kĺbov a mäkkých tkanív 5
– ostatné punkcie (napr. hnisu z prsníka) 5
– paracentézy – punkcie paracentéza (punkcia plodovej vody – amniocentéza),  
 podmienka uplynutie 20 týždňov od začiatku poistenia 5
 
NÁDORY – CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE:
– nádory – chirurgické odstránenie malignych nádorov okrem nádorov  
 na sliznici, koži, na podkožnom tkanive 50
– nádory – chirurgické odstránenie malignych nádorov na sliznici, koži  
 a podkožnom tkanive 15
– nádory – chirurgické odstránenie pilonidálnych dutín alebo cýst 25
– nádory – chirurgické odstránenie benignych nádorov semenníkov  
 alebo prsníkov 20
– nádory – chirurgické odstránenie gangliom 5
– nádory – chirurgické odstránenie benignych nádorov jedného alebo  
viacerých okrem vyššie spomenutých 10

INÉ:
– iné – neuvedené v tabuľke oceňovania CHZ - nárok nevzniká 0
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