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Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poisťovateľ, poistiteľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Brati-
slava, IČO: 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 79/B.
Poistník – osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a zavä-
zuje sa platiť poistné.
Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie 
vzťahuje.
Návrh poistnej zmluvy – vyplnený formulár poisťovne, v ktorom je 
podpisom poistníka prejavená jeho vôľa uzavrieť a byť viazaný poist-
nou zmluvou za podmienok uvedených v návrhu, všeobecných poist-
ných podmienkach a osobitných poistných podmienkach.
Poistná zmluva – poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť 
v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť 
v zmluve bližšie označená, a fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.
Poistka – písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy.
Poistná doba – časové obdobie, na ktoré je dojednaná poistná 
zmluva. 
Poistné obdobie – časové obdobie, dojednané v poistnej zmluve, za 
ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
Poistné –  odplata  poistníka za poistenie, ktorej výška je dohodnutá 
v   poistnej zmluve.
Jednorazové poistné – poistné zaplatené naraz za celú dobu, na 
ktorú bolo poistenie dojednané.
Lehotné (bežné) poistné – poistné platené za dohodnuté poistné 
obdobie.
Mimoriadne poistné – suma zaplatená poistníkom oddelene nad 
rámec dojednaného poistného.
Poistná udalosť – náhodná udalosť  v poistnej zmluve bližšie ozna-
čená, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné 
plne nie.
Poistné plnenie – suma finančných prostriedkov, ktorú je poisťova-
teľ povinný vyplatiť v prípade poistnej udalosti za podmienok dojed-
naných v poistnej zmluve.
Vstupný vek – rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia 
a kalendárnym rokom narodenia poisteného.
Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorej má poistnou udalosťou 
vzniknúť právo na poistné plnenie a je určená menom alebo vzťahom 
k poistenému.
Výročný deň začiatku poistenia – deň a mesiac kalendárneho roka 
zhodný s dňom a mesiacom roka, v ktorom bola uzatvorená poistná 
zmluva.
Poistný rok – obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov 

začínajúce vždy vo výročný deň poistenia.
Mesačný predel poistenia – prvý deň v jednotlivých kalendárnych 
mesiacoch.
Fond – interný fond investičných prostriedkov, ktorý vlastní poisťova-
teľ a ktorý obsahuje portfólio vopred určených typov investícií.  Fond  
sa využíva výlučne na poistné účely investičného životného poistenia 
a je spravovaný poisťovňou alebo jej zástupcom. Fond pozostáva 
z podielových jednotiek.
Podielová jednotka – základná jednotka, ktorá vyjadruje pomerný 
podiel hodnoty fondu. Rozlišuje sa počiatočná a akumulačná podie-
lová jednotka.
Počiatočná podielová  jednotka – podielová jednotka nakúpená 
z bežného poistného splatného  v  prvých troch rokoch poistenia, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Akumulačná podielová jednotka – podielová jednotka nakúpená 
z bežného poistného, ktoré je splatné po uplynutí doby platenia urče-
nej na nákup počiatočných podielových jednotiek. 
Aktuálna hodnota podielovej jednotky – hodnota podielovej jed-
notky platná v daný deň, vyjadrená podielom hodnoty fondu na podi-
elovú jednotku. Určuje predajnú cenu.
Nákup podielových jednotiek – pripísanie podielových jednotiek na 
účet poistníka.
Predaj podielových jednotiek – odpísanie podielových jednotiek 
z účtu poistníka.
Nákupná cena – cena, za ktorú poistník nakupuje podielové jed-
notky.
Predajná cena – cena, za ktorú poistník predáva podielové jed-
notky.
Alokačný pomer – poistníkom stanovený pomer rozdeľovania poist-
ného do jednotlivých fondov.
Prevod platieb –pri bežne platenom poistnom prevod týchto platieb 
do iných, než doterajších fondov.
Presun podielových jednotiek – presun podielových jednotiek na 
účte poistníka z jedného fondu do druhého.
Účet poistníka – evidencia podielových jednotiek jednotlivých fon-
dov vedená poisťovňou ku každej poistnej zmluve.
Hodnota účtu poistníka (hodnota poistenia) – v rámci poistnej 
zmluvy hodnota rovnajúca sa celkovému počtu podielových jedno-
tiek jednotlivých fondov  vynásobených  aktuálnou hodnotou podie-
lových jednotiek pre daný fond. 
Poplatky – zrážky realizované na ťarchu účtu poistníka za krytie 
poisteného rizika, administratívne náklady, správu fondov, presun 
a iné stanovené náklady súvisiace s investičným životným poiste-
ním.
Odkupná hodnota (odbavné) – suma finančných prostriedkov vypla-
tená z hodnoty účtu poistníka pri jej odkúpení pred uplynutím doby 
platnosti zmluvy.

Pre investičné životné poistenie, ktoré dojednáva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , platia 
príslušné ustanovenia zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky č. 816 pre pripoistenie 
úrazu, práceneschopnosti a invalidity a dojednania v poistnej zmluve.
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Dynamizácia (indexácia) – je navýšenie poistného a poistných súm 
v závislosti od miery inflácie použitím poistno – matematických 
zásad.
Redukcia poistnej zmluvy – zmena poistenia, pri ktorej dochádzka 
k zníženiu poistnej sumy, dôchodku, alebo poistnej doby bez povin-
nosti ďalšieho platenia poistného.
Pripoistenie – voliteľné poistné krytie dojednávané k investičnému 
životnému poisteniu.
Čakacia doba na poistné plnenie – v poistnej zmluve dohodnutá 
súvislá doba, ktorá musí uplynúť od vzniku náhodnej udalosti, aby 
vznikol nárok na poistné plnenie za nasledujúce obdobie po jej uply-
nutí. 
Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie, počas ktorého 
v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, 
nevznikne nárok na poistné plnenie.
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument 
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/
poisteniach, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.koope-
rativa.sk. Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach môže pois-
ťovňa doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce obmed-
zenia na pripoisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia poist-
nej zmluvy.
Čistý príjem  – podľa týchto VPP sa čistým príjmom rozumie:
a) príjem zo závislej činnosti a funkčné požitky  podľa zákona 

č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“, a to po odpočte z dane z prí-
jmu, poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu 
politiku zamestnanosti, ako aj poistné na všeobecné zdravotné 
poistenie, 

b)  príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 
v zmysle zákona o dani z príjmov po odpočte výdavkov vynalože-
ných na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie, po odpočte dani 
z príjmu a poistného na sociálne zabezpečenie, príspevkov na 
štátnu politiku zamestnanosti a poistného na všeobecné zdra-
votné poistenie, pokiaľ nebolo poistné a príspevok zahrnuté do 
týchto údajov.

Článok 2
Uzavretie poistnej zmluvy

1)  Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva 
je uzavretá, ak je návrh poistnej zmluvy podpísaný obidvomi 
zmluvnými stranami alebo zaplatením poistného. Po uzatvorení 
poistnej zmluvy vydá poisťovňa poistníkovi poistku.

2) Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie 
o uzavretí poistnej zmluvy. Poistka je neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.

3) Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovne o zdra-
votnom stave poisteného vzťahujúce sa na dojednané poistenie, 
ako aj ďalšie otázky potrebné pre uzavretie poistnej zmluvy. Kto 
s poistiteľom uzaviera poistnú zmluvu, je povinný odpovedať 
pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce 
sa dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu pois-
tenia. Pri vedomom porušení uvedených povinností môže poisti-
teľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže 

poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutoč-
nosť zistil; inak právo zanikne.

4) Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy 
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvis-
losti s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej 
činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej 
zmluvy. Poistený  udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej 
zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do 
iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej 
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom pod-
nikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

5) Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba podpísa-
ním návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho 
osobné údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, 
spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností 
vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni  
podpisom návrhu poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné 
údaje poisťovňa poskytla do iných štátov, pokiaľ to bude po-
trebné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností 
z poist nej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníc-
tva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v oblasti poisťov-
níctva a združeniam týchto subjektov.

6) Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpo-
vede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavre-
tie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poist-
nej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

7) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípade úrazu 
môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najne-
skôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto 
zmluvy odstúpiť.

8) Poisťovňa má právo odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistník ne-
zaplatí poistné do dňa jeho splatnosti, prípadne zaplatí len časť 
poistného. V prípade nezaplatenia poistná zmluva zaniká pri-
amo zo zákona podľa § 801 ods. 1,2  Občianskeho zákonníka.

9) Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úpl-
nom zodpovedaní otázok za dojednaných podmienok poistnú 
zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od zmluvy vráti poisťovňa po-
istníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzavre-
tím poistenia vznikli a poistník alebo poistený, ak je odlišný od 
poistníka je povinný vrátiť poisťovni, to čo z poistenia plnila. 

10) Poistnú zmluvu nie je možné uzatvoriť, ak je poistený v čase 
uzatvorenia poistnej zmluvy práceneschopný. Poistnú zmluvu 
nie je možné uzatvoriť s poisteným, ktorý je umiestnený na pre-
chodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt v zariadeniach zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti. Taktiež nie je možné uzatvoriť poistnú 
zmluvu s poisteným, ktorý je v paliatívnej starostlivosti zdravot-
ného a sociálneho zariadenia.

11) Ak dôjde v čase medzi uzatvorením návrhu poistnej zmluvy 
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a prijatím návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy k zvýšeniu 
alebo k zmene rizika, ktoré je predmetom poistnej zmluvy, poist-
ník, resp. poistený má povinnosť túto skutočnosť poisťovni bez-
odkladne oznámiť.

12) Ak zomrie ten, kto uzavrel s poisťovateľom poistnú zmluvu, podľa 
ktorej je poistený niekto iný, vstupuje do poistenia na jeho 
miesto poistený. To isté platí, ak zanikne právnická osoba, ktorá 
poistnú zmluvu s poisťovateľom uzavrela.

Článok 3
Vznik a zánik poistenia

1)  Začiatok poistenia je určený od 00.00 hod. dňa uvedeného 
v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

2) Poistenie môže byť uzavreté na dobu určitú alebo neurčitú. 
Zmluvné strany môžu dojednať predĺženie platnosti poistnej 
zmluvy uzavretej na dobu určitú, ak o to poistník písomne poži-
ada najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti zmluvy a pois-
ťovňa s predĺžením platnosti súhlasí.

3) Poistenie zanikne:
a) odstúpením poistníka od poistnej zmluvy do 30 dní odo dňa 

uzavretia poistnej zmluvy, v súlade s § 802a Občianskeho 
zákonníka,

b) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov  po 
uzatvorení podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

c) odmietnutím poistného plnenia, ak sa poisťovateľ po vzniku 
poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
pre  vedome nepravdivé a neúplné informácie nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktoré boli pre uzavretie 
poistnej zmluvy podstatné, 

d)     uplynutím poistnej doby,
e)     úmrtím poisteného,
f)     výplatou odkupnej hodnoty poistenia,
g)     pre neplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho zákon-

níka.
4)   Poistnú zmluvu možno podľa požiadaviek poistníka a so súhla-

som poisťovne k výročnému dňu poistenia prepracovať, ak o to 
poistník písomne požiada najmenej 30 dní pred výročným dňom 
poistenia. Prepracovaním možno predĺžiť poistné obdobie, uza-
vrieť nové pripoistenie alebo vypovedať už uzavreté, ako aj 
zmeniť poistné. Dohoda o zmene poistenia musí mať písomnú 
formu. Poisťovňa si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť poist-
níka o zmenu poistenia alebo nevyhovieť jej v plnom rozsahu.

5) Pri zmene alebo náhrade poistenia, na základe žiadosti poist-
níka, ktorou sa zvýši výška poistného krytia, je poisťovňa po-
vinná plniť zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných 
lehôt, ak sú také dojednané. Do ich uplynutia poisťovňa plní 
podľa pôvodného dojednania.

Článok 4
Poistné, platenie poistného

1) Poistné je poistník povinný platiť bežne v dohodnutých poistných 
obdobiach (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne).

2) Poistné za prvé poistné obdobie je splatné pri uzavretí poistnej 
zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v poistnej 

zmluve ako začiatok poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdo-
bia sú splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia.

3) Poistné sa považuje za zaplatené dňom pripísania platby na účet 
poisťovateľa. 

4) Poistník môže kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poistné. Aktuálna 
minimálna výška takéhoto poistného je určená poisťovňou. Po-
isťovňa si vyhradzuje právo výšku mimoriadneho poistného 
v priebehu poistenia upravovať. Pri platbe mimoriadneho poist-
ného sa vyžaduje písomné prehlásenie poistníka o tom, že za-
platená suma je určená ako mimoriadne poistné. Do prijatia ta-
kéhoto prehlásenia sa mimoriadne poistné vedie ako bezúročná 
platba.

Článok 5
Účet poistníka

1) Na účte poistníka sa vedie evidencia podielových jednotiek jed-
notlivých fondov, ktorá slúži na stanovenie hodnoty účtu poist-
níka.

2) Hodnota účtu poistníka v rámci poistnej zmluvy sa určí ako suma 
počtu podielových jednotiek jednotlivých fondov vynásobených 
ich predajnou cenou. Podielové jednotky sa na účet poistníka 
pripisujú najneskôr do 5 dní od zaplatenia lehotného poistného. 

3) Hodnota účtu poistníka sa mení podľa hodnoty podielových jed-
notiek fondov, ktoré sú na účte evidované.

4) Hodnota účtu sa mesačne znižuje o poplatky, ktoré predstavujú 
zrážky na krytie rizika pre prípad smrti, administratívne náklady 
a poplatky za správu  fondov. Do poplatkov bude zahrnutý aj 
prípadný poplatok za presun alebo iný stanovený poplatok súvi-
siaci s investičným životným poistením.

5) Poplatok, určený na krytie rizika pre prípad smrti v investičnom 
životnom poistení, sa stanoví podľa poistno-technických zásad 
výpočtu poistného so zreteľom na aktuálny vek, zdravotný stav, 
dojednanú dobu poistenia, charakter plnenia, výšku poistného 
a iné podstatné skutočnosti súvisiace s prijímaním rizika. Aktu-
álny vek poisteného sa stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym 
rokom, na obdobie  ktorého sa počíta poplatok za riziko pre prí-
pad smrti, a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

6) Poplatky budú realizované znížením počtu podielových jednotiek 
z účtu poistníka za cenu platnú v deň splatnosti týchto poplatkov 
dohodnutý v poistnej zmluve. V prípade, ak je osobný účet poist-
níka tvorený z viacerých fondov, zníženie bude realizované 
v každom z  fondov úmerne vzhľadom na  hodnotu podielových 
jednotiek umiestnených v týchto fondoch, ak v poistnej zmluve 
nebolo dohodnuté inak.

7) V prípade neplatenia bežného poistného dohodnutého v poist-
nej zmluve bude naďalej poisťovňa z účtu poistníka uplatňovať 
poplatky na pokrytie nákladov v zmysle ods. 4 - 6.

8) Poisťovňa oznamuje poistníkovi stav jeho účtu a zmeny na ňom 
písomne raz ročne k výročnému dňu poistenia.

Článok 6
Fondy, oceňovanie fondov

1) Cieľom fondov je dlhodobé zhodnocovanie ich majetku, a tým 
zároveň zvyšovanie hodnoty podielových jednotiek. Pro stred-
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níctvom podielových jednotiek sa určuje podiel poistníka na 
hodnote fondu, nezabezpečuje však poistníkovi žiadne doda-
točné práva z aktív fondu.

2) Fondy predstavujú  rôzne druhy investícií, ktoré sa od seba 
odlišujú predpokladanými výnosmi a rizikom. Výsledok investície 
môže pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať hodnotu podie lo-
vých jednotiek poistníka. Z charakteru  fondov vyplýva, že hod-
no ta podielových  jednotiek nie je poisťovňou garantovaná.

3)  Poisťovňa si vyhradzuje právo na vytvorenie nových a zrušenie 
doterajších fondov.

4) V prípade vytvorenia nového fondu poisťovňa bude písomne 
informovať poistníka o možnostiach a podmienkach investovania 
do tohto fondu.

5) V prípade zrušenia fondu poisťovňa najneskôr 30 dní pred zruše-
ním príslušného fondu oznámi poistníkovi podmienky presunu 
podielových jednotiek zo zrušeného fondu do podielových 
jednotiek iného fondu. Ak  poistník do 30 dní od doručenia prí-
sluš ného oznámenia nevyužije inú ponúkanú možnosť presunu,  
poisťovňa vloží podielové jednotky do vopred stanoveného 
fondu. Náklady na presun podielových jednotiek v  prípade zru-
šenia fondu hradí poisťovňa. Aktuálna celková hodnota podie-
lových jednotiek, vedená na účte poistníka, nemôže byť presu-
nom ku dňu presunu dotknutá.

6)   Poisťovňa je povinná najmenej raz za týždeň oceniť jednotlivé 
fondy  pre účely stanovenia aktuálnych hodnôt ich podielových 
jednotiek.

7)  Hodnota fondu k dátumu oceňovania je určená hodnotou 
všetkých investícií fondu so zohľadnením prípadných záväzkov 
k dátumu oceňovania.  Výnosy z investícií, dosiahnuté v danom  
fonde, sú znovuinvestované do fondu.

8)   Aktuálna hodnota podielovej jednotky fondu sa stanoví podielom 
hodnoty fondu a počtom jeho podielových jednotiek a pred sta-
vuje predajnú cenu podielovej jednotky.

Článok 7
Umiestnenie poistného, riziko spojené s investíciou

1) Pri uzatváraní poistnej zmluvy poistník môže stanoviť alokačný 
pomer pre rozdelenie poistného  určeného na investičné životné 
poistenie do jednotlivých fondov.  Poistné určené na investičné 
životné poistenie poisťovňa použije na nákup podielových jedno-
tiek jednotlivých  fondov v súlade so stanoveným alokačným 
pomerom a pripíše ich k dobru na účet poistníka.

2) Podielové jednotky nemôžu byť nakúpené pred dňom vydania 
poistky.

3) Za prvé poistné, pripísané na účet poisťovne pred dňom za-
čiatku poistenia, budú podielové jednotky nakúpené ku dňu za-
čiatku poistenia. Za následné poistné, pripísané na účet pois-
ťovne pred dňom jeho splatnosti, budú podielové jednotky na-
kúpené až ku dňu splatnosti. V ostatných prípadoch sa nákup 
podielových jednotiek uskutoční najneskôr piaty pracovný deň 
po pripísaní poistného na účet poisťovne.

4) Počet nakúpených podielových jednotiek sa určí podľa nákupnej 
ceny platnej v deň nákupu.

5)  Bežne platené poistné splatné v prvých troch poistných rokoch 
sa použije na nákup počiatočných podielových jednotiek. Poist-

 né splatné v ďalších rokoch sa použije na nákup akumulačných 
podielových jednotiek.

6) Mimoriadne poistné sa použije na nákup akumulačných podielo-
vých jednotiek ku dňu jeho pripísania  na účet poisťovne, naj-
skôr však ku dňu obdržania písomného prehlásenia poistníka 
o mimoriadnej  platbe. Rozdeľuje sa do jednotlivých fondov 
podľa stanoveného alokačného pomeru pre mimoriadne poist-
 né. Alokačný pomer pre mimoriadne poistné nemusí byť zhodný 
s alokačným pomerom pre hlavné poistenie.

7)  Poistné sa na účet poistníka pripíše len v prípade, ak boli použité       
správne  identifikátory platby (názov  a kód banky, konštantný 
a variabilný symbol), inak sa do došetrenia vedie ako bezúročná 
platba.

Článok 8
Poistná udalosť a plnenie poisťovne

1) Poistnou udalosťou v investičnom životnom poistení je:
 –  smrť poisteného následkom choroby alebo úrazu, ku ktorej 

dôjde  počas trvania poistenia,
 – dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej zmluve. 
2) Ak sa poistený dožije konca poistenia, poisťovňa vyplatí poiste-

nému poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty poistenia. 
Poistné plnenie za dožitie má 2 voliteľné formy:
a) jednorazová výplata
b) dôchodok: 5-ročný garantovaný alebo doživotný s 5-ročnou   

garanciou.
3) Ak je poistená osoba v čase dožitia sa konca poistenia maloletá 

osoba, tak poistné plnenie za dožitie môže mať len formu jedno-
razovej výplaty. 

4) Maloletej poistenej osobe vyplatí poisťovňa poistné plnenie na 
účet  v peňažnom ústave založený zákonným zástupcom malo-
letého (ďalej len „účet“). Zákonný zástupca maloletého je po-
vinný vyplatené poistné plnenie odovzdať poistenému bezod-
kladne po dosiahnutí  jeho plnoletosti. 

5)  Vyplatením poistného plnenia poisťovateľom na účet prechádza     
zodpovednosť za odovzdanie poistného plnenia poistenému 
(oprávnenej osobe) na zákonného zástupcu. V zmysle prísluš-
ných ustanovení. Občianskeho zákonníka, splnením povinnosti    
poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie na účet prechádza zodpo-
vednosť za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

6) Pri úmrtí poisteného poisťovňa vyplatí oprávneným osobám 
alebo osobám uvedeným v § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho  zá-
konníka, plnenie zodpovedajúce vyššej z hodnôt:
a) dojednaná poistná suma na smrť 
b) hodnota poistenia ku dňu úmrtia poisteného.

7) Pre určenie poistného plnenia je rozhodujúce dojednanie v poist-
nej zmluve za predpokladu, že tomu nebránia ustanovenia 
týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú, vylu-
čujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie. Po vypla-
tení poistného plnenia za dožitie alebo smrť poistenie zaniká.

8) Ak sa v poistení dojednanom na dobu určitú poistený dožije 
konca poistenia, poisťovňa vyplatí poistenému hodnotu poiste-
nia ku dňu zániku poistenia.  

9) Oprávnené osoby v prípade, ak je poistnou udalosťou smrť pois-
teného, sú osoby určené poistníkom v poistnej zmluve menom 
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alebo vzťahom k poistenému. Poisťovňa v záujme rýchlejšej 
likvi dácie poistnej udalosti si vyhradzuje právo vyžiadať si okrem  
uvedenia mena oprávnenej osoby aj jej rodné číslo. Ak osoby 
neboli v poistnej zmluve určené alebo ak nenadobudnú tieto 
osoby právo na plnenie, nadobudnú toto právo osoby v zmysle 
§ 817 ods. 2,3. Občianskeho zákonníka. 

10) Ak je oprávnená osoba v čase výplaty poistného plnenia malo-
letá, vyplatí poisťovňa poistné plnenie na účet v peňažnom 
ústave založený zákonným zástupcom maloletého. Zákonný zá-
stupca maloletého je povinný vyplatené poistné plnenie odo-
vzdať oprávnenej osobe bezodkladne po dosiahnutí jej plnole-
tosti.

11) Poistník má právo zmeniť oprávnené osoby až do vzniku poistnej 
udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou formou a nado-
búda účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, že po-
istník nie je súčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej 
osoby písomný súhlas poisteného, resp. jeho zákonného zá-
stupcu.

12) Osoba, ktorej  vzniklo z poistnej udalosti právo na plnenie, je 
povinný poisťovni písomne oznámiť a preukázať, že k poistnej 
udalosti došlo a na požiadanie poisťovne predložiť doklady po-
trebné na výplatu poistného  plnenia.

13) Poisťovňa môže pre určenie poistného plnenia požadovať nasle-
dovné doklady:
– poistku,

       – kópiu úmrtného listu a
    –  lekárske alebo úradné osvedčenie o príčine smrti a do-

klady potrebné na posúdenie začiatku a priebehu choroby 
poisteného, ktorá bola príčinou jeho smrti, a podrobnejších 
skutočností o smrti.

14) Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s právnymi  
predpismi upravujúcimi daň z príjmu. Poistné plnenie za dožitie  
podlieha povinnosti zdanenia. 

15) Pri právach na plnenie z tohto poistenia začína plynúť premlča-
cia doba rok po vzniku poistnej udalosti, premlčacia doba je 
trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý 
raz. 

16) Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50% poistné plnenie v prí-
pade, ak poistený nenahlási poistnú udalosť bezodkladne, naj-
neskôr však do obdobia, kedy druh a rozsah jeho poistnej uda-
losti je preveriteľný lekárskym vyšetrením, ktorého mu určí pois-
ťovňa.

17) Okrem dokladov uvedených v ods. 13 je  poisťovňa oprávnená  
v prípade  potreby vyžiadať aj ďalšie doklady rozhodujúce pre 
určenie poistného plnenia.

Článok 9
Pripoistenia, zľava za pripoistenia

1) K investičnému životnému poisteniu IŽP22 môžu byť dojednané 
úrazové pripoistenia uvedené v návrhu poistnej zmluvy, podľa 
podmienok uvedených v poistnej zmluve. Pre pripoistenia pre 
prípad úrazu alebo choroby potom platia poistné podmienky pre 
príslušné pripoistenia. 

2) Ak je dojednané životné pripoistenie pre prípad smrti následkom 
choroby alebo úrazu, poisťovňa v prípade smrti poisteného 

v dobe trvania tohto pripoistenia vyplatí oprávneným osobám 
poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve, ak tomu nebránia 
ustanovenia týchto podmienok obmedzujúce, vylučujúce alebo 
iným spôsobom upravujúce poistné plnenie.

3) Poistné za pripoistenia sa platí spolu s poistným za investičné 
životné poistenie a odpočítava sa zo zaplateného poistného 
pred jeho umiestnením do fondov, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 

4) Výška poistného pre jednotlivé pripoistenia sa určuje podľa sad-
zieb stanovených poisťovňou podľa poistno-technických zásad 
a je uvedená v poistnej zmluve. 

5) Na poistnej zmluve je možnosť získať zľavu z poistného za pripo-
istenia, ktorá závisí od počtu dojednaných pripoistení pre každú 
jednu z poistených osôb uvedených na návrhu poistnej zmluvy. 
Výška zľavy pre jednu poistenú osobu sa určí nasledovne:

Počet 
pripoistení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zľava v % 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5

6) Zľava z poistného sa aplikuje na súčet poistného za pripoistenia 
danej poistenej osoby. Celkové poistné na poistnej zmluve sa 
určí ako súčet: poistné za hlavné poistenie a každé jedno zľav-
nené poistné za pripoistenia jednotlivých poistených osôb. 

7) Pripoistenia pre prípad úrazu alebo choroby za bežne platené 
poistné môže poisťovňa vypovedať  ku koncu ich poistného ob-
dobia. V takom prípade musí dať poisťovňa výpoveď najneskôr 
6 týždňov pred skončením poistného obdobia.

8) Úrazové pripoistenia poisteného dieťaťa majú koniec poistného 
obdobia stanovený do výročného dňa poistenia v roku, v ktorom 
sa poistené dieťa dožije veku 18 rokov. Úrazové pripoistenia za 
detské sadzby po tomto dni zaniknú.

Článok 10
Obmedzenie plnenia poisťovne

1) Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, 
ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede 
(§ 793 Občianskeho  zákonníka) bolo určené nižšie poistné.

2) Poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu z investičného životného 
poistenia podľa čl. 14 ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti 
s konaním poisteného:
a) pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom,  
b) pod vplyvom alkoholických, omamných, toxických a iných 
       návykových látok,
c) ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti chránený  

zákonmi Slovenskej republiky.  
3) Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do piatich 

rokov od začiatku poistenia, poisťovňa neposkytne poistné plne-
nie. Ak od začiatku  poistenia  uplynul viac ako jeden rok, ale 
menej ako päť rokov, poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu  z in-
ves tičného životného poistenia podľa čl. 14. 

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 sú-
vislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami.
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Článok 11
Výluky plnenia poisťovne 

1) 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 Sloven-

ská republika nie je účastníkom vojenského konfliktu,                   
– vzbure, povstaní, nepokojoch alebo teroristickej akcii,
– potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroris-

tickej  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 úrad-
nému predpisu, bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla

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

2) V prípade smrti poisteného pri poistnej udalosti podľa ods. 1 
vyplatí poisťovňa poistníkovi odkupnú hodnotu poistenia ku dňu 
úmrtia podľa čl. 14.

3) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie 
    poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému 

smrť úmyselným trestným činom, za ktorý bola právoplatne od-
súdená V čase, kedy sa voči osobe, ktorej má vzniknúť právo na 
plnenie, vedie trestné stíhanie alebo iné konanie pre  trestný čin 
spáchaný na poistenom, nie je poisťovňa povinná plniť až do 
právoplatného skončenia súdneho konania v tejto trestnej veci.

Článok 12
Prechod poistenia do stavu bez platenia poistného

1) Poistenie môže prejsť do stavu bez platenia poistného, ak od 
začiatku poistenia uplynuli  3 roky a poistné bolo pravidelne 
platené. Aktuálna hodnota účtu poistníka pri prechode do stavu 
bez platenia poistného musí byť minimálne 250 EUR. Ak 
prechod do stavu bez platenia nastal pred 10. výročím poistnej 
zmluvy, poistná suma pre prípad smrti sa zníži pomerom rok 
trvania poistenia / 10.

2) Prechod zmluvy do stavu bez platenia poistného sa uskutoční na 
písomnú žiadosť poistníka alebo z dôvodov neplatenia bežného 
poistného. V prípade žiadosti poistníka sa za dátum účinnosti 
prechodu poistenia do stavu bez platenia poistného  pokladá 
dátum uvedený v žiadosti. Ak je však dátum uvedený v žiadosti 
starší alebo rovnaký ako dátum doručenia tejto  žiadosti  do 
pois  ťovne alebo nie je uvedený žiadny dátum, potom dátum 
účinnosti prechodu poistenia do stavu bez platenia poistného je 
nasledujúci deň po doručení žiadosti do poisťovne. Ak poistenie 
prechádza do stavu bez platenia poistného z dôvodu uplynutia 
zákonných lehôt pre zaplatenie poistného, za dátum prechodu 
do stavu bez platenia poistného sa pokladá nasledovný deň po 
dni, kedy zákonná lehota vypršala.

3) Poisťovňa aj po zmene poistnej zmluvy do stavu  bez platenia 
poistného poskytuje z investičného životného poistenia poistnú 

ochranu pre prípad smrti vo výške dojednanej poistnej sumy.
4) Z poistenia v stave bez platenia poistného sa naďalej zrážajú 

poplatky z účtu poistníka. Ak však hodnota účtu poistníka 
nepostačuje na úhradu poplatkov a zníži sa na nulu, poistenie 
zaniká bez náhrady.

5) Na poistenie v stave bez platenia poistného nie je možné prijať 
mimoriadne poistné.

6) K dátumu prechodu do stavu bez platenia poistného zanikajú 
dojednané pripoistenia všetkých poistených osôb.

Článok 13
Čiastočný odkup

1) Ak uplynuli 3 roky od začiatku poistenia a poistník pravidelne 
zaplatil predpísané poistné, môže poistník písomne požiadať 
o odkup časti podielových jednotiek.

2) Čiastočný odkup sa realizuje za rovnakých podmienok ako zru-
šenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty. Poisťovňa je 
oprávnená určiť minimálnu výšku čiastočného odkupu a zostá-
vajúcej hodnoty poistenia.

3) Výplata sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi 
upravujúcimi daň z príjmu.

4) Poistenie po čiastočnom odkupe zostáva naďalej v platnosti.

Článok 14
Zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty poistenia

1) Poistník má právo na zánik poistenia s výplatou odkupnej hod-
noty, ak uplynula od začiatku poistenia v poistnej zmluve uve-
dená doba a poistník zaplatil za túto dobu splatné poistné.

2) Poistenie zanikne s výplatou odkupnej hodnoty na základe pí-
somnej žiadosti poistníka s dátumom účinnosti uvedeným v žia-
dosti. Ak je však dátum uvedený v žiadosti starší alebo rovnaký 
ako dátum doručenia tejto  žiadosti  do poisťovne alebo nie je 
uvedený žiadny dátum, potom dátum účinnosti zániku poistenia 
s výplatou odkupnej hodnoty je nasledujúci deň po doručení 
žia dosti do poisťovne.

3) Pri zániku poistenia sa vyplatí aktuálna odkupná hodnota poiste-
nia ku dňu zrušenia poistenia, ktorej výška závisí od uplynutej 
doby od začiatku poistenia. Aktuálna odkupná hodnota poiste-
nia je zložená z percentuálnej časti aktuálnej hodnoty počiatoč-
ných podielových jednotiek a z celej aktuálnej hodnoty akumu-
lačných podielových jednotiek. 

4) Výplata odkupnej hodnoty sa uskutoční v súlade s právnymi 
predpismi upravujúcimi daň z príjmu.

Článok 15
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného a poistníka

1) Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné pre likvi-
dáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady 
rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

2) Po oznámení poistnej udalosti je poisťovňa povinná vykonať 
prešetrenie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti pois-
ťovne plniť, bez zbytočného odkladu a vyplatiť plnenie, ak vzni-
kol nárok, v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.



7 z 7

3) Poistený a poistník, ak je odlišný od poisteného, je povinný prav-
divo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poiste-
nia, ako aj na otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti pre 
zistenie rozsahu poistného plnenia.

4) Poistený a poistník, ak je odlišný od poisteného, je povinný 
počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkaj-
úce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.)

5)   Ak dôjde počas trvania poistenia u poisteného k zvýšeniu rizika 
(napr. pri zmene povolania, mimopracovnej činnosti apod.), je 
povinnosťou poistníka, a poisteného, ak je odlišnou osobou od 
poistníka, túto skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť, pokiaľ má 
zmena vplyv na zaradenie do rizikovej skupiny v pripoistení.

6) Poistený alebo osoba, ktorej  vzniklo právo na plnenie, je povinný 
poisťovni písomne oznámiť, že k poistnej udalosti došlo a na 
žia dosť  poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady potrebné pre 
stanovenie rozsahu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povin-
nosti splnené, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. 

7) Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na plnenie, je povinný 
preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

Článok 16
Doručovanie písomností

1) Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i všetkým 
oprávneným osobám doručujú na poslednú známu adresu 
bydliska alebo sídla.

2) Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa 
Občianskeho zákonníka alebo iné písomnosti, považujú sa za 
doručené, ak ich adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, 
ktorým ich pošta označila ako nedoručené uplynutím odbernej 
lehoty a následne ich vrátila odosielajúcej strane.

Článok 17
Spôsob vybavovania sťažností

1) Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa 
v súvislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v pí-
somnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla 
poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťova-
teľa.

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

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

4) Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez 
zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. 
Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažova-
teľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 

sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prí-
padne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

5) Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažova-
teľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného od-
kladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybave-
nie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezod-
kladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

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

7) Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vy-
bavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca 
sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádza-
júcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

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

Článok 18
Záverečné ustanovenia

1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poistní-
kom, poisteným, alebo poisťovňou budú vyplatené v mene plat-
nej 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 potvr-
denia. 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 sťažova-
teľovi v zákonom stanovených lehotách.

4) Pre poistenie platí právny poriadok Slovenskej republiky.
5) Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené na zasad-

nutí predstavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom 01.01.2015 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

6) Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotknu-
tých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v roz-
sahu uvedenom v zákone č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so znením ustanovení zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
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Článok 1
Definícia základných pojmov

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 
Bratislava, IČO: 00 585 441, 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.
Poistné riziko – riziko, na ktoré bola poistná zmluva uzatvorená  a 
v prípade, ak nastane poistná udalosť, vyplatí poisťovňa poistné 
plnenie.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný 
nárok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť 
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 pois

tenia, ktoré začína o nultej hodine prvého dňa po uzavretí 
poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznik ne 
už uzavretím zmluvy alebo neskôr,  resp. pri doda toč nom 
uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, 
pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účin nosti 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,
j)  v zmysle ustanovení § 800 až § 802a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Článok 3
Poistné, platenie poistného

(1) Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za 
životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia. Toto pri pois
tenie sa dojednáva maximálne do 65. 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 pois tený 
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 smrť akákoľvek, 
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 životné 
poistenie, resp. všeobecných poistných podmienok pre dô
chod kové 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 upo
mienky 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 inter
netovej stránke www.koop.sk. Poisťovňa má právo na úpravu 
finančnej náhrady za predmetné upomienky alebo výzvy 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE SMRŤ AKÁKOĽVEK

OPP č. 890

Pre pripoistenie smrť akákoľvek k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky pre životné 
poistenie, resp. všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky 
a dojednania v poistnej zmluve.
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s tým, že aktuálna výška poplatkov za tieto je zverej nená 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 v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok pre pripoistenie smrti akejkoľvek je smrť pois
teného počas dojednanej poist nej doby a počas platnosti 
tohto pripoistenia. Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré 
vzniknú počas trvania poistenia na území Slovenskej re publiky 
i mimo neho, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohod  nuté 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 pri pois
tenia, poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávnenej 
osobe (osobám). 

(2)  Ak sa poistený dožije konca dojednanej poistnej doby počas 
platnosti tohto pripoistenia, pripoistenie zanikne bez náhrady.

(3)  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 odpo
vede, alebo v dôsledku nesprávne, alebo neúplne uvedených 
údajov v poistnej zmluve stanovené nesprávne technické 
para metre poistenia, resp. pripoistenia (poistné, doba pois
tenia, riziková skupina a pod.), je poisťovňa oprávnená poist né 
plnenie primerane znížiť.

(2)  Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži poistné plnenie, naj
viac však o jednu polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v sú
vislosti s konaním poisteného, pre ktoré bol uznaný sú dom 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 také
hoto prípadu to odôvodňujú, poisťovňa zníži poistné plnenie 
o viac ako polovicu.

(4)  Ak došlo k poistnej udalosti, keď bol poistený pod vplyvom 
alkoholu, omamných či toxických látok, poisťovňa má právo 
znížiť poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu. 

(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 sta no ví 
poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky poist ného 
plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo 
nepriamej súvislosti s bojo vými 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 ukon čila 
oceňovanie rizík, vyplývajúcich zo zdravotného stavu, povo
lania a mimopracovnej činnosti poisteného, naj dlhšie však do 
dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy.

(2)  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:
–  bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ Slo

venská 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 ne ma li 

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

–  pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so 
vzduš nými, vodnými a cestnými dopravnými pro
stried kami alebo pri príprav ných jazdách, letoch 
a plavbách k nim (tréning).

(3)  Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na 
poist né plnenie poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spô
sobila 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 poistného 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. obchod
ným menom, číslom IČO alebo presným názvom, pod 
ktorým vystupuje v právnych vzťahoch v prípade práv
nickej osoby,

(2)  Ak poistená osoba neurčila oprávnené osoby v prípade svojej 
smrti alebo ak nenadobudnú tieto osoby právo na poistné 
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 naj menej 

jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domác nosti 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 zmeniť oprávnené osoby až do vzniku poist

nej udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou for mou 
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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 zákona  č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení 
Občian skeho zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa 
vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu pre
chádza 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 poist ného 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 (v tomto 
prípade náklady na vyšetrenie hradí poisťovňa). Podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy poistený súhlasí, aby poisťovňa podľa 
potreby zisťovala jeho zdravotný stav a oprávňuje kaž dého 
lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, 
aby poskytol poisťovni informácie o jeho zdra votnom stave. 

(2)  Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poistený podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho 
osobné údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom 
spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie 
povinností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. Poistený  
udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej zmluvy súhlas, 
aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do iných štátov, 
pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv 
a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej čin
nosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto 
subjektov.

(3)  Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poistník, ak je iný 
ako poistená osoba podpísaním návrhu poistnej zmluvy dáva 
poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti 
s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rám ci svojej čin
nosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej 
zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej 
zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do 
iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej 
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto 
subjektov.

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

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

(6)  Poistený, resp. poistník, je povinný úplne a pravdivo zod
povedať na všetky otázky poisťovne týkajúce sa vzniku pois
tenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky 
v súvislosti so vznikom poistnej udalosti za účelom zistenia  
rozsahu poistného plnenia.

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

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

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. 01. 2014 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.

(5)  Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotk
nutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva 
v rozsahu uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o pois ťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so znením ustanovení zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE
ÚRAZU, PRÁCENESCHOPNOSTI A INVALIDITY

Pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky pre príslušné 
životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky (ďalej iba „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

 Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Brati
slava, IČO: 00 585 441, 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.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný ná
rok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť poistné 
plnenie.
Poistná suma – suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovateľa 
v dôsledku poistnej udalosti.
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.
Dynamizácia (indexácia)  je navýšenie poistného a poistných súm 
v závislosti od miery inflácie použitím poistno – matematických zásad.
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 Sociál nou 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 pois
ťovne nárok.

Trvalé následky – anatomická alebo funkčná strata príslušného údu, 
orgánu alebo ich časti. 
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument 
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/
poistenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke 
www.kooperativa.sk. Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach 
môže poisťovňa doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce 
obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia 
poistnej zmluvy.
Patologická zlomenina –  zlomenina kosti, ktorá vzniká následkom 
pôsobenia minimálnej traumy. Teda takej intenzity pôsobenia, ktorú 
by normálna zdravá kosť bez problémov vydržala. Spravidla ide 
o zlomeninu kosti na chorom (patologickom) teréne kosti. 
Únavová zlomenina  –  zlomenina ktorá nevzniká jedným náhlym 
pôsobením sily, ktorá zlomí kosť, ale drobnými mikrotraumami, kedy 
dochádza k poškodeniu kosti len mikroskopickými zlome ninami, 
ktoré sa za normálnych okolností zahoja. Pokiaľ sa ale mikrotraumy 
opakujú v krátkych časových úsekoch, organizmus ich nie je schopný 
zahojiť! To sa prejaví zlomeninou celej kosti, rovnako ako u klasickej 
zlomeniny. K únavovým zlomeninám do chádza u bežcov dosť často, 
pri behaní po tvrdom povrchu v kom binácii s nekvalitnou obuvou. 
Môže k nim však dôjsť aj u turistov, pri dlhých pochodoch.

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 plne

ním 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 prá
ceneschopnosti poisteného v dôsledku choroby alebo 
úrazu, resp. iba v dôsledku úrazu (ďalej iba „práce ne schop
nosť“),

–  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 podmien kami 
a ani poistnou zmluvou, platia preň ustanovenia týchto OPP, 
ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie.

Článok 2
Definícia úrazu

(1) Úrazom v zmysle týchto OPP  je akékoľvek  neúmyselné telesné  
poškodenie, alebo smrť, spôsobené neočakávaným a náhlym 
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pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, alebo neo
čakávaným 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 aj 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 zárod kov 

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 
náma hy, nie však pri preťažení organizmu spôsobenom 
nadmernou záťažou,

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

prenesené uhryznutím kliešťom (toto poistné krytie sa 
vzťahuje iba na riziko „trvalé následky úrazu“).

(3)  Úrazom v zmysle týchto 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 zhor
še nie aseptických zápalov šľachových pošiev (tendo va gi
nitídy), svalových úponov (epikondylitídy), kĺbových vač kov 
(bur zitídy), povrchové odreniny kože(exkoriácie), cer vi kokra
niálny, cervikobrachiálny, vertebroalgický a lum bo  ischia
dický 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 zá

krokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia násled kov 
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, vyvo

laným výbuchom alebo závadou jadrového zariadenia a prí
strojov, konaním alebo nedbalosťou zodpovedných osôb, 
inštitúcie alebo úradu pri doprave, skladovaní alebo mani
pulácii s rádioaktívnymi materiálmi,

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

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

k)  patologické zlomeniny, únavové zlomeniny,
l)  telesné poškodenia, ktoré boli spôsobené poúrazovými 

komplikáciami, alebo ak úraz obnovil neustálené telesné 
poškodenie z predchádzajúceho úrazu.

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 pois
tenia alebo 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 pois
tenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak. Pri pois te
niach, kde bolo poistné zaplatené jednorazovo, je koniec 
pripoistenia zhodný s koncom životného poistenia, ak nebol 
stanovený koniec pripoistenia inak.

(4)  Pripoistenie zaniká:
a)  podľa ustanovení  § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka, 
b)  uplynutím poistnej doby,
c)  úmrtím poisteného, alebo
d)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

(5) Pripoistenie plnej invalidity v zmysle týchto OPP končí tiež 
v pripoistení za bežné poistné uplynutím poistného obdobia, 
v ktorom nárok na poistné plnenie vznikol prvýkrát. V pri pois tení 
za jednorazové poistné pripoistenie končí dátumom, od ktorého 
bola priznaná plná invalidita v zmysle týchto OPP pois teného, 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 poist
ných 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 pod ľa 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 alebo 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, vzťahuje sa oslobodenie i na 
poist  né za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohod
nuté inak.

 
Článok 5

Dôsledky neplatenia poistného
(1)  Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú usta

novenia všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné 
poistenie.

(2)  Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poist
ného.
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(3)  Poisťovňa má právo na finančnú náhradu za zaslanie upo mien   ky 
alebo výzvy na úhradu poistného z dôvodu uplatnenia si nákladov 
spojených s ich zaslaním z dôvodu nedodržania platobných 
podmienok paušálnou náhradou nákladov vo výš ke uvedenej 
v aktuálnom cenníku zverejnenom na inter ne to vej stránke 
www.kooperativa.sk. Poisťovňa má právo na úpra  vu finančnej 
náhrady za predmetné upomienky alebo vý zvy 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 alebo od dátumu zvýšenia poistného krytia, uplynula 
ochranná lehota pre oslobodenie od platenia pri prácene
schopnosti v trvaní troch mesiacov, alebo iná v poist nej zmluve 
uvedená doba, je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné 
poistné za obdobie práceneschopnosti po uplynutí čakacej doby 
pre práceneschopnosť dojednanej v poistnej zmlu ve. V poistnej 
zmluve môže byť tiež dojednané, že oslo bo denie od platenia 
poistného sa vzťahuje len na prácene schop nosť vzniknutú 
výlučne následkom úrazu, ktorý sa stal v čase trvania poistenia.

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

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

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

(5)  Nárok na oslobodenie od platenia poistného počas prácene
schopnosti 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 zvý
šeniu poistného krytia došlo pri dynamizácii poistenia.

(8)  Pripoistenie oslobodenia končí najneskôr uplynutím poistného 
obdobia, v ktorom poistený dovŕšil 65 rokov, ak nie je v poist nej 
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 pí
som né požiadanie primeraný preddavok, najskôr však po uply
nutí šiestich mesiacov od začiatku práceneschopnosti. Zálohové 
plnenie je možné poskytnúť maximálne dvakrát po čas trvania 
jednej práceneschopnosti.

(11)Za doklad o vzniku, trvaní  a ukončení pracovnej neschopnosti 
vystavený lekárom sa nepovažuje:
– doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti 

vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom 
poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou alebo

– doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti 
vystavený poisteným, aj keď je oprávnený vydávať potvr de
nia o pracovnej neschopnosti, ak je zároveň aj poistenou 
osobou. 

(12) Poistnou udalosťou je lekárom vystavená dočasná práce
neschopnosť 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 oslobo denie 
od platenia pri práceneschopnosti je vystavený doklad „Potvr
denie o dočasnej pracovnej neschopnosti“. Výnimku tvo ria 
prípady, kedy nemôže byť tento doklad vystavený. Pois ťovňa 
bude akceptovať iba tieto prípady, kedy nie sú osoby povinné 
pred ložiť doklad „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ 
pri uplatnení nároku na oslobodenie od platenia pri prácene
schopnosti: študenti, občania s poklesom vyko návať zárobkovú 
činnosť do 70 % vrátane, nezamestnaní evidovaní na úrade 
práce a pracujúci na dohodu.

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 do jed nané, že 
oslobodenie od platenia sa vzťahuje len na plnú inva liditu 
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 na
stala 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 naj bliž šej 
splatnosti poistného po priznaní invalidného dôchodku  Sociálnou 
poisťovňou a týka sa poistného za životné poistenie a pripoistenia 
spravidla za jeden rok trvania poistenia. Pois ťovňa prizná oslo
bodenie na ďalší rok, ak poistený preukáže, že je mu i naďalej 
priznaný invalidný dôchodok.

(4)  Pripoistenie oslobodenia od platenia pri plnej invalidite končí 
naj neskôr 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 poist
ného, 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 oslo
bodenie od platenia poistného.

(7)  Poistený, pre ktorého plnú invaliditu v zmysle týchto podmienok 
poisťovňa oslobodila od platenia poistného poistníka, je po vinný 
bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o zmene, resp. 
odňatí invalidity alebo o výraznom zlepšení svojho zdra votného 
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 všeo becných poistných 
podmienok pre príslušné životné pois tenie, ak poistník na 
požiadanie poisťovne v ňou určenej lehote nezaplatí poistné, od 
platenia ktorého bol neoprávnene oslobodený.
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(8)  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 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 pod
mienky, pre ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za 
invalidného. Tento deň je možné stanoviť lekárom v lekár skom 
posudku najskôr na deň, keď došlo k ustáleniu zdravot ného 
stavu.

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

(10)Poisťovňa nie je povinná plniť za riziko oslobodenie od platenia 
poistného v dôsledku plnej invalidity a za riziko invalidita s vý
platou poistnej sumy alebo dôchodku v dôsledku plnej inva lidity, 
ktorých príčinou je také ochorenie alebo úraz, resp. zdravotné 
problémy, ktoré priamo súvisia so zdravotnými  pro blé  mami, 
ktorými poistený trpel pred uzavretím poistnej zmluvy.

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.

(2)  Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, z pri pois
tení smrti úrazom, trvalých následkov úrazu, času nevy hnutného 
liečenia úrazu, plnej invalidity v zmysle týchto OPP následkom 
choroby alebo úrazu, resp. iba úrazu, poisťovňa nie je povinná 
poskytnúť poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas 
všeobecnej ochrannej lehoty pre pripoistenia. Všeobecná 
ochran ná lehota pre pripoistenia začína v deň uza vretia poistnej 
zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasle duje 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 poistné plnenie alebo vyplácať dô chodok, 
a to podľa toho, čo bolo dojednané v poistnej zmluve. Pre určenie 
výšky poistného plnenia je rozhodujúce dojednanie v poistnej 
zmluve za predpokladu, že tomu nebránia usta novenia týchto 
OPP a ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo iným 
spôsobom upravujú poistné plnenie.

(4) Výšku poistného plnenia za čas nevyhnutného liečenia teles
ného poškodenia spôsobeného úrazom a za trvalé následky 
úrazu určí poisťovňa na základe správy lekára a  podľa „Zásad 
a tabuliek pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom pois
tení“ poisťovne (ďalej len „oceňovacie tabuľky”), platných v čase 
vzniku poistnej udalosti. Do oceňovacích tabuliek má právo 
poistený nahliadnuť na každej organizačnej jednotke pois ťovne. 
Oceňovacie tabuľky môže poisťovňa doplňovať a me niť. Výšku 
poistného plnenia určí poisťovňa podľa oce ňo va cích 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 poistné 
plnenie, vráti poistenému náklady na toto kontrolné vyšetrenie.

(6)  Pri právach na poistné 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 upravujúcimi daň z príjmu.

(8) 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.

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 „prie
mer ný čas nevyhnutného liečenia”), je dlhší ako dva týždne 
(minimálne 15 dní), je poisťovňa povinná vyplatiť z poist nej sumy 
toľko percent, koľkými je ohodnotené toto telesné poškodenie 
v oceňovacích tabuľkách. Ak je v oce ňo vacích tabuľkách stano
vené hodnotenie percentuálnym rozpätím, určí sa výška poist
ného 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 oce
ňovacích tabuľkách, určí sa výška poistného plnenia podľa času 
nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu 
tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovňa 
povinná plniť iba vtedy, ak je primeraný čas nevyhnutného 
liečenia úrazu dlhší ako dva týždne.

(3)  Ak bolo poistenému jediným úrazom spôsobených niekoľko te
lesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa za čas ne vy
hnutného 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 podroboval občasným zdravotným kontro lám 
alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti a sub
jektívnych ťažkostí bez následnej úpravy funkčného stavu.

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

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

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 oceňo vacích 
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 per cen tuálnym rozpätím, určí 
poisťovňa výšku plnenia v rámci da né ho rozpätia tak, aby zodpo
vedalo povahe a rozsahu teles ného poškodenia spôsobeného 
úrazom.
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(2)  Ak jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko trvalých násled kov 
rôzneho druhu, hodnotí poisťovňa celkové následky sú čtom 
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 úra zom, 
poisťovňa zníži poistné plnenie o toľko percent, koľkým percen
tám zodpovedá rozsah predchádzajúceho poškodenia stano ve
né ho podľa oceňovacích 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 poistného plnenia za trvalé 
následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí pois
ťovňa 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.

(7)  V prípade lekárskej prehliadky pre stanovenie rozsahu trvalých 
následkov mimo bydliska klienta, je možné preplatenie ces tov
ných nákladov, po požiadaní poisteným, maximálne však do 
výš ky cestovného lístka autobusu alebo vlaku druhej triedy. V prí
pa de ak je poistená osoba maloletá, náklady budú prepla tené aj 
sprevádzajúcej osobe; vzniknuté náklady poisťovňa vyplatí 
zákonnému zástupcovi maloletému.

(8)  Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom 
poisťovne, nakoľko nebol spokojný s ohodnotením za trvalé ná 
sledky úrazu, je povinný znášať náklady na vyšetrenie. Kon trolná 
lekárska prehliadka bude uskutočnená až po uhradení týchto 
nákladov v zmysle platného cenníka úhrad za lekárske služby 
poisteným. 

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

Článok 11
Plnenie z pripoistenia trvalých následkov úrazu  

s progresívnym plnením 350 % alebo 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 trva lých 
následkov neprevyšujúcich 25 %, trojnásobku rozsahu trvalých 
následkov prevyšujúcich 25 % ale nie 50 %, a päť ná sobku 
rozsahu trvalých následkov prevyšujúcich 50 %. Per centuálne 
plnenie z poistnej sumy za trvalé následky úrazu s progresívnym 
plnením 500 % je dané súčtom rozsahu trva lých 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, pois
ťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 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 poist
ného 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 násled kov 
s progresívnym plnením do 350 % sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

 Rozsahtrvalých Plnenie Rozsahtrvalých Plnenie
 následkov(v%) sprogresiou následkov(v%) sprogresiou
 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 násled kov 
s progresívnym plnením do 500 % sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

 Rozsahtrvalých Plnenie Rozsahtrvalých Plnenie
 následkov(v%) sprogresiou následkov(v%) sprogresiou
 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 vypla
tenou 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 vý
ročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši 
vek 65 rokov, a poistený sa stal plne invalidným v zmysle týchto 
podmienok a od začiatku pripoistenia alebo od dátumu účinnosti 
zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri dyna mi
zácii), uplynula dvojročná ochranná lehota pre pripoistenie plnej 
invalidity, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie za plnú 
invaliditu v zmysle týchto podmienok.

(2)  Uplynutie ochrannej lehoty pre pripoistenie plnej invalidity 
v zmys le týchto podmienok podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak 
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nasta  la 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 poistné 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 prie
behu nasledujúcich piatich rokov tak, že každý rok vyplatí jednu 
pätinu dojednanej sumy za predpokladu zotrvania plnej invalidity 
v zmysle týchto podmienok pois teného. 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 pois te
nému mesačne vyplácať dojednaný dôchodok. Dôcho dok 
vyplá ca 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 nasle du júceho po 
mesiaci, v ktorom bol poistenému priznaný Sociál nou poisťovňou  
invalidný dôchodok. 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 pois
ťovňu o zmene alebo odňatí invalidity, alebo o výraznom zlep šení 
svojho zdravotného stavu, na vyzvanie poisťovne predložiť 
potvrdenie o trvaní plnej invalidity v zmysle týchto podmienok. 
Prípadné dôchodky, 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 pod
mienky, pre ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za 
invalidného. Tento deň je možné stanoviť lekárom v lekár skom 
posudku najskôr na deň, keď došlo k ustáleniu zdra votného 
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 
poistné 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 poistné plnenie na 
všetky poistné udalosti až do doby, kým nenastane zmena zara
denia do správnej rizikovej skupiny. Žiadosť o zmenu zaradenia 
do správnej rizikovej skupiny je potrebné zaslať písomne.

(2)  Poisťovňa podľa okolností prípadu zníži poistné plnenie, najviac 
však o jednu polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti 
s konaním poisteného, pre ktoré bol právoplatne uznaný súdom 
za vinného z trestného činu alebo v súvislosti 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 takého 
prípadu to odôvodňujú, poisťovňa zníži poistné plnenie o viac ako 
polovicu.

(4)  Ak došlo k úrazu poisteného pod vplyvom alkoholu, omamných 
či toxických látok, poisťovňa zníži  poistné plnenie, najviac však 
o jednu polovicu. 

(5) Ak poistený po úraze alebo pri chorobe nevyhľadá bez zby
točného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa nelieči podľa poky
 nov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť poistné 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 dobro
voľná účasť) a na teroristickej akcii,

–  potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo tero
ristickej 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 seba
poškodení,

c)  pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úrad né 
povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úrad nému 
predpisu, alebo bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,

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

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

(8) Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví 
poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky poistného 
plne  nia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo 
nepria  mej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými 
udalosťami.

(9)  Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50 % poistné plnenie v prí
pade, ak poistený nenahlási poistnú udalosť bezodkladne, naj
neskôr však do obdobia, kedy druh a rozsah jeho poistnej uda
losti je preveriteľný lekárskym vyšetrením, ktoré mu určí pois
ťovňa.

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 pois  tený 
v čase výplaty plnenia maloletý, k rukám zákonného 
zástupcu,
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b)  v prípade smrti poisteného, osoby určené poistníkom 
v poist  nej zmluve menom a dátumom narodenia (rodným 
číslom), prípadne vzťahom k poistenému. V  prípade práv
nickej  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 poistné 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 domácnosť 
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 plne
nia 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 rodi ne a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení ne skor  ších predpisov. 
V zmysle príslušných ustanovení Občian skeho zákonníka splne
ním povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zá
kon ného zástupcu pre chádza zod povednosť za škodu na zákon
ného zástupcu maloletého.

Článok 16
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, 

poistníka
 (1)  Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvý

šením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdra
votný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od 
zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj pre
hliadkou lekárom, ktorého mu sama určí (v tomto prípade 
náklady na vyšetrenie hradí poisťovňa). 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)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy 
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti 
s jeho zdravotným stavom spracovávala v rámci svojej činnosti 
v pois ťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. 
Poistený udeľuje poisťovni podpisom návrhu poistnej zmluvy 
súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do iných 
štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv 
a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti 
v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim 
v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(3) Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné 

údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, spraco
vávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú 
pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich 
z predmetnej zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni podpisom návr
 hu poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa 
poskytla do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri pora den
skej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto 
subjektov.

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

(5)  Po oznámení poistnej udalosti je poisťovňa povinná vykonať vy
šet rovanie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne 
plniť, bez zbytočného odkladu a vyplatiť  poistné plnenie, ak naň 
vznikol nárok.

(6) Poistený a poistník, ak je odlišný od poistenej osoby je povinný 
pravdivo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku 
poistenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky v sú
vislosti so vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poist
ného plnenia.

(7) Poistník a poistený, ak je odlišný od poistníka je povinný počas 
trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajúce sa 
poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(8)  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 sku
točnosť poisťovni ihneď oznámiť, pokiaľ má zmena vplyv na 
zaradenie poisteného do rizikovej skupiny, resp. na úpravu poist
ného.

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

(10) Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné 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 dô
chodku nezačne, prípadne zastaví jeho vyplácanie až do splnenia 
uvedených povinností.

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

Článok 17
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 poistných súm 
a poistného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve.

(2)  Pri dynamizácii sa poistné sumy a poistné zvyšujú podľa štan
dardných princípov poistnej matematiky. O nových hodnotách 
poistných súm a poistného je poistník písomne informovaný.

(3)  Pri zvyšovaní poistných súm a poistného v dôsledku dyna mi
zácie sa nevyžadujú ďalšie podklady pre hodnotenie rizík vy plý
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vajúcich zo zdravotného stavu, povolania alebo mimo pracovnej 
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 poistnej zmluvy. 
Dynamizáciu je možné opätovne obnoviť na základe písomnej 
žiadosti poistníka (nie však so spätnou platnosťou).

(7) Poslednú dynamizáciu poisťovňa vykoná v zmluvne dojed na nom 
čase, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako počet rokov pred 
skončením platenia poistného.

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

Článok 18
Úprava poistného

(1)  Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného 
dojednaného v poistnej zmluve podľa stanovených poistno
matematických zásad, pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú 
splniteľnosť záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných 
technických rezerv podľa osobitného predpisu1. Zmena 
poistného sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Ak 
poisťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník 
požadovať pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou 
výškou poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej 
sumy. 

(2)  Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná 
kalkulácia poistného, alebo zníženie poistného plnenia v zá
vislosti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo 
doda točnej 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 opráv
neným osobám doručujú na poslednú známu adresu bydliska 
(sídla).

(2)  Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa Občian
skeho 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
Spôsob vybavovania sťažností

(1) Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa 
v súvislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná 

1	 Zákon	č.	8/2008	Z.z.	o	poisťovníctve	a	o	zmene	a	doplnení	nie	kto	rých	
zákonov	v	znení	neskorších	predpisov

v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu 
síd la poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto 
poisťovateľa.

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

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

(4) Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez 
zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. 
Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ 
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

(5) Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažo vateľa 
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bez od
kladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vyba venú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

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

(7)  Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca 
sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchá
dzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

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

Článok 21
Záverečné ustanovenia

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

stavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
01. 01. 2015 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami 
pre príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(5) Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dot knu
tých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v roz
sahu uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve  a o zmene 
a dopl není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so znením ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE 
DENNÉHO ODŠKODNÉHO ZA POBYT V NEMOCNICI

Pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici, dojednávané KOOPERATIVOU poisťovňou, a.s. Vienna 
Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), tieto všeobecné poistné pod mienky (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.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný 
nárok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť 
poistné plnenie.
Poistná suma – suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovateľa 
v dôsledku poistnej udalosti.
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 diag nosti kované lekárom prvý raz.
Dynamizácia (indexácia) - je navýšenie poistného a poistných 
súm v závislosti od miery inflácie použitím poistno–matematických 
zásad.

Článok 2
 Predmet poistenia

(1)  Poistenie denného odškodného zabezpečuje udržanie životnej 
úrovne v prípade, keď v dôsledku úrazu alebo cho ro by 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 pravde-

podobné,
–  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,

VPP č. 854
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j)  dozoru alebo opatrovania blízkych,
k)  telesného poškodenia pri úmyselnej trestnej činnosti 

poist eného alebo pri dobrovoľnej účasti poisteného na 
bitkách,

l)  úrazov pri účasti poisteného na súťažiach, závodoch so 
vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými prostried-
kami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách 
k nim (tréning),

m) úrazov pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot ne-
mali 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 uda-
lostiach, 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 stoma-
tologické 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 úra zov, 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 zaria denie na území Európy 
s odborným lekárskym vedením a neustále prítomným kvali-
fikovaným 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, sana-
tóriá, 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 nepre-
rušeným 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 pri-
poistenia denné odškodné za pobyt v nemocnici poisťovňa nie 
je povinná poskytnúť plnenie, ak k poistnej udalosti došlo 
počas všeobecnej ochrannej lehoty. Všeobecná ochranná 
lehota sa 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 diag-

nostikovaný 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 poist-
nej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
môžu mať za následok odstúpenie od zmluvy alebo odmiet-
nutie plnenia, resp. zníženie poistného plnenia.

(5)  Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poistený podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho 
osobné údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, 
spracovávala v rámci svojej činnosti v pois ťovníctve po dobu 
nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plne nie povin-
ností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. Poistený  udeľuje 
poisťovni  podpisom návrhu poistnej zmluvy súhlas, aby jeho 
osobné údaje poisťovňa poskytla do iných štátov, pokiaľ to 
bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie 
povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim 
v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(6) Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov poistník, ak je iný ako 
poistená osoba, podpísaním návrhu poistnej zmluvy dáva 
poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti s 
jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej činnosti 
v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností vyplý va jú cich z predmetnej zmluvy. 
Poistník udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej zmluvy 
súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do iných 
štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv 
a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti 
v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto 
subjektov.

(7)  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. pois tený, 
je povinný vrátiť poisťovni to, čo z poistenia plnila.

(8)  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 poistné 
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plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného 
plnenia poistenie zanikne bez náhrady.

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

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

(11) 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 sa 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 život ného 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 (me sia-
cov, dní) v deň a hodinu zhodnú so začiatkom poistenia 
(pokiaľ je tak dojednané v poistnej zmluve), inak nultou 
hodinou dňa dojed naného 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 dojed nané inak. Ak je poistenie dojednané vo 
forme pripoistenia k životnému poisteniu, končí pripois tenie 
nultou hodinou dňa dojednaného ako koniec platenia poist-
ného životného poistenia, avšak naj neskôr 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 §800 až §802a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
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 do ho dy. 
Zvýšenie sumy denného odškodného nie je možné dojednať, 
ak je poistený práceneschopný, resp. hospita lizovaný, 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 poist-
níka, ktorou sa zvýšila suma denného odškodného, je pois-
ťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt, uvede-
ných v článku 3 ods. 4. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa 
pôvodného dojednania.

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

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 roz dielom 
medzi kalendárnym 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 po byt 
v nemocnici, 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 upo-

mienky 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 inter-
netovej 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 zverej nená na 
stránke poisťovateľa www.koop.sk. Pre klienta je aktuálna 
výška tej finančnej náhrady, ktorá je zverejnená na stránke 
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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 pois ťovňa povinná plniť najviac za 360 dní za všetky poistné 
zmluvy tohto druhu (vrátane predchá dza júcich zaniknutých 
zmlúv).

(3)  Nárok na poistné plnenie je po ukončení liečebného pobytu v 
nemocnici.

(4)  Pri právach na poistné 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 zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení 
Občian skeho zákonníka splnením povin nosti poisťovateľa 
vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu pre-
chádza zodpovednosť 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 poistné plnenie, najviac však o jednu 
polovicu.

(2) Ak poistený po úraze alebo pri chorobe nevyhľadá bez zby-
točného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa nelieči podľa 
pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť poist né 
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 poistné 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 pois-
tený v čase výplaty plnenia maloletý, k rukám jeho zákon ného 
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 
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle príslušných 
usta novení Občianskeho zákonníka splnením povinnosti pois-
ťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástup cu 
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 zdra votníckych 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 zdra votnom 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 zákon níkom.

(4)  Poistený, resp. poistník, je povinný pravdivo zodpovedať na 
otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia alebo zvý šenia 
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 poistné plnenie, je 
povinný bezodkladne po prepustení z nemocnice písomne 
oznámiť poisťovni, že bol poistený hospitalizovaný, a k ozná-
meniu priložiť kópiu prepúšťacej správy z nemocnice, v ktorej 
bol poistený hospitalizovaný.

(8)  Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie, je 
povinný na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie 
nevyhnutné doklady potrebné na stanovenie rozsahu poist-
ného 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 poistné plnenie, je 
povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti. 
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(10) Poistený má právo, aby mu poisťovňa na jeho žiadosť a po 
predložení nevyhnutnej zdravotnej doku mentácie poskytla 
preddavok na poistné 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 mate matiky. O nových hod no-
tách denného odškodného a poistného je poistník písomne 
informovaný.

(3)  Pri zvyšovaní denného odškodného v dôsledku dynamizácie 
sa nevyžadujú ďalšie podklady pre hodnotenie rizík vyplý va-
júcich 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 da né mu 
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 den né ho odškodného za 
pobyt v nemocnici, k redukcii poistenia alebo k oslobodeniu 
od platenia poist ného v dôsledku plnej invalidity, nárok na 
dynamizáciu pripoistenia denného odškodného zaniká.

(8)  Poslednú dynamizáciu poisťovňa vykoná v zmluvne 
dojednanom čase, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako 
počet rokov pred skončením platenia poistného.

(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 obdrží poistník. Ak poisťovňa využije 
svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník požadovať pokra-
čovanie poistenia so zachovaním výšky poistného, ale 
s primerane zníženým poistným plnením.

(2) Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď doda-
točná kalkulácia poistného, alebo zníženie poistného plnenia 
v závislosti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje 
právo dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník poža-
dovať pokračovanie poistenia so zachovaním výšky poist ného, 
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. Boli schválené 
na zasadnutí predstavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť 
a účinnosť dňom 01. 01. 2014 a spolu s dojed na niami 
v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(6)  Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých 
dotknutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva 
v rozsahu uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o pois ťovníctve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so znením ustanovení zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene 
a dopl není niektorých zákonov.
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Článok 1
Definícia vážnych chorôb

(1)	 Pre	potreby	týchto	OPP	sa	pod	vážnou	chorobou	rozumie:
a)		 Akútny transmurálny infarkt myokardu,	 t.j.	preukázané	

a	nezvratné	 poškodenie	 srdcovej	 svaloviny	 v	 dôsledku	
nedostatočného	krvného	zásobenia	postihnutej	oblasti.

	 Diagnóza	 musí	 byť	 založená	 na	 všetkých	 nasledujúcich	
kritériách:
–		 anamnéza	typických	bolestí	v	oblasti	hrudníka,
–		 novovzniknuté	 zmeny	 na	 EKG	 charakteristické	 pre	

infarkt	myokardu,
–		 zvýšená	hladina	kardiošpecifických	enzýmov.	Za	túto	

vážnu	 chorobu	 sa	 nepovažuje	 nestabilná	 angina	
pectoris	bez	prítomnosti	akútneho	infarktu	myokardu	
a	nemý	infarkt.

b)		 Rakovina	 (zhubný	 novotvar),	 t.j.	 histologicky	 potvrdená	
prítom	nosť	 malígneho	 nádoru,	 pre	 ktorý	 je	 charak	te
ristický	 nekontrolovateľný	 rast	 a	rozširovanie	 malígnych	
buniek	a	ich	invázia	do	zdravého	tkaniva.	Rakovina	zahŕ	ňa	
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

in	vazívne	nálezy),
–		 nádory	súvisiace	s	ochorením	spôsobeným	vírusom	

HIV,
–		 chronickú	lymfatickú	leukémiu.

c)	 Cievna mozgová príhoda,	t.j.	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	 po
škodenia	 musí	 byť	 potvrdená	 neuro	logickým	 vyšet
rením.	 Poistenie	 sa	 nevzťahuje	 na	 kompletne	 rever
zibilnú	 mozgovú	 ischémiu	 a	 tranzitórne	 ischemické	
ataky.

d)		 Zlyhanie obličiek,	 t.j.	konečné	štádium	zlyhania	obličiek	
v	 dôsledku	 chronického	 nezvratného	 zlyhania	 funkcie	
oboch	obličiek	s	nutnosťou	pravidelnej	dlhodobej	dialýzy	
alebo	 kombi	novaného	 dialyzačno	transplantačného	 pro
gramu	 (trans	plantácia	obličiek).	Vážnou	chorobou	nie	 je	
zlyhanie	 či	 odstrá	nenie	 jednej	 obličky,	 alebo	 kompen
zovaná	nedosta	točnosť	obličiek.

e)	 Choroba pečene v konečnom štádiu,	 t.j.	 ochorenie	
peče	ne	spre	vádzané	cirhózou,	ktoré	je	potvrdené	odbor

ným	lekárom	s	dokázaným	štádiom	cirhózy	pečene	B	–	C	
podľa	 Childa	 a	 Pugha	 a	 zároveň	 spĺňajúce	 všetky	
nasledovné	 kritériá:	 pretrvávajúca	 žltačka	 (hladina	
bulirubínu	 >	 35	 mol/l);	 stredne	 ťažký	 ascites;	 hladina	
albumínu	 <	 35	 mol/l);	 protrombínový	 čas	 >	 4	 s	 alebo	
INR	>	1,7	a	hepatálna	ence	falopatia.	Za	poistnú	udalosť	
sa	 nepovažuje	 štádium	 cirhózy	 pečene	 A	 podľa	 Childa	
a	Pugha	 a	 sekun	dárne	 ochorenie	 peče	ne	 v	 dôsledku	
nadmerného	užívania	alkoholu,	drog	alebo	liekov.

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

g)		 Hluchota oboch uší,	 t.j.	 úplná	 a	 trvalá	 strata	 sluchu	
obidvoch	 uší	 spôsobená	 chorobou	 (vonkajšieho,	 stred
ného	 alebo	 vnútorného	 ucha)	 alebo	 úrazom.	 Diagnóza	
musí	byť	potvrdená	príslušným	odborným	leká	rom	a	musí	
trvať	aspoň	3	mesiace	odo	dňa,	kedy	bola	špe	cializovaným	
lekárom	 stanovená	 diagnóza	 úplná	 hlu	chota.	 Úplnou	
hluchotou	 rozu	mieme	 neschopnosť	 vní	mať	 zvuk	 a	rozu
mieť	reči	aj	s	výkonnejším	slú	chadlom.	Hluchota	musí	byť	
potvrdená	 komplexným	 vyšetrením:	 tónovou	 a	 slovnou	
audiometriou,	objektívnou	audio	met	riou,	tympano	metriou	
a	vyšetrením	reflexov	stredo	ušných	svalov.

h)		 Úplné ochrnutie,	 t.j.	 plégia	 charakterizovaná	 úplnou	
a	trva	lou	stratou	funkčného	ovládania	dvoch	alebo	viace
rých	končatín	bez	ohľadu	na	etiológiu.	Diagnóza	musí	byť	
potvrdená	 príslušným	 odborným	 lekárom	 najskôr	
3	mesiace	po	vzniku	poistnej	udalosti.

i)		 Kóma,	 t.j.	 kontinuálny	 stav	 bezvedomia	 bez	 reakcie	 na	
vonkajšie	 podnety	 alebo	 vnútorné	 potreby	 vyžadujúci	
použitie	prístrojov	na	zaistenie	podpory	základných	život
ných	systémov,	 trvajúci	minimálne	96	hodín	a	majú	ci	za	
následok	 trvalé	 neurologické	 poškodenie,	 ktorého	
príznaky	 pretrvávajú	 3	 mesiace	 odo	 dňa	 upad	nutia	 do	
kómy.	Za	poistnú	udalosť	sa	nepovažuje	kóma	v	dôsledku	
nadmerného	požitia	alkoholu,	drog	alebo	liekov.

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

k)		 Infikovanie vírusom HIV počas výkonu povolania,	 ak	
k	infiko	vaniu	 preukázateľne	 došlo	 počas	 vykonávania	
pracov	ných	 úloh,	 alebo	 v	priamej	súvislosti	 s	 ním	 (u	 le
károv,	 zdravot	ných	 sestier,	 iných	 zdra	votníckych	 pracov
níkov,	príslušníkov	hasičských	jednotiek,	členov	záchran
ných	zborov,	príslušníkov	Policajného	zboru	a	prí	slušníkov	
obecnej	polície)	poranením	 ihlou,	alebo	rezom	a	kontak
tom	s	preuká	zateľne	HIV	pozi	tívnym	materiálom,	 test	na	
HIV	protilátky	vykonaný	do	7	dní	po	poranení	je	negatívny	
a	tvorba	protilátok	zodpovedajúcich	infekcií	je	preukázaná	

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE VÁŽNYCH CHORÔB 

OPP č. 824

Pre pripoistenie vážnych chorôb k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky pre príslušné životné 
poistenie, tieto osobitné poistné podmienky (ďalej iba „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.
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pozitívnym	 HIV	 –	 testom	 vyko	naným	 najneskôr	 do	
6	mesiacov	po	poranení.

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

m)		 Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien,	
t.	j.	operácia	 aorty	 alebo	 koronárnych	 tepien	 následkom	
ich	 roztrhnutia,	 zúženia	 alebo	 vydutia,	 alebo	 ich	 chirur
gické	 pre	mos	tenie	 po	 predchádzajúcich	 príznakoch	
angí	ny	 pectoris,	 vykonaná	 pri	 otvorenom	 hrudníku.	
Premos	te	nie	 koronárnych	 tepien	 musí	 byť	 dvoj	 alebo	
viacnásobné.	Poistenie	sa	nevzťa	huje	na	operáciu	vetiev	
aorty	 a	baló	nikovú	 angioplastiku	 alebo	 iné	 zákroky	
vykonané	bez	otvorenia	hrudníka.

n)		 Parkinsonova choroba,	t.j.	primárne	degeneratívne		ocho
	renie	 cen	trálneho	 nervového	 systému,	 vyšetreniami	
definitívne	 potvrdená	 diag	nóza	 (PET	 CT	 	 DaTSCAN),		
odborným	lekárom	po	najmenej	3mesačnom	pretrvávaní	
neurologických	 príznakov.	 Za	 poistnú	 udalosť	 sa	 nepo
važujú	ostatné	sekun	dárne	formy	parkinsonizmu	(ne	smie	
sa	jednať	o	par	kin	sonské	syndrómy).

o)	 Alzheimerova choroba,	 t.j.	 progresívne	 degeneratívne		
ocho	renie	 mozgu	 postihujúce	 pamäť,	 správanie,	 kogni
tívne	 (poznávacie)	 funkcie.	 Ochorenie	 musí	 byť	 diag
nostikované	 odborným	 lekárom	 (psychiatrom,	 neuro
lógom)	 po	 najmenej	 3mesačnom	 pretrvávaní	 neurolo
gických	 príznakov,	 musí	 byť	 podložené	 patologickými	
klinickými	 nálezmi,	 zobra	zovacími	 metódami	 (napr.	 CT,	
MRI,	PET	mozgu).

p)		 Skleróza multiplex,	t.j.	demyelinizačné	ochorenie	centrál
neho	 nervo	vého	 systému	 s	 definitívne	 potvrdenou	 diag
nózou	 (MRI,	 lumbálna	 punkcia,	 evokované	 potenciály)	
a	minimálne	 dvoma	 relapsami.	 Relapsom	 rozumieme	
neča	kané	 prejavenie	 sa	 nových	 alebo	 skorších	 symp
tómov,	 alebo	 zodpovedajúce	 zhoršenie	 existujúcich	
symptómov.	 Ochorenie	 musí	 byť	 diagnostikované	 odbor
ným	lekárom	(neurológom).	Za	poistnú	udalosť	sa	nepo
važuje	 CIS	 (t.j.	 klinický	 izolovaný	 syndróm).	 V	 prípade	
diagnostikovania	sklerózy	multiplex	platí	ochranná	lehota	
v	trvaní	12	mesiacov.

r)		 Choroba postihujúca motorické neuróny	 (amyotrofická	
laterálna	 skleróza,	 primárna	 laterálna	 skleróza,	 progre
sívna	bulbárna	paralýza).	Diagnóza	musí	byť	jednoznačne	
potvrdená	 odborným	 lekárom,	 elektromyografickým	
vyšetrením	 a	 elektro	neurografickým	 vyšetrením	 a	prí
zna	ky	musia	pretrvávať	aspoň	3	mesiace.

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

(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	pova
hou	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	 potvr
de	ná	 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	pois
ťovňa	 povinná	 vyplatiť	 dohodnutú	 poistnú	 sumu	 pre	 prípad	
vážnej	choroby.

(2)		 Poistné	plnenie	bude	vyplatené	 iba	za	predpokladu,	že	pois
tený	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.	V	prí
pade	 diagnostikovania	 Sklerózy	 multiplex	 platí	 ochranná	
lehota	v	trvaní	12	mesiacov.	Poisťovňa	v	takomto	prípade	vráti	
90	%	poistného	zaplateného	za	pripoistenie	vážnych	chorôb	
a	pripoistenie	zanikne.

(5)		 Ak	k	poistnej	udalosti	dôjde	mimo	územia	Slovenskej	re	pub
liky,	 je	 poisťovňa	 povinná	 plniť	 len	 v	 prípade	 jej	 potvrdenia	
odborným	 lekárom	 alebo	 zdravotníckym	 zariadením	 s	 mies
tom	pôsobnosti	v	Slovenskej	republike.

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

Článok 4
Vznik a zánik pripoistenia

(1)	 sa	 dojednáva	 spolu	 so	 životným	 poistením	 v	 jednej	 poistnej	
zmluve.
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(2)	 Začiatok	 pripoistenia	 je	 zhodný	 so	 začiatkom	 životného	 pois
tenia,	 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	
65	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	
stra	ny	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

(1)	 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	odpo
vede,	alebo	v	dôsledku	nesprávne	uvedených	údajov	v	poistnej	
zmluve	 stanovené	 nesprávne	 technické	 parametre	 poistenia	

(poistné,	doba	poistenia	a	pod.),	je	poisťovňa	oprávnená	plne
nie	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	doporučenia,
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	

rádioaktívnej	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	pois	te
nia,	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,	zvý
šením	poistného	krytia	a	poistnými	udalosťami	overovať	zdra
votný	stav	poisteného,	a	to	na	základe	správ	vyžiadaných	od	
zdravotníckych	 zariadení,	 v	 ktorých	 sa	 poistený	 liečil,	 ako	 aj	
prehliadkou	lekárom,	ktorého	mu	sama	určí.	

(2)		 Podľa	 zákona	 č.	 122/2013	 Z.z.	 o	 ochrane	 osobných	 údajov		
a	o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 zákona	
č.	84/2014	Z.z.	poistený	podpísaním	návrhu	poistnej	zmluvy	
dáva	poisťovni	súhlas,	aby	jeho	osobné	údaje,	získané	v	súvis
losti	 s	 jeho	 zdravotným	 stavom	 spracovávala	 v	 rámci	 svojej	
čin	nosti	v	poisťovníctve	po	dobu	nevyhnutnú	pre	zabezpečenie	
výkonu	práv	a	plnenie	povinností	vyplývajúcich	z	predmetnej	
zmluvy.	Poistený		udeľuje	poisťovni		podpisom	návrhu	poistnej	
zmluvy	súhlas,	aby	jeho	osobné	údaje	poisťovňa	poskytla	do	
iných	štátov,	pokiaľ	to	bude	potrebné	na	zabezpečenie	výkonu	
práv	 a	 plnenie	 povinností	 z	 poistnej	 zmluvy,	 pri	 poradenskej	
činnosti	 v	 oblasti	 poisťovníctva,	 ako	 aj	 ostatným	 subjektom	
podnikajúcim	 v	 oblasti	 poisťovníctva	 a	 združeniam	 týchto	
subjektov.

(3)		 Podľa	 zákona	 č.	 122/2013	 Z.z.	 o	 ochrane	 osobných	 údajov		
a	o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 zákona	
č.	84/2014	 Z.z.	 poistník,	 ak	 je	 iný	 ako	 poistená	 osoba	 pod
písaním	 návrhu	 poistnej	 zmluvy	 dáva	 poisťovni	 súhlas,	 aby	
jeho	 osobné	 údaje,	 získané	 v	 súvislosti	 s	 jeho	 zdravotným	
stavom,	 spracovávala	 v	 rámci	 svojej	 činnosti	 v	 poisťovníctve	
po	dobu	nevyhnutnú	pre	zabezpečenie	výkonu	práv	a	plnenie	
povin	ností	vyplývajúcich	z	predmetnej	zmluvy.	Poistník	udeľuje	
poisťovni		podpisom	návrhu	poistnej	zmluvy	súhlas,	aby	jeho	
osobné	 údaje	 poisťovňa	 poskytla	 do	 iných	 štátov,	 pokiaľ	 to	
bude	 potrebné	 na	 zabezpečenie	 výkonu	 práv	 a	 plnenie	 po
vinností	 z	 poistnej	 zmluvy,	 pri	 poradenskej	 činnosti	 v	 oblasti	
poisťovníctva,	 ako	 aj	 ostatným	 subjektom	 podnikajúcim	
v	oblasti	poisťovníctva	a	združeniam	týchto	subjektov.	

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

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

(6)		 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.

(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	poistné	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.

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

Článok 9
Dynamizácia

(1)	 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	 pod
mie	nok	pre	príslušné	životné	poistenie.

Článok 10
Spôsob vybavovania sťažností

(1)	 Sťažnosťou	sa	rozumie	písomná	námietka	zo	strany	poisteného	
a/alebo	 poistníka	 na	 výkon	 poisťovacej	 činnosti	 poisťovateľa	
v	súvislosti	 s	 poistnou	 zmluvou.	 Sťažnosť	 musí	 byť	 podaná	
v	písomnej	forme	a	riadne	doručená	poisťovateľovi	na	adresu	
sídla	 poisťovateľa	 alebo	 na	 ktorékoľvek	 obchodné	 miesto	
poisťovateľa.

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

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

(4)		 Sťažovateľ	 je	 povinný	 na	 požiadanie	 poisťovateľa	 doložiť	 bez	
zbytočného	odkladu	požadované	doklady	k	podanej	sťažnosti.	
Ak	 sťažnosť	 neobsahuje	 požadované	 náležitosti	 alebo	

sťažovateľ	 nedoloží	 doklady,	 poisťovateľ	 je	 oprávnený	 vyzvať	
a	upozorniť	sťažovateľa,	že	v	prípade,	ak	v	stanovenej	 lehote	
nedoplní	prípadne	neopraví	požadované	náležitosti	a	doklady,	
nebude	možné	vybavovanie	sťažnosti	ukončiť	a	sťažnosť	bude	
odložená.

(5)	 Poisťovateľ	 je	 povinný	 sťažnosť	 prešetriť	 a	 informovať	 sťažo
vateľa	 o	 spôsobe	 vybavenia	 jeho	 sťažnosti	 bez	 zbytočného	
odkladu,	 najneskôr	 do	 30	 dní	 odo	 dňa	 jej	 doručenia.	 Ak	 si	
vybavenie	sťažnosti	vyžaduje	dlhšie	obdobie,	je	možné	lehotu	
podľa	 predchádzajúcej	 vety	 predĺžiť,	 o	 čom	 bude	 sťažovateľ	
bezodkladne	 upovedomený.	 Sťažnosť	 sa	 považuje	 za	 vyba
ve	nú,	 ak	 bol	 sťažovateľ	 informovaný	 o	 výsledku	 prešetrenia	
sťažnosti.

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

(7)		 Pri	opakovanej	 sťažnosti	 poisťovateľ	 prekontroluje	 správnosť	
vybavenia	predchádzajúcej	sťažnosti.	Ak	bola	predchádzajúca	
sťažnosť	 vybavená	 správne,	 poisťovateľ	 túto	 skutočnosť	
oznámi	 sťažovateľovi	 s	 odôvodnením	 a	 poučením,	 že	 ďalšie	
opakované	sťažnosti	odloží.	Ak	sa	prekontrolovaním	vybavenia	
predchádzajúcej	sťažnosti	zistí,	že	nebola	vybavená	správne,	
poisťovateľ	opakovanú	sťažnosť	prešetrí	a	vybaví.

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

Článok 11
Záverečné ustanovenia

(1)	 Všetky	platby	realizované	v	súvislosti	s	poistením	či	už	poist
níkom,	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	 sťažo	va
teľovi	v	zákonom	stanovených	lehotách.	

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

stavenstva	poisťovne	a	nadobúdajú	platnosť	a	účinnosť	dňom	
01.	01.	2015	a	spolu	so	všeobecnými	poistnými	podmienkami	
pre	 príslušné	 životné	 poistenie	 a	 dojednaniami	 v	 poistnej	
zmluve	sú	neoddeliteľnou	súčasťou	poistnej	zmluvy.

(5)		 Obchodná	 spoločnosť	 KOOPERATIVA	 poisťovňa,	 a.s.	 Vienna	
Insurance	Group	prehlasuje,	že	osobné	údaje	všetkých	dotk
nutých	 osôb	 v	 rámci	 uzatvorenej	 poistnej	 zmluvy	 spracúva	
v	rozsahu	 uvedenom	 v	 z.	 č.	 8/2008	 Z.z.	 o	 poisťovníctve		
a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskor	ších	
predpisov	 a	 v	 súlade	 so	 znením	 ustanovení	 zákona	
č.	122/2013	 Z.z.	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 	 a	 o	 zmene	
a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	zákona	č.	84/2014	Z.z.
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Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 
IČO: 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I,  Oddiel:  Sa, Vložka číslo: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, za 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.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný 
nárok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť poistné 
plnenie.
Poistná suma – suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovateľa 
v dôsledku poistnej udalosti.
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 pois
ťovňa povinná poskytnúť v prípade poistnej udalosti za podmienok 
dojednaných v poistnej zmluve.
Oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, 
aby jej bolo vyplatené poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.
Dynamizácia (indexácia) – je navýšenie poistného a poistných súm 
v závislosti od miery inflácie použitím poistno – mate ma tických zásad.
Rizikové poistenie – poistenie s bežným platením poistného 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 prácene schopnosť počas čakacej doby 
poisťovňa neposkytuje poistné plnenie.
Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie od dátumu začiatku 
poistenia, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej uda losti, 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 považuje  skutočnosť, že poistenému bolo 
vydané Sociálnou poisťovňou rozhodnutie o priznaní poklesu schop
nosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Výročný deň začiatku poistenia – deň a mesiac začiatku pois tenia 
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.
Úraz v zmysle týchto poistných podmienok je telesné neúmyselné 
poškodenie, resp. smrť, spôsobené neočakávaným a náhlym pôso be
ním vonkajších síl alebo vlast nej telesnej sily, resp. neo ča kávaným 
a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších tep
lôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikro biálnych jedov 
a imunotoxických látok).
Choroba alebo ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením 
vonkajších alebo vnútorných faktorov narúšajúcich jeho správne 
fungovanie a rovnováhu.
Dobrovoľne poistená osoba (DNPO) –  je fyzická osoba, ktorá je 
súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo 
poistená.   
Samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO je fyzická osoba, ktorá 
vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Činnosť podľa osobitého predpisu1. 
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument 
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/
poistenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.kooperativa.
sk. Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach môže poisťovňa 
doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce obmedzenia 
na pripoisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia poistnej 
zmluvy.
Čistý príjem – podľa týchto VPP sa čistým príjmom rozumie:
a)  príjem zo závislej činnosti a funkčné požitky podľa zákona 

č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to po odpočte z dane z príj
 mu, poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu 
politiku zamestnanosti, ako aj poistné na všeobecné zdravotné 
poistenie, 

b)  príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 
v zmys  le zákona o dani z príjmov po odpočte výdavkov vynalo že
ných na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie, po odpočte dani 

1	 Zákon	č.	455/1991	Zb.	o	živnostenskom	podnikaní	(živnostenský	zákon)	
v	znení	neskorších	predpisov	

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE PRE PRÍPAD DOČASNEJ PRÁCENESCHOPNOSTI

VPP č. 869

Pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti, dojednávané KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej iba „VPP“) a dojednania v poistnej zmluve.
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z príjmu a poistného na sociálne zabezpečenie, príspevkov na 
štátnu politiku zamestnanosti a poistného na všeobecné zdra
votné poistenie, pokiaľ nebolo poistné a príspevok zahrnuté do 
týchto údajov.

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 usta no
vení týchto všeobecných poistných pod mienok a poistnej zmluvy.

(2)  Poisťovňa môže spolu s poistením pre prípad dočasnej práce ne
schopnosti dojednať aj iné druhy poistenia (napr. úrazové pri
poistenie, 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 
stra nami 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)  Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky 
poisťovne, vzťahujúce sa na dojednané poistenie, o zdra votnom 
stave poistníka i poisteného, ako aj ďalšie otázky potrebné na 
uza vretie poistnej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpo vede môžu mať za následok odstúpenie od poistnej zmluvy 
alebo odmietnutie poistného plnenia, resp. zníženie poistného 
plnenia.

 (4)  Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úpl
nom zodpovedaní otázok za dojed naných podmienok poistnú 
zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od poistnej zmluvy vráti pois
ťov ňa poistníkovi zaplatené poistné znížené o ná klady, 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 príči nou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpo
vede nemohla zistiť už pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre 
uzavretie poistnej zmluvy podstatná, je oprávnená poistné plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť.

(6)  Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvý še
ním poistného krytia a poistnými udalosťami preverovať 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 
zmlu vy poistený súhlasí, aby poisťovňa podľa potreby zisťovala 
jeho zdravotný stav a oprávňuje kaž dého lekára, ktorý ho doteraz 
ošetroval alebo ho bude ošetrovať, aby poskytol pois ťovni infor
mácie o jeho zdra votnom stave.

(7)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zme ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy 
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti 
s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej činnosti 
v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. 

Poistený udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej zmluvy sú
hlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do iných štátov, 
pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie 
povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v oblasti 
poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(8)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zme ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba podpísaním 
návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné 
údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, spracovávala 
v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre 
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich 
z predmetnej zmluvy. Poistník udeľuje poisťovni  podpisom návrhu 
poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla 
do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej čin
nosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podni
kajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(9)  Pri uzavretí poistnej zmluvy  a zvyšovaní poistného krytia má pois
ťovňa v prípade zvýšeného rizika (napr. rizikové povo lanie, rizi
ko vá mimopracovná činnosť, ochorenie), ktoré je pred metom 
pois  tenia, právo primerane zvýšiť poistné, prípadne upraviť pod
mienky poistenia alebo novo dojednanú zmluvu vypovedať, resp. 
návrh alebo žiadosť o zvýšenie poist ného krytia odmietnuť.

(10) Ak dôjde v čase medzi podaním a prijatím návrhu poistenia k zvý
šeniu rizika, ktoré je predmetom poistenia, je povin nosťou poist
níka, resp. poisteného, túto skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť.

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

(12) 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 poist  nej 
zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznik  ne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr.

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

(3)  Poistenie zaniká: 
a)  podľa ustanovení  § 800 až § 802a  Občianskeho zákonníka, 
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 poistných 

podmienok.
 Poistenie zanikne v dôsledku tej skutočnosti, ktorá  nastane ako 

prvá.
(4)  Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
(5)  Poistník a poisťovňa sa môžu dohodnúť na zmene už dojed

naného poistenia, pričom poisťovňa je povinná plniť zo zme ne
ného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od účinnosti 
tejto dohody. Dohoda o zmene poistenia musí mať písomnú 
formu.
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(6)  Pri zmene alebo náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka, 
ktorou sa zvýši výška poistného krytia, je poisťovňa povinná plniť 
za zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných lehôt, ak sú 
takéto dojednané. Do i uplynutia ochranných lehôt poisťovňa plní 
podľa pôvodného dojednania, ak v poistnej zmluve nie je dohod
nuté inak.

(7) Poistník je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni 
všet ky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy, zvýšenie rizika pri zme
ne povolania alebo forme zárobkovej činnosti a pri zmene mimo
pracovnej 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 poiste nia, doby platenia 
a pod.) a je uvedená v poistnej zmluve.

(2)  Poisťovateľ má právo stanoviť prirážku k poistnému 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 pois
tenie začať, a kalendárnym rokom, v ktorom sa pois tený narodil.

(4)  Poistné môže byť platené jednorazovo alebo bežne za poist  né 
obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.

(5)  Poistné za prvé poistné obdobie a jednorazové poistné je poistník 
povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najne skôr však 
v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako začiatok poistenia.

(6)  Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň prí
slušného poistného obdobia.

(7)  Poistné za všetky poistenia  sú splatné spolu.

Článok 6
Dôsledky neplatenia poistného

(1)  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného (vrátane poistného 
za pripoistenia), môže si poisťovňa voči nemu uplatniť úrok 
z omeš kania vo výške stanovenej nariadením vlády SR z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania, ak v poistnej zmluve nie je dohod
nuté inak.

(2)  Ak nebolo poistné na prvé poistné obdobie alebo jednorazové 
poistné zaplatené v plnej výške v lehote stanovenej Občian skym 
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 poistné plnenie o sumu dlžného poist ného.
(5)  Poisťovňa má právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania 

s úhra dou splatného poistného poplatok za zaslanie upo mien ky 
na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného podľa § 801 
ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo pred ža lobnej výzvy, a to vo 
výške zverejnenej na internetovej strán ke www.kooperativa.sk. 
Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky jednotlivých po
plat  kov. 

(6)  Pre poistníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poist né ho, 
je aktuálna výška poplatku v čase odoslania upo mienky na úhradu 
dlžného poistného, výzvy na zaplatenie alebo predžalobnej výzvy.

Článok 7
Poistná udalosť

(1)  Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad dočasnej 
práceneschopnosti, potom poistnou udalosťou je lekárom vysta

vená 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 zmlu vy 
a trvá 3 mesiace od uzavretia poistnej zmluvy. Pokiaľ sa počas 
tohto obdobia stane poistený prácene schopným, poisťovateľ nie 
je povinný poskytnúť  poistné plne nie. Ochranná lehota pre prí
pad dočasnej prácene schopnosti 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 práce ne
schopnosti poisteného, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. 
Nárok na poistné plnenie vzniká len v takých prípa doch, ak úraz, 
ktorý viedol k práceneschopnosti, sa stal po uplynutí nultej ho
di ny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poist ného 
poistníkom. Ochranná lehota pre prípad dočasnej prácene schop
nosti v dôsledku rizikového tehotenstva začína plynúť v deň uza
vretia poistnej zmluvy a trvá 10 mesiacov  od uza vretia poistnej 
zmluvy.

(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 vyko
návať 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, rodičovská 
dovolenka, nezamestnaný a pod. Zároveň poistený musí  poberať 
počas trvania pracovnej neschopnosti náhradu príjmu od za mest
návateľa alebo  v prípade SZČO alebo DNPO  nemocenské dávky 
z nemocenského poistenia.

(4)  Poistenie sa nevzťahuje na tie zdravotné problémy ani následky 
úrazu, o ktorých poistený vedel a pre ktoré bol pred začiatkom 
pois tenia vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo v súvislosti s pred
met nými zdravotnými problémami v čase pred vstupom do pois
te nia poskytnuté lekárske poradenstvo. Poistenie sa nevzťahuje 
ani na tie zdravotné problémy a následky úrazov, ktoré priamo 
súvisia so zdravotným problémom, ktorým poistený trpel pred 
začiat kom poistenia.

(5)  Poistenie sa nevzťahuje na práceneschopnosť, ktorej príčinou je:
a)  choroba alebo úraz vzniknuté pri páchaní úmyselného trest

ného činu alebo pri pokuse oň,
b)  choroba alebo následok úrazu vzniknuté pod vplyvom, v dô

sledku požitia či pre pravidelné požívanie alko ho lic kých 
nápojov, návykových látok, omamných, psycho tropných lá
tok alebo vysokých dávok liekov bez súhlasu lekára) úmy
selné sebapoškodenie, pokus o samovraždu alebo úmyselné 
spôsobenie choroby,

c)  vyšetrenia, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osob nom 
záujme poisteného, ktoré nemajú liečebný účel, sú vykonané 
preventívne alebo sú vykonané za účelom kozmetickej 
korekcie, 

d)  choroba alebo úraz vzniknuté v príčinnej súvislosti s pro fe
sionálnym vykonávaním športu,
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e)  kúpeľná liečba, rekondičný pobyt,
f)  umelé prerušenie tehotenstva, ak nebolo dôsledkom závaž

ných zdravotných dôvodov,
g) umelé oplodnenie a liečba sterility, rizikové tehotenstvo, ak 

nebolo dôsledkom závažných zdravotných dôvodov,
h)  liečenia závislostí každého druhu (závislosť od alkoholu, 

drog, gamblerstva a pod.), vrátane odvykacích kúr,
i) zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu. 

V takomto prípade si poisťovňa vyhradzuje právo plniť za rizi
 ko DDPN len za nevyhnutnú dobu liečby úrazu. Ak prácene
schopnosť pokračuje v dôsledku existujúcej choroby, pois
ťovňa ďalšie plnenie neposkytne.

k)  nárok na plnenie nie je za práceneschopnosť, pri ktorej ne
vzniká nárok na nemocenské dávky z nemocenského pois
tenia vyplácané štátom. Zamestnancovi, SZČO, DNOP, ktorý 
nepreukáže, že mu vznikol nárok na dávku počas práce ne
schopnosti zo štátneho zabezpečenia, nevznikne nárok na 
poistné plnenie.

(6)  Pre určenie dátumu vzniku a dátumu zániku dočasnej práce
neschopnosti sú rozhodujúce dátum vzniku a dátum skon čenia 
pracovnej neschopnosti uvedené v potvrdení o pra covnej 
neschopnosti vystavenom lekárom.

(7)  Dĺžka pracovnej neschopnosti má zodpovedať rozsahu a povahe 
ochorenia alebo úrazu. V prípade ak dĺžka práceneschopnosti 
bude neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečby pre dané ocho
renie alebo úraz a toto predĺženie práceneschopnosti nebude 
v lekárskej dokumentácii dostatočne zdôvodnené lekárskymi vy
šetreniami u príslušného odborného lekára, určí výšku poistného 
plnenia poisťovateľ na základe konzultácie s posudkovým leká
rom poisťovne z doloženej dokumentácie, alebo podľa výpisu 
z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne. Poisťovateľ nie je po
vinný pristúpiť k poistnému plneniu, v prípade nedostatočného 
zdokladovania liečby príslušným odborným lekárom.

(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 rov nakom časovom období poisťovňa poskytne poistné plnenie 
len za jednu poistnú udalosť, resp. za prácene schop nosť z tej 
diagnózy, ktorá sa počas celej doby prácene schop nosti liečila 
nepretržite a najdlhšie.

(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 šies
tich mesiacov od začiatku práceneschopnosti. Primeraný pred
davok na poistné plnenie je možné poskytnúť maximálne dvakrát 
počas trvania jednej práceneschopnosti.

(11) Za doklad o vzniku, trvaní  a ukončení pracovnej neschopnosti 
vystavený lekárom sa nepovažuje:
– doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschop nosti 

vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom 
poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou.

– doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschop nosti 
vystavený poisteným, aj keď je oprávnený vydávať potvrdenia 
o pracovnej neschopnosti ak je zároveň aj poistenou osobou. 

Článok 8
Dynamizácia

(1)  V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak 
je dynamizácia dojednaná, potom je poisťovňa oprávnená v závis
losti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku poistných súm a poist
ného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve.

(2) Pri dynamizácii sa poistné sumy a poistné zvyšujú podľa štan
dardných princípov poistnej matematiky. O nových hod notách 
poistných súm a poistného je poistník písomne infor movaný.

(3)  Pri zvyšovaní poistných súm a poistného v dôsledku dyna mizácie 
sa nevyžadujú ďalšie podklady pre hodnotenie rizík vyplývajúcich 
zo zdravotného stavu, povolania alebo mimo pracovnej činnosti.

(4)  Dynamizácia sa vykonáva k výročnému dňu začiatku pois tenia.
(5)  Pri poistnej udalosti, ktorá vznikla v deň účinnosti poslednej rea

li zovanej dynamizácie alebo neskôr, je poisťovňa povinná poskyt
núť 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 ne
uhradí lehotné poistné v novej upravenej výške do dátumu jeho 
splatnosti, poisťovňa uvedie poistenie do stavu pred práve reali
zovanou dynamizáciou a nárok na dynamizáciu k danému vý
ročnému dňu zaniká. Ak sa tak stane dva roky po sebe, nárok na 
dynamizáciu zaniká do konca trvania poistnej zmluvy. Dynamizáciu 
je možné opätovne obnoviť na základe písomnej žiadosti poist
níka, nie však so spätnou platnosťou.

(7) Poslednú dynamizáciu poisťovňa vykoná v zmluvne dojed nanom 
čase, ktorý je v poistnej zmluve uve dený ako počet rokov pred 
skončením platenia poistného.

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

Článok 9
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 práceneschopnosť, 
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 kto
rom 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 došetrovania 
poisťovne, ktoré bolo potrebné na zistenie rozsahu poistného 
plne nia. Došetrovanie 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 platnom v čase 
vzni ku poistnej udalosti.
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(6)  Poisťovňa má právo vyžiadať si od poisteného ďalšie doklady po
trebné na likvidáciu poistnej udalosti, preverovať podklady rozho
dujúce 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 pois
ťovňou odškodnenou práceneschopnosťou v dô sledku choroby či 
úrazu, je poisťovňa povinná plniť najviac za 365 dní  prácene
schopnosti.  Do tohto počtu dní sa počí tajú všetky odškodnené 
dni práceneschopnosti z tej istej príčiny alebo pri chorobe či úra
ze, ktoré lekársky súvisia so skôr poisťovňou odškodnenou 
práceneschopnosťou v dô sled  ku choroby či úrazu zo všetkých 
poistných zmlúv poisteného, ktoré obsahujú predmetné poistné 
riziko (vrátane predchá dzajúcich 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 zákon
ného zástupcu, ktorý by s ním mal nakla dať v prospech malole
té ho v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle 
príslušných usta novení Občianskeho zákonníka splnením povin
nosti pois ťovateľa vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného 
zástupcu prechádza zodpovednosť za škodu na zákonného zá
stup cu maloletého.

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

(10) Stanovenie výšky poistnej sumy závisí od dosahovaného príjmu 
poisteného. Pri stanovení poistnej sumy sa vychádza z do siah
nutého príjmu poisteného za posledné zdaňovacie obdobie pred 
vznikom alebo zmenou poistenia. Poisťovateľ je oprávnený pri 
uza tváraní poistnej zmluvy alebo zmeny poistenia, ako aj pri 
šetrení poistných udalostí preskúmať výšku príjmu poisteného.

(11) Pri poistnej udalosti plní poisťovateľ denné odškodné do výšky 
dojednanej poistnej sumy, najviac však vo výške, ktorá spolu 
s plne ním za poistenie práceneschopnosti od iných poisťovateľov 
neprekročí maximálnu výšku poistnej sumy určenú podľa doku
mentu Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach, stano venú na 
základe čistého príjmu poisteného dosahovaného za posledné 
zdaňovacie obdobie pred vznikom poistnej udalosti.

Článok 10
Práva a povinnosti  poisťovne, poisteného, 

poistníka
(1)  Poistený je povinný:

a)  pravdivo a úplne zodpovedať na otázky poisťovne týka júce sa 
predmetného poistenia, ako aj na dôležité otázky v sú vislosti 
so vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poistného 
plnenia,

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

c)  dodržiavať liečebný režim a vyvíjať činnosť smerujúcu k  zno
vu   na  dobudnutiu práceschopnosti,

d)  na požiadanie poisťovne sa podrobiť  vyšetreniu u lekára 
určeného poisťovňou,

e)  poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie pois ťovne 
všetky informácie potrebné na zistenie poistnej udalosti 
a určenie rozsahu poistného plnenia a spolu pracovať na ich 
získaní.

(2)  Náklady potrebné na vyhotovenie potvrdení o vzniku, trvaní 
a ukon čení práceneschopnosti poisteného znáša sám pois tený. 
Náklady potrebné na lekárske vyšetrenie požadované poisťovňou 
znáša poisťovňa.

(3)  Ak poistený nesplní alebo poruší niektorú povinnosť v bode 1, 
poisťovňa je oprávnená neposkytnúť poistné plnenie ale bo ho 
môže primerane znížiť, najviac však o jednu polovicu, a to podľa 
závažnosti porušenia, resp. vplyvu na vznik poistnej uda losti či 
zväčšenie rozsahu poistného plnenia.

Článok 11
Územná platnosť

(1)  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území 
Európy. Na uznanie pracovnej neschopnosti sa aplikuje postup 
ustanovený príslušnými platnými právnymi predpismi Slo venskej 
republiky.

Článok 12
Výluky z poistenia

(1)  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 pois teného:

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

–  na potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo tero
ristickej 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 usku točnené proti úrad nému 
predpisu, bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,

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

Článok 13
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 poistné plnenie, najviac 
však o jednu polovicu, ak došlo k poist nej udalosti v súvislosti 
s konaním poisteného, pre ktoré bol uznaný sú dom 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 také hoto 
prípadu to odôvodňujú, poisťovňa zníži poistné plnenie o viac ako 
polovicu.

(4)  Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50% poistné plnenie v prípade, 
ak poistený nenahlási poistnú udalosť bezodkladne, najneskôr 
však do obdobia, kedy druh a rozsah jeho poistnej udalosti je 
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preveriteľný lekárskym vyšetrením, u lekára, ktorého mu určí 
poisťovňa.

(5)  Ak bola dojednaná  poistná suma pre riziko denného odškodného 
za pracovnú neschopnosť vyššia ako stanovujú Obmedzenia na 
pripoisteniach/poisteniach, poisťovňa je oprávnená primerane 
znížiť poistné plnenie do výšky zodpovedajúcej nastaveniam 
uvedeným v Obmedzeniach na pripoisteniach/poisteniach.

(6) Pokiaľ výška poistnej sumy závisí od dosahovaného príjmu pois
teného, poistený aj poistník sú povinní bez zbytočného odkla  du 
písomne poisťovateľovi oznámiť každé zníženie príjmu pois te
ného, pokiaľ jeho príjem klesol pod hodnotu, na základe ktorej 
bola stanovená poistná suma. V prípade nedodržania tejto povin
nosti je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.

 
Článok 14

Úprava poistného
(1) Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného 

dojednaného v poistnej zmluve podľa stanovených poistno
matematických zásad, pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú 
splniteľnosť záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných 
technických rezerv podľa osobitného predpisu2. Zmena poist
né ho sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Ak pois
ťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník požadovať 
pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou výškou poist
ného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy.

(2)  Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď doda točná 
kalkulácia poistného, alebo zníženie poistného plnenia v závislosti 
od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo dodatočnej 
kalku lácie poistného, môže poistník poža dovať pokračovanie 
poistenia so zachovaním výšky poistného, ale s primerane zní
ženým poistným plnením.

Článok 15
Doručovanie písomností

(1)  Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i opráv
neným osobám doručujú na poslednú známu adresu bydliska 
(sídla).

(2)  Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa Občian
skeho zákonníka alebo výpoveď poisťovne do dvoch mesiacov od 
uzatvorenia poistenia a iné písomnosti, pova žujú 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 16
Spôsob vybavovania sťažností

(1)  Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v sú
vislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v písomnej 
forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla pois
ťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa.

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

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

2	 	Zákon	č.	8/2008	Z.z.	o	poisťovníctve	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	v	znení	neskorších	predpisov

(4)  Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zby
točného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak 
sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ 
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťa
žo vateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne 
neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné vyba
vovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

(5)  Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa 
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťaž
nosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchá
dzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upove
domený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ 
informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

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

(7) Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca 
sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchá dza
júcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

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

Článok 17
Záverečné ustanovenia

(1)  Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poist 
níkom, alebo poisťovňou, budú vyplatené v mene plat nej 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 zmlu  vy, 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 sťažo vateľovi 
v zákonom stanovených lehotách.

(5)  Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
(6) Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené na zasadnutí 

predstavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom 01. 01. 2015 a spolu s dojednaniami v poist nej zmluve sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(7)  Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotknutých 
osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v rozsahu 
uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
so znením ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osob
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z.z.
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OPP č. 835

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 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, resp. 
všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové 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 vplyvov na tkanivá a orgány pomocou 
chirurgických nástrojov; endoskopicky alebo otvoreným spôso bom. 
Chirurgickým zákrokom v zmysle týchto poistných podmienok nie je 
akákoľvek rana chirurgicky ošetrená a chirurgické odstrá nenie 
pigmentového névusu, verucy a hemangiomu akéhokoľvek druhu 
a pôvodu, a taktiež ani odstránenie metličkových varixov.
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. neoča ká
vaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych von
kajších teplôt, plynov, pár, žiarení a jedov (s výnimkou mikro biálnych 
jedov a imunotoxických látok).
Choroba alebo ochorenie je stav organizmu vznikajúci pôsobením 
vonkajších alebo vnútorných faktorov narúšajúcich jeho správne 
fungovanie a rovnováhu.
Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach – písomný dokument 
stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie/
poistenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke 
www.kooperativa.sk. Obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach 
môže poisťovňa doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce 
obmedzenia na pripoisteniach/poisteniach platné v čase uzatvorenia 
poistnej zmluvy.

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 pri
poistenia. Pre chirurgický zákrok v prípade úrazu začína 
ochran ná 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 ta kých 
prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k chirurgickému zákro ku, sa stal 
po uplynutí nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zapla
tenia prvého poistného poistníkom. Počas týchto ochranných 
lehôt nevzniká nárok na poistné plnenie.

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

Článok 3
Poistné plnenie

(1) Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, 
choroby alebo tehotenstva alebo následkom úrazu, choroby 
alebo tehotenstva, ktoré boli po prvýkrát diag nos tikované po 
dátume začiatku tohto pripoistenia, poisťovňa vypla tí poistné 
plnenie pre prípad chirurgického zákroku. Pois tenie sa 
nevzťahuje na tie zdravotné problémy (úraz, choroba, tehotenstvo) 
a ani ich následky, o ktorých poistený vedel, a pre ktoré bol pred 
začiatkom poistenia vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo v sú vis
losti s predmetnými zdravotnými problémami v čase pred 
vstupom do poistenia poskytnuté lekárske pora denstvo. 

(2) Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento zodpo
vedajúce tomuto zákroku podľa Tabuľky oceňovania chirur
gických 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 zákro
kov z toho istého dôvodu, a to kvôli rovnakej diagnóze alebo 
súvisiacim diagnózam, bude poistenému vyplatené plnenie 
maximálne do výšky 100 % poistnej sumy určenej v poistnej 
zmluve.

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

(6)  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 pri
poistenie 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 pois

tenia alebo 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 pois
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tenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak. Pri pois
teniach, kde bolo poistné zaplatené jednorazovo, je koniec 
pripoistenia zhodný s koncom životného poistenia, ak nebol 
stanovený koniec pripoistenia inak.

(4)  Pripoistenie zaniká:
a)   podľa  ustanovení  § 800 až § 802a Občianskeho zákon

níka, 
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, a  to 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 pois te ného, 
ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom 
sa pripoistenie začína, resp. mení výška poist ného 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 poist
ného 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 opráv nená 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, po
vsta ní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách a na tero ristickej 
akcii,

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

b) pri pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom seba po
škodení,

c) zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekár
skeho 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 (kozme tická 
a plastická chirurgia),

g) dlhodobým pôsobením jadrového žiarenia, následkom 
jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,

h)  pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úrad  né 
povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úrad nému 
predpisu, alebo bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,

i)  pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzduš
ný mi, vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami ale bo 
pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning),

j)  v dôsledku telesného poranenia alebo choroby exis tu júcich 
pred uzavretím poistnej zmluvy a v dôsledku teles ných pora
není  alebo chorôb, ktoré s týmito telesnými po  ra neniami 
a ochoreniami súvisia, 

k) preventívne zákro ky, zákroky na vlastné vyžiadanie, bez 
indikácie leká rom.

(3) Poisťovňa je oprávnená znížiť až o 50% poistné plnenie v prípade, 
ak poistený nenahlási poistnú udalosť  bezodkladne, najneskôr 
však do obdobia,  kedy druh a rozsah jeho poistnej udalosti je 
pre  veriteľný lekárskym vyšetrením, u lekára, ktorého mu určí 
poisťovňa.

Článok 7
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného, 

poistníka
(1) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvý

šením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdra
votný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od 
zdra votníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj pre
hliadkou 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)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistený podpísaním návrhu poistnej zmluvy 
dáva poisťovni súhlas, aby jeho osobné údaje, získané v sú
vislosti s jeho zdravotným stavom, spracovávala v rámci svojej 
činnosti v pois ťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie 
výkonu práv a plne nie povinností vyplývajúcich z predmetnej 
zmluvy. Poistený  udeľuje poisťovni  podpisom návrhu poistnej 
zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytla do 
iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy, pri poradenskej 
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom pod
nikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto subjektov.

(3)  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z.z. poistník, ak je iný ako poistená osoba pod pí sa 
ním návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovni súhlas, aby jeho osob
 né údaje, získané v súvislosti s jeho zdravotným stavom, spra co
vávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú 
pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povin ností vyplývajúcich 
z predmetnej zmluvy. Poistník udeľuje pois ťovni  podpisom návr
 hu poistnej zmluvy súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa po
skyt la do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povin ností z poistnej zmluvy, pri pora den
skej činnosti v oblasti pois ťovníctva, ako aj ostatným sub jektom 
podnikajúcim v oblasti poisťovníctva a združeniam týchto 
subjektov. 
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(4) Poisťovňa má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvi
dáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať pod kla dy 
rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

(5)  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.

(6)  Poistený alebo 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.

(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 poistné plnenie, je 
povinný poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej uda losti 
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.

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

Článok 8
Úprava poistného

(1) Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného 
dojednaného v poistnej zmluve podľa stanovených poistno
matematických zásad, pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú 
splniteľnosť záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných 
technických rezerv podľa osobitného predpisu1. Zmena poist
ného sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Ak pois
ťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník po ža dovať 
pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou výškou 
poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy.  

(2)  Ak sa dohodne jednorazové poistné, vykoná sa buď dodatočná 
kalkulácia poistného, alebo zníženie poistného plnenia v zá vis
losti od tejto kalkulácie. Ak poisťovňa využije svoje právo 
dodatočnej kalkulácie poistného, môže poistník požadovať 
pokra čovanie poistenia so zachovaním výšky poistného, ale 
s pri merane 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 poist
ného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a usta no ve ní 
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.

Článok 10
Spôsob vybavovania sťažností

(1)  Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa 
v súvislosti s poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná 
v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu 

1 Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto pois
ťovateľa.

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

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

(4)  Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez 
zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. 
Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ 
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

(5) Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažo vateľa 
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa pred
chádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bez odkladne 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vyba venú, ak bol sťa
žovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

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

(7) Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca 
sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchá
dzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

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

Článok 11
Záverečné ustanovenia

(1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poist níkom, 
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 sťažo vateľovi 
v zákonom stanovených lehotách.

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

stavenstva poisťovne a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
01. 01. 2015 a spolu so všeobecnými poistnými podmienkami 
pre príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

(5) Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dot
knutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva 
v rozsahu uvedenom v z. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve  a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so znením ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
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Popis chirurgického Poistné plnenie vyjadrené  
zákroku 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 anestézii) 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 pažeráka s náhradou 80
– pažerák – použitie endoskopu, vrátane gastrofibroskopie  
 pažeráka, žalúdka, dvanástnika, endoskopie  
 pri ochorení žlčových ciest (ERCP) 10

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

HRUDNÍK:
– hrudník – kompletná thorakoplastika  
 (otvorenie hrudného koša) 50
– hrudník – odstránenie pľúc (pneumonektómia) 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 (apendektómia) 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

 TABUĽKA OCEŇOVANIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV
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Popis chirurgického Poistné plnenie vyjadrené  
zákroku ako maximálne percento 
    z poistnej sumy

– močový a pohlavný trakt – prostata – transuretrálna resekcia 25
– močový a pohlavný trakt – odstránenie semenníka  
 alebo nadsemenníka 25
– močový a pohlavný trakt – hydrokéla alebo varikokéla, 
  fimóza 10
– močový a pohlavný trakt odstránenie fibroidných nádorov  
 bez otvorenia brušnej dutiny, laparoskopicky 20
– odstránenie mimomaternicového tehotenstva 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, odber vajíčok  
  otvoreným spôsobom alebo laparoskopicky,  
  endometrióza riešená laparoskopicky,  
  chromopertubácia vaječníkov 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 – prst alebo palec, 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

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

– 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, operácia haluxu 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
– sutura Achillovej šľachy 15
– kĺby a vykĺbenia – zákroky s operáciou ramena, lakťa,  
 zápästia alebo členka 15
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Popis chirurgického Poistné plnenie vyjadrené  
zákroku ako maximálne percento 
    z poistnej sumy

– 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
– varixy vo varikokéle 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 bubienka, hydrokély,  
 kĺbov a mäkkých tkanív 5

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

– 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 malígnych nádorov  
 okrem nádorov na sliznici, koži, na podkožnom tkanive 50
– nádory – chirurgické odstránenie malígnych nádorov  
 na sliznici, koži a podkožnom tkanive 15
– nádory – chirurgické odstránenie pilonidálnych dutín  
 alebo cýst 25
– nádory – chirurgické odstránenie benígnych nádorov  
 semenníkov alebo prsníkov 20
– nádory – chirurgické odstránenie ganglionu 5
– nádory – chirurgické odstránenie benígnych nádorov  
 (jedného alebo viacerých okrem vyššie spomenutých) 10

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