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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	
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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.


