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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE DLŽNÍKA ÚVERU 
PRE PRÍPAD DOČASNEJ PRÁCENESCHOPNOSTI

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

VPP č. 861

Článok 1
Základné pojmy

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 585 441, registrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke č. 79/B.

Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu
a je povinná platiť poistné.

Poistený (poistenec) – osoba (dlžník úveru), na ktorej život alebo
zdravie sa poistenie vzťahuje.

Návrh poistnej zmluvy – návrh klienta na uzavretie poistnej zmluvy na
predtlačenom tlačive, 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 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.

Plná a trvalá 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 a trvalú invaliditu poisteného bude považovať
skutočnosť, že poistenému bolo vystavené rozhodnutie príslušného
orgánu o priznaní plného invalidného dôchodku s uvedením dňa
nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti. 

Poistná udalosť - náhodná udalosť dojednaná v poistnej zmluve, 
s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.

Poistné plnenie - dohodnutá suma alebo dôchodok, ktoré je poisťovňa
povinná poskytnúť v prípade poistnej udalosti.

Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo, aby
jej bolo vyplatené poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

Rizikové poistenie - poistenie s bežným platením počas celej poistnej
doby, u ktorého sa poistné riziko v priebehu poistnej doby významne
nemení a poistná udalosť môže alebo nemusí vzniknúť (napr. dočasné
poistenie pre prípad smrti, poistenie prácenechopnosti alebo invalidity,
poistenie straty zamestnania). Celé poistné sa v poistných rokoch
spotrebuje na výplatu poistných plnení vzniknutých poistných udalostí.

Čakacia doba na plnenie za dočasnú práceneschopnosť - 
v poistnej zmluve dohodnutá súvislá doba práceneschopnosti
poisteného, ktorá musí uplynúť, aby vznikol nárok na plnenie za
nasledujúce obdobie tejto práceneschopnosti. Za práceneschopnosť
počas čakacej doby poisťovňa neposkytuje plnenie.

Úverová zmluva – zmluva o splátkovom úvere alebo zmluva o hypo-
tekárnom úvere alebo zmluva o kontokorentnom úvere uzavretá medzi
bankou a poisteným, na ktorú sa vzťahuje poistenie schopnosti splácať
úver podľa poistnej zmluvy. 

Úver – finančné prostriedky, ktoré poskytla banka poistenému na
základe úverovej zmluvy.

Banka – poskytovateľ úveru, resp. inej finančnej služby.

Dlžník – fyzická osoba, s ktorou banka uzatvorila úverovú zmluvu, 
a ktorá je zároveň poisteným.

Článok 2
Predmet poistenia

(1) Poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti
slúži v rámci neživotného poistenia na zabezpečenie splátok úveru
poskytovateľovi úveru, resp. inej finančnej služby, v prípade
dojednanej poistnej udalosti, ktorá sa stane poistenému v dobe
trvania poistenia.

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

Článok 3
Uzavretie poistnej zmluvy

(1) Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je
uzavretá okamihom, keď je návrh poistnej zmluvy podpísaný
poslednou zo zmluvných strán alebo dňom doručenia oznámenia 
o prijatí návrhu navrhovateľovi. 

(2) Poisťovňa vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie 
o uzavretí poistnej zmluvy. 

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

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

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

(6) Poisťovňa je oprávnená v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením
poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdravotný stav
poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych
zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom,
ktorého mu sama určí. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy poistený
súhlasí, aby poisťovňa podľa potreby zisťovala jeho zdravotný stav 
a oprávňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho
bude ošetrovať, aby poskytol poisťovni informácie o jeho
zdravotnom stave.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
Slovenská republika
IČO: 00 585 441, IČ DPH: SK2020527300
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 79/B



2

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

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

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

(10) V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia zmluvy môže poisťovňa 
i poistník vypovedať poistenie bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je osemdňová a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej
doručení druhej zmluvnej strane. Poisťovňa má právo na pomernú
časť poistného.

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

Článok 4
Skúmanie poistného rizika

(1) Poistník a poistený sú povinní predložiť poisťovni požadované
podklady pre skúmanie poistného rizika najneskôr v lehote 40 dní
od momentu podpisu návrhu, resp. poistnej zmluvy poistníkom, ak
sa zmluvné strany nedohodli inak. 

(2) Ak poisťovňa neobdrží všetky podklady potrebné pre preskúmanie
rizík, spojených s uzatvorením poistnej zmluvy v lehote dohodnutej 
v bode 1 tohto článku, márne uplynutie posledného dňa tejto lehoty
sa považuje za odstúpenie od poistnej zmluvy zo strany poistníka.
Poistník má právo na nespotrebované poistné, znížené o náklady
spojené s uzatváraním poistnej zmluvy. 

(3) Poisťovňa je na základe údajov obsiahnutých v návrhu, resp. v poist-
nej zmluve, z podkladov predložených klientom, resp. poistníkom 
v zmysle bodu 1 tohto článku alebo z údajov zistených v súlade so
zákonom oprávnená bez udania dôvodu vypovedať poistnú zmluvu
do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, a to vo výpovednej lehote,
ktorá je osemdňová a uplynutím ktorej poistenie zanikne.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

(4) Po vypovedaní poistenia poisťovňou podľa bodu 3 tohto článku
môže poisťovňa prehodnotiť všetky okolnosti súvisiace so skúma-
ním poistného rizika a na základe toho predložiť poistníkovi nový
návrh. V takomto prípade musí byť návrh, opatrený podpisom poist-
níka, doručený poisťovni v lehote 40 dní od momentu odoslania
návrhu poisťovňou poistníkovi, inak sa má za to, že poistník odmietol
uzatvoriť novú poistnú zmluvu, ak sa zmluvné strany v konkrétnom
prípade nedohodnú inak. Najneskôr s predložením nového návrhu
poistníkovi je poisťovňa povinná poistníkovi zaslať výpoveď pôvod-
nej poistnej zmluvy podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
V dôsledku výpovede pôvodnej poistnej zmluvy vzniká poistníkovi
nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného zníženého o ná-
klady spojené s uzatváraním poistnej zmluvy. V súvislosti s uzatvo-
rením novej poistnej zmluvy vzniká poisťovni nárok na zaplatenie
prvého poistného. Poisťovňa je oprávnená započítať pohľadávku
poistníka na vrátenie nespotrebovaného poistného z pôvodnej
poistnej zmluvy zníženého o náklady spojené s uzatváraním
pôvodnej poistnej zmluvy s pohľadávkou poisťovne na zaplatenie
prvého poistného z novej poistnej zmluvy.

Článok 5
Vznik, zánik a zmena poistenia

(1) Poistenie začína o nultej hodine dňa dojednaného ako začiatok
poistenia. Začiatok poistenia je prvý deň nasledujúceho mesiaca po
uzavretí poistnej zmluvy, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak. 

(2) Poistenie končí najneskôr uplynutím stanoveného počtu rokov
(mesiacov) v deň dojednaný ako koniec poistenia. Koniec poistenia
sa stanoví na nultú hodinu 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala skutočnosť majúca za
následok koniec poistenia, pokiaľ nie je stanovené v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie dlžníka úveru pre prípad
dočasnej práceneschopnosti inak.

(3) Poistenie zaniká:

a) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov od uza-
vretia poistenia bez udania dôvodu, 

b) po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poistenia výpoveďou pois-
tenia za bežne platené poistné poistníkom 6 týždňov pred
skončením poistného obdobia,

c) po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poistenia výpoveďou
poistenia za jednorazové poistné poistníkom so 6–týždňovou
lehotou, ktorá začína plynúť od dátumu doručenia výpovede
poistníka,

d) odmietnutím plnenia poisťovňou,
e) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy,
f) uplynutím poistnej doby,
g) úmrtím poisteného,
h) plnou a trvalou invaliditou poisteného,
i) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
j) nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym

zákonníkom,
k) splatením úveru pred stanoveným termínom, ak v poistnej

zmluve nie je dohodnuté inak,
l) dňom postúpenia pohľadávky banky z úveru, na ktorý sa pois-

tenie vzťahuje.

Poistenie zanikne v dôsledku tej skutočnosti, ktorá sa stane ako prvá.

(4) Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

(5) Poistník a poisťovňa sa môžu dohodnúť na zmene už dojednaného
poistenia, napr. v prípade zmeny výšky úveru, doby splácania úveru
alebo v prípade inej skutočnosti, pričom poisťovňa je povinná plniť
zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od
účinnosti tejto dohody. Dohoda o zmene poistenia musí mať
písomnú formu.

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

(7) Poistník je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky
zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (vrátane prípadnej zmeny
splátkového kalendára úveru), zvýšenie rizika pri zmene povolania či
mimopracovnej činnosti.

Článok 6
Poistné, platenie poistného

(1) Výška poistného sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou
pre jednotlivé druhy poistení podľa kalkulačných zásad (napr. v zá-
vislosti na vstupnom veku, pohlaví, dobe poistenia, dobe platenia 
a pod.) a je uvedená v poistnej zmluve.

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

(3) Poistné môže byť platené jednorazovo alebo bežne za poistné
obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.

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

(5) Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň
príslušného poistného obdobia.

(6) Poistné za všetky poistenia sa platia spolu. 
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Článok 7
Dôsledky neplatenia poistného

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

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

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

(4) Poisťovňa má právo znížiť plnenie o sumu dlžného poistného.

Článok 8
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 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) Za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle týchto poistných
podmienok sa považuje stav, kedy poistený z dôvodu choroby alebo
úrazu a na základe lekárskeho rozhodnutia nemôže vykonávať a ani
nevykonáva svoje zamestnanie alebo svoju zárobkovú činnosť, tiež
nevykonáva riadiacu či kontrolnú činnosť, a to ani počas obme-
dzenej časti dňa.

(3) Poistenie sa nevzťahuje na tie vážne ochorenia ani následky úrazu,
o ktorých poistený vedel a kvôli ktorým mu bolo v období jedného
roka pred začiatkom poistenia poskytnuté lekárske poradenstvo,
vyšetrenie alebo lekárske ošetrenie. Toto obmedzenie platí len
vtedy, ak poistná udalosť nastala do dvoch rokov od začiatku
poistenia v príčinnej súvislosti s takýmto ochorením alebo násled-
kom úrazu. Vážne ochorenia sú napr. ochorenia srdca a krvného
obehu, chrbtice a kĺbov, zažívacích orgánov, rakovina, HIV / AIDS,
psychické choroby, chronické ochorenia.

(4) Poistenie sa nevzťahuje na práceneschopnosť, ktorej príčinou sú:

a) choroba alebo úraz vzniknuté pri páchaní úmyselného trestného
činu alebo pri pokuse oň,

b) choroba alebo následok úrazu vzniknuté v súvislosti s požívaním
alebo požitím alkoholických nápojov, návykových látok alebo
vysokých dávok liekov bez súhlasu lekára,

c) úmyselné sebapoškodenie, pokus o samovraždu alebo úmy-
selné spôsobenie choroby,

d) vyšetrenia, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osobnom
záujme poisteného, ktoré nemajú liečebný účel alebo sú
vykonané za účelom kozmetickej korekcie, 

e) choroba alebo úraz vzniknuté v príčinnej súvislosti s profesio-
nálnym vykonávaním športu,

f) doliečovací, rehabilitačný, rekondičný, klimaticko-roburačný
pobyt,

g) kúpeľná liečba,

h) tehotenstvo alebo pôrod, ako aj umelé prerušenie tehotenstva 
a potrat, ak tieto neboli dôsledkom závažných zdravotných
dôvodov,

i) liečenie závislostí, vrátane odvykacích kúr.

(5) Pre určenie dátumu vzniku a dátumu zániku dočasnej prácene-
schopnosti sú rozhodujúce dátum vzniku a dátum skončenia
pracovnej neschopnosti uvedené v potvrdení o pracovnej
neschopnosti vystavenom lekárom.

(6) Dĺžka pracovnej neschopnosti musí zodpovedať rozsahu a povahe
ochorenia alebo úrazu.

(7) 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.

(8) Pri vzniku viacerých poistných udalostí v rovnakom časovom období
poisťovňa poskytne poistné plnenie len za jednu poistnú udalosť.

Článok 9
Poistné plnenie

(1) Z poistenia pre prípad dočasnej práceneschopnosti je poisťovňa
povinná v prípade poistnej udalosti vyplácať poskytovateľovi úveru
poistné plnenie vo forme mesačného dôchodku za prácene-
schopnosť, ktoré zodpovedá dojednaniam v poistnej zmluve,
príslušným ustanoveniam Osobitných poistných podmienok pre
poistenie dlžníka úveru pre prípad práceneschopnosti a týmto
Všeobecným poistným podmienkam.

(2) Dôchodok za práceneschopnosť vypláca poisťovňa po uplynutí
čakacej doby, dojednanej v poistnej zmluve, počas trvania
nepretržitej práceneschopnosti, najdlhšie však za dobu 12 me-
siacov, ak v poistnej zmluve alebo v Osobitných poistných pod-
mienkach pre poistenie dlžníka úveru pre prípad prácene-
schopnosti nebolo dohodnuté inak. Nárok na poistné plnenie
zaniká smrťou poisteného, uplynutím dojednanej doby poistenia
alebo zánikom poistenia. Nárok na poistné plnenie je najdlhšie do
výročného dňa začiatku poistenia, v ktorom poistený dovŕši vek 65
rokov, ak nebolo v poistnej zmluve alebo v Osobitných poistných
podmienkach pre poistenie dlžníka úveru pre prípad prácene-
schopnosti osobitne dojednané inak.

(3) Nárok na prvý mesačný dôchodok za práceneschopnosť vznikne
vtedy, ak práceneschopnosť trvá nasledujúci deň po skončení
čakacej doby. 

(4) Nárok na dôchodok za práceneschopnosť v nasledujúcich
mesiacoch vznikne v tom prípade, ak práceneschopnosť trvá v na-
sledujúcich dňoch, ktoré sa číslom zhodujú s dňom, ku ktorému bol
poskytnutý prvý dôchodok. Ak takýto deň v mesiaci nie je, poskytne
sa plnenie, ak nárok na plnenie trval v dni s najbližším nižším
dátumom.

(5) Poistné plnenie je splatné do 15 dní od skončenia vyšetrovania
poisťovne, ktoré bolo potrebné na zistenie rozsahu plniť. Vyšetro-
vanie musí byť vykonané bez zbytočného odkladu. 

(6) V prípade dočasnej práceneschopnosti je poistený povinný pois-
ťovni predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o pracovnej ne-
schopnosti a jej trvaní na tlačive poisťovne a potvrdenie poskyto-
vateľa úveru o výške, periodicite splátok podľa úverovej zmluvy 
a s uvedením účtu, v prospech ktorého má byť poistné plnenie
vyplatené.

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

Článok 10
Povinnosti poisteného

(1) Poistený je povinný:

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

b) bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa
vzniku nároku na poistné plnenie (t. j. po uplynutí čakacej doby),
oznámiť a poisťovni preukázať vznik a trvanie práceneschopnosti
(aj prostredníctvom tretej osoby) predložením potvrdenia
práceneschopnosti na tlačive poisťovne, ako aj potvrdenie
poskytovateľa úveru o výške, periodicite splátok podľa úverovej
zmluvy a s uvedením účtu, v prospech ktorého má byť poistné
plnenie vyplatené, ak tieto údaje neobdrží poisťovňa priamo od
poskytovateľa úveru,

c) každý mesiac preukázať poisťovni trvanie práceneschopnosti na
tlačive poisťovne (aj prostredníctvom tretej osoby), ak nie je
dohodnuté inak,
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d) bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po skončení
práceneschopnosti oznámiť poisťovni ukončenie prácene-
schopnosti na tlačive poisťovne,

e) oznámiť poisťovni miesto, resp. zmenu miesta, na ktorom sa
poistený počas práceneschopnosti zdržuje,

f) dodržiavať liečebný režim a starať sa o znovunadobudnutie
práceschopnosti,

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

h) poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovne
všetky informácie potrebné na zistenie poistnej udalosti 
a určenie rozsahu poistného plnenia a spolupracovať na ich
získaní.

(2) Náklady na vyhotovenie potvrdení o vzniku, trvaní a ukončení
práceneschopnosti znáša poistený. Náklady na lekárske vyšetrenie
požadované poisťovňou znáša poisťovňa.

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

Článok 11
Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Európy,
pričom na území mimo Slovenskej republiky len v tom prípade, ak išlo 
o úraz, náhle ochorenie alebo chorobu, ktoré si vyžiadali ústavnú
zdravotnú starostlivosť. Na uznanie pracovnej neschopnosti sa aj v týchto
prípadoch aplikuje postup ustanovený príslušnými platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Článok 12
Výluky z poistenia

Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovňa nie je
povinná plniť za poistné udalosti, ktoré vznikli:

a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného:

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

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

b) pri pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom sebapoškodení, 

c) pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné povo-
lenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úradnému predpisu, bez
vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,

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

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

Článok 14
Doručovanie písomností

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

(2) Písomnosti doručované poštou, ktoré sú adresované poisťovni, sa
považujú za doručené okamihom ich obdržania adresátom. Písom-
nosti doručované poštou, ktoré odosiela poisťovňa, sa považujú za
doručené adresátovi:

- v tuzemsku na piaty deň po ich odoslaní poisťovňou,

- v cudzine na siedmy deň po ich odoslaní poisťovňou.

Článok 15
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 nasle-
dujúceho mesiaca po oboznámení poistníka s touto skutočnosťou.
Ak poisťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník
požadovať pokračovanie poistenia so zachovaním výšky poistného,
ale s primerane zníženým poistným plnením.

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

Článok 16
Odkupná hodnota

Poistenie nemá odkupnú hodnotu.

Článok 17
Podiely na prebytkoch poistného

Z poistenia sa poistným zmluvám nepripisujú žiadne podiely na
prebytkoch poistného alebo výnosoch poisťovne.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

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

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

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

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

(5) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.

(6) Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
1.9.2004, platia pre poistné zmluvy uzavreté od 1.9.2004 a sú
spolu s Osobitnými poistnými podmienkami a dojednaniami 
v poistnej zmluve neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
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