
ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE IŽP5 OBCHODNÝ 
NÁZOV: FUTURA INVEST_02

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Poistník a poistený
Poistníkom musí byť plnoletá osoba. 
Poisteným môže byť fyzická osoba, ktorej vstupný vek je od 0 do 65 rokov.
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného. Ak poistený zomrie počas doby 
poistenia dojednanej pre dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti, po-
isťovňa v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné ži-
votné poistenie vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávnenej osobe (osobám).
Smrťou hlavnej poistenej osoby poistenie spolu so všetkými dojednanými 
pripoisteniami zaniká.
V prípade dožitia sa konca poistnej doby (ak je poistenie uzavreté na dobu 
určitú) poisťovňa vyplatí poistenej osobe aktuálnu hodnotu účtu.
Poistné plnenie poisťovne
1) V poistnej zmluve sa dojednáva poistná suma pre prípad smrti vo výške  
 700 EUR.
2) Poisťovňa v prípade úmrtia hlavnej poistenej osoby vyplatí v súlade so  
 Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie  
 (ďalej len VPP) oprávnenej osobe (osobám) poistnú sumu pre prípad  
 smrti vo výške 700 EUR + aktuálnu hodnotu účtu ku dňu vzniku poistnej  
 udalosti. Smrťou hlavnej poistenej osoby poistenie zaniká.
3) V prípade úrazovej smrti počas voľnočasových aktivít bude navyše  
 vyplatené plnenie zodpovedajúce 10 -násobku aktuálneho ročného  
 poistného pre investičné poistenie. Pod voľnočasovými aktivitami sa  
 rozumejú špeciálne činnosti jednotlivca vykonávané mimo výkonu  
 povolania a činnosti v záujmových, spoločenských a politických organi- 
 záciách.
V prípade, že sa po vykonaní čiastočného odkupu zvýši riziko poisťovne spo-
jené s poistením, poisťovňa má právo vykonať zníženie minimálnej poistnej 
sumy o čiastku nepresahujúcu výšku čiastočného odkupu. Plnenie poisťovne 
sa uskutoční v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné 
životné poistenie.
Poistná doba 
Poistenie sa uzatvára na poistnú dobu najmenej 20 rokov, maximálne však do 
85. roku života poisteného alebo na dobu neurčitú.
Poistné
Toto poistenie sa uzatvára za bežne platené poistné. Zaplatené bežné poistné 
sa pripíše na účet poistníka v súlade so Všeobecnými poistnými podmienka-
mi pre investičné životné poistenie. Z účtu poistníka sa ku dňu začiatku po-
istenia a potom vždy k mesačnému predelu poistenia odpočítavajú mesačné 
poplatky v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné 
životné poistenie a aktuálneho sadzobníka. Odpočítavanie poplatkov má za 
následok zníženie počtu podielových jednotiek z účtu poistníka.
Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity poisteného
Poistník nemá nárok na oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite 
poisteného, ak nie je dojednané v tejto poistnej zmluve pripoistenie oslobo-
denia od platenia v prípade plnej invalidity poisteného.
Prechod poistenia do stavu bez platenia poistného 
1) Ak od začiatku poistenia uplynuli dva roky, poistník môže požiadať  
 písomne poisťovňu o prechod poistenia do stavu bez platenia poistného.
2) Minimálna výška účtu poistníka po prechode do stavu bez platenia  
 poistného je 250 EUR.
3) V stave bez platenia poistného sa naďalej poisťovňou uplatňujú poplatky  
 za krytie rizika smrti v plnej výške a správne poplatky. Uplatňovanie  
 poplatkov má za následok znižovanie počtu podielových jednotiek  
 a teda môže mať za následok znižovanie hodnoty účtu.
4) Ak hodnota účtu nedosahuje takú hodnotu, aby pokryla poplatky za  

 krytie rizika smrti v plnej výške a správne poplatky, poistenie zaniká bez  
 náhrady.
5) Prechodom do stavu bez platenia poistného zanikajú všetky pri- 
 poistenia.
Odkup, čiastočný odkup 
1) Poistník môže písomne požiadať o zánik poistenia s výplatou odkupnej  
 hodnoty. Odkupná hodnota bude vyplatená v zmysle Všeobecných  
 poistných podmienok pre investičné životné poistenie.
2) Čiastočný odkup je možný po uplynutí dvoch rokov trvania poistenia.  
 Čiastočný odkup má za následok zníženie počtu podielových jednotiek  
 na účte poistníka. Minimálna výška hodnoty účtu po čiastočnom odkupe  
 musí byť 250 EUR.
3) V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí poistníkovi počas prvých  
 troch rokov trvania poistnej zmluvy odkupnú hodnotu minimálne vo  
 výške aktuálnej hodnoty aktív, do ktorých poisťovňa investovala, ku dňu  
 ukončenia poistnej zmluvy, zníženej o poistné za krytie rizika dožitia  
 alebo úmrtia počas trvania poistnej zmluvy a zníženej o plnenia, ktoré  
 boli z tohto poistenia už v minulosti poskytnuté poistníkovi.
4) Výška odkupnej hodnoty musí byť v ďalších rokoch trvania poistenia  
 vždy kladná a to nasledovne:
 - 36 až 48 mesiacov – odkup je vo výške 90 % aktuálnej hodnoty  
  poistenia,
 - 49 až 72 mesiacov – odkup je vo výške 92 % aktuálnej hodnoty  
  poistenia,
 - 73 a viac mesiacov – odkup vo výške 95 % aktuálnej hodnoty  
  poistenia,
 - Koniec doby platenia – odkup je vo výške 100% aktuálnej hodnoty  
  poistenia.

MIMORIADNE POISTNÉ

RIZIKOVÁ SKUPINA PRE PRIPOISTENIE ÚRAZU A INVALIDITY

PRIPOISTENIE DENNEJ DÁVKY PRE PRÍPAD DOČASNEJ PRÁCENESCHOPNOSTI

1) Od začiatku poistenia je možnosť kedykoľvek okrem bežne plateného  
 poistného uhradiť aj mimoriadne poistné prostredníctvom produktu  
 „Mimoriadne poistné“. 
2) Mimoriadne poistné  nie je investované do fondov.

Podľa činnosti vykonávanej poisteným:
I. riziková skupina – všetky činnosti nezaradené do II. rizikovej skupiny.
II. riziková skupina – profesionálni športovci (tieto športy: futbal, hokej, 
volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), registrovaní športovci 1. a 2. liga (futbal, 
hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis), iné športy okrem  vymenova-
ných – všetci registrovaní športovci bez ohľadu na to, koľká je to liga; ďalej 
horolezectvo, box, závesné lietanie, paraglajding, rogallo, parašutizmus, jas-
kyniarstvo, potápanie, kaskadérstvo, skialpinizmus, jazda na koni – dostihy, 
bobisti, sánkari, cyklisti (aj horskí), rafting, jazda na koni – rovina, bojové 
umenie (tieto vymenované pod registráciou); práca s výbušninami, práca 
v špeciálnych jednotkách nasadzovaných pri nebezpečných akciách (vojsko, 
polícia), pracovníci horskej služby, potápač, pyrotechnik.
Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni všetky zmeny počas po-
istenia, ktoré majú vplyv na jeho zaradenie do rizikovej skupiny.

Ak je dojednané pripoistenie dennej dávky pre prípad dočasnej prácene-
schopnosti, potom v prípade, ak sa poistený stane práceneschopným po-
čas doby trvania poistenia, najskôr však po uplynutí trojmesačnej ochrannej 
lehoty pre práceneschopnosť od začiatku poistenia a práceneschopnosť trvá 
nepretržite aj po uplynutí 21 -dňovej čakacej doby na poistné plnenie, pois-
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POISTNÉ PLNENIE ZLOMENINY BENEFIT PROGRAM

POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT V NEMOCNICI NA ARO/JIS
PRIPOISTENIE TISÍCNÁSOBNEJ OCHRANY

PRIPOISTENIA

PRIPOISTENIA PRE POISTENÉHO DO 14 ROKOV

POISTNÁ DOBA PRIPOISTENÍ

Ak trvalé následky úrazu, ktorý sa stal poistenej osobe v dobe trvania pois-
tenia, sú podľa tabuľky B v „Zásadách a tabuľkách pre hodnotenie telesných 
poškodení v úrazovom poistení“ spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group platných v čase vzniku úrazu, ocenené aspoň na  
50 %, vyplatí poisťovňa dojednanú poistnú sumu pre tisícnásobnú ochranu. 
Ak je rozsah trvalých následkov nižší ako 50 %, poistné plnenie sa neposky-
tuje. Poistná suma pre tisícnásobnú ochranu sa stanovuje ako tisíc násobok 
ročného poistného uhradeného na toto pripoistenie. Poisťovňa vyplatí dojed-
nanú poistnú sumu pre tisícnásobnú ochranu po ustálení trvalých následkov 
úrazu, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. Ak sa trvalé 
následky úrazu neustálili do troch rokov   odo  dňa  úrazu,  poisťovňa  je  po-
vinná  vyplatiť Poistné  plnenie pre tisícnásobnú ochranu v prípade, že rozsah 
trvalých následkov úrazu ku koncu tejto lehoty je aspoň 50 %. Pri stratových 
poraneniach sa nevyžaduje splnenie jednoročnej lehoty.   

Na jednej poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenia pre hlavnú poiste-
nú osobu a ďalšie 4 osoby v závislosti od vstupného veku, pričom tieto osoby 
musia byť rodinným príslušníkom alebo životným partnerom poistenej osoby.

Pripoistenia pre poisteného do 14 rokov vrátane, s výnimkou Pripoistenia 
onkologických chorôb a Pripoistenia vážnych chorôb dieťaťa, ktoré končia 
vo výročný deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistené dieťa dosiahne 
vek 25 rokov, sa dojednávajú na dobu do 24. roku života poisteného. Po 24. 
roku života poisteného tieto pripoistenia sa automaticky menia na tarifu pre 
dospelú osobu. Za ďalšie poistné obdobie bude nutné uhradiť poistné v novej 
výške. Ak nebude toto poistné uhradené v plnej výške, pripoistenia zaniknú.

1) Poistná doba pripoistení: Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu,  
 Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, Trvalé následky  
 úrazu s progresívnym plnením 500 %, Tisícnásobná ochrana a Čas  
 nevyhnutného liečenia úrazu je zhodná s poistnou dobou základného  
 poistenia.
2) Poistná doba pripoistení: Odškodné za chirurgický zákrok, Oslobodenie  
 od platenia poistného v prípade invalidity, Oslobodenie od platenia  
 poistného v prípade práceneschopnosti, Pripoistenie dennej dávky  
 v prípade dočasnej práceneschopnosti, Denné odškodné za pobyt  
 v nemocnici, Pripoistenie onkologických chorôb, Pripoistenie vážnych  
 chorôb, Invalidita s výplatou poistnej sumy, Invalidita s výplatou dôchod- 
 ku a Invalidita komplet je zhodná s poistnou dobou základného poiste- 
 nia, maximálne však do 65 rokov života poisteného.
3) Poistná doba pripoistení: Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti  
 a Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou  
 poistnou sumou je stanovená v poistnej zmluve, maximálne však  
 v Dočasnom životnom pripoistení pre prípad smrti do 65. roku života  
 poisteného a v Dočasnom životnom pripoistení pre prípad smrti  
 s lineárne klesajúcou poistnou sumou do 85. roku života poisteného.

Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú aj neúplnú utrpenú zlomeninu, 
ktorú utrpel poistený. Nárok na poistné plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny, 
ktoré poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou poistného plnenia za 
tretiu zlomeninu toto pripoistenie zaniká. Pre uvedené pripoistenie platia 
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a in-
validity, platné v čase začiatku poistenia.

Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť a to z dôvodu 
takého pobytu v nemocnici, kedy poistený bol hospitalizovaný na oddelení 
ARO/JIS po dobu minimálne 24 hodín. Výplatou poistného plnenia pripois-
tenie zaniká. Poistné plnenie vo výške 10  Eur/deň pobytu na ARO/JIS za 
druhý  a každý ďalší začatý deň tohto pobytu. Pre uvedené pripoistenie platia 
Osobitné poistné podmienky pre denné odškodné za pobyt v nemocnici, 
platné v čase začiatku poistenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom 01.01.2020 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľ-
nou súčasťou poistnej zmluvy.

ťovňa začne vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme dennej dávky za 
práceneschopnosť od nasledujúceho dňa trvania práceneschopnosti (t.j. od 
22. dňa vrátane). Poistné plnenie sa vypláca najdlhšie do uplynutia 12 me-
siacov od vzniku práceneschopnosti. Ochranná lehota pre práceneschopnosť 
sa nevzťahuje na práceneschopnosť výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal 
v dobe trvania poistenia.


