OPP č. 890

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE SMRŤ AKÁKOĽVEK
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.
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 vznikne
už uzavretím zmluvy alebo neskôr, resp. pri dodatočnom
uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia,
pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti tejto
zmeny v poistnej zmluve.

(3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je
zhodný s dátumom konca platenia poistného životného
poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
(4) Pripoistenie zaniká:
a) dátumom poistnej udalosti podľa článku 5, ods. 1 týchto
OPP,
b) zánikom životného poistenia,
c) výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovňou
v lehotách stanovených Občianskym zákonníkom,
d) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
e) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
f) dožitím poisteného,
g) redukciou životného poistenia,
h) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
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 pripois
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 poistený
narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.
(3) Ak na poistnej zmluve vznikne právo na oslobodenie od
platenia poistného zo životného poistenia, ku ktorému bolo
dojednané v tej istej zmluve i pripoistenie 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
chodkové 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
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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 5
Poistná udalosť
(1) Poistnou udalosťou v zmysle týchto osobitných poistných
podmienok pre pripoistenie smrti akejkoľvek je smrť pois
teného počas dojednanej poistnej doby a počas platnosti
tohto pripoistenia. Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré
vzniknú počas trvania poistenia na území Slovenskej republiky
i mimo neho, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
(2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom
poistený zomrel.
Článok 6
Poistné plnenie
(1) Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby pripois
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.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Článok 7
Obmedzenia poistného plnenia
Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpo
vede, alebo v dôsledku nesprávne, alebo neúplne uvedených
údajov v poistnej zmluve stanovené nesprávne technické
parametre poistenia, resp. pripoistenia (poistné, doba pois
tenia, riziková skupina a pod.), je poisťovňa oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť.
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 súdom za
vinného trestným činom, resp. s konaním, ktorým inému
spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo inú osobu
nabádal k trestnému činu.
Ak bolo konanie podľa odseku 2 úmyselné a okolnosti také
hoto prípadu to odôvodňujú, poisťovňa zníži poistné plnenie
o viac ako polovicu.
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.
Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do
piatich rokov od začiatku poistenia alebo účinnosti zvýšenia
poistného krytia na žiadosť poistníka, poisťovňa neposkytne
poistné plnenie.
Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví
poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky poistného
plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo
nepriamej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými
udalosťami.

Článok 8
Výluky
(1) Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ktorá nebola
spôsobená výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku
poistenia do vydania poistky, ktorým poisťovňa ukončila
oceňovanie rizík, vyplývajúcich zo zdravotného stavu, povo
lania a mimopracovnej činnosti poisteného, najdlhšie 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 nemali
úradné povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti
úradnému predpisu, bez vedomia či proti vôli držiteľa
lietadla,
– pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so
vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými pro
striedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch
a plavbách k nim (tréning).
(3) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na
poistné 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 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 poist
nej udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou formou
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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
Občianskeho zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu pre
chádza zodpovednosť za škodu na zákonného zástupcu
maloletého.

(1)

(2)

(3)

(4)

Článok 10
Práva a povinnosti poisťovne, poisteného,
poistníka
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 (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.
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.
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 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.
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 preukázať,
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.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Článok 12
Záverečné ustanovenia
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.
Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je
povinná prijať každá organizačná jednotka poisťovne. Písomný
výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa
sťažovateľovi v zákonom stanovených lehotách.
Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
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.
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 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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