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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE
DETSKÉ POISTENIE V2 – DUKÁTIK
ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD DOŽITIA
V prípade dožitia poisteného dieťaťa konca poistenia
vyplatí poisťovňa v súlade so Všeobecnými poistnými
podmienkami pre venové a štipendijné poistenie poistnú
sumu pre prípad dožitia a poistenie zanikne.

Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej sumy – pri

predčasnom zrušení poistenia je odlišne od Všeobecných
poistných podmienok pre venové a štipendijné poistenie
nárok na výplatu odkupnej hodnoty po uplynutí a zaplatení
dvoch rokov od začiatku poistenia a za predpokladu, že
rezerva poistenia je kladná. Po smrti poistníka je možné
V prípade plnej invalidity poistníka v zmysle poistenie zrušiť s výplatou odkupnej hodnoty až po dožití sa
Všeobecných poistných podmienok pre venové a 18. roku života poisteného dieťaťa. Redukciou poistnej
štipendijné poistenie pokračuje poistenie za bežné poistné sumy životného poistenia všetky pripoistenia zaniknú.
v plnom rozsahu s oslobodením od ďalšieho platenia
poistného. Oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje PRIPOISTENIE TISÍCNÁSOBNEJ OCHRANY
na hlavné poistenie, na všetky dojednané pripoistenia Ak trvalé následky úrazu, ktorý sa stal poistenej osobe
dieťaťa a na pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v dobe trvania poistenia, sú podľa tabuľky B v „Zásadách
v prípade plnej invalidity alebo smrti druhej dospelej a tabuľkách pre hodnotenie telesných poškodení
poistenej osoby, pokiaľ bolo dojednané. Nárok na v úrazovom
poistení“
spoločnosti
KOOPERATIVA
oslobodenie od platenia poistného je len v prípade, ak bol poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group platných v čase
poistníkovi, najskôr však po uplynutí dvojročnej ochrannej vzniku úrazu, ocenené aspoň na 50 %, vyplatí poisťovňa
lehoty pre oslobodenie od platenia poistného od uzavretia dojednanú poistnú sumu pre tisícnásobnú ochranu. Ak je
poistenia (resp. zvýšenia poistného krytia), priznaný plný rozsah trvalých následkov nižší ako 50 %, poistné plnenie
invalidný dôchodok zo sociálneho zabezpečenia. Splnenie sa neposkytuje. Poistná suma pre tisícnásobnú ochranu sa
podmienky dvoch rokov sa nevyžaduje, ak plná invalidita stanovuje ako tisíc násobok ročného poistného uhradeného
vznikla výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal v dobe na toto pripoistenie. Poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú
platenia poistného. Ak boli k životnému poisteniu sumu pre tisícnásobnú ochranu po ustálení trvalých
dojednané i úrazové pripoistenia dospelých osôb, tieto následkov úrazu, najskôr však po uplynutí jedného roka odo
pripoistenia dňom oslobodenia od platenia poistného dňa úrazu. Ak sa trvalé následky úrazu neustálili do troch
zanikajú.
rokov odo dňa úrazu, poisťovňa je povinná vyplatiť poistné
plnenie pre tisícnásobnú ochranu v prípade, že rozsah
V prípade smrti poistníka v dobe trvania poistenia trvalých následkov úrazu ku koncu tejto lehoty je aspoň
poistenie za bežné poistné pokračuje podľa Všeobecných 50 %. Pri stratových poraneniach sa nevyžaduje splnenie
poistných podmienok pre venové a štipendijné poistenie v jednoročnej lehoty.
plnom rozsahu s oslobodením od ďalšieho platenia
poistného. Oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje PRIPOISTENIE DETSKÝCH ZLOMENÍN - Bonus
na všetky dojednané pripoistenia dieťaťa a na pripoistenie v prípade zlomeniny kosti (aj neúplnej zlomeniny)
oslobodenia od platenia poistného v prípade plnej invalidity poisteného dieťaťa vyplatí poisťovňa jednorazovú poistnú
alebo smrti druhej dospelej poistenej osoby, pokiaľ bolo sumu. Výplatou prvého plnenia z tohto pripoistenia,
dojednané. Ak boli k životnému poisteniu dojednané i pripoistenie detských zlomenín zaniká. Nárok na poistné
úrazové pripoistenia dospelých osôb, tieto pripoistenia plnenie vzniká len vtedy, ak v čase poistnej udalosti sú v
dňom oslobodenia od platenia poistného zanikajú.
poistnej zmluve dojednané ľubovoľné tri pripoistenia
dieťaťa.
V prípade smrti poisteného dieťaťa v dobe trvania Poistné plnenie sa určí podľa nasledovných kategórií:
poistenia poisťovňa podľa Všeobecných poistných 1. 60 EUR – zlomenina dlhých kostí (stehenná kosť, kosti
podmienok pre venové a štipendijné poistenie vráti
predkolenia – píšťala, ihlica; ramenná kosť, kosti predlakpoistníkovi sumu skutočne zaplateného poistného za
tia - vretenná kosť, lakťová kosť), zlomenina členka a člnživotné poistenie a poistenie zanikne. Nevracia sa poistné,
kovitej kosti, združené zlomeniny tváre, zlomeniny lebečod ktorého bol poistník oslobodený, a poistné za
nej klenby a spodiny lebečnej, zlomeniny panvy a zlomepripoistenia.
niny stavcov.
2. 40 EUR – zlomenina hrudných kostí (rebrá, hrudná kosť),
Podiely na zisku z poistenia – na základe poisťovňou
zlomenina kľúčnej kosti, tvárových a nosových kostí.
dosiahnutých prebytkov poistného sa poistnej zmluve v 3. 20 EUR – zlomenina malých kostí (kosti ruky - články
závislosti od aktuálnej výšky jej rezervy pripisuje podiel na
prstov, zápästné a záprstné kosti; kosti nohy – jabĺčko,
zisku. Podľa výšky pripísaného podielu na zisku stanoví
články prstov, priehlavkové a predpriehlavkové kosti),
poisťovňa poistnomatematickými výpočtami zvýšenie
zlomenina lopatky.
poistnej sumy životného poistenia pre prípad dožitia
dieťaťa, pričom sa za zvýšenie neplatí žiadne dodatočné POISTNÉ PLNENIE ZLOMENINY BENEFIT
poistné. Zvýšenie poistnej sumy oznamuje poisťovňa
PROGRAM
písomne poistníkovi raz ročne a vyplatí ho spolu s poistnou
Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú aj neúplnú
sumou za dožitie. Pripísané podiely na zisku poisťovňa
utrpenú zlomeninu, ktorú utrpel poistený. Nárok na poistné
vyplatí aj pri predčasnom zrušení poistenia s výplatou
plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny, ktoré poistený utrpel
odkupnej hodnoty a pri zániku poistenia v dôsledku úmrtia
počas trvania poistenia. Výplatou poistného plnenia za tretiu
poisteného dieťaťa.
zlomeninu toto pripoistenie zaniká. Pre uvedené
pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre

pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity, platné v pre denné odškodné za pobyt v nemocnici, platné v čase
čase začiatku poistenia.
začiatku poistenia.

POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA
POBYT V NEMOCNICI NA ARO/JIS
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 pripoistenie 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

MIMORIADNE POISTNÉ
Od začiatku poistenia je kedykoľvek možnosť okrem
pravidelne dohodnutého poistného uhradiť aj mimoriadne
poistné MP12, čím sa v závislosti od dodatočných
finančných možností zvyšuje poistná suma životného
poistenia.

