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 Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca  
z Nemecka a z Rakúska. Ako prvá v kontinentálnej Eu-
rópe začala v roku 1921 pôsobiť ako stavebná sporiteľňa.  
V Rakúsku existuje už od roku 1973 aj veľmi úspešná Wüs-
tenrot poisťovňa (Wüstenrot Versicherung GesmbH), ktorá je 
náš väčšinový akcionár. 

Na Slovensku bola v roku 1998 založená Wüstenrot životná 
poisťovňa. V roku 2003 sa rozhodla spojiť svoju budúcnosť 
s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň 
vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004  
a má univerzálnu licenciu. Znamená to, že môže ponúknuť 
širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia 
pre občanov i organizácie. Je známa novátorským prístu-
pom, originálnymi produktmi a netradičnými riešeniami.

Pre namodelovanie najlepšej životnej poistky neexistuje uni-
verzálny recept. Vždy závisí od životnej situácie klienta, jeho 
potrieb, priorít a preferencií.

Hlavnou inšpiráciou a motívom pri príprave nových či vylep-
šeniach existujúcich produktov preto musia byť ľudia, ktorí 
si poistenie uzavrú a vy, finanční sprostredkovatelia. Samo-
zrejme vývoj našich produktov je často ovplyvnený aj finanč-
ným prostredím, v ktorom existujeme a legislatívou, ktorá 
nám mnoho zmien „nadiktuje“. Ale ak poistné krytie nasta-
víme dostatočne široko, klienti získajú oprávnený pocit bez-
pečia. Ak k tomu pridáme benefity, vedia, že myslíme na ich  
prospech. A ak na dôvažok poistné nastavíme tak, aby bolo pri-
jateľné, ocenenia prídu, či už vo forme spokojných klientov, pro-
sperujúcej spoločnosti, alebo vo forme prestížneho ocenenia  
Zlatá minca.

Zlatá minca je určená predovšetkým pre bežných ľudí, ktorí 
potrebujú prvotriedny finančný produkt ako aj poistenie. O 
kvalite produktu totiž nik nevypovie viac ako nezávislá poro-
ta, zložená z desiatok odborníkov. 
Úspech nášho investičného životného poistenia vo forme 

Objavu roka z ročníka Zlatá minca 2006 kopíroval komerčný 
úspech tohto produktu medzi klientmi.
Vo svojej kategórii Investičné životné poistenie nenašlo kon-
kurenta v rokoch 2007, 2008, 2010, 2011 ani 2012 a iba v 
roku 2009 bolo vyhodnotené ako druhé najlepšie.
Ocenenie našich produktov nás teší, pretože je uznaním prá-
ce, ktorú sme vykonali. A je zároveň motiváciou snažiť sa byť 
lepší – zaspať na vavrínoch by bolo chybou. Pre trh finanč-
ných produktov, bankových či poistných služieb to platí dvoj-
násobne.

Zatiaľ posledné inovácie sme v Investičnom životnom poiste-
ní pre zdravie a dôchodok pripravili v januári 2011. Dva roky 
sú dostatočne dlhá doba na to, aby sme zareagovali na poži-
adavky klientov a prišli tak s ďalšími vylepšeniami.
Naďalej platí, že investičné životné poistenie charakterizuje 6 
kritérií pre ideálne životné poistenie:

• Kompletné a flexibilné poistné krytie
• Viac poistených osôb
• Voľná forma platenia
• Dostupnosť finančných prostriedkov
• Transparentnosť a prehľadnosť informácií
• Vysoká výnosnosť investície a záruka

Poistné krytie je tak široké a na trhu jedinečné, že tento 
produkt dáva našim klientom k dispozícii okrem životného 
poistenia aj plnohodnotné zdravotné, úrazové, invalidné  
a dôchodkové poistenie.

Wüstenrot poisťovňa sa i v rokoch  2011 a 2012 zaradila 
medzi najúspešnejšie poisťovne na slovenskom trhu. Z odo-
vzdávania ocenení prestížnej súťaže finančných produk-
tov Zlatá minca si odniesla spolu štyri úspechy, teda druhý  
najväčší počet. Prvé miesto získalo Investičné životné poiste-
nie pre zdravie a dôchodok, čím nadviazalo na prvé miesta z 
rokov 2007, 2008 a 2010 .

Veľa úspechov a spokojných klientov vám želá,
team Wüstenrot

1. Úvod

Investičné životné poistenie
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2. NoviNky v iNvestičNom životNom poisteNí  
pre zdravie a dôchodok (platNé od 1.4.2013)

aj napriek tomu, že Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok bolo od svojej inovácie v roku 2011 opäť 
ocenené 1. miestom v súťaži finančných produktov zlatá minca ako najlepší finančný produkt vo svojej kategórii, za-
znamenávali sme vaše požiadavky a produkt sme doplnili o nové, klientsky zaujímavé a žiadané poistné riziká. súčasne 
všetko, čo v produkte IžP bolo a je kvalitné, ostalo zachované.  na nasledujúcich stránkach nájdete všetky podstatné 
informácie k  Investičnému životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok pre finančných sprostredkovateľov a podrobne 
vám ich popíšeme.

čím je naše poistenie pre klienta atraktívne?

 Nové poistenia  y
našim klientom ponúkame možnosť zostaviť si poistné krytie podľa svojich potrieb z celkovo 13 poistení. klien-
tovi ponúkame okrem doteraz ponúkaných druhov poistenia i nové, klientsky zaujímavé riziká - poistenie pre prípad 
smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou a poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu.

  y poistenie bez ocenenia rizík klienta
Pre rýchle dojednanie poistenia máte možnosť aj v životnom poistení pre zdravie a dôchodok aj v rizikovom poiste-
ní využiť možnosť dojednať poistné sumy do určených limitov bez ocenenia rizík klienta.

zvýšili sme maximálnu poistnú sumu pre „kritické choroby“ y
Poistenie diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti je od 1.4.2013 možné dojed-
nať s maximálnym poistným krytím vo výške 100 000 € pre poisteného na všetkých zmluvách vo WP.

Upravili sme hranice poistných súm v súvislosti s dokladovaním zdravotného stavu klienta“ y
od 1.4.2013 sme pristúpili k zvýšeniu limitov poistných súm, od ktorých je nevyhnutné, aby klient detailnejšie zdo-
kladoval svoj zdravotný stav (viac na str. 20)

v rámci rizika smrť spôsobená úrazom sme rozšírili krytie y
v prípade keď dôjde k smrti spôsobenej úrazom v dôsledku úrazu pri dopravnej nehode, vyplatíme oprávnenej oso-
be dvojnásobok dojednanej poistnej sumy.

Nový prístup v stanovení maximálnej dennej dávky y
Inováciou nášho produktu pristupujeme aj k zmene spôsobu stanovenia maximálnej dennej dávky za pracovnú ne-
schopnosť ako aj za dobu nevyhnutného liečenia úrazu. tak ako je na slovenskom poistnom trhu bežné, aj my umož-
níme klientom stanoviť si výšku dennej dávky v závislosti od príjmu, ktorý poistený má.

  y denná dávka v prípade hospitalizácie detí bez obmedzenia
Poistná ochrana poistenia dennej dávky za hospitalizáciu začína už po uplynutí 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej 
zmluvy.  Pri hospitalizácii z dôvodu úrazu pritom nie je stanovená žiadna ochranná lehota. ako novinku prinášame 
možnosť dojednania krytia v tomto riziku pre deti bez obmedzenia výšky dennej dávky, t.j. rovnaké podmienky ako 
dospelí!

  y zaujímavé poistné krytie detí v rámci benefitov
aj naďalej prinášame na trhu veľmi atraktívne poistné krytie detí, za ktoré jeho rodič neplatí žiadne poistné.  v súčas-
nosti deti poisteného môžu byť zadarmo poistené v rámci benefitov až 8 krát.

  y možnosti investovania
Ponuku investičných fondov, prostredníctvom ktorých má klient možnosť investovať a zhodnocovať svoje finančné 
prostriedky stále monitorujeme tak, aby sme zachovali vysoký štandard ponuky fondov. celkovo má teda klient mož-
nosť vybrať si až zo 6 investičných fondov.
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3. základNé parametre prodUktU

Wüstenrot poisťovňa opätovne prináša na trh, aj vďaka úspechu investičného produktu predávaného od roku 2011 
ešte lepšie, úplne prepracované Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, doplnené o klientsky zaujímavé 
poistenia. 

FlexibilNé poistNé krytie pre moderNého človeka

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok má najrozsiahlejšie poistné krytie. na rozdiel od klasického život-
ného poistenia sa však dokáže flexibilne prispôsobiť individuálnym potrebám klienta a jeho životným situáciám.  

klient si môže vybrať riziká, pre prípad ktorých chce byť zabezpečený. Ponúkame mu možnosť výberu až z 13 poistení:

Poistenie pre prípad dožitia1. 
Poistenie pre prípad  smrti s konštantnou  poistnou sumou2. 
Poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou 3. - novinka v ižp
Poistenie diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti4. 
Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu 5. - novinka v ižp
Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %6. 
Poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v príade smrti úrazom v dôsledku dopravnej 7. 
nehody - novinka v ižp
Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu8. 
Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu9. 
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 14 dní alebo 28 dní10. 
Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku11. 
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku12. 
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka (pri dojednaní detského IžP)13. 

Investičné životné
poistenie klientovi ponúka

finančnú a sociálnu istotu poisteného prostredníctvom rozsiahleho poistného krytia

zaujímavé zhodnotenie investícií
širokú poistnú ochranu pre všetky deti poisteného

základné parametre pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok - prehľad č. 1

Minimálna poistná suma za jedno poistenie (pre poistenia 2., 3., 4., 5., 6., 7.) 4 000 €
(poistná suma musí byť zaokrúhlená na celé 1 000 €)

Minimálna kumulatívna poistná suma na poistnú zmluvu  
(kumulatívna suma vzniká súčtom poistných súm za poistenia 2., 3., 4., 5., 6., 7.) 12 000 €

Maximálna kumulatívna poistná suma pre poistenia 2., 3., 4., 5., 6., 7.

vek do 45 rokov (vrátane): 2 000 násobok do-•	
hodnutého minimálneho mesačného poistného

vek nad 45 rokov: 1 000 násobok dohodnutého •	
minimálneho mesačného poistného (v prípade 2 
poistených osôb sa zohľadňuje ich priemerný vek)

Maximálna poistná suma pre poistenie kritických chorôb 100 000 €

Maximálna poistná suma pre poistenia 2., 3., 5., 6., 7. neobmedzená

Maximálna poistná suma pre poistenia 8. a 10. za všetky Pz vo WP v danom 
poistení 30 € / deň

Maximálna poistná suma pre poistenie 9. za všetky Pz vo WP v danom 
poistení 60 € / deň

Minimálna poistná suma pre mesačný Invalidný dôchodok 100 € (poistná suma musí byť zaokrúhlená na celé 50 €)

Maximálna poistná suma pre mesačný Invalidný dôchodok 500 €

najniźšie dohodnuté minimálne mesačné poistné 33 €

Poistné obdobie mesačné

Maximálny vstupný vek v závislosti od dojednaných poistení, max. 65 rokov

Minimálna poistná doba 10 rokov
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4. poisteNie bez oceNeNia rizík klieNta

z dôvodu zjednodušenia dojednávania poistenia má klient možnosť dojednať si poistenie vo výbraných rizikách aj 
bez ocenenia zdravotného stavu, rizika pracovnej alebo záujmovej činnosti. v nasledujúcej tabuľke sú zobrazené vybrané 
riziká a limity poistných súm, do výšky ktorých môže klient získať poistenie bez ocenenia.

poistné riziko limit poistnej sumy pre riziko bez ocenenia

Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu do 20 000 €

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu do 20 000 €

pokiaľ si klient dojedná pre uvedené poistenie vyššiu poistnú sumu ako je poisťovňou stanovený limit pre „neoceňo-
vanie“, alebo je súčasne na návrhu poistnej zmluvy dojednávané aj iné, než v tabuľke uvedené poistenie, musí vyplniť 
zdravotný dotazník a časť povolanie, športové a záujmové aktivity, ktoré tvoria súčasť návrhu na uzavretie poist-
nej zmluvy. klient následne prejde ocenením rizík na Úseku životného poistenia.

poistenie bez ocenenia rizík nemôžeme poskytnúť klientovi, ktorý v čase dojednávania návrhu 
poistnej zmluvy vykonáva niektorý z rizikových športov, záujmových činností alebo niektoré z 
rizikových povolaní uvedených v čl. 2 ods. 28 a 29 vo všeobecných poistných podmienkach pre
investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok (ďalej len „vpp - ižp“) alebo ak je nepoisti-
teľnou osobou podľa čl. 6 vpp - ižp. takýto klient môže byť do poistenia prijatý len na základe 
ocenenia rizík na Úseku životného poistenia.

rizikovými športami a záujmovými činnosťami sa rozumejú motorové a bezmotorové lietanie (napr. ultralight, para-
gliding, parasailing, rogalo, helikoptéra), parašutizmus, base jumping, bungee jumping, sky surfing, let balónom, horole-
zectvo, canyonig, via ferrata, jaskyniarstvo, vysokohorská turistika, expedície/výpravy do miest s extrémnymi klimatický-
mi a prírodnými podmienkami, jachting, vodné lyžovanie, potápanie (s výnimkou šnorchlovania), športy na divokej vode 
(napr. raft, kajak, kanoe), moto/cyklošporty (napr. motokros, rallye, BMX, downhill), skoky na lyžiach, lety na lyžiach, akro-
batické lyžovanie, freestyle lyžovanie, snowboarding, boby, sane, skeleton, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených 
trás, psie záprahy, bojové športy, poľovníctvo, jazdectvo (profesionálny jazdec, rodeo, military), americký futbal, rugby.

rizikovým povolaním sa rozumejú tieto povolania: artista, varietný umelec vo výškach, člen horskej služby, horský 
vodca, člen jednotky rýchleho nasadenia polície alebo vojska (kukláč), člen ochrannej alebo bezpečnostnej služby (so 
zbraňou), horolezec, priemyselné horolezectvo, kaskadér, krotiteľ zveri, pracovník pracujúci s výbušninami (výroba, zne-
škodňovanie), pyrotechnik, testovací jazdec, vojenský pilot, skúšobný pilot, profesionálny športovec. 

Nepoistiteľná osoba je tá, ktorá v čase dojednávania poistenia:
a) je pracovne neschopná,
b) je pripútaná na lôžko,
c) je infikovaná vírusom hIv,
d) poberá invalidný dôchodok alebo je invalidná,
e) je zdravotne ťažko postihnutá aj keď nie je uznaná ako osoba invalidná,
f ) je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

Pre overenie, či dojednávané minimálne mesačné poistné postačuje na krytie rizikových príspev- y
kov a poplatkov, Je NUtNé použiť  program eiNsteiN
Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou a poistenie pre prípad smrti s lineárne  y
klesajúcou poistnou sumou je možné dojednať súčasne pre jedného poisteného.
Poistený  y si nemôže na poistnej zmluve dojednať súčasne poistenie trvalých následkov v dôsled-
ku úrazu aj poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400%.
Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 14 alebo 28 dní nie je mož- y
né u jedného poisteného dojednať súčasne.
Poistenie pre prípad dožitia si uzatvára iba jeden z poistených. y

upozornenie

upozornenie
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možnosti dojednania jednotlivých poistení v závislosti od veku poisteného - prehľad č. 2

druhou poistenou osobou môže byť aj dieťa od 0 rokov veku.
s naším Investičným životným poistením pre zdravie a dôchodok je možné poistiť aj dieťa (ako druhého poisteného), to 
znamená, že pre poistenie dvoch osôb je možné použiť jednu poistnú zmluvu.

druh poistenia dojednateľné pre minimálny 
vstupný vek

minimálna 
ps

navyšova-
nie

maximálna 
ps

dožitie poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
0 rokov

- -

ne
oh

ra
ni

če
ná

sm
rť

s konštantnou poistnou sumou poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
15 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €

s lineárne klesajúcou poistnou sumou poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
15 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €

diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik 
diagnostikovanej skutočnosti

poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
0 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €
100 000 €

diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik 
diagnostikovanej skutočnosti detí poisteného bonus

Ú
ra

zo
vé

 p
oi

st
en

ie

trvalé následky v dôsledku úrazu poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
0 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €
neohraničená

trvalé následky v dôsledku úrazu  
pre deti poisteného bonus

trvalé následky v dôsledku úrazu  
s progresiou 400%

poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
0 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €
neohraničená

trvalé následky v dôsledku úrazu  
s progresiou 400% pre deti poisteného bonus

Preplatenie rehabilitačných nákladov 
a nákladov na kozmetické operácie 
poisteného a jeho detí

bonus

smrť spôsobená úrazom poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
15 rokov

4 000 €
4 000 €

Ps musí byť 
zaokrúhlená 

na celé 1 000 €
neohraničená

d
en

né
 d

áv
ky

denná dávka za dobu nevyhnutného 
liečenia úrazu

poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
0 rokov

10 €* po 2 € 60 €

denná dávka za dobu nevyhnutného 
liečenia úrazu pre deti poisteného bonus

denná dávka za hospitalizáciu poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
2 roky

5 € po 1 € 30 €

denná dávka za hospitalizáciu pre deti 
poisteného bonus

denná dávka za pracovnú neschopnosť poistník/poistený
2. poistená osoba

15 rokov
15 rokov

5 €* po 1 € 30 €

denná dávka za pracovnú neschopnosť 
pre deti poisteného bonus

In
va

lid
ita

Poberanie invalidného dôchodku poistník/poistený
2. poistená osoba

18 rokov
18 rokov

100 €
Ps musí byť 
zaokrúhlená 
na celé 50 €

500 €

oslobodenie od platenia poistné-
ho v prípade priznania invalidného 
dôchodku

poistník/poistený 15 rokov

* deti do dovŕšenia veku 18 rokov a všetky osoby bez trvalého príjmu zo zamestnaneckého pomeru ale-
bo podnikateľskej činnosti si môžu dojednať uvedenú dennú dávku len vo výške minimálnej poistnej 
sumy /deň.

upozornenie
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Pre detské IžP  primerane platia ostatné parametre poistenia, ako je uvedené v prehľade č. 1

oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka si dojednáva poistník. toto riziko je  y
možné dojednať IBa v rámci detského IžP. 
oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku si dojednáva   y
poistník. 
obe vyššie uvedené riziká je možné v rámci detského IžP dojednať súčasne.  y
Poisteným pre prípad dožitia pri detskom IžP je vždy druhá poistená osoba - dieťa. y
návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy detského IžP musí podpísať zákonný zástupca dieťaťa (matka  y
/ otec).

upozornenie

základné parametre pre detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok - prehľad č. 3

najnižšie dohodnuté minimálne mesačné poistné 20 €

Minimálny vstupný vek poistník/poistený od dovŕšených 18 rokov, druhý poistený - dieťa od 0 rokov

Maximálny vstupný vek
poistník/poistený 60 rokov
druhý poistený 8 rokov (pri poistení do 18. roku veku ) alebo 15 rokov (pri poistení 
do 25. roku veku )

Minimálna poistná doba 10 rokov

Poistná doba do 18. roku veku alebo do 25. roku veku druhého poisteného - dieťaťa

Povinné poistenie poistníka oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka

 Povinné poistenie pre druhého poisteného Poistenie pre prípad dožitia

5. detské iNvestičNé životNé poisteNie  
pre zdravie a dôchodok

detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok zachováva všetky pozitíva a výhody Investičného život-
ného poistenia pre zdravie a dôchodok. súčasne je však jeho cieľom poskytnúť dieťaťu okrem poistnej ochrany i finančné 
prostriedky pri štarte do „sveta dospelých“.

ak má klient záujem dojednať detské Investičné životné poistenie, musia byť splnené nasledovné podmienky:

 Poistenie môže dojednať dospelý poistený starší ako 18 rokov, ktorý  y nemusí byť rodičom dieťaťa.
 druhým poisteným musí byť dieťa od 0 do 15 rokov. y
 Poistník si môže zvoliť jednu z dvoch alternatív poistnej doby, do 18. alebo 25. roku veku dieťaťa. y
 Poisteným na dožitie je vždy 2. poistená osoba - dieťa. y
 Poistník / poistený má automaticky dojednané poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti  y
poistníka.
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6. beNeFity poskytovaNé k poistNeJ zmlUve iNvestič-
Ného životNého poisteNia pre zdravie a dôchodok

benefit pre celú rodinu

v prípade, ak si klient zvolí kumulatívnu poistnú 
sumu minimálne 20 000 € a dojedná si oslobo-
denie od platenia poistného v prípade priznania 
invalidného dôchodku alebo kumulatívna poist-
ná suma bude minimálne 33 000 €, môže získať 
zadarmo benefit:

 Poistník automaticky získava poistenie pre celú 
rodinu pre celý svet a trvá po celú poistnú dobu 
(pri individuálnej kúpe by stálo viac ako 100 € 
ročne).

celoročné cestovné poistenie do celého sveta

celoročNé cestovNé poisteNie do celého sveta

poistení sú: poistník a jeho rodina – (manžel/-ka do 80. roku veku, žijúci v spoločnej domácnosti) a jeho alebo manželove 
/ manželkine nezaopatrené deti vo veku 1 – 21 rokov (vrátane vyživovaných, adoptovaných alebo osvojených).

platnosť poistenia:  y	zahraničné pracovné cesty poistníka administratívneho charakteru
  y	zahraničné turistické cesty poistníka a jeho rodiny
  y neobmedzený počet zahraničných ciest (max. 90 dní na zahraničnú cestu)

rodina poistníka je v zahraničí krytá len ak s nimi vycestuje aj poistník. celoročné cestovné poistenie na-
dobúda účinnosť 1. deň nasledujúceho mesiaca po vydaní Poistky poisťovňou.

predmet poistenia: liečebné výdavky a asistenčné služby pri zahraničných cestách 

1.  Úhrada liečebných výdavkov v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia až do výšky 80 000 € pre každého pois-
teného.

2.  lekársky prevoz do nemocnice a repatriácia do miesta trvalého bydliska.

3.  Návšteva blízkou osobou v nemocnici – úhrada reálnych nákladov na dopravu do výšky 80 000 €.

4. predčasný návrat do vlasti - preplatenie dopravných nákladov v reálnej výške až do 80 000 €.

5.  Nevyužitá dovolenka - kompenzácia až vo výške 28 € / deň, maximálne 200 € pre každého poisteného.

6.  prevoz zosnulého do slovenskej republiky do výšky 80 000 €.

7.  Ubytovanie príbuzného na návšteve hospitalizovaného poisteného – 100 € / noc až počas 10 nocí.

8.  cestovné náklady náhradného pracovníka, ktorý vybraného poistníka nahradzuje a pokračuje v jeho poslaní, 
až do výšky 7 000 €.

9. sprevádzanie detí pri návrate do vlasti, pokiaľ pre zranenie, chorobu či úmrtie nie je nikto z poistených star-
ších ako 18 rokov schopný starať sa počas cesty o poistené deti mladšie ako 15 rokov – reálne náklady na dopravu 
zo sr a späť až do výšky 80 000 €.

10.  poistenie batožiny – až do 400 € / osobu s maximálnym limitom pre jednu vec 160 €.

11.  ostatné asistenčné služby:
predcestovná asistencia - turistické, lekárske informácie, telefonická pomoc v núdzi a tlmočenie alebo pre- y
klady v súvislosti s vycestovaním,
právna asistencia - v hodnote až 800 € pre všetkých poistených, y
zaslanie správy príbuzným alebo obchodným partnerom v prípade poistnej udalosti, y
spojenie s príslušným zastupiteľským úradom, prípadne právnikom v prípade, že poistenému vzniknú   y
problémy v právnej oblasti, ak je potrebné, asistenčná spoločnosť zabezpečí aj prekladateľské služby,
doručenie náhradnej hotovosti v prípade straty alebo odcudzenia peňazí alebo nefunkčnosti, straty alebo  y
odcudzenia platobnej karty,
a mnoho ďalších. y

upozornenie
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dojednané poistenie
pre poisteného 

benefit zadarmo 
pre deti poisteného popis benefitu

diagnostikovanie kritickej 
choroby alebo vznik diagnos-

tikovanej skutočnosti

diagnostikovanie kritickej 
choroby alebo vznik diagnos-

tikovanej skutočnosti

Benefit získava každé dieťa vo veku dovŕšených 2 - 18 
rokov. Poistné plnenie bude poskytnuté maximálne vo 
výške 1/3 poistnej sumy poisteného rodiča, maximálne 
však vo výške 6 000 € z kritických chorôb 1 až 22  
a 99 % z maximálne 6 000 € z kritickej choroby č. 23.

trvalé následky v dôsledku 
úrazu alebo trvalé následky v 
dôsledku úrazu s progresiou 

400%

trvalé následky v dôsledku 
úrazu alebo trvalé následky v 
dôsledku úrazu s progresiou 

400% 

Benefit získava každé dieťa poisteného vo veku dovŕšených 
2 - 18 rokov. Poistná suma pre každé dieťa je 1/3 z poistnej 
sumy poisteného pre prípad trvalých následkov v dôsledku 
úrazu alebo trvalých následkov v dôsledku úrazu s 
progresiou 400% (v závislosti od toho, ktoré poistenie má 
dojednané poistený), maximálne však vo výške 6 000 €.

trvalé následky v dôsledku 
úrazu alebo trvalé následky v 
dôsledku úrazu s progresiou 

400%

preplatenie rehabilitačných 
nákladov a nákladov 

na kozmetické operácie

deti poisteného vo veku dovŕšených 2 – 18 rokov získavajú 
preplatenie rehabilitačných nákladov a nákladov na kozmetické 
operácie po úraze. Poistné plnenie v priebehu 1. roka po úraze 
je až vo výške ½ predpokladanej výšky poistného plnenia za 
trvalé následky úrazu dieťaťa, maximálne 20 % zo sumy 6 000 €. 

denná dávka za pracovnú 
neschopnosť s karenčnou do-
bou 14 dní alebo s karenčnou 

dobou 28 dní

denná dávka za pracovnú 
neschopnosť s karenčnou do-
bou 14 dní alebo s karenčnou 

dobou 28 dní

Benefit získavajú všetky deti poisteného vo veku dovŕšených 
15 - 18 rokov, vo výške  1/3 poistnej sumy dennej dávky 
za pracovnú neschopnosť poisteného (v závislosti od 
toho, ktoré poistenie má dojednané poistený), maximálne 
však 6 € za každý deň pracovnej neschopnosti dieťaťa.

denná dávka za dobu  
nevyhnutného liečenia úrazu

denná dávka za dobu  
nevyhnutného liečenia úrazu

všetky deti poisteného vo veku dovŕšených 2 - 18 
rokov získavajú poistenie vo výške 1/3 poistnej 
sumy dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia 
úrazu poisteného, maximálne však 6 € za každý deň  
nevyhnutného liečenia úrazu.

denná dávka 
za hospitalizáciu

denná dávka 
za hospitalizáciu

za každý deň hospitalizácie bude dieťaťu poisteného vo 
veku dovŕšených 2 - 18 rokov vyplatené poistné plnenie 
vo výške 1/3 poistnej sumy dennej dávky za hospitalizáciu 
poisteného, maximálne však 6 € za deň hospitalizácie.

cestovné poistenie cestovné poistenie cestovné poistenie pre všetky deti poistníka do celého sveta.

beNeFity pre deti poisteNého

beNeFit pre poisteNého

v prípade, ak si klient dojedná poistenie trvalé 
následky v dôsledku úrazu alebo poistenie trva-
lé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, 
získava zadarmo benefit:

 tento benefit získava automaticky každý klient, 
ak má dojednané poistenie trvalé následky v 
dôsledku úrazu alebo poistenie trvalé následky v 
dôsledku úrazu s progresiou 400 %. Poistné plne-
nie v priebehu 1. roka po úraze je až vo výške ½ 
predpokladanej výšky poistného plnenia za trvalé 
následky úrazu, maximálne však  20 % zo základ-
nej poistnej sumy pre poistenie trvalých násled-
kov v dôsledku úrazu alebo pre poistenie trvalých 
následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %.

rehabilitačné náklady  
a náklady na kozmetické operácie

deti môžu byť poistené aj samostatne, to znamená ako druhý poistený na poistnej zmluve. v takom prípade je dieťa dva-
krát poistené, raz vo výške stanovenej v poistnej zmluve a raz spolu s rodičom.
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smrť

poisteNie pre prípad smrti s koNštaNtNoU poistNoU sUmoU

v prípade, ak bolo dojednané poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného, ktorý bol zároveň po-
isteným pre prípad dožitia a ak jeho smrťou nedošlo k prechodu poistenia (viď str. 18) , dostane oprávnená osoba okrem 
poistnej sumy pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou zvyšovanej každý rok z dôvodu ochrany pred infláciou (ak 
bola dojednaná) aj hodnotu fondového účtu, po odpočítaní neuhradených rizikových príspevkov, poplatkov a počiatoč-
ných nákladov za dobu do zániku poistenia a jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných nákladov za dobu od 
zániku poistenia do konca umorovania počiatočných nákladov.
ak poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou nebolo dojednané a ak smrťou poisteného, ktorý bol zá-
roveň poisteným pre prípad dožitia, nedošlo k prechodu poistenia, dostane oprávnená osoba hodnotu fondového účtu, 
po odpočítaní neuhradených rizikových príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia a 
jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných nákladov za dobu od zániku poistenia do konca umorovania počia-
točných nákladov. poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou automaticky prestáva byť súčasťou 
dojednaného poistenia uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poiste-
ný dovŕši vek 75 rokov. táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

poisteNie pre prípad smrti s liNeárNe klesaJÚcoU poistNoU sUmoU

dojednaním poistenia smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou bude poistenému každoročne poistná suma pre 
toto poistenie upravovaná tak, že na konci poistnej doby bude poistná suma pre toto poistenie rovná 25% začiatočnej 
poistnej sumy, t.j. poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve na začiatku poistenia. v prípade, ak bolo dojednané po-
istenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou pre poisteného, ktorý bol zároveň poisteným pre prípad dožitia a ak 
jeho smrťou nedošlo k prechodu poistenia (viď str. 18), dostane oprávnená osoba okrem poistnej sumy pre prípad smrti 
s lineárne klesajúcou  poistnou sumou aj hodnotu fondového účtu, po odpočítaní neuhradených rizikových príspevkov, 
poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia a jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných 
nákladov za dobu od zániku poistenia do konca umorovania počiatočných nákladov.
ak poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou nebolo dojednané a ak smrťou poisteného, ktorý 
bol zároveň poisteným pre prípad dožitia, nedošlo k prechodu poistenia, dostane oprávnená osoba hodnotu fondového 
účtu, po odpočítaní neuhradených rizikových príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku pois-
tenia a jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných nákladov za dobu od zániku poistenia do konca umorovania 
počiatočných nákladov. Pre toto poistenie sa nedojednáva ochrana pred infláciou. poistenie pre prípad smrti s lineár-
ne klesajúcou poistnou sumou automaticky prestáva byť súčasťou dojednaného poistenia uplynutím poistného 
roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov. táto skutočnosť nemá 
vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

oslobodeNie od plateNia poistNého v prípade smrti poistNíka

poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka je povinným poistením pre poistníka v 
rámci  produktu detské ižp. toto poistenie nie je možné dojednať v „klasickom“ ižp.
toto poistenie garantuje, že v prípade smrti poistníka, druhý poistený ktorým je dieťa, nemusí až do konca poistnej doby 
platiť poistné, pričom pre dieťa ostáva zachovaná plná poistná ochrana. Poistná zmluva bude oslobodená od povinnosti 
platiť poistné od začiatku nasledujúceho poistného obdobia po smrti poistníka, až do zániku poistnej zmluvy. poistenie 
oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy najneskôr 
uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 70 rokov.

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou a poistenie pre prípad smrti s lineárne klesa-
júcou poistnou sumou sa môžu dojednať pre jedného poisteného aj súčasne na jednej poistnej zmluve.

dožitie

v prípade dožitia sa konca poistnej doby vyplatí poisťovňa poistenému pre prípad dožitia poistné plnenie vo výške 
hodnoty fondového účtu.

7. drUhy poisteNí a ich charakteristika

UpozorNeNie
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diagNostikovaNie kritickeJ choroby alebo                                                       
vzNikU diagNostikovaNeJ skUtočNosti

Poistenie diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti v sebe zahŕňa až 23 vážnych, 
život obmedzujúcich diagnóz. vychádzame z predpokladu, že nikto nevie dopredu určiť, ktorá z chorôb ho postihne, 
a preto klienta nevystavujeme takýmto úvahám. súčasne v rámci chirurgického zákroku v dôsledku choroby, kryjeme 
niekoľko desiatok chirurgických zákrokov, čím je počet reálne krytých ochorení v rámci tohto poistenia oveľa vyšší ako 23. 
s poistenou osobou pre dané poistenie sú dokonca automaticky spolupoistené aj jej deti (vo veku dožitých 2 – 18 rokov), 
a to i budúce, či právoplatne adoptované. nárok na poistné plnenie z tohto poistenia vzniká najskôr po uplynutí piatich 
mesiacov od dojednania Poistenia kritických chorôb a vzniku diagnostikovaných skutočností.

infarkt myokardu1. 
operácia bypassu2. 
rakovina3. 
mozgová porážka4. 
zlyhanie obličiek5. 
transplantácia orgánov6. 
skleróza multiplex7. 
ochrnutie8. 
oslepnutie9. 
nevyhnutná opatera10. 
HIV-infekcia získaná počas výkonu povolania11. 
HIV-infekcia získaná transfúziou krvi12. 

Parkinsonova choroba13. 
Alzheimerova choroba14. 
Hluchota15. 
Strata reči16. 
Kóma17. 
Ťažké popálenie18. 
Výmena srdcovej chlopne19. 
Strata končatín 20. 
Operácia Aorty21. 
Nezhubný benígny mozgový nádor22. 
Chirurgický zákrok v dôsledku choroby23. 

veľkou výhodou nášho poistenia je krytie až 23 kritických chorôb, ktorými sú:

ak je poistenému diagnostikovaná niektorá z prvých dvadsiatichdvoch kritických chorôb alebo skutočností, dostane 
poistený vyplatenú celú aktuálnu poistnú sumu pre dané poistenie, ktorá bola každý rok zvyšovaná z dôvodu ochrany 
pred infláciou, ak bola dojednaná. ak poistený podstúpi jeden alebo viacero chirurgických zákrokov v rámci 23. kritickej 
choroby chirurgický zákrok v dôsledku choroby, dostane poistné plnenie vo výške príslušného percenta (podľa oceňo-
vacej tabuľky poisťovne) z poistnej sumy Poistenia kritických chorôb alebo vzniku diagnostikovaných skutočností, spolu 
až do výšky 100 % z tejto poistnej sumy. v prípade, že bude poistenému vyplatené poistné plnenie (jeden alebo viackrát) 
za chirurgický zákrok v dôsledku choroby vo výške spolu najviac 99 % z poistnej sumy a následne bude poistenému 
diagnostikovaná kritická choroba iná ako chirurgický zákrok v dôsledku choroby, dostane poistený vyplatenú celú ak-
tuálnu poistnú sumu pre poistenie kritických chorôb alebo vzniku diagnostikovaných skutočností, ktorá bola každý rok 
zvyšovaná z dôvodu ochrany pred infláciou, ak bola dojednaná. poistné plnenie z tohto rizika tak môže dosiahnuť až 
199% poistnej sumy.
predmetné poistenie automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy vznikom poistnej udalosti, ktorou je diagnos-
tikovanie niektorej z poistených kritických chorôb alebo skutočností 1 až 22 alebo vyplatením spolu 100% poistného plnenia  
z 23. kritickej choroby chirurgický zákrok v dôsledku choroby, najneskôr však uplynutím poistného roka, ktorého 
koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzni-
ku diagnostikovanej skutočnosti dovŕši vek 65 rokov. táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre 
ostatné poistenia. 

bonus - deti
Poistenie 23 kritických chorôb získava každé dieťa (vo veku dovŕšených 2 – 18 rokov) poisteného, ktorý si toto poiste-

nie dojedná. Poistné plnenie bude vyplatené za neobmedzený počet chirurgických zákrokov každého dieťaťa poisteného 
pre dané poistenie, spolu za všetky operácie každého dieťaťa až do výšky 1/3 z poistnej sumy poisteného rodiča, maxi-
málne však 6 000 € (ďalej len „limit plnenia“) alebo bude jednorazovo vyplatené poistné plnenie vo výške limitu plnenia 
pri diagnostikovaní jednej z poistených kritických chorôb okrem 23. kritickej choroby každého dieťaťa.

v prípade, že bude dieťaťu poisteného vyplatené poistné plnenie (jeden alebo viackrát) za chirurgický zákrok v dôsled-
ku choroby vo výške spolu najviac 99 % z preňho prislúchajúcej poistnej sumy, maximálne však z limitu plnenia 6 000 € 
a následne bude dieťaťu poisteného diagnostikovaná kritická choroba iná ako chirurgický zákrok v dôsledku choroby, 
dostane dieťa poisteného vyplatené poistné plnenie v plnej výške preňho prislúchajúcej poistnej sumy, maximálne však 
vo  výške limitu plnenia 6 000 €.
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Úraz

v rámci Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok je možné dojednať aj poistenie úrazov. Wüstenrot po-
isťovňa ponúka možnosť dojednať si poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poistenie pre prípad 
trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400% (ku ktorým zadarmo poskytuje bonus v podobe preplatenia nákla-
dov na rehabilitáciu a na kozmetické operácie po úraze) a poistenie smrti v dôsledku úrazu. Úrazové poistenie prestáva 
byť súčasťou poistnej zmluvy najneskôr uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, 
v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov. táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

trvalé Následky v dôsledkU ÚrazU

ak sa klient rozhodne pre poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a preukáže, že v dôsledku úrazu 
mu zostali trvalé následky, poisťovňa mu vyplatí príslušný percentuálny podiel z poistnej sumy pre dané poistenie, podľa 
druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze, z oceňovacích tabuliek poisťovne.

trvalé Následky v dôsledkU ÚrazU s progresioU 400 %

ak sa v prípade rizika trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400% preukáže, že v dôsledku úrazu zostali po-
istenému trvalé následky, poisťovňa mu vyplatí príslušný percentuálny podiel, prípadne násobok percentuálneho podi-
elu z poistnej sumy pre dané poistenie podľa druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze, podľa oceňovacích tabuliek 
poisťovne, a to nasledovne:

pri rozsahu trvalých následkov po úraze stanovenom vo výške do 35%, bude vyplatené príslušné percento rozsahu  y
trvalých následkov,

pri rozsahu trvalých následkov po úraze stanovenom vo výške od 36% do 50%, bude vyplatený dvojnásobok prísluš- y
ného percenta rozsahu trvalých následkov,

pri rozsahu trvalých následkov po úraze stanovenom vo výške od 51% do 100%, bude vyplatený štvornásobok  y
príslušného percenta rozsahu trvalých následkov.

bonus - deti: Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu 
s progresiou 400% získajú (v závislosti od toho, ktoré z týchto rizík má dojednané poistený) automaticky zadarmo aj všet-
ky deti poisteného vo veku dovŕšených 2 - 18 rokov (aj budúce a právoplatne adoptované) počas doby, kedy má poistený 
platne dojednané úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo pre prípad trvalých následkov 
v dôsledku úrazu s progresiou 400%. Poistná suma pre každé dieťa je 1/3 z poistnej sumy poisteného pre dané poistenie, 
maximálne sa plní zo sumy 6 000 €.

kompletnú oceňovaciu tabuľku pre trvalé následky v dôsledku úrazu nájdete v prílohe tejto príručky.  druh a roz-
sah trvalých následkov je v oceňovacej tabuľke stanovený presným percentom, alebo ako percentuálne rozpätie, z ktoré-
ho sa percento plnenia zvolí v závislosti od druhu a rozsahu následkov po úraze. 

rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie - bonus
v prípade, ak má poistený dojednané poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poiste-

nie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, Wüstenrot poisťovňa mu ako bonus preplatí 
v priebehu prvého roka po úraze náklady na rehabilitácie a na kozmetické operácie po úraze zanechávajúcom trvalé 
následky spolu až do sumy ½ predpokladanej výšky poistného plnenia za trvalé následky, maximálne do výšky  
20 % z poistnej sumy dojednaného poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poistenia 
trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400%.

bonus - deti: náklady za rehabilitácie a kozmetické operácie po úraze budú preplatené aj každému die-
ťaťu poisteného vo veku dovŕšených 2 – 18 rokov, ak má poistený rodič dojednané poistenie pre prípad tr-
valých následkov v dôsledku úrazu alebo poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s pro-
gresiou 400 %. Poistné plnenie pri každom úraze zanechávajúcom trvalé následky bude poskytnuté až do 
výšky ½ predpokladaného poistného plnenia za trvalé následky v dôsledku úrazu dieťaťa, maximálne do výšky  
20 % zo sumy 6 000 €.
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okamžité poistNé plNeNie po Úraze

ak má poistený dojednané poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo trvalých následkov 
v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, vyplatí poisťovňa poistenému do 48 hodín od doručenia potrebných dokladov 
okamžité poistné plnenie vo výške toľkých percent z poistnej sumy pre dané poistenie, koľkým zodpovedá v tom čase 
známy druh a rozsah trvalých následkov, ktoré úraz určite zanechá.
Pre hlásenie škodových udalostí je určená špeciálna emailová adresa v tvare  okamzitepoistneplnenie@wuestenrot.sk  
a je zriadené tiež osobitné faxové číslo 02 / 57 889 380, kde je potrebné zaslať lekársku správu obsahujúcu všetky po-
trebné údaje pre posúdenie nároku na poistné plnenie pre poisteného. každý zaslaný doklad musí obsahovať označenie 
„okamžité poistné plnenie“. následne po vyplatení okamžitého poistného plnenia bude poistený povinný na žiadosť 
poisťovne doložiť „oznámenie o úraze“ vyplnené poisteným, prípadne jeho zákonným zástupcom.

smrť spôsobeNá Úrazom

v prípade, ak bolo dojednané poistenie smrti spôsobenej úrazom pre poisteného, ktorý bol zároveň poisteným pre 
prípad dožitia a ak jeho smrťou nedošlo k prechodu poistenia (viď str. 18) , dostane oprávnená osoba okrem poistnej 
sumy pre prípad smrti spôsobenej úrazom zvyšovanej každý rok z dôvodu ochrany pred infláciou (ak bola dojednaná) 
aj hodnotu fondového účtu, po odpočítaní neuhradených rizikových príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za 
dobu do zániku poistenia a jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných nákladov za dobu od zániku poistenia do 
konca umorovania počiatočných nákladov.

ak poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom nebolo dojednané a ak smrťou poisteného, ktorý bol zároveň po-
isteným pre prípad dožitia, nedošlo k prechodu poistenia, dostane oprávnená osoba hodnotu fondového účtu, po od-
počítaní neuhradených rizikových príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia a jednej 
polovice neodúčtovanej časti počiatočných nákladov za dobu od zániku poistenia do konca umorovania počiatočných 
nákladov. Poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom automaticky prestáva byť súčasťou dojednaného poistenia 
uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov. táto sku-
točnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

ak bolo v poistnej zmluve pre poisteného dojednané poistenie smrť spôsobená úrazom a smrť 
nastala v dôsledku dopravnej nehody, ktorej bol poistený účastníkom, poistiteľ vyplatí oprávnenej 
osobe dvojnásobok poistnej sumy pre prípad smrti spôsobenej úrazom. 

deNNé dávky

 
deNNá dávka za hospitalizáciU

ochorenie alebo následky úrazu si častokrát vyžadujú hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení, s čím sú  spojené zvý-
šené náklady či už na lieky alebo zdravotné pomôcky. Práve poistenie dennej dávky za hospitalizáciu má pomôcť našim  
klientom mať dostatok finančných prostriedkov i v čase, keď zo zdravotných dôvodov musia byť hospitalizovaní.
ak má klient dojednané poistenie dennej dávky za hospitalizáciu, bude mu za každý deň hospitalizácie v zdravotníckom 
zariadení z dôvodu jeho ochorenia alebo úrazu, ktorá trvala minimálne štyri dni (pričom deň nástupu a deň odchodu 
zo zdravotníckeho zariadenia sa počíta ako jeden deň), vyplatené poistné plnenie vo výške 5 € až 30 €, v závislosti od 
výšky zvolenej poistnej sumy pre dané poistenie.

poistné sumy pre poistenú osobu mladšiu ako 18 rokov, je možné dojednať v rovnakej výške ako pre 
dospelého poisteného! 

Poistné plnenie môže byť vyplatené maximálne za 365 dní hospitalizácie z jednej poistnej udalosti. denná dávka za 
hospitalizáciu prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy najneskôr uplynutím poistného roka, ktorého koniec pri-
padne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov. toto poistenie nemôžu mať klienti, ktorí sú v čase 
dojednávania návrhu poistnej zmluvy invalidní dôchodcovia, prípadne boli v minulosti uznaní invalidnými, alebo žiadali 
o invalidný dôchodok. súčet všetkých denných dávok za hospitalizáciu dojednaných vo Wüstenrot poisťovni, môže byť 
maximálne 30 € na poisteného. táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

zmeNa

NoviNka

Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu a trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 
400% sa nesmú dojednať pre jedného pisteného aj súčasne na jednej poistnej zmluve.UpozorNeNie
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bonus - deti: v prípade, že má poistenie dennej dávky za hospitalizáciu dojednané poistený rodič, získavajú toto 
poistenie automaticky i všetky deti poisteného vo veku dovŕšených 2 - 18 rokov. Poistná suma pre každé dieťa je vo výške 
1/3 poistnej sumy dennej dávky za hospitalizáciu poisteného rodiča, maximálne však 6 € za každý deň hospitalizácie 
v zdravotníckom zariadení z dôvodu ochorenia alebo úrazu, ktorá trvala viac ako tri dni (t.j. minimálne štyri, pričom deň 
nástupu a deň odchodu zo zdravotníckeho zariadenia sa počíta ako jeden deň). Poistné plnenie za hospitalizáciu dieťaťa 
poisteného môže byť vyplatené maximálne za 60 dní hospitalizácie všetkých detí poisteného spolu, počas celej doby 
poistenia.

deNNá dávka za dobU NevyhNUtNého liečeNia ÚrazU

ak má klient dojednané poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, získava poistné krytie v roz-
sahu dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu podľa oceňovacích tabuliek WP (kompletné znenie 
oceňovacej tabuľky je uvedené v časti „Prílohy“). Pritom nie je dôležité, či je klient v čase liečenia úrazu pracovne neschop-
ný alebo nie. Poistnú sumu si poistený môže za každý deň liečenia úrazu zvoliť vo výške zodpovedajúcej jeho rozhod-
nému príjmu podľa tabuľky č. 1 súčet všetkých denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dojednaných vo 
Wüstenrot poisťovni, môže byť maximálne 60 € na poisteného.

denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy najneskôr uply-
nutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov. táto 
skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

bonus - deti: ak má poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu dojednané poistený 
rodič, získavajú toto poistenie i všetky deti poisteného vo veku dovŕšených 2 - 18 rokov. Poistenie pre každé dieťa je vo 
výške  1/3 poistnej sumy dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu poisteného, maximálne však 6 € za deň. 
Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa môže byť vyplatené maximálne za dva úrazy 
všetkých detí poisteného spolu počas celej doby poistenia.

UpozorNeNie: obdobie rehabilitácie je možné kryť z bonusu rehabilitačných nákladov a nákladov 
na kozmetické operácie, ktorý je súčasťou krytia v poistných rizikách trvalé následky v dôsledku úra-
zu (bez progresie, alebo s progresiou 400%).

deNNá dávka za pracovNÚ NeschopNosť

neočakávané ochorenie alebo náhodný úraz mnohokrát vyradia človeka či už čiastočne alebo úplne z pracovného 
procesu. náhrada mzdy vyplácaná v čase pracovnej neschopnosti sociálnou poisťovňou zďaleka nepokryje výpadok v 
príjmoch, čím rodinný rozpočet výrazne utrpí.

ak má klient dojednané poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 14 dní alebo s karenč-
nou dobou 28 dní, získava poistné krytie pre prípad lekárom uznanej pracovnej neschopnosti, ak táto trvala aspoň 15 
alebo 29 dní (v závislosti od dojednaného poistenia). deň, za ktorý sa začína poskytovať poistné plnenie, je prvý deň 
po uplynutí karenčnej doby. Poistený má možnosť zvoliť si pre toto poistenie poistnú sumu vo výške zodpovedajúcej 
jeho rozhodnému príjmu podľa tabuľky č. 1 za každý lekárom konštatovaný kalendárny deň pracovnej neschopnosti.  
doba, za ktorú je možné poskytnúť poistné plnenie, je maximálne 550 dní z jednej poistnej udalosti. súčet všetkých den-
ných dávok za pracovnú neschopnosť dojednaných vo Wüstenrot poisťovni, môže byť maximálne 30 € na poisteného.
toto poistenie nemôžu mať klienti, ktorí sú v čase dojednávania návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy nezamestnaní 
(aj dobrovoľne nezamestnaní), opatrovatelia zverenej osoby alebo invalidní dôchodcovia, príp. boli v minulosti uznaní 
invalidnými alebo žiadali o invalidný dôchodok. toto poistenie si nemôžu dojednať ani dôchodcovia a študenti. denná 
dávka za pracovnú neschopnosť prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy nejneskôr uplynutím poistného roka, 
ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov. táto skutočnosť nemá vplyv na 
trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

bonus - deti: ak má poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť dojednané rodič, získavajú toto poistné krytie 
automaticky i všetky deti poisteného vo veku dovŕšených 15 - 18 rokov vo výške 1/3 poistnej sumy dennej dávky za pra-
covnú neschopnosť poisteného, maximálne však 6 € za deň. Poistné plnenie za pracovnú neschopnosť dieťaťa poistené-
ho môže byť vyplatené maximálne za 60 dní pracovnej neschopnosti všetkých detí poisteného spolu, počas celej doby 
poistenia.

UpozorNeNie
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staNoveNie výšky deNNeJ dávky za dobU NevyhNUtNého liečeNia ÚrazU alebo deNNeJ dávky za 
pracovNÚ NeschopNosť

Pre stanovenie výšky maximálnej dennej dávky potrebuje poistený poznať svoj rozhodujúci príjem, ktorým je:
pre zamestnanca 1. priemerný „hrubý“ mesačný zárobok (t.j. priemerný hodinový zárobok zistený zo súčtu mzdy a 
náhrad mzdy zúčtovaných zamestnancovi za kalendárny štvrťrok bezprostredne predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa 
priemerný mesačný zárobok zisťuje, násobený priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden 
mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca.),
pre samostatne zárobkovo činnú osobu2.  (ďalej len „SZČO“) je to jedna dvanástina súčtu základu dane z podnikania, 
z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce vzniku 
úrazu (pre dennú dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu) alebo bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu 
obdobiu, do ktorého patrí deň nasledujúci po uplynutí karenčnej doby (pre dennú dávku za pracovnú neschopnosť) a 
odvodov zaplatených samostatne zárobkovou činnou osobou za seba ako fyzickú osobu za toto obdobie,
pre fyzickú osobu, ktorá 3. má príjem ako zamestnanec a zároveň príjem ako SZČO, je rozhodujúcim príjmom súčet 
rozhodujúceho príjmu ako zamestnanca a rozhodujúceho príjmu ako SZČO.

tabuľka č. 1

Rozhodujúci príjem Maximálna denná
dávka za dobu nevyhnutné-

ho liečenia úrazu*

Maximálna denná
dávka za pracovnú ne-

schopnosť*od do

- 500 € 10 € 5 € 

501 €€ 600 € 12 € 6 €
601 € 700 € 14 € 7 €
701 € 800 € 16 € 8 €
801 € 900 € 18 € 9 €
901 € 1 000 € 20 € 10 €

1 001 € 1 100 € 22 € 11 €
1 101 € 1 150 € 24 € 12 €
1 151 € 1 200 € 26 € 13 €
1 201 € 1 250 € 28 € 14 €
1 251 € 1 300 € 30 € 15 €
1 301 € 1 350 € 32 € 16 €
1 351 € 1 400 € 34 € 17 €
1 401 € 1 450 € 36 € 18 €
1 451 € 1 500 € 38 € 19 €
1 501 € 1 550 € 40 € 20 €
1 551 € 1 600 € 42 € 21 €
1 601 € 1 650 € 44 € 22€
1 651 € 1 700 € 46 € 23 €
1 701 € 1 750 € 48 € 24 €
1 751 € 1 800 € 50 € 25 €
1 801 € 1 850 € 52 € 26 €
1 851 € 1 900 € 54 € 27 €
1 901 € 1 950 € 56 € 28 €
1 950 € 2 000 € 58 € 29 €
2 001 € - 60 € 30 €

* deti do dovŕšenia veku 18 rokov a všetky osoby bez trvalého príjmu zo zamestnaneckého pomeru 
alebo podnikateľskej činnosti si môžu dojednať poistnú sumu pre poistenie dennej dávky za dobu ne
vyhnutného liečenia úrazu a/alebo pre poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnpsť len vo výš-
ke minimálnej poistnej sumy /deň stanovenej pre dané poistenie.

UpozorNeNie
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rozhodUJÚci príJem pre potreby likvidácie poistNeJ Udalosti poisteNý preUkazUJe NasledovNe:

zamestnanec písomným potvrdením zamestnávateľa o výške priemerného mesačného zárobku,1. 
szčo daňovým priznaním za zdaňovacie obdobie (podľa definície na str. 17 bod 2) alebo iným spôsobom dosta-2. 
točne preukazujúcim rozhodnujúci príjem,
v prípade ak má poistený príjem aj ako zamestnanec, aj ako szčo, tak sa rozhodujúci príjem preukazuje predložením 3. 
dokladov podľa oboch bodov (1. aj 2.).

Uvedené údaje pre zamestancov vie poskytnúť každý zamestanávateľ podľa pokynov na tlačive pre 
hlásenie poistnej udalosti z daného poistenia.

iNvalidita

Pre klientov máme pripravené poistenie, ktoré im v prípade invalidity aspoň čiastočne pomôže zmierniť dôsledky 
celej situácie. klient (len poistník) si môže dojednať oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného 
dôchodku a taktiež si môže dojednať poistenie pre prípad poberania súkromného invalidného dôchodku (poistník aj  
druhý poistený).

oslobodeNie od plateNia  poistNého v prípade prizNaNia iNvalidNého dôchodkU

ak poistníkovi bol po uplynutí aspoň dvoch rokov od začiatku dojednania tohto poistenia sociálnou poisťovňou pri-
znaný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom poistení a miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je vyššia ako 50 %, odpadá mu povinnosť platiť poistné za 
dojednané životné poistenie počas trvania invalidity. ochranná lehota dvoch rokov sa nevzťahuje na invaliditu z dôvodu 
úrazu, ktorý nastal po dojednaní oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku.

toto poistenie nemôžu mať klienti, ktorí sú v čase dojednávania návrhu poistnej zmluvy nezamestnaní (aj dobrovoľne 
nezamestnaní) alebo invalidní dôchodcovia, príp. boli v minulosti uznaní invalidnými alebo žiadali o invalidný dôchodok. 
toto poistenie si nemôže dojednať ani osoba poberajúca akékoľvek sociálne dávky.

oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku prestáva byť súčasťou poistnej 
zmluvy nejneskôr uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený do-
vŕši vek 65 rokov. táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

poberaNie iNvalidNého dôchodkU

našim klientom ponúkame poistenie, ktoré im zabezpečí mesačný dôchodok v dohodnutej výške v prípade, že im  
sociálna poisťovňa priznaná invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom poistení a miera poklesu ich schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je vyššia ako 50 %. 

výška mesačného invalidného dôchodku sa môže pohybovať medzi 100 € a 500 € s navyšovaním po 50 €. Po doru-
čení návrhu na uzavretie poistnej zmluvy do ústredia poisťovne bude vykonané ocenenie individuálneho zdravotného 
aj osobitného rizika klienta a v súvislosti s tým môže byť ešte výška mesačného invalidného dôchodku poisťovňou upra-
vená. ak bol poistenému počas doby trvania poistenia, najskôr však po uplynutí aspoň dvoch rokov od dojednania tohto 
poistenia, priznaný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom poistení a miera poklesu jeho schopnosti vyko-
návať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je vyššia ako 50 %, začne Wüstenrot poisťovňa 
vyplácať poistenému mesačne invalidný dôchodok. ochranná lehota dvoch rokov sa nevzťahuje na invaliditu z dôvodu 
úrazu, ktorý nastal po dojednaní invalidného dôchodku.

Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku nemôžu mať klienti, ktorí sú v čase dojednávania návrhu po-
istnej zmluvy nezamestnaní (aj dobrovoľne nezamestnaní), študenti, opatrovatelia zverenej osoby (okrem prípadu pokiaľ 
je to jej povolanie), invalidní dôchodcovia alebo osoba poberajúca akékoľvek sociálne dávky. vyplácanie invalidného 
dôchodku končí zánikom poistenia najneskôr však dovŕšením 65. roku veku poisteného. táto skutočnosť nemá 
vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné poistenia. 

pozNámka
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prechod poisteNia

v prípade smrti poistníka, ktorý bol zároveň poisteným pre prípad dožitia, vstupuje do postavenia poistní-
ka druhý poistený, ak sa poistné krytie pre niektoré poistenia dojednané v poistnej zmluve vzťahuje aj na inú oso-
bu ako na poistníka; zároveň sa druhý poistený stáva poisteným pre prípad dožitia. v prípade smrti druhého 
poisteného, ktorý bol poisteným pre prípad dožitia, vstupuje do postavenia poisteného v poistení  pre prípad do-
žitia poistník, ak sa pre niektoré poistenie dojednané v poistnej zmluve vzťahuje aj na poistníka. ak nie sú spl-
nené podmienky na prechod poistenia, poistenie zaniká ku dňu smrti druhého poisteného, ktorý bol poisteným  
pre prípad dožitia. v prípade smrti poistníka v detskom investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok vstupuje 
do postavenia poistníka druhý poistený.

8. oceNeNie rizika

Poisťovňa môže pri dojednaní poistenia, resp. jeho zmene stanoviť na základe informácií uvedených v zdravotnom 
dotazníku a ďalších súvisiacich dokumentoch zvýšenie rizikového príspevku, vylúčiť určité poistenie alebo odmietnuť 
časť návrhu, a to na základe zdravotného stavu, pracovnej alebo záujmovej činnosti alebo subjektívneho rizika poistené-
ho resp. poistníka, alebo na základe iných informácií uvedených v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

toto právo si poisťovňa uplatňuje na základe výsledkov ocenenia rizika. ocenenie rizika je proces rozhodovania o tom, či 
osoba, ktorá má záujem o poistenie, bude prijatá do poistenia a za akých podmienok.
Posudzuje sa pritom:

 zdravotné riziko y , ktoré vyplýva z aktuálneho zdravotného stavu klienta, z jeho osobnej a rodinnej  
zdravotnej anamnézy,
  y špeciálne riziko, zahŕňa riziko vyplývajúce z pracovnej činnosti (povolania) klienta a riziko vyplývajúce zo zá-
ujmovej činnosti klienta (napr. športová činnosť),
  y subjektívne riziko - posudzujú sa faktory a okolnosti, ktoré klienta ku kúpe daného poistného  
produktu motivujú.

ocenenie rizika prebieha ako sme už vyššie uviedli na základe vyhodnotenia údajov uvedených v návrhu na uzatvorenie 
poistnej zmluvy, ktorý obsahuje na tento účel zostavený dotazník. riziko sa oceňuje iba pri uzatváraní poistnej zmluvy  
a pri technickej zmene poistenia. snahou poisťovne je, aby sme čo najviac informácií potrebných k oceneniu rizika získali 
už v prvom kroku, teda pri prvom doručení návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy do poisťovne. Pre elimináciu nutnosti 
dodatočného kontaktovania klientov prostredníctvom vás finančných agentov je dôležité, aby ste už pri spisovaní návr-
hu na uzatvorenie poistnej zmluvy s klientom mali dostatok informácií, pri ktorých poisteniach, výškach poistných súm 
je potrebné doložiť lekárske prehliadky, doplnkové zdravotné dotazníky alebo dotazníky k oceneniu rizika záujmovej 
činnosti a podobne.

Preto vám na nasledujúcich stranách ponúkame v prehľadnej forme tie najdôležitejšie informácie potrebné k oceňova-
niu rizika. nájdete v nich užitočné informácie, ktoré môžete využiť pri obchodných rozhovoroch s klientom a ktoré vám 
uľahčia a skrátia proces uzatvárania poistnej zmluvy.

za účelom dôkladného a objektívneho posúdenia zdravotného rizika je poisťovňa oprávnená zisťovať a preskúmať zdra-
votný stav klienta, ktorý na toto dáva súhlas písomnou formou pri uzavieraní poistnej zmluvy.

súčasne chceme upozorniť na skutočnosť, že poistník a poistený je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky pí-
somné otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia (to platí, aj ak ide o zmenu už dojednaného poistenia). v zmysle § 802 
občianskeho zákonníka vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie poisťovne 
od poistnej zmluvy, resp. v prípade poistnej udalosti zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia poisťovňou.
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tlačivo Lekárska prehliadka a Požadované laboratórne parametre, ako i ostatné dotazníky nájdete vždy na in-
ternetovej stránke www.wuestenrot.sk, v časti pre finančných agentov, v einsteine, prípadne vám ich radi  
zašleme emailom.

druh poistenia

kumulatívna po-
istná suma na jed-
ného poisteného 
za všetky poistné 

zmluvy vo Wp

druh dokladu/dotazníka, 
ktorý je potrebné doloźiť k oceneniu rizika

zdravotné riziko špeciálne a subjektívne 
riziko

smrť

nad 100 000 € Lekárska prehliadka - tlačivo WP

Individuálne riziko klienta 
- dotazníknad 140 000 €

Lekárska prehliadka - tlačivo WP, 
krvný obraz a diferenciál, bioche-
mické vyšetrenie, hepatálne testy, 
interné vyšetrenie, ekG vyšetrenie, 
záťažové ekG s popismi lekára, prí-
padne ďalśie - individuálne

diagnostikovanie kritickej choroby alebo 
vznik diagnostikovanej skutočnosti

nad 50 000 € Lekárska prehliadka - tlačivo WP

nad 70 000 €

Lekárska prehliadka - tlačivo WP, 
krvný obraz a diferenciál, bioche-
mické vyšetrenie, hepatálne testy, 
interné vyšetrenie, ekG vyšetrenie, 
záťažové ekG s popismi lekára, prí-
padne ďalśie - individuálne

trvalé následky v dôsledku úrazu nad 140 000 €

Lekárska prehliadka - tlačivo WP, 
krvný obraz a diferenciál, bioche-
mické vyšetrenie, hepatálne testy, 
interné vyšetrenie, ekG vyšetrenie, 
záťažové ekG s popismi lekára, prí-
padne ďalśie - individuálne

doplnkový úrazový         
dotazník

trvalé následky v dôsledku úrazu s pro-
gresiou 400 %

nad 70 000 € Lekárska prehliadka - tlačivo WP

doplnkový úrazový         
dotazníknad 140 000 €

Lekárska prehliadka - tlačivo WP, 
krvný obraz a diferenciál, bioche-
mické vyšetrenie, hepatálne testy, 
interné vyšetrenie, ekG vyšetrenie, 
záťažové ekG s popismi lekára, prí-
padne ďalśie - individuálne

smrť spôsobená úrazom nad 140 000 €

Lekárska prehliadka - tlačivo WP, 
krvný obraz a diferenciál, bioche-
mické vyšetrenie, hepatálne testy, 
interné vyšetrenie, ekG vyšetrenie, 
záťažové ekG s popismi lekára, prí-
padne ďalśie - individuálne

doplnkový úrazový         
dotazník

oslobodenie od platenia poistného + 
Mesačný invalidný dôchodok 

suma spolu nad 
400 € Lekárska prehliadka -  tlačivo WP

zdravotNé a špeciálNe riziko

zoznam doplňujúcich dokladov potrebných k oceneniu rizika v závislosti od druhu poistenia a výšky poistnej sumy 
(platné od 1.4.2013)
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označenie dotazníka zameranie doplnkového  
zdravotného dotazníka

dzd-01 duševné ochorenie

dzd-02 astma Bronchiale

dzd-03 Borelióza

dzd-04 Bronchitída

dzd-05 colitis Ulcerosa

dzd-06 diabetes Mellitus

dzd-07 dna

dzd-08 dvanástorníkové vredy

dzd-09 epilepsia

dzd-10 Glaukóm

dzd-11 hepatopathia

dzd-12 hypercholesterolémia

dzd-13 hypertenzia

dzd-14 reumatizmus

dzd-15 sarkoidóza pľúc

dzd-16 srdcový šelest

dzd-17 Štítna žľaza

dzd-18 žalúdočné vredy

dzd-19 chronická nefritída

dzd-20 Bolesti chrbtice

označenie dotazníka
zameranie doplnkového 
dotazníka podľa druhu  

záujmovej činnosti/povolania

Šr01   artista

Šr02   expedícia

Šr03   horolezectvo

Šr04   Jaskyniarstvo

Šr05   Jazdectvo 

Šr06   Motocykle 

Šr07   Motošport 

Šr08   Parašutizmus 

Šr09   Potápanie

Šr10   Profivojak 

Šr11   splavovanie

Šr12   turistika 

Šr13   vojenská misia 

Šr14   Špeciálny policajt 

Šr15   Športové lietanie 

zoznam doplnkových zdravotných dotazníkov pre ocenenie zdravotného rizika

aktuálne doplnkové zdravotné dotazníky  
nájdete vždy na internetovej stránke  
www.wuestenrot.sk, v časti pre finančných 
agentov, prípadne vám ich radi zašleme  
emailom.

v prípade, ak klient v návrhu poistnej zmluvy 
uvedie skutočnosť, že trpí ochorením, ku ktoré-
mu je k dispozícii doplnkový zdravotný dotaz-
ník zo zoznamu uvedeného nižšie, je potrebné 
súčasne s návrhom poistnej zmluvy zaslať do 
poisťovne i odborným lekárom vyplnený do-
plnkový zdravotný dotazník.

ak klient vykonáva niektorý z rizikových športov 
prípadne povolaní, ku ktorým existuje doplnko-
vý dotazník zo zoznamu uvedeného vedľa, aby 
bolo možné čo najrýchlejšie a najsprávnejšie 
oceniť riziko klienta bez dodatočnej interven-
cie, je potrebné súčasne s návrhom poistnej 
zmluvy zaslať do poisťovne i klientom vyplnený 
a podpísaný doplnkový dotazník.

zoznam doplnkových dotazníkov pre ocenenie rizika pracovnej a záujmovej činnosti

špeciálNe riziko

zdravotNé riziko
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Názov dotazníka Účel použitia dotazníka

Požadované laboratórne parametre tlačivo obsahuje zoznam minimálne požadovaných parametrov biochemického vyšetre-
nia, hepatálnych testov, a s tým súvisiace podrobnejšie informácie.

doplnkový úrazový dotazník dotazník obsahuje niekoľko otázok dôležitých pre ocenenie rizika pri dojednávaní niekto-
rého z úrazových poistení.

Individuálne riziko klienta - dotazník dotazník obsahuje otázky dôležité pre posúdenie individuálneho rizika klienta.

čestné prehlásenie
tlačivo, na ktorom je potrebné doložiť poisťovni v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy 
chýbajúce formálne a obsahové náležitosti, alebo informácie nevyhnutné pre ocenenie 
rizika.

súhlas s poskytnutím informácií

tlačivo, na ktorom klient vyjadruje svoj písomný súhlas, aby jeho ošetrujúci lekár poskytol 
písomne informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu a zdravotnej anamnézy poisťovni. 
Používa sa v prípadoch, kedy klient požiada poisťovňu o dožiadanie si lekárskych správ 
priamo od jeho lekára.

zoznam ďalších tlačív, používaných v procese ocenenia rizika klienta, alebo spracovania poistnej zmluvy  
a vysvetlenie účelu ich použitia nájdete v nasledujúcom prehľade

aktuálne tlačivá nájdete vždy na internetovej stránke www.wuestenrot.sk, v časti pre finančných agentov, prípadne 
vám ich radi zašleme emailom.

označenie dotazníka
zameranie doplnkového 
dotazníka podľa druhu  

záujmovej činnosti/povolania

Šr16   rádioaktivita

Šr17   horská služba

Šr18   Letec / Pilot

Šr19   Letuška / steward

Šr20   Športová streľba

aktuálne doplnkové dotazníky pre oce-
nenie rizika záujmovej činnosti a povola-
nia nájdete vždy na internetovej stránke  
www.wuestenrot.sk, v časti pre finančných 
agentov, prípadne vám ich radi zašleme  
emailom.
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9. WÜsteNrot JedNorazový iNvestičNý program

Wüstenrot poisťovňa ponúka svojim klientom aj jednorazový investičný produkt, vďaka ktorému klienti okrem základné-
ho poistného krytia získajú predovšetkým možnosť výhodne investovať svoje finančné prostriedky.

kto sú naši klienti?
klienti, ktorým končí životné poistenie alebo stavebné sporenie•	
klienti, ktorí chcú sporiť alebo investovať a ktorí pritom už majú dostatočné poistné krytie•	
klienti, ktorí nechcú ocenenie rizika (aj dôchodcovia)•	
klienti, ktorým vyhovuje jednorazový spôsob platenia poistného•	

čo im náš produkt prináša?
FInančnÚ ochranU formou individuálne voliteľného investičného programu, ktorý si môžu zostaviť podľa uváženia•	
PoIstnÚ ochranU pre prípad smrti•	
výhodné a bezpečné zhodnotenie voľných finančných prostriedkov•	
prehľadný investičný program s poistením bez ocenenia rizika a jednoduchým dojednaním•	
klient sa sám rozhodne, kedy odíde na penziu a stane sa finančne nezávislým od štátu, zároveň si môže zvoliť vyplá-•	
canie poistného plnenia vo forme dôchodku
klient zabezpečí úspešný štart do života pre svoje deti•	

aké môžu získať zhodnotenie?
výber z troch fondov s ľubovoľným pomerom alokácie vložených finančných prostriedkov•	
na želanie aj 100 %-ná garancia zhodnotenia•	

základNé parametre produktu

Minimálne  dohodnuté jednorazové poistné 2 000 €

Možnosť dodatočných extra vkladov áno, ich frekvencia ani počet nie sú limitované

Poistná ochrana plnenie v prípade smrti: 5 % z výšky prvého jednorazového poistného                                                             

Poistné plnenie v prípade smrti hodnota fondového účtu + 5 % z výšky prvého jednorazového poistného

Minimálna poistná doba 10 rokov

Maximálna poistná doba 25 rokov

Minimálny vstupný vek poistníka 15 rokov

Minimálny vstupný vek poisteného pre prípad dožitia 0 rokov

Minimálny vstupný vek poisteného pre prípad smrti 15 rokov

Maximálny vstupný vek pre poistníka i poisteného 70 rokov

zmena alokačného pomeru bez poplatku, kedykoľvek

Možnosť odkupu áno, kedykoľvek, za poplatok stanovený v sadzobníku poplatkov

Poplatok za odkup 19,92 eur

Poplatok za čiastočný odkup 9,96 eur

Ďalšie parametre produktu

Poistník klient, ktorý je platiteľom poistného a extra vkladov, nemusí však byť zhodný s poisteným.
Poisteným pre prípad smrti môže byť poistník alebo poistený, ak je odlišný od poistníka. Poistenie smrti 
môže byť dojednané iba osobe staršej ako 15 rokov.
ak je na poistnej zmluve uvedený len poistník, je zároveň poistený pre prípad smrti aj dožitia, ak je na 
poistnej zmluve uvedený aj druhý poistený, môže si zvoliť krytie pre prípad dožitia a pre prípad smrti, alebo 
iba pre prípad dožitia.

Poistený klient, ktorý je poisteným pre prípad dožitia a pre prípad smrti, alebo iba pre prípad dožitia.

začiatok poistenia a 
poistnej ochrany

Poistenie začína o nultej hodine dňa, v ktorom bol návrh poistnej zmluvy doručený do sídla poisťovne, ak 
budú splnené poisťovňou stanovené podmienky presne špecifikované v návrhu poistnej zmluvy.
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zmeNy poistNých zmlÚv

technické zmeny poistných zmlúv

Poistník má právo jedenkrát počas poistného roka písomne vykonať na poistnej zmluve IžP technickú zmenu, ktorou 
dôjde ku zmene dojednaného poistného krytia alebo výšky dohodnutého minimálneho poistného. zmena v poistnej 
zmluve bude účinná od prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po doručení správne vyplnenej písomnej žiadosti 
spolu so všetkými potrebnými dokladmi na posúdenie zmeny.

platba poistNého

Platby poistného na poistnú zmluvu Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok je potrebné realizovať 
vždy na správny účet a pod správnym variabilným symbolom, aby bolo zabezpečené, že platba klienta bude priradená 
vždy  na správnu poistnú zmluvu a včas.

bankový účet pre platbu poistného pri poistnej zmluve ižp je:
číslo účtu: 2622106861/1100

variabilný symbol pre platbu prvého poistného je variabilný symbol návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, ktorý je 
zároveň uvedený na priloženej bankovej zloženke.
variabilný symbol pre následné platby poistného je 10 miestny, je zároveň číslom poistnej zmluvy (bez lomítka a 
pomlčky) a bude klientovi oznámený pri zaslaní Poistky.

Pri platbe zálohy na prvé poistné je potrebné doklad o platbe zálohy na prvé poistné vždy priložiť k návrhu na uza-
tvorenie poistnej zmluvy zasielaného do poisťovne. tak zabezpečíte aby i v prípade, keď platbu poistného ešte ne-
evidujeme na bankovom účte poisťovne, mohla byť poistná zmluva spracovaná. zaplatenie zálohy na prvé poistné 
je jednou z podmienok pre uzavretie poistnej zmluvy. 

UpozorNeNie

10. platba poistNého, zmeNy v poistNeJ zmlUve

Netechnické zmeny poistných zmlúv

Poistník má možnosť požiadať na svojej poistnej zmluve o viacero druhov netechnických zmien, ako napríklad:

a) zmenu adresy,
b) zmenu priezviska,
c) zmenu peňažného ústavu, čísla účtu,
d) zmenu sMs kontaktu,
e) zmenu oprávnenej osoby,
f ) zmenu spôsobu platenia dMP,
g) zmenu poistníka,
h) zmenu vinkulácie,
i)  zmenu alokačného pomeru

zmenu titulu, priezviska, trvalého bydliska, čísla občianskeho preukazu, telefónneho čísla, e-mailu a spôsobu platenia 
je možné realizovať na základe e-mailovej žiadosti, v ktorej poistník uvedie meno, priezvisko, titul poistníka, bydlisko a 
dátum narodenia poistníka a číslo poistnej zmluvy. na základe takto doručenej žiadosti o zmenu do e-mailovej schránky 
netechnickezmeny@wuestenrot.sk je možné vykonanie uvedených zmien. 
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11. likvidácia poistNých Udalostí

snahou našej poisťovne je zabezpečiť pre klientov kvalitný, pružný a rýchly servis počas celej doby  trvania poistnej 
zmluvy. v prípade nastatia poistnej udalosti je pre klienta obzvlášť dôležité, aby likvidácia prebehla rýchlo,  kvalitne a na 
vysokej profesionálnej úrovni.

klientovi poskytneme poistné plnenie vždy v čo najkratšej možnej dobe po doručení všetkých potrebných dokladov, 
najneskôr však do 15 dní odo dňa, kedy príde k ukončeniu šetrenia poistnej udalosti, potrebného na zistenie rozsahu 
povinnosti plniť. v záujme urýchlenia likvidácie poistnej udalosti je však dôležité, aby klient, oprávnená osoba alebo oso-
ba, ktorej vzniká právo na poistné plnenie, už v prvom kroku zaslal do poisťovne tie správne doklady, ktoré sú potrebné 
k posúdeniu nároku na poistné plnenie.
v prehľade č. 4 vám za účelom možnosti poskytnúť klientovi správne informácie, ako postupovať v prípade vzniku po-
istnej udalosti, ponúkame zoznam typov poistných udalostí, ktoré môžu nastať a dokladov, ktoré od klienta poisťovňa 
minimálne požaduje. 

odporučenie, ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti ako i zoznam minimálne požadovaných aktuálnych dokladov 
a tlačív nutných pre posúdenie nároku na poistné plnenie, nájdete na našej internetovej stránke  www.wuestenrot.sk, v 
časti pre finančných agentov, prípadne vám tieto informácie a tlačivá  radi zašleme emailom.

okrem v nasledujúcej tabuľke vymenovaných minimálne požadovaných dokladov k jednotlivým druhom poistných uda-
lostí, môže poisťovňa v závislosti od individuality a špecifík jednotlivých poistných prípadov vyžadovať i nasledujúce 
doklady:

Lekárska správa o úmrtí (Formulár Wüstenrot poisťovne, a.s.) 
kópia pitevného nálezu
záver policajného vyšetrovania

záver vyšetrovania inšpektorátu práce
výpis zo zdravotnej dokumentácie klienta
výpis z účtu poistenca zdravotného poistenia
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druh poistnej udalosti druh minimálne požadovaných dokladov k likvidácii Forma požadovaného 
dokladu

dožitie klientom podpísaná návratka pre poistné plnenie zasielaná pois-
ťovňou pred ukončením doby poistenia. originál

smrť 
1) Úmrtný list originál / úradne overená kópia

2) List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí originál / úradne overená kópia

smrť spôsobená úrazom 

1) Úmrtný list originál / úradne overená kópia

2) List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí originál / úradne overená kópia

3) záver policajného vyšetrovania originál / úradne overená kópia

diagnostikovanie kritickej choroby 
alebo vznik diagnostikovanej 
skutočnosti

doklady potrebné pre posúdenie nároku na poistné plnenie pri 
kritických ochoreniach sú uvedené vo všeobecných poistných 
podmienkach pre IžP v článku 55

trvalé následky v dôsledku  úrazu a 
trrvalé následky v dôsledku úrazu s 
progresiou 400%

1)  oznámenie o úraze - dvojstranové tlačivo

originál
2)  správa ošetrujúceho lekára - trvalé následky po úraze (po uply-
nutí roka od nastatia úrazu)

denná dávka za dobu  
nevyhnutného liečenia úrazu

1) oznámenie o liečení následkov úrazu - dvojstranové tlačivo originál

2) Lekárske správy so zápisom o prvom ošetrení úrazu, následnom 
liečení a rehabilitácii úradne overená kópia

rehabilitačné náklady a náklady na 
kozmetické operácie po úraze

1) Indikáciu (odporučenie, predpis) lekára k výkonu rehabilitácie, 
kozmetickej operácie originál / úradne overená kópia

2) Lekárske správy z absolvovaných rehabilitácií alebo operačná 
správa z vykonanej kozmetickej operácie neoverená kópia

3) originály dokladov o platbe za výkon rehabilitácie alebo koz-
metickej operácie, s rozpisom položiek tvoriacich výslednú sumu, 
potvrdené pečiatkou príslušného zdravotníckeho zariadenia

originál / úradne overená kópia

denná dávka za hospitalizáciu Lekárska prepúšťacia správa po absolvovanej hospitalizácii originál / úradne overená kópia

denná dávka za pracovnú ne-
schopnosť

1) oznámenie o pracovnej neschopnosti (tlačivo WP) originál

2) Potvrdenie o trvaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti originál

oslobodenie od platenia  
poistného v prípade priznania 
invalidného dôchodku 

1) rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní invalidného 
dôchodku úradne overená kópia

2) správa posudkového lekára sociálnej poisťovne, na základe 
ktorej bol priznaný invalidný dôchodok originál / úradne overená kópia

Invalidný dôchodok 

1) rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní invalidného 
dôchodku overená kópia

2) správa posudkového lekára sociálnej poisťovne, na základe 
ktorej bol priznaný invalidný dôchodok originál / úradne overená kópia

oslobodenie od platenia poistné-
ho v prípade smrti poistníka

1) Úmrtný list originál / úradne overená kópia

2) List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí originál / úradne overená kópia

prehľad č. 4 - doklady potrebné k likvidácii jednotlivých druhov poistných udalostí 
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12. iNvestičNé FoNdy a iNvestovaNie 

iNvestičNé možNosti životNého poisteNia

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok je špecifické v tom, že okrem poistného krytia ponúka klientovi 
možnosť zhodnocovať finančné prostriedky vo fondoch, pri ktorých sa očakávajú výrazne vyššie výnosy ako pri iných 
formách investovania.

vysoko nadštandardné zabezpečenie dôchodku vo všetkých aspektoch y
prostriedky klienta sú investované do veľmi atraktívnych fondov  y
fondy sú v rukách profesionálov z celého sveta y
klient si zvolí vlastnú investičnú stratégiu, ktorú môže kedykoľvek zmeniť y
klient má možnosť denne sledovať vývoj kurzu fondov y
okamžitý prístup ku kapitálu aj bez nutnosti predaja podielových jednotiek jednotlivých fondov y

kto spravUJe Naše FoNdy?

náš prvý fond - Fond Wüstenrot - spravuje Wüstenrot poisťovňa. správcom ďalších troch fondov je späng-
ler IQaM Invest asset Management Gmbh, rakúska správcovská spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoloč-
nosti carl spängler kaG a spoločnosti Institut für Quantitatives asset Management Gmbh. spängler IQaM In-
vest je jedinečná v tom, že si pre správu fondov vyberá zo všetkých svetových fondmanažérov tých, ktorí sú  
najvhodnejšími pre daný fond, preto jej fondy dosahujú nadpriemerné výsledky. správcom fondu Millenium (Multi asset 
fond) je spoločnosť theaM, 100 % dcérska spoločnosť BnP Paribas Investments Partners. správcom fondu Iad Prvý rea-
litný fond, o.p.f. je Iad Investments, správ. spol., a.s., Bratislava.
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detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

ročná výkonnosť FondU za:

rok  2008  5,127 % p.a.
rok  2009  5,127 % p.a.
rok  2010 5,148 % p.a.
rok  2011 4,98 % p.a.
rok  2012 4,71 % p.a.

FoNd WÜsteNrot

Prvý fond predstavuje formu bezpečného investovania. Je to fond, ktorý spravuje Wüstenrot poisťovňa. na rozdiel od 
ostatných fondov investuje na slovensku. Wüstenrot poisťovňa avizuje očakávaný výnos vždy rok v predstihu. stanoví 
kurz každý pracovný deň, ktorý zverejní na internetovej stránke. zmena kurzu nezávisí od zmeny na burze, ale od úspe-
chu poisťovne pri investovaní.

v roku 2011, s účinnosťou od 1.1.2011, prichádza Wüstenrot poisťovňa s inovovaným prístupom pri stanovovaní ročného 
zhodnotenia fondu Wüstenrot (FW). stanovenie zhodnotenia FW spočíva v dvoch krokoch:

•	raz	ročne	Wüstenrot	poisťovňa	stanovuje	garantované	ročné	zhodnotenie	fondu	pre	nasledujúci	kalendárny	rok,	ktoré	
je vždy minimálne vo výške aktuálnej maximálnej technickej úrokovej miery, stanovenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom k 1. januáru daného kalendárneho roka. týmto má klient garantované zhodnotenie počas celej doby trvania 
poistenia. 

•	navyše	Wüstenrot	poisťovňa	raz	štvrťročne	stanoví	skutočné	ročné	zhodnotenie	FW	pre	daný	kalendárny	štvrťrok.	Wüs-
tenrot poisťovňa súčasne garantuje, že skutočné ročné zhodnotenie FW bude pre každý štvrťrok daného kalendárneho 
roka najmenej vo výške minimálneho ročného zhodnotenia.

Wüstenrot poisťovňa investuje finančné prostriedky fondu Wüstenrot v záujme ich zhodnotenia do:
štátnych dlhopisov, y
termínovaných vkladov, y
pôžičiek pre klientov. y
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detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

späNgler iQam balaNced protect 90
vyvážený Fond zárUky a výkonU

spängler IQaM Balanced Protect 90 je zmiešaný fond s garanciou kurzu minimálne 90 percent z hodnoty najvyššieho 
kurzu, ktorý bol dosiahnutý počas celej doby investovania. zvláštna pozornosť je venovaná tomu, aby bola dodržaná táto 
minimálna hranica.

Pri stúpajúcich kurzoch sa garantovaná hranica posúva smerom nahor, pri klesajúcich však zostáva stabilná. tak nemôže 
už raz dosiahnutá hodnota klesnúť nadol. 

spängler IQaM Balanced Protect 90 spája kurzové príležitosti na medzinárodných dôchodkových a akciových trhoch s 
jasne definovanou zaisťovacou stratégiou. Investuje hlavne do európskych dlhopisov, medzinárodných akcií a iných fon-
dov. z regionálneho hľadiska sú najviac zastúpené nemecko, Usa, rakúsko, veľká Británia a Francúzsko.
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ročná výkonnosť FondU za:

rok 2008 0,11 % p.a.
rok 2009  6,01 % p.a.
rok  2010 5,93 % p.a.
rok 2011 - 6,18 % p.a.
rok  2012 4,90 % p.a.
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ročná výkonnosť FondU za:

rok  2008       - 46,23 % p.a.
rok  2009 29,20 % p.a.
rok  2010 20,12 % p.a.
rok  2011       - 14,99 % p.a.
rok  2012 12,34 % p.a.

späNgler iQam eQUity select global*
Fond GLoBáLnych InvestícIí

spängler IQaM equity select Global je fond fondov, ktorý investuje do najvýznamnejších medzinárodných akciových 
fondov. hlavná oblasť sa skladá z globálneho investovania do fondov, zatiaľ čo jednotlivé rozhodnutia o alokácii aktív sú 
realizované správcami jednotlivých fondov. rozsiahle kvalitatívne a kvantitatívne analýzy slúžia ako základ pre investície 
do popredných svetových investičných fondov.

Fond svojím regionálnym rozložením investícií kopíruje regionálnu štruktúru indexu MscI World.
Manažér fondu využíva pri investovaní početné kvalitatívne a kvantitatívne analýzy, na základe ktorých umiestňuje aktíva 
fondu do fondov najvýznamnejších svetových investičných spoločností. Štruktúra aktív fondu je pravidelne prispôsobo-
vaná aktuálnym hospodárskym rámcovým podmienkam. cieľom fondu je dosahovať vyššie výnosy ako v prípade pria-
meho investovania do medzinárodných akcií.

zložitá štruktúra tohto fondu je pravidelne prispôsobovaná konkrétnym ekonomickým podmienkam. v rámci fondu sa 
investuje v cudzích menách, čo vedie k devízovým rizikám ako aj príležitostiam na lepšie zhodnotenie výnosov. cieľom 
fondu je dosiahnuť vyššie výnosy, ako priame investície do medzinárodných akcií.

detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

* do 3. 4. 2011 bol názov fondu spängler trust in the Best (Fond dôvery v najlepších)
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späNgler iQam eQUity emergiNg markets 
Fond rýchLo rastÚcIch kraJín

Fond rýchlo rastúcich krajín investuje výlučne do rýchlo napredujúcich regiónov (stredná a východná európa, ázia a 
Latinská amerika). typické portfólio fondu obsahuje cca. 80 - 100 titulov. Pri ich výbere manažér fondu využíva výlučne 
vlastné intenzívne analýzy krajín, odvetví a jednotlivých spoločností. analýzy sa zameriavajú aj na trendy v likvidite a ich 
vplyv na ponuku a dopyt akcií na burzách. týmto spôsobom sú identifikované tie spoločnosti, ktoré okrem finančnej sily 
disponujú aj zrejmými konkurenčnými výhodami, vysokou alebo rastúcou návratnosťou investície, ako aj silným manaž-
mentom. cieľom fondu je využiť potenciál výnosov prvotriednych spoločností z rýchlo napredujúcich krajín.

detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

ročná výkonnosť FondU za:

rok 2008       - 56,68 % p.a. 
rok  2009 72,68 % p.a.
rok  2010 32,75 % p.a.
rok 2011       - 20,10 % p.a.
rok  2012 10,69 % p.a.
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detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

theam QUaNt milleNiUm 10 mUlti assets
Fond MILLenIUM - MULtI asset Fond

zámerom, prečo máme v ponuke aj tento fond je ponúknuť klientom absolútnu výkonnosť s miernym rizikom. Medzi 
kľúčové body určite patria stabilná výkonnosť, ktorá nekoreluje s tradičnými triedami akcií, podobnú ako v prípade za-
bezpečovacieho fondu, a cieľová volatilita (denne zameraná na hodnotu približne 10 %).
vo fonde Millenium ide o široko diverzifikované investičné prostredie tvorené 10 podkladovými aktívami, ktoré kryjú 
nasledujúce triedy akcií: 

akcie (tradičné hospodárstva a rozvíjajúce sa trhy), y
nehnuteľnosti, y
komodity (okrem iného zlato) y
devízy y

optimalizované kvantitatívne rozdelenie medzi aktíva investičného prostredia, prepočítavané každý mesiac umožňuje 
využiť najlepšie trendy príslušných aktív a pritom zároveň splniť dlhodobý cieľ zachovania volatility na hodnote 10 %. 
kontrola rizika prebieha na dennej báze (fond denne upravuje svoju expozíciu stratégii s cieľom zabezpečiť, aby sa krát-
kodobá volatilita udržiavala približne na cieľovej úrovni).

ročná výkonnosť FondU za:

rok  2009  - 7,10 % p.a.
rok  2010   0,03 % p.a.
rok  2011 - 2,29 % p.a.
rok  2012 - 2,81 % p.a.
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detailné informácie o fonde nájdete v prospekte na www.wuestenrot.sk

prvý realitNý FoNd
Iad Prvý reaLItný Fond, o.P.F.

tento fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru. Je zameraný pre-
dovšetkým na investície priamo do nehnuteľností (kancelárske budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb 
a cestovného ruchu a logistické centrá) prostredníctvom majetkových účastí v špeciálnych realitných spoločnostiach. 
Investície sú orientované na nehnuteľnosti prinášajúce stabilný výnos.

Fond rozkladá riziko investovaním do odlišných typov nehnuteľností a regiónov a využíva výbornú znalosť domáceho 
trhu nehnuteľností. Má dobrú predpovedateľnosť a stabilitu ziskov a je vhodný nielen pre konzervatívnych, ale aj pre 
dynamických investorov
 
nakoľko sú investície tohto fondu orientované stredne konzervatívne, fond je určený predovšetkým pre investorov  
s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície a ktorí uvažujú investovať 
peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia vyšších výnosov ako ponúkajú dlhopisové podielové fondy pri prija-
teľnej miere rizika. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov. 

k
u

r
z

ročná výkonnosť FondU za:

rok  2008 8,41 % p.a.
rok  2009 5,89 % p.a.
rok  2010 4,99 % p.a.
rok  2011 4,51 % p.a.
rok  2012 3,52 % p.a.

január 08 január 09 január 10 január 11 január 12 január 13

0,04

0,06

0,055

0,05

0,045
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investičná stratégia 

všetkých 6 fondov je mimoriadne atrak-
tívnych. nechceme klienta obmedzovať 
len na pár preddefinovaných kombiná-
cií, ale nechávame mu absolútnu voľ-
nosť pri výbere jednotlivých fondov. 
Pre každý fond si môže stanoviť podiel  
od 0 % do 100 % tak, aby ich celkový sú-
čet bol 100 %.

ak klient nevie, aký pomer fondov si vy-
brať a nestanoví si vlastnú kombináciu, 
jeho investície sa rozložia do fondov 
predvoleným spôsobom.

v Jednorazovom investičnom progra-
me má klient na výber fond  Wüstenrot, 
fond rýchlo rastúcich krajín a fond Mille-
nium.

klient si navyše môže meniť investičnú 
stratégiu (alokačný pomer) počas doby 
investovania kedykoľvek úplne bez 
poplatkov podľa vlastných predstáv a 
očakávaní. takýto otvorený systém pri-
spôsobený želaniam klienta je na trhu 
nezvyčajný.

zmena alokačného pomeru sa týka všet-
kých budúcich investovaných prostried-
kov, pokiaľ nie je pomer opäť zmenený. 
okrem toho si klient môže presúvať 
medzi jednotlivými fondami aj už zhod-
nocované prostriedky, a to len za sym-
bolický poplatok (sadzobník poplatkov 
nájdete na www.wuestenrot.sk).

čo ešte potrebUJete vedieť o iNvestičNom životNom poisteNí pre zdravie a dôchodok

30 %

Fond 
Wüstenrot

10 %10 % 10 %

30 %

vyvážený fond 
záruky a výkonu

10 %

Fond 
globálnych 

investícií

Fond rýchlo 
rastúcich krajín

Fond 
Millenium

Prvý 
realitný fond

Príklad individuálneho alokačného pomeru
 (opatrná investičná stratégia)

16 %16 %16 % 16 %16 %

20 %

Fond 
Wüstenrot

vyvážený fond 
záruky a výkonu

Fond rýchlo 
rastúcich krajín

Fond 
Millenium

Prvý 
realitný fond

Predvolený alokačný pomer
 (vyvážená investičná stratégia)

30 %30 %

0 %

20 % 20 %

0 %

Fond 
Wüstenrot

vyvážený fond 
záruky a výkonu

Fond rýchlo 
rastúcich krajín

Fond 
Millenium

Prvý 
realitný fond

Príklad individuálneho alokačného pomeru
 (dynamická investičná stratégia)

Fond 
globálnych 

investícií

Fond 
globálnych 

investícií
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mesiac výšky investícií kurz akcie počet nakúpených akcií

1 33 € 1 € 33 ks

2 33 € 1 € 33 ks

3 33 € 1 € 33 ks

4 33 € 1 € 33 ks

5 33 € 1 € 33 ks

6 33 € 1 € 33 ks

7 33 € 1 € 33 ks

8 33 € 1 € 33 ks

9 33 € 1 € 33 ks

10 33 € 1 € 33 ks

11 33 € 1 € 33 ks

12 33 € 1 € 33 ks

na konci roka: 396 € 1 € 396 ks

mesiac výšky investícií kurz akcie počet nakúpených akcií

1 33 € 1 € 33 ks

2 33 € 1,32 € 25 ks

3 33 € 1 € 33 ks

4 33 € 0,75 € 44 ks

5 33 € 1 € 33 ks

6 33 € 0,5 € 66 ks

7 33 € 0,5 € 66 ks

8 33 € 0,75 € 44 ks

9 33 € 1 € 33 ks

10 33 € 1 € 33 ks

11 33 € 1 € 33 ks

12 33 € 1 € 33 ks

na konci roka: 396 € 1 € 476 ks

Investície bez kurzových výkyvov Investície s kurzovými výkyvmi

maximálNe FlexibilNé plateNie poistNého

Poistné pri IžP – od klasického poistného sa odlišuje tým, že nie je fixne stanovená jeho výška, len minimálna hranica. to 
znamená, že klient môže platiť koľko chce a kedy chce, dôležité je len to, aby nemal zaplatené menej, ako je dohodnuté 
minimum. ak napríklad zaplatí sumu vo výške 3 dohodnutých minimálnych mesačných poistných, potom nasledujúce 2 
mesiace nemusí nič platiť, ale samozrejme môže.   

Na rozdiel od iných poisťovní, u nás klient nie je povinný ďalej pravidelne platiť, ak už predtým zaplatil viac, ako 
bolo dohodnuté minimum. taktiež všetky vklady poistného klient vykonáva na to isté číslo účtu.

extra výNos pri pravidelNom plateNí

napriek tomu, že klient má možnosť pri Investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok realizovať mimoriadne 
vklady a teda neplatiť poistné pravidelne, keď má voľné finančné prostriedky, ktoré ešte nemá dobre investované, odpo-
rúčame ich pravidelne vkladať do poistenia. ako sme si už ukázali, vývoj kurzu na akciovej burze má z dlhodobého hľadis-
ka silne rastúcu tendenciu. Paradoxne však práve výkyvy kurzu, ktoré ľudia niekedy považujú za nevýhodu burzy, prinesú 
extra výnos. tento efekt sa volá nákladové priemerovanie (cost average effect). Ukážeme si ho na ďalšom príklade.

klient bude investovať do akcií napríklad 396 € ročne v mesačných splátkach po 33 €. hodnota jednej akcie na začiatku 
aj na konci doby investovania je 1 €. za 33 € si teda nakúpi 33 ks akcií.

Príklad ukazuje, že keď klient pravidelne investuje, dostane pri nižšom kurze za rovnakú sumu peňazí väčší počet akcií 
alebo podielov a naopak, pri vyššom kurze nižší počet akcií, resp.podielov.
keby vývoj kurzu nemal výkyvy alebo by klient investoval len jednorazovo, nezíska extra výnos z kurzových rozdielov. 

Naši klienti budú teda čerpať z troch efektov: 

výnosy z kurzových rozdielov pri pravidelnom investovaní, y
tendencia dlhodobého prírastku kurzu akcie na burze, y
dividendy, resp. úroky. y

príklad

hodnota akcií na konci roka = 396 ks x 1 € = 396 €
kurzový rozdiel = 0 €
extra výnos = 0 €

hodnota akcií na konci roka = 476 ks x 1 € = 476 €
kurzový rozdiel = 0 €
extra výnos =80 € (476 € – 396 €)
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klient má možnosť kedykoľvek po-
žiadať poisťovňu o preddavok na 
poistné plnenie. Ide vlastne o istý 
druh pôžičky, pričom klient je naďa-
lej poistený a zároveň nedochádza 
k predaju fondov, v ktorých má 
investované svoje peniaze.

klient má samozrejme aj mož-
nosť nechať si vyplatiť časť 
hodnoty fondového účtu po 
nasporení určitého minima a 
to bez toho, aby poistná zmlu-
va musela byť ukončená.

klient má právo kedykoľvek po-
užiť všetky alebo časť naspore-
ných finančných prostriedkov na 
dôchodok, resp. štipendium 
pre seba alebo iné osoby bez 
nových obstarávacích nákladov.

preddavok na poistné plnenie dôchodok alebo štipendiumčiastočný odkup

13. rýchly prístUp k vlastNémU kapitálU

čiastočný odkup

žiadosť o čiastočný odkup musí poistník podať na tlačive „žiadosť o čiastočný odkup Investičného životného poistenia 
pre zdravie a dôchodok“. čiastočný odkup z poistnej zmluvy je možný v minimálnej výške 500 €, pričom po zrealizovaní 
výplaty čiastočného odkupu musí na všetkých fondoch spolu ostať zostatok v minimálnej výške, ktorú stanovuje poisťov-
ňa. čiastočným odkupom nedochádza k zmene v rozsahu poistného krytia na poistnej zmluve ani k ukončeniu poistnej 
zmluvy.

preddavok na poistné plnenie

človek sa veľakrát dostane do situácie, že potrebuje mať peniaze okamžite k dispozícii. hoci je na trhu obrovský výber 
rôznych druhov pôžičiek, sú skutočne drahé (reálna úroková sadzba, teda po zohľadnení úroku aj poplatkov, je obvykle 
medzi 13 % až 30 % p.a.). častokrát sú dokonca nastavené tak, že klient ani len netuší, aká je skutočná výška úrokovej 
sadzby, pozná len splátkový kalendár. vo Wüstenrot poisťovni je požičanie peňazí formou preddavku mimoriadne lacné. 
Mesačný poplatok  za preddavok je 0,8 % . Je to jediný poplatok a je namiesto všetkých obvyklých poplatkov a úrokov. 

ak má klient záujem o poskytnutie  preddavku na poistné plnenie, je potrebné aby spísal žiadosť o poskytnutie preddav-
ku na  poistné plnenie. žiadosť o poskytnutie preddavku musí byť klientom podpísaná a podpis musí byť úradne overený 
na notárskom alebo matričnom úrade. žiadosť spoločne s dvomi klientom podpísanými exemplármi tlačiva „dodatok 
k poistnej zmluve č.... o poskytovaní preddavku na poistné plnenie“, je následne potrebné zaslať do ústredia Wüstenrot 
poisťovne.

Poistník môže požiadať o poskytnutie preddavku minimálne vo výške 500 €. kumulatívna hodnota aktuálne dlžných 
súm (istina) vrátane poplatkov pritom nesmie prekročiť 75 % hodnoty fondového účtu po jeho znížení o jednu polovicu 
neodúčtovanej časti počiatočných nákladov, poplatku za predčasné ukončenie poistnej zmluvy a o minimálnu hodnotu 
fondového účtu poistnej zmluvy, ktorá je poisťovňou určená v súčasnosti na výšku 500 €.
Pred zaslaním žiadosti o poskytnutie preddavku na poistné plnenie odporúčame klientovi vopred sa písomne informo-
vať, či hodnota jeho fondového účtu postačuje na poskytnutie preddavku za podmienok určených poistiteľom.

splácanie preddavku na poistné plnenie:

klient sa môže rozhodnúť, kedy poskytnutý preddavok na poistné plnenie vrátane poplatku začne splácať. dôležité však 
je, aby splácaný preddavok vrátane úrokov bol poukazovaný na správny bankový účet a pod správnym variabilným sym-
bolom.

číslo účtu pre splácanie preddavku na poistné plnenie:  35-20130750/6500 

variabilný symbol, pod ktorým je splátky potrebné poukazovať je uvedený vždy na dodatku k poistnej zmluve o 
splácaní preddavku. 
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klient  buď peniaze (poskytnutý preddavok + poplatok) v priebehu poistenia vráti, alebo sa mu na konci poistnej doby 
odpočítajú z poistného plnenia. dôležité je, že poistná zmluva, ani rozsah poistenia sa nemení.

informácie o zhodnocovaní investícií 

 Poistník má možnosť každý deň sledovať vývoj kurzu fondov prostredníctvom našej web stránky.  y
každý mesiac nájde klient na našom webe nový prospekt s podrobnejšími informáciami o všetkých   y
šiestich fondoch. 
 navyše, po uskutočnení každej novej investície dostane sMs správu s informáciou o tom, že jeho prostriedky sa  y
už zhodnocujú v našich fondoch a koľko podielových jednotiek bolo za ne nakúpených.
 raz za rok pošleme klientovi informačný list, v ktorom bude uvedený v prehľadnej forme stav jeho   y
fondového účtu.
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* s investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

vstupný 
vek

dohodnuté mesačné poistné v €

33 € 100 €

15

fo
nd

ov
ý 

úč
et

 v
 €

28 465 € 108 828 €

20 22 341 € 88 145 €

25 17 092 € 70 338 €

30 12 847 € 55 713 €

35 9 033 € 42 492 €

40 6 045 € 31 736 €

45 3 540 € 22 184 €

50 1 785 € 14 616 €

55 489 € 8 040 €

táto projekcia vývoja fondového majetku je kalkulovaná pri nasledovnom poistnom krytí:

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou Ps 5 000 €,  y

Poistenie kritických chorôb 5 000 €  y

Poistenie pre prípad smrti úrazom 5 000 €,  y

Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze s progresiou 400% 5 000 €  y

oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku y

hodnota fondového účtu je kalkulovaná za predpokladu 3 % výnosu investície pri dožití sa 65 rokov. alokačný pomer in-
vestície je vyvážený s podielom 20 % investície do fondu Wüstenrot a po 16 % investície do ostatných fondov v ponuke.

proJekcia vývoJa FoNdového maJetkU pri 3% výNose*

14. proJekcie vývoJa iNvestícií  
 a ich možNé vyUžitie klieNtom 
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FlexibilNý systém dôchodkov od WÜsteNrot poisťovNe

v rámci iNvestičNého životNého poisteNia pre zdravie a dôchodok

bez povinnosti niečo dopredu stanoviť y

1. Úplná  flexibilita znamená, že klient nemusí dopredu stanoviť, či si dôchodok vôbec zoberie a ak áno, nemusí určiť, 
kedy, pre koho, ani aký typ.

bez povinnosti použiť všetky prostriedky y

2. ak klient nasporené prostriedky použije na dôchodok, nie je povinný použiť ich všetky. ak sa rozhodne použiť len 
časť, poistenie pokračuje s daným poistným krytím ďalej a zvyšné prostriedky sa ďalej zhodnocujú. 

využitie pre viaceré osoby y

3. dôchodok, resp. štipendium môže byť využité pre viaceré osoby, pričom to nemusia byť osoby dopredu určené ani 
uvedené v poistnej zmluve.

vysoká hodnota pre klienta y

4. Možnosť premeniť časť nasporených prostriedkov na dôchodok má vysokú ekonomickú hodnotu pre klienta, pre-
tože nemusí uzatvoriť novú zmluvu, a teda ani  platiť nové obstarávacie náklady. 

rôzne formy dôchodku  y

5. dôchodok môže byť dočasný alebo doživotný, pričom formou dočasného dôchodku je aj štipendium. variabilita 
výberu je veľká. klient si môže zvoliť dôchodok istý čas garantovaný, stabilný alebo každý rok zvyšovaný.  

a.  doživotný dôchodok
 Poistený doživotne dostáva dôchodok a vyplácanie dôchodku končí smrťou poisteného. 

b.  garantovaný dôchodok
 Poistený doživotne dostáva dôchodok s tým, že si určí minimálnu dobu vyplácania, počas ktorej aj v prípade jeho 

smrti bude poisťovňa  vyplácať dôchodok, a to osobe, ktorú sám určil. 

c.  dočasný dôchodok
 vyplácanie dôchodku končí smrťou poisteného  alebo uplynutím doby, na ktorú bolo vyplácanie  dôchodku 

dojednané, ak poistený žije dlhšie, ako je doba vyplácania dôchodku.

d.  partnerský dôchodok
 Poistený doživotne dostáva dôchodok. v prípade smrti poisteného, ak žije jeho manželský partner, dostáva tento 

doživotne toľko percent (40 % až 100 %) z dôchodku poisteného, koľko sám poistený vopred určil. výška dôchod-
ku závisí aj od veku manželského partnera.
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výška dôchodkov bola kalkulovaná z hodnoty fondového účtu vo výške 100 000 €

*  garantovaný dôchodok bude klientovi vyplácaný doživotne, ale minimálne počas dohodnutej doby (v tom-
to prípade 15 rokov). v prípade jeho smrti počas tohto garantovaného obdobia bude dôchodok vyplácaný osobe, ktorú  
sám určil.

**  dočasný dôchodok končí smrťou poisteného alebo uplynutím doby dojednanej pre vyplácanie tohto dôchodku  
(v tomto prípade 15 rokov).

príklady výšky vyplácaNého dôchodkU

kedykoľvek v čase trvania poistenia môže klient požiadať Wüstenrot poisťovňu o vyplácanie ktorejkoľvek z fo-
riem ponúkaných dôchodkov, vo výške ním určenej finančnej čiastky z vlastného fondového účtu. v nasledu-
júcich tabuľkách uvádzame príklady výšky niektorých druhov dôchodkov. výška dôchodkov bola kalkulovaná  
z hodnoty fondového účtu vo výške 100 000 €. v dôchodku je zohľadnený očakávaný vek dožitia, pohlavie a garantované úročenie 
vo výške 2,5 %. v stĺpci „vek pri začiatku výplaty dôchodku“ je uvedený vek poisteného, v ktorom začína poberať dôchodok od 
Wüstenrot poisťovne. výška dôchodku v tabuľkách vyjadruje hodnotu dôchodku, ktorú klient obdrží v prvom roku vyplácania.  
v každom nasledujúcom roku bude výška dôchodku zvyšovaná o atraktívny podiel na zisku.

vek pri začiatku výplaty 
dôchodku

ročný 
dôchodok

mesačný 
dôchodok 

50 4 692 € 391 €

55 5 256 € 438 €

60 5 988 € 499 €

65 6 960 € 580 €

70 8 304 € 692 €

75 10 200 € 850 €

vek pri začiatku výplaty 
dôchodku

ročný 
dôchodok

mesačný 
dôchodok 

50 4 560 € 380 €

55 5 004 € 417 €

60 5 520 € 460 €

65 6 084 € 507 €

70 6 636 € 553 €

75 7 104 € 592 €

vek pri začiatku výplaty 
dôchodku

ročný 
dôchodok

mesačný 
dôchodok 

50 7 860 € 655 €

55 8 064 € 672 €

60 8 388 € 699 €

65 8 880 € 740 €

70 9 672 € 806 €

75 11 028 € 919 €

doživotNý dôchodok

garaNtovaNý dôchodok*

dočasNý dôchodok**



Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok - 04/2013

41

príklad závislosti hodNoty FoNdového ÚčtU 

potrebNeJ Na výplatU mesačNého dôchodkU v klieNtom požadovaNeJ výške.

častokrát má klient presnú predstavu, akú výšku mesačného dôchodku chce po ukončení svojho poistenia dostávať, 
nevie však, koľko musí nasporiť. v nasledujúcich tabuľkách mu preto ponúkame niekoľko príkladov, ktoré mu pri rozho-
dovaní sa, ako intenzívne investovať a zabezpečiť sa pre dôchodok, pomôžu.

vek poistenej osoby 
pri začiatku výplaty dôchodku

výška mesačného doživotného 
dôchodku

výška fondového účtu pre výplatu 
doživotného dôchodku

60 250 € 50 200 €

60 500 € 100 230 € 

60 750 € 150 449 €

65 250 € 43 113 €

65 500 € 86 142 €

65 750 € 129 213 €

70 250 € 36 172 €

70 500 €  72 315 €

70 750 € 108 472 €

75 250 € 29 458 €

75 500 € 58 857 €

75 750 € 88 286 €

vzťah výplatnej sumy pri začiatku výplaty dôchodku a konkrétnej výšky mesačného dočasného dôchodku (doba vý-
platy 15 rokov)*

vek poistenej osoby 
pri začiatku výplaty dôchodku

výška mesačného dočasného 
dôchodku

výška fondového účtu pre výplatu 
doživotného dôchodku

60 250 € 35 855 €

60 500 € 71 637 €

60 750 € 107 323 €

65 250 € 33 824 €

65 500 € 67 619 €

65 750 € 101 428 €

70 250 € 31 022 €

70 500 € 62 106 €

70 750 € 93 034 €

75 250 € 27 198 €

75 500 € 54 450 €

75 750 € 81 674 €

* dočasný dôchodok končí smrťou poisteného alebo uplynutím doby dojednanej pre vyplácanie tohto dôchodku.

vzťah výplatnej sumy pri začiatku výplaty dôchodku a konkrétnej výšky  mesačného doživotného dôchodku
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FlexibilNý systém viNkUlácie od WÜsteNrot poisťovNe

v rámci iNvestičNého životNého poisteNia pre zdravie a dôchodok

nielenže je možné vinkulovať poistnú zmluvu v prospech veriteľa, ale klient má istotu, že touto poistnou zmluvou us-
pokojí aj každý budúci úver, pretože môže kedykoľvek flexibilne meniť rozsah a výšku poistenia bez nutnosti uzatvorenia 
novej poistnej zmluvy a bez nových obstarávacích nákladov. 

zdaňovaNie výNosov

k zdaneniu výnosov pri životnom poistení dochádza len raz, a to na konci poistenia (pri dožití alebo odkupe). Pritom sa 
nezdaňujú celé výnosy, ale len rozdiel medzi sumou vyplatenou na konci poistenia a zaplateným poistným. Pri iných 
formách investovania (napr. v bankách), musí klient každý rok zdaňovať celý výnos a zaplatené poplatky mu neznižujú 
dane. v prípade životného poistenia, a teda aj nášho Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok, sa zdaňuje 
len časť výnosov, pretože si z nich môže odpočítať poistné použité na jednotlivé poistné riziká a poplatky. to znamená, 
že poistné krytie je čiastočne platené štátom, pretože čím väčšie poistné krytie si klient vyberie, tým nižšie dane bude 
platiť. 
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15. prílohy
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postUp vypísaNia NávrhU poistNeJ zmlUvy

poistník/poistený
Poistník je náš zmluvný partner, ktorý podpíše s nami návrh poistnej zmluvy a zabezpečí platenie dohodnutého mesačného poistného. 
Poistníkom môže byť fyzický osoba alebo právnická osoba. ak je poistníkom fyzická osoba môže byť zároveň prvou poistenou osobou, 
ktorá si môže dojednať akékoľvek poistné riziko, prípadne bude určený ako osoba pre dožitie sa konca poistnej doby s nárokom na 
hodnotu nakumulovanú vo fondovom účte.
U cudzincov sa rodné číslo nevypĺňa, uvedie sa len dátum narodenia v tvare deň/mesiac/rok. 
ak má poistník záujem dostávať po nákupe podielov vo fondoch sMs správu, je potrebné uviesť číslo jeho mobilného telefónu.

korešpondenčnú adresu vyplní poistník iba v prípade, ak je adresa, na ktorú žiada poistník zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poist-
nej zmluvy iná, ako adresa trvalého pobytu.
do kolónky „vzťah k poistenému“, uvedie poistník/poistený svoj rodinný prípadne iný vzťah k druhej poistenej osobe v čase uzatvára-
nia návrhu poistnej zmluvy.

v prípade, že je poistníkom právnická osoba, je potrebné v časti „Poistník/poistený“ vyplniť príslušné údaje o právnickej osobe.
osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby vyplní v časti „osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby“ svoje meno, priez-
visko, pozíciu, ktorú zastáva a rodné číslo.
Poistník – právnická osoba, nemôže mať na seba dojednané žiadne poistné riziká.

druhý poistený
v prípade, ak sa na návrhu poistnej zmluvy dojednáva poistné krytie aj pre inú osobu ako pre poistníka, je potrebné vyplniť údaje v 
časti 2 - druhý poistený.

Údaje o poistení
ak poistník dojednáva detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, v tejto časti krížikom označí, že dojednáva 
detské Investičné životné poistenie. tým súčasne prehlási, že dojednáva aj poistenie pre oslobodenie od platenia poistného v prípade 
smrti poistníka, ktoré je v detskom investičnom životnom poistení automaticky zahrnuté a je povinným rizikom. 
súčasne poistník krížikom označí ako osobu poistenú pre prípad dožitia (osobu, ktorej bude vyplatená hodnota fondového účtu po 
dožití sa konca poistnej doby) druhého poisteného - dieťa.
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku a poistenie pre prípad poberania invalidného 
dôchodku si v detskom investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok môže dojednať iba poistník
ostatné poistenia si zvolí poistník pre seba a pre druhú poistenú osobu - dieťa podľa svojich požiadaviek a potrieb.

v ďalšej časti klient do príslušnej kolonky vpíše zvolenú poistnú dobu v rokoch. Je potrebné mať na zreteli, že minimálna poistná doba 
je 10 rokov, maximálna poistná doba nie je stanovená.
v prípade, ak poistník dojednáva detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, v časti „Poistná doba pre detské IžP“ 
krížikom označí, či dojednáva poistenie do roku, v ktorom druhý poistený – dieťa dovŕši vek 18 alebo 25 rokov.

ak poistník dojednáva investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, krížikom označí, kto je určený ako poistený pre dožitie 
sa konca poistnej doby a teda komu bude pri dožití vyplatená hodnota fondového účtu. osobou poistenou pre prípad dožitia môže 
byť len jedna osoba (poistník alebo druhá poistená osoba, ak je v návrhu uvedená).
Poistenie oslobodenia od platenia dohodnutého minimálneho poistného v prípade priznania invalidného dôchodku si môže dojednať 
iba poistník.
ostatné riziká si môže dojednať ako poistník tak aj druhý poistený.  Podľa toho, pre ktorú z poistených osôb je dojednávané poistné 
krytie, vypíšte do príslušných kolóniek poistné sumy pre jednotlivé poistné riziká v eurách. pozor - nie je možné dojednať pre jedného 
poisteného poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a zároveň poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku 
úrazu s progresiou 400%.
naopak poistenia pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou a lineárne klesajúcou poistnou sumou je možné dojednať pre pois-
teného súčasne.

v prípade poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť klient krížikom označí, či si dojednáva poistenie s karenčnou dobou 14 
alebo 28 dní a do príslušnej kolónky vypíše poistnú sumu pre poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť. Poistený si môže 
dojednať iba jednu z alternatív poistenia dennej dávky za pracovné neschopnosť, teda buď s karenčnou dobou 14 dní alebo 28 dní. 
nemôže si zvoliť obe alternatívy tohto poistenia na jednej poistnej zmluve súčasne.

dohodnuté minimálne poistné vpíše poistník do príslušnej kolónky zaokrúhlené na celé eurá.
Poistné obdobie je vždy mesačné a v návrhu poistnej zmluvy je už predznačené, poistník ho teda nevypisuje.
začiatok poistenia je potrebné v návrhu vyznačiť krížikom a to buď pri možnosti 0:00 hodina dňa, v ktorom bol návrh na uzavretie 
poistnej zmluvy doručený do sídla poisťovne alebo pri možnosti 01. dňa mesiaca nasledujúceho po podpise návrhu podľa toho, pre 
ktorú z možností sa poistník rozhodol.
rovnako poistník podľa svojho želanie krížikom označí želaný spôsob platenia poistného.  

Podľa želania poistníka sa krížikom vyznačí forma úhrady dohodnutého mesačného poistného poštovou poukážkou (poštové poukážky 
v počte 15 ks sú poistníkovi zaslané nasledujúci mesiac po vystavení poistky) alebo trvalým príkazom na úhradu. 
v prípade, že si poistník vyberie formu úhrady inkasom, je potrebné vyplniť aj údaje o peňažnom ústave a čísle účtu poistníka. 
klient má možnosť zvoliť aj spôsob platenia poistného trvalým príkazom na úhradu alebo zrážkou zo mzdy.
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Poisťovňa:
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, SR, IČO: 31 383 408
DIČ: 2020843561, IČ pre DPH: SK 2020843561
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B
www.wuestenrot.sk

Návrh Na uzavretie PoistNej zmluvy

Variabilný symbol 1. platby

iNvestičNé životNé PoisteNie Pre zdravie a dôchodok (ižP)

Meno, priezvisko, titul 
(Obchodné meno)

Meno, 
priezvisko, titul 

Pozícia (napr. konateľ, 
poverený zamestnanec)

Druh a číslo dokladu 
totožnosti

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo (Sídlo) Obec

Obec

Štátne 
občianstvo

E-mail Vzťah k druhému 
poistenému*

Rodné číslo
(IČO) /

/Rodné číslo

PSČ

PSČ

PoistNÍk / PoisteNý

osoba oPrávNeNá koNať v meNe PrávNickej osoby

Fyzická osoba:

Tel. číslo

Dátum narodenia . .Právnická osoba Žena Muž

/Rodné číslo

PSČ

Dátum narodenia . .
Štátne 
občianstvo

Meno, priezvisko, titul 

Druh a číslo dokladu 
totožnosti

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo Obec

E-mail

druhý PoisteNý

Tel. číslo

Žena Muž

 IŽP verzia 04/2013

Korešpondenčná adresa 
(vyplniť iba v prípade, ak je iná ako adresa 
trvalého pobytu)

* vzťah v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

údaje o PoisteNÍ

hodnota fondového účtu 
pri dožití konca poistnej doby

hodnota fondového účtu 
pri dožití konca poistnej doby

áno nie

Poistná suma (Ps) pre poistníka/poisteného: Poistná suma (Ps) pre druhého poisteného:

Poistenie diagnostikovania kritickej choroby alebo 
vzniku diagnostikovanej skutočnosti

Poistenie smrti spôsobenej úrazom***

Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu

Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku

číslo účtu poistníka: 
(vyplniť len pre spôsob platenia inkasom):

Poistenie dennej dávky 
za pracovnú neschopnosť

Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou € €

Poistenie trvalých následkov 
v dôsledku úrazu s progresiou 400 % € €

€ €

€ €

€ / mesačne

€

€€

€

€ €

Poistenie pre prípad dožitia

Poistenie oslobodenia od platenia poistného v 
prípade priznania invalidného dôchodku

dohodnuté minimálne poistné: 
(bežné poistné) €

Poistná doba pre 
detské ižP**: Do roku, v ktorom druhý poistený - dieťa dovŕši vek 18 rokov Do roku, v ktorom druhý poistený - dieťa dovŕši vek 25 rokovPoistná doba 

pre ižP**:
poistných 
rokov

spôsob platenia:

začiatok 
poistenia: Poštová poukážka

Trvalý príkaz na úhradu Zrážka zo mzdy

Inkaso

Poistné obdobie: Mesačnéx

Prvá platba dňa: . .

detské iNvestičNé životNé PoisteNie Pre zdravie a dôchodok, v rámci ktorého je dojednané Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka
Pri Detskom investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok musí byť Poistenie pre prípad dožitia dojednané pre druhého poisteného - dieťa.i

- /

€Poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou €

€ / mesačne

Vykonávate rizikový šport, záujmovú činnosť alebo rizi-
kové povolanie podľa čl. 2 bod 28 a 29 VPP-IŽP?

Ste nepoistiteľnou osobou podľa čl. 6 VPP-IŽP?

áno nie v prípade kladnej odpovede vyplňte 
zdravotný dotazník a časť Povolanie, 
športové a záujmové aktivity bez 
ohľadu na výšku dojednaných Ps!áno nie

áno nie

áno nie

** Poistenia pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou, smrti spôsobenej úrazom, trvalých následkov v dôsledku úrazu a trvalých následkov v dôsledku úrazu  
s progresiou 400 % automaticky prestávajú byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený / druhý poistený dovŕši vek 75 rokov. Poistenia 
diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti, dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, dennej dávky za hospitalizáciu, dennej dávky za pracovnú neschopnosť, 
poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku automaticky prestávajú byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného 
roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený / druhý poistený dovŕši vek 65 rokov. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka automaticky prestáva byť súčasťou 
poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 70 rokov.

Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu*** € €

v prípade kladnej odpovede vyplňte 
zdravotný dotazník a časť Povolanie, 
športové a záujmové aktivity bez 
ohľadu na výšku dojednaných Ps!

0.00 hodina dňa doručenia návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy do sídla poisťovne

. .0  1
alebo

Názov peňažného ústavu:
(vyplniť len pre spôsob platenia inkasom; zároveň je potrebné 
aby poistník zadal súhlas s inkasom vo svojom peňažnom ústave)

(pre rýchlejšie spracovanie návrhu prosím priložte doklad o 
zaplatení poistného)

v prípade ak poistník neoznačí ani jednu z 
možností, alebo označí obe možnosti pre 
určenie začiatku poistenia platí, že poistník 
navrhuje, aby poistenie začalo dňom, kedy bol 
návrh poistníka doručený do sídla poisťovne.

maximálna Ps maximálna Ps

maximálna Ps maximálna Ps14 dní 28 dníkarenčná 
doba: 14 dní 28 dníkarenčná 

doba:

Poistenie pre prípad: *** Maximálna PS bez ocenenia rizík poisteného:

trvalých následkov v dôsledku úrazu 20 000 € Ak dojednaná PS prekročí uvedenú hrani-
cu, alebo je dojednané akékoľvek iné po-
istenie, vyplňte Zdravotný dotazník a časť 
Povolanie, športové a záujmové aktivity.smrti spôsobenej úrazom 20 000 €

Deti do dovŕšenia veku 18 rokov  a všetky osoby bez trvalého príjmu zo zamestnaneckého 
pomeru alebo podnikateľskej činnosti si môžu dojednať poistnú sumu pre poistenie den-
nej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu a/alebo dennej dávky za pracovnú 
neschopnosť len vo výške minimálnej poistnej sumy stanovenej pre dané poistenie.

! uPozorNeNie
k denným dávkam:

1 2 0 0 0 1 9 7 8 0

X

X

SLOVENSKÉ
ADAM JUNÁK

KONEČNÁ 6 BRATISLAVA

SK 398376 0907 365 112

0 2 0 3  1 9 6 8
6  8  0  3  0  2 7 3 5 6

MANŽEL

SLOVENSKÉ
MIRIAM  JUNÁKOVÁ

KONEČNÁ 6 BRATISLAVA
SF 394989 0948 172 859 junakova@gmail.com

8  2  1  0  4

2 8 1 2  1  9  8  0
8  0  6  2  2  8 8 8 6 5

8  2  1  0  4

X

1  0  0  0  0

3  0  0  0  0
2  0  0  0  0

X

1 2

2 0  0

1  5  0  0  06 0  0  0

1  8
1  2

X

1 0  0

2 1 04 2 0 1 3

X

X

1  0  0  0  0

X

X
X

X

1  0  0  0  0



zdravotný dotazník

zdravotný dotazník vypĺňa poistník a druhý poistený v prípade, ak si dojednávajú akékoľvek poistenie.
zdravotný dotazník poistník/poistený alebo druhý poistený nevypĺňajú iba v prípade, ak si dojednávajú len  poistenie pre prípad 
dožitia. 
otázky v zdravotnom dotazníku sú spoločné pre poistníka i druhú poistenú osobu. 
odpovede na otázky v zdravotnom dotazníku vpisuje poistník/poistený do ľavej časti zdravotného dotazníka označenej v hlavičke 
„Poistník/Poistený. druhý poistený vpisuje odpovede na otázky v zdravotnom dotazníku  do príslušných kolóniek v pravej časti zdra-
votného dotazníka označenej v hlavičke „druhý poistený“. 

Poistený odpovedá na otázku v zdravotnom dotazníku buď vpísaním krížika do príslušnej kolónky pri odpovedi „áno“, ak chce 
odpovedať na položenú otázku kladne, alebo „nie“, ak chce odpovedať na položenú otázku záporne. 
v závislosti od formy položenej otázky môže odpovedať na položenú otázku tiež vpísaním číslic alebo slovnej odpovede do príslušnej 
kolónky pri otázke.

Poistník/Poistený a druhá poistená osoba sú povinné odpovedať na otázky položené v zdravotnom dotazníku úplne a pravdivo.

Pri kladných odpovediach na jednotlivé otázky v zdravotnom dotazníku, je potrebné špecifikovať každú kladnú odpoveď v bode 14. ak 
chce klient k svojmu zdravotnému stavu uviesť ďalšie podrobnejšie údaje, môže ich uviesť i do bodu „zvláštne dojednania.

zvláštne dojednania

v tomto priestore môže klient uviesť podrobnejšie údaje ku ktorejkoľvek často návrhu poistnej zmluvy, napríklad poznámky k odpove-
diam v zdravotnom dotazníku, zvláštne dojednania ak ich žiada dojednať na poistnej zmluve a podobne.

oprávnené osoby pre prípad smrti poistník/poisteného / oprávnené osoby pre prípad smrti druhého poisteného

Poistník a druhá poistená osoba (ak majú dojednané poistné krytie pre smrť, resp. smrť úrazom resp. dožitie) určia osoby, ktoré budú 
oprávnené dostať poistné plnenie v prípade smrti, resp. smrti úrazom a odkupnú hodnotu (ak nedôjde k prechodu poistenia). v prí-
pade, ak oprávnené osoby nie sú určené postupuje sa podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
Pri každej oprávnenej osobe je potrebné uviesť do príslušných kolóniek meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej dátum narodenia, 
vzťah k poistníkovi/poistenému v čase uzatvárania návrhu poistnej zmluvy a  percento, ktoré má byť oprávnenej osobe z výplatnej 
sumy po úmrtí poistníka/poisteného vyplatené.



zvláštNe dojedNaNia

. .

. .

Dátum 
narodenia
Dátum 
narodenia

Meno, 
priezvisko
Meno, 
priezvisko

Vzťah 
k poistníkovi*
Vzťah 
k poistníkovi*

Príslušné 
percento
Príslušné 
percento

%

%

oPrávNeNé osoby pre prípad smrti poistníka/poisteného

oPrávNeNé osoby pre prípad smrti druhého poisteného

. .

. .

Dátum 
narodenia
Dátum 
narodenia

Meno, 
priezvisko
Meno, 
priezvisko

Vzťah k druhému 
poistenému*

Príslušné 
percento
Príslušné 
percento

%

%Vzťah k druhému 
poistenému*

* vzťah v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno NieÁno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

Áno Nie Áno Nie

5.

4.

3. Kto je Váš ošetrujúci lekár?
Uveďte meno a presnú adresu ambulancie.

6. Boli u vás niekedy zistené nepriaznivé výsledky pri špeciálnych vyšetreniach (EKG, MRI, počítačová tomo-
grafia (CT), röntgenové vyšetrenie, ultrazvuk, HIV test na AIDS, vyšetrenie moču a krvi, genetické testy 
alebo iné špeciálne vyšetrenia)?

8. Užívate alebo ste užívali návykové látky (napr. drogy) alebo ste sa niekedy podrobili liečbe zo závislosti na 
alkohole, návykových látkach, hráčstve alebo vám táto liečba bola nariadená prípadne odporučená?

9. Podstúpili ste nejaké hospitalizácie (z dôvodu diagnostiky, vyšetrenia, operácie, liečenia a pod.), alebo je 
u vás hospitalizácia plánovaná, prípadne vám bola odporučená? Ak áno, priložte kópiu prepúšťacej sprá-
vy (správu nie je potrebné prikladať z operácie slepého čreva a z operácie mandlí).

12. Vyskytli sa u niektorého z vašich biologických rodičov alebo súrodencov pred dosia-
hnutím veku 60 rokov srdcovo-cievne ochorenia; cukrovka; zhubné nádory prsníka, 
vaječníka, hrubého čreva, konečníka; polycystické ochorenie obličiek; Alzheimerova 
choroba; Parkinsonova choroba; Skleróza multiplex; Huntingtonova chorea; hyper-
trofická kardiomyopatia?

7. Užívate alebo užívali ste pravidelne lieky?

10. Ste invalidný alebo ste žiadali o invalidný dôchodok, prípadne bola u vás posudzovaná invalidita? Ak áno, 
bola vám invalidita priznaná?

a)  srdca a ciev (napr. vysoký alebo kolísavý krvný tlak, búšenie srdca, bolesti na prsiach, poruchy srdcového 
rytmu, šelest na srdci, ischemická choroba srdca, angína pectoris, infarkt myokardu, embólia, trombóza, 
kŕčové žily), iné choroby srdca a ciev,

b) dýchacích orgánov (napr. chronický zápal priedušiek, astma, tuberkulóza) iné choroby pľúc, dýchacích 
ciest,

c) pažeráka, žalúdka, dvanástornika, tenkého alebo hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka alebo pankre-
asu; žltačkou, inými chorobami tráviacich orgánov,

d)  pohlavných orgánov, obličiek a močových ciest (napr. bielkovina alebo krv v moči),

e)  látkovej výmeny alebo žliaz s vnútorným vylučovaním (napr. cukrovka, poruchy funkcie štítnej žľazy, zvý-
šený cholesterol, zvýšené triglyceridy, dna), iné choroby metabolizmu,

f )  krvi alebo imunitného systému (napr. zmeny krvného obrazu, porucha zrážanlivosti krvi, hemofília, ané-
mia (chudokrvnosť), leukémia, ochorenia sleziny, alergie, HIV-infekcia, AIDS),

g)  očí alebo uší (napr. poruchy videnia, slepota, ochorenie sietnice,  
poruchy sluchu, hluchota, hluchonemosť), 

h)  kože (napr. psoriáza, ruža (erysipel)), iné ochorenia kože,

i)  kostí, kĺbov alebo svalov (napr. choroby chrbtice, dlhšie pretrvávajúce bolesti v končatinách, reuma-
tizmus), iné choroby kostí a svalov,

j)  mozgu, nervov alebo duševné ochorenia (napr. silné bolesti hlavy, závrate, epilepsia, záchvaty, ochrnutie, 
mŕtvica, skleróza multiplex, duševné poruchy, depresie, pokus o samovraždu), iné choroby nervového 
systému,

k)  zhubné nádorové ochorenia (rakovina) alebo nezhubné nádorové ochorenia (napr. cysty, myómy, adenó-
my, lipómy, polypy atď.),

l)  infekčné, vírusové, bakteriálne alebo plesňové ochorenia (napr. Lymská borelióza, mononukleóza, malária, 
HIV-vírus atď.),

m) úrazy, ktoré vám zanechali trvalé následky? Ak áno, uveďte druh a rozsah trvalých následkov,

n)  iné tu neuvedené ochorenia, poškodenia zdravia alebo telesné chyby.

Ste v súčasnej dobe pracovne neschopný?

Boli ste v posledných 12 mesiacoch pracovne neschopný nepretržite dlhšie ako jeden mesiac?

zdravotNý dotazNÍk

Áno ÁnoNie Nie
2. Ste fajčiar? Ak áno, uveďte koľko 

kusov cigariet vyfajčíte denne. počet ks počet ks

1. Aká je Vaša výška a hmotnosť? cm cmkg kg

Rodinný vzťah

Poistník/poistený

Druhý poistený

Choroba

druhý PoisteNýPoistNÍk /PoisteNýotázka

11. Bola Vaša žiadosť o uzavretie životného poistenia odmietnutá inou poisťovňou alebo prijatá za sťažených 
podmienok? Ak áno, akou poisťovňou a prečo?

Pravé oko

Ľavé oko

Pravé oko

Ľavé oko
počet 
dioptrií:

počet 
dioptrií:

14. ak ste na niektorú z otázok 4. – 13. odpovedali áNo, tu prosím uveďte podrobnosti, s číslom otázky, ktorú dopĺňate:
Číslo otázky Popis Kedy? Ako dlho?

Poistník/poistený

Druhý poistený

13. Ak ste nepoistiteľnou osobou podľa 
čl. 6 VPP-IŽP, špecifikujte či ste osoba:

pozbavená spôsobilosti na právne 
úkony alebo spôsobilosť na právne 
úkony je obmedzená

pracovne 
neschopná

pripútaná na 
lôžko

infikovaná 
vírusom HIV

poberajúca invalidný dô-
chodok alebo invalidná

zdravotne ťažko postihnutá 
aj keď neuznaná ako osoba 
invalidná

Uveďte, či trpíte alebo ste trpeli ochoreniami, ťažkosťami alebo bolesťami:
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pozbavená spôsobilosti na právne 
úkony alebo spôsobilosť na právne 
úkony je obmedzená

pracovne 
neschopná

pripútaná na 
lôžko

infikovaná 
vírusom HIV

poberajúca invalidný dô-
chodok alebo invalidná

zdravotne ťažko postihnutá 
aj keď neuznaná ako osoba 
invalidná

Ak ste nepoistiteľnou osobou podľa 
čl. 6 VPP-IŽP, špecifikujte či ste osoba:

Poistník / 
Poistený

13.druhý  
poistený
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povolanie, športové a záujmové aktivity
v tejto časti poistník/druhý poistený uvedú svoje povolanie, ktoré vykonávajú v čase uzatvárania návrhu poistnej zmluvy a podrobnejšie 
ho špecifikujú.
ak poistník/druhý poistený sú bez zárobkovej činnosti, teda nevykonávajú žiadne povolanie, uvedú, či majú status ženy na materskej 
dovolenke, nezamestnaného, ženy/muža v domácnosti, študenta, dôchodcu alebo invalidného dôchodcu. túto skutočnosť zaznačia 
krížikom v príslušnej kolónke.
v ďalšej časti poistník/poistený a druhý poistený uvedú, či vykonávajú pravidelne nejaký šport alebo rizikovú aktivitu a k odpovediam 
uvedú podrobnejšie, v návrhu poistnej zmluvy špecifikované, údaje.

investičné fondy

Poistník krížikom označí, či sa rozhodol pre predvolený alokačný pomer percentuálne predpísaný v návrhu poistnej zmluvy alebo pre 
individuálny alokačný pomer. Pri individuálnom alokačnom pomere je potrebné vpísať do príslušných kolóniek pri každom fonde per-
centuálnu časť (nie desatinné číslo) podľa želania poistníka. výška percentuálnych podielov pre jednotlivé fondy môže byť 0 – 100%, 
pričom celkový súčet musí byť 100%.

doplňujúce informácie

v tejto časti poistník krížikom označí, či si želá mať dojednanú ochranu svojho poistného krytia pred infláciou.
v prípade, ak má poistník prípadne druhý poistený záujem o dojednanie vinkulácie poistenia pre prípad smrti v prospech finančnej 
inštitúcie, označí túto skutočnosť krížikom a doplní peňažný ústav v prospech ktorého žiada dojednať vinkuláciu, číslo účtu pre 
vinkuláciu a výšku želanej vinkulovanej sumy v eurách. 

zdroj informácií o produkte

Pre účely našich marketingových vyhodnocovaní by sme radi zistili z akých zdrojov sa naši klienti dozvedajú o našich poistných produk-
toch. krížikom prosím označte niektorú z možností.

vyhlásenia a záverečné ustanovenia
Je dôležité, aby si ho poistník/druhá poistená osoba prečítali skôr ako podpíšu návrh poistnej zmluvy a krížikom označila odpoveď áno 
alebo nie pri uvedených vyhláseniach.

systém podpisovania neplnoletého poistníka alebo neplnoletej druhej poistenej osoby
v mene neplnoletej osoby poistníka podpíše návrh poistnej zmluvy zákonný zástupca (čitateľne paličkovým písmom uvedie aj svoje 
meno, priezvisko a vzťah k osobe, za ktorú návrh poistnej zmluvy podpisuje) alebo návrh podpíše spolu s neplnoletou osobou, zároveň 
poskytne súhlas na použitie údajov, týkajúcich sa neplnoletej osoby uvedených v návrhu pre účely poistenia v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov a potvrdí, že údaje týkajúce sa neplnoletej osoby poistníka, resp. druhej poistenej osoby sú úplné a pravdivé.
v prípade neplnoletej druhej poistenej osoby sa v časti návrhu Podpis druhého poisteného podpíše neplnoletý druhý poistený spolu 
so svojím zákonným zástupcom, prípadne len zákonný zástupca, čím dajú súhlas na použitie údajov, týkajúcich sa neplnoletej pois-
tenej osoby uvedenej v návrhu pre účely poistenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a zároveň potvrdia, že údaje týkajúce 
sa neplnoletej poistenej osoby sú úplné a pravdivé.

ak za poistníka/poisteného alebo druhého poisteného podpisuje návrh poistnej zmluvy jeho zákonný zástupca, je potrebné, aby vždy 
uviedol vzťah k poistenému (napr: matka).



vyhlásenia poistníka, poisteného a druhého poisteného: Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, Formulárom o dôležitých 
zmluvných podmienkach poistnej zmluvy Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok a ak poistná zmluva spĺňa podmienky pre dojednanie cestovného poistenia aj s Osobitnými poistnými podmienkami pre 
cestovné poistenie a v písomnej forme som ich prevzal.  Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený o rizikách spojených s investovaním v súvislosti s Investičným životným poistením pre zdravie a dôchodok, a to 
najmä, že doterajšie výnosy nie sú určujúcim faktorom budúcich výnosov, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok predstavuje investíciu dlhodobého charakteru a výška odkupnej hodnoty pri predčasnom zániku 
poistenia môže byť nižšia ako hodnota poistníkom zaplateného poistného za Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.  Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy 
sú uvedené pravdivo a úplne.  Súhlasím s tým, aby Wüstenrot poisťovňa, a.s.  podľa potreby preverovala môj zdravotný stav u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých som sa liečil, liečim sa a budem sa liečiť. 
Splnomocňujem lekárov a zdravotnícke zariadenia k vyhotoveniu lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu za účelom uzavretia a zmien poistnej zmluvy a pre vybavenie poistných udalostí i na 
dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči Wüstenrot poisťovni, a.s. všetkých lekárov, ktorí ma liečili alebo s ktorými som konzultoval svoj zdravotný stav.
vyhlásenia poistníka: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s údajmi podľa § 792a Občianskeho zákonníka (sú obsiahnuté v poistnej zmluve, Všeobecných poistných podmienkach pre investičné životné poistenie pre zdravie a 
dôchodok, Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a v Informácii o investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok) a s údajmi vo Formulári o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy 
Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok a v písomnej forme som ich prevzal.

Vyhlasujem, že uzavretie poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poistného sú v mojom vlastníctve:        áno        nie
(v prípade ak nie je zaškrtnutá ani jedna možnosť, platí možnosť "áno")

Vyhlasujem, že ak použijem na platenie poistného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby, zaväzujem sa bezodkladne písomne oznámiť Wüstenrot poisťovni, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby.

Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.:       áno        nie
(v prípade ak nie je zaškrtnutá ani jedna možnosť, platí možnosť "áno")

vyhláseNia

Ak ste bez zárobkovej
činnosti, špecifikujte:

materská/rodičovská 
dovolenka*

invalidný dôchodca

v domácnosti

dôchodca

nezamestnaný

študent

materská/rodičovská 
dovolenka*

invalidný dôchodca

v domácnosti

dôchodca

nezamestnaný

študent

PovolaNie, šPortové a záujmové aktivity 

Áno Nie Áno Nie

inak

regionálne 
súťaže

celoštátne/medzinárodné 
súťaže

profesionálne registrovaný 
v športovom klube inak

regionálne 
súťaže

celoštátne/medzinárodné 
súťaže

profesionálne registrovaný 
v športovom klube

Áno NieÁno NieVykonávate pravidelne nejaký šport?

Súčasné povolanie:
(presne špecifikujte)

Ak áno, uveďte podrobnosti: Názov športu

 Spôsob vykonávania

 Rozsah

Vykonávate iné rizikové aktivity? Uveďte aké:

druhý PoisteNýPoistNÍk/PoisteNý

doPlňujúce iNformácie

Áno Nie

Poistník

Druhý poistený

Chcete mať svoje poistenie ochránené pred infláciou?

Žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia:
Peňažný 
ústav:

Číslo 
účtu:

Vinkulovaná
suma:
Vinkulovaná
suma:

Číslo 
účtu:

Peňažný 
ústav:

€

€

záverečNé ustaNoveNia

ak v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) pri jednotlivých otázkach nie je označená odpoveď „áno“, ani odpoveď „nie“, platí ako odpoveď „nie“; 
to neplatí, ak je pri otázke alebo vyhlásení uvedené inak.

Dátum
(ak za poisteného, maloletého, podpisuje zákonný zástupca, uveďte vzťah k druhému poistenému, napr. matka)

Podpis druhého poisteného alebo jeho zákonného zástupcuPodpis poistníka alebo jeho zákonného zástupcu
(ak za poistníka, maloletého, podpisuje zákonný zástupca, uveďte vzťah k poistníkovi, napr. matka)

i

Tento návrh dáva poistník. Lehota na prijatie návrhu zo strany poisťovne je dva mesiace odo dňa doručenia návrhu do sídla poisťovne, najviac však desať týždňov od podpísania návrhu poistníkom. Poistná zmluva je uzavretá 
dňom doručenia poistky poistníkovi, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh a ďalšie dokumenty požadované poisťovňou sú doručené do sídla poisťovne,
b)  je zaplatená záloha na poistné vo výške dohodnutého minimálneho poistného, 
c)  sú absolvované všetky dodatočné lekárske vyšetrenia požadované poisťovňou a výsledky vyšetrení spolu so súvisiacimi lekárskymi správami sú doručené do sídla poisťovne v lehote na prijatie návrhu,
d)  na základe ocenenia rizík poisťovňou sú splnené podmienky poistiteľnosti pre jednotlivé poistenia.

Poisťovňa vystaví poistku ako oznámenie o prijatí návrhu poistníka. Dátum začiatku poistenia je uvedený na poistke. Pre účely uzavretia poistnej zmluvy sa poistka zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na 
poslednú známu adresu poistníka považuje za doručenú piatym dňom odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku. Súčasťou 
návrhu je aj návrh na dojednanie Okamžitej poistnej ochrany. Okamžitá poistná ochrana je dojednaná prevzatím návrhu zástupcom poisťovne a začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po podpísaní návrhu po splnení 
podmienok uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok sú 
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, a ak poistná zmluva spĺňa podmienky pre dojednanie cestovného poistenia, aj Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie.

Nižšie uvedený zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že preveril totožnosť poistníka a poisteného a údaje uvedené v tomto návrhu zodpovedajú dokladu totožnosti predloženého poistníkom a poisteným. Zástupca potvrd-
zuje, že vykonal identifikáciu a overenie identifikácie poistníka, poisteného v prípade, že je osobou inou ako poistník, v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Získateľské 
číslo zástupcu:
Telefonický 
kontakt zástupcu: Podpis a pečiatka zástupcu

Meno a priezvisko 
zástupcu:
E-mailová adresa 
zástupcu:

fW - Fond Wüstenrot

seem - Spängler IQAM Equity Emerging Markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

sesG - Spängler IQAM Equity Select Global (Fond globálnych investícií)

mf - THEAM Quant Millenium 10 Multi Assets (Multi asset fond)

Prf - IAD Prvý realitný fond, o.p.f.

Spolu:

sbP - Spängler IQAM Balanced Protect 90 (Vyvážený fond záruky a výkonu)

iNvestičNé foNdy
individuálny alokačný pomer predvolený alokačný pomer

%2   0
%1   6
%1   6
%1   6
%1   6
%1   6

1   0    0  %

Ak nie je alokačný pomer jednoznačne určený, použije sa predvolený alokačný pomeri

%

%

%

%

%

%

* v kolónke Súčasné povolanie uveďte posledné vykonávané povolanie pred materskou/ rodičovskou dovolenkou

Spolu: 1   0    0  %

zdroj iNformáciÍ o Produkte
Finančný sprostredkovateľ
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Médiá: televízia

rádio

internet

tlač (noviny, časopisy...)

billboard

iné

 IŽP verzia 04/2013

S TA V E B N É p R Á C E -  M U R Á R

X X

M D -  p R E D T Ý M E K O N Ó M K A

X

X

X

F U T B A L

X

21.4.2013

9  0  0  0
0  9  1  1  7  9  3  0  1  1

PEtEr rOhÁČ
rohacpeter@slt.sk

Junák Junáková

Rohác

ˇ

X

X

X

X



15.2 poistNé podmieNky a sÚvisiace dokUmeNty

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE INVESTIčNÉ žIVOTNÉ POISTENIE PRE zDRaVIE a DôChODOK

1/8

verzia 04/2013

Úvodné ustanovenie

Pre Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., platí uzavretá poistná zmluva, tieto Všeobecné 
poistné podmienky pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok (ďalej len „VPP-IŽP“) a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

PRVÁ čaSŤ
SPOLOčNÉ USTaNOVENIa

článok 1
Predmet poistenia

1. Poisťovňa dojednáva nasledujúce poistenia:
a) poistenie pre prípad dožitia,
b) poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou,
c) poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou,
d) poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka,
e) poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu,
f) poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %,
g) poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom,
h) poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, 
i) poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku,
j) poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku, 
k) poistenie diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti, 
l) poistenie dennej dávky za hospitalizáciu,
m) poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť,
tak ako je to uvedené v poistnej zmluve.

2. V prípade poistného produktu Detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok musí byť dojednané:
a) poistenie druhého poisteného pre prípad dožitia,
b) poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka. 

3. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ nie je v týchto VPP-IŽP stanovené alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

článok 2
základné pojmy

1. Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za náhodnú udalosť, ktorá 
vznikla podľa dohodnutých podmienok.  

2. Poisťovňa je Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408, so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 (ďalej len „sídlo poisťovne“), zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sa, vl. č. 757/B. 

3. Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou a je povinná platiť dohodnuté minimálne poistné. 
4. Poistený je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. 
5. Oprávnená osoba je osoba uvedená v poistnej zmluve alebo určená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorá má právo na poistné plnenie, 

ak je poistnou udalosťou smrť poisteného.
6. Vstupný vek poisteného alebo poistníka je rozdiel medzi kalendárnym rokom dojednania poistenia a rokom ich narodenia. 
7. Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva.
8. Poistné je akákoľvek platba, ktorú platí poistník poisťovni v súlade s uzavretou poistnou zmluvou.
9. Dohodnuté minimálne poistné je najnižšia suma poistného, ktorú musí mať poistník zaplatenú za každé poistné obdobie. 
10. Rizikový príspevok je finančná protihodnota uhrádzaná poistníkom poisťovni v rámci dohodnutého minimálneho poistného za krytie poistení 

dojednaných v poistnej zmluve.
11. Poistné obdobie je časť poistnej doby, dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí dohodnuté minimálne poistné. Prvé poistné obdobie je časť 

poistnej doby od začiatku poistenia do konca prebiehajúceho kalendárneho mesiaca, za ktorú sa platí dohodnuté minimálne poistné. 
12. Poistný rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prestupnom roku 366 dní); začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a 

mesiacom začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 (v prestupnom roku 366) dní. Prvý poistný rok je časový interval od začiatku poistenia do 
konca jedenásteho kalendárneho mesiaca nasleduceho po mesiaci, v ktorom nastal začiatok poistenia. 

13. Poistná udalosť je skutočnosť dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá nastala počas trvania poistenia, za ktorú poisťovňa poskytuje poistné plnenie.
14. Poistná suma pre prípad dojednanej poistnej udalosti je suma, z ktorej sa vychádza pri určení výšky poistného plnenia v prípade vzniku poistnej 

udalosti.
15. Kumulatívna poistná suma je súčet poistných súm všetkých poistení dojednaných v poistnej zmluve s výnimkou poistných súm poistení denných 

dávok a poistných súm poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku a poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade 
priznania invalidného dôchodku a poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka. Kumulatívna poistná suma 

musí dosahovať minimálnu hranicu stanovenú poisťovňou.
16. Poistné plnenie je úhrada, ktorú poskytuje poisťovňa v prípade ak nastane poistná udalosť dojednaná v poistnej zmluve.
17. Investičný fond je fond obsahujúci skladbu rôznych investičných prostriedkov, ktorý spravuje poisťovňa alebo osoba poverená poisťovňou. 
18. Podielová jednotka je základná jednotka investičného fondu, ktorá vyjadruje pomerný podiel na aktívach investičného fondu a s ktorou sú 

spojené práva a povinnosti vlastníka podielovej jednotky. Podielové jednotky nakupuje poisťovňa z poistného, sú vo vlastníctve poisťovne, tvoria 
jej technické rezervy a slúžia najmä na krytie poistného plnenia pre prípad dožitia. 

19. Fondový účet je účet vedený poisťovou, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov. 
20. Aktuálna hodnota podielovej jednotky je hodnota podielovej jednotky platná v deň, ktorý je rozhodným dňom. Hodnota podielovej jednotky sa 

stanoví ako podiel čistej hodnoty majetku v investičnom fonde a počtu všetkých podielových jednotiek daného investičného fondu.
21. Alokačný pomer je poistníkom určený pomer rozdeľovania poistného do jednotlivých investičných fondov. 
22. Hodnota fondového účtu je suma, ktorá by sa získala predajom všetkých podielových jednotiek na fondovom účte za aktuálnu hodnotu 

podielovej jednotky príslušných investičných fondov.
23. Investičný deň je deň stanovený poisťovňou, v ktorý sa uskutočňuje nákup a predaj podielových jednotiek a ktorý je závislý od podmienok 

dohodnutých s osobou, ktorá vykonáva správu investičného fondu a/alebo od interných podmienok poisťovne. 
24. Sociálna poisťovňa je Sociálna poisťovňa Slovenskej republiky alebo iný orgán, ktorý v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej repub-

like je oprávnený rozhodovať v oblasti sociálneho poistenia, resp. sociálneho zabezpečenia. Sociálnou poisťovňou sa rozumie aj iný orgán, 
ktorý v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike bude oprávnený rozhodovať v oblasti sociálneho poistenia, resp. sociálneho 
zabezpečenia namiesto orgánu uvedeného v predchádzajúcej vete.

25. Fond Wüstenrot je investičný fond spravovaný poisťovňou. Zhodnotenie Fondu Wüstenrot je garantované do výšky aktuálnej maximálnej 
technickej úrokovej miery stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, platnej pre príslušný kalendárny rok. Poisťovňa zverejňuje výšku 
garantovaného zhodnotenia na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr do 31.12. bežného kalendárneho roka.

26. Odkupná hodnota je finančná čiastka, ktorú vyplatí poisťovňa vo výške a za podmienok uvedených v článku 15 týchto VPP-IŽP.
27. Pracovná neschopnosť je celková lekársky konštatovaná neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, spôsobená úrazom 

alebo ochorením, ktorá má za následok stratu zdroja príjmu alebo zárobku poisteného. Poisteným pre potreby pracovnej neschopnosti je len 
fyzická osoba, ktorá ku dňu vzniku poistnej udalosti aktívne vykonáva akúkoľvek profesijnú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárob-
kovo činná osoba. Za pracovnú neschopnosť sa nepovažuje, ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bude napriek uznaniu za 
pracovne neschopnú vykonávať zárobkovú činnosť.

28. Rizikovými športami a záujmovými činnosťami sa pre potreby dojednania poistenia bez ocenenia rizika rozumejú motorové a bezmotorové 
lietanie (napr. ultralight, paragliding, parasailing, rogalo, helikoptéra, akrobatické lietanie), parašutizmus, base jumping, bungee jumping, 
sky surfing, let balónom, horolezectvo, canyonig, via ferrata, jaskyniarstvo, vysokohorská turistika, expedície/výpravy do miest s extrémnymi 
klimatickými a prírodnými podmienkami, jachting, vodné lyžovanie, potápanie (s výnimkou šnorchlovania), športy na divokej vode (napr. raft, 
kajak, kanoe), moto/cyklošporty (napr. motokros, rallye, BMX, downhill), skoky na lyžiach, lety na lyžiach, akrobatické lyžovanie, freestyle 
lyžovanie, snowboarding, boby, sane, skeleton, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených trás, psie záprahy, bojové športy, poľovníctvo, 
jazdectvo (profesionálny jazdec, rodeo, military), americký futbal, rugby.

29. Rizikovým povolaním sa pre potreby dojednania poistenia bez ocenenia rizika rozumejú tieto povolania: artista, varietný umelec vo výškach, 
člen horskej služby, horský vodca, člen jednotky rýchleho nasadenia polície alebo vojska (kukláč), člen ochrannej alebo bezpečnostnej služby, 
horolezec, priemyselné horolezectvo, kaskadér, krotiteľ zveri, pracovník pracujúci s výbušninami (výroba, zneškodňovanie), pyrotechnik, testo-
vací jazdec, vojenský pilot, skúšobný pilot, profesionálny športovec. 

30. Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu v súvislosti so zárobkovou činnosťou 
uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby, 
ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

31. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný právny predpis, aj v obdobných pracovných 
vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

32. Priemerný mesačný zárobok je priemerný hodinový zárobok zistený zo súčtu mzdy a náhrad mzdy zúčtovaných zamestnancovi za kalendárny 
štvrťrok bezprostredne predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa priemerný mesačný zárobok zisťuje, násobený priemerným počtom pracovných 
hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca.

článok 3
Uzavretie a zmena poistnej zmluvy

1. Poistná zmluva a všetky právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu. 
2. Poistná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý tvorí návrh na uzavretie poistnej zmluvy poistníka a poistka poisťovne. Poistnou zmluvou 

sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie označená a ktorou sa 
poistník zaväzuje platiť dohodnuté minimálne poistné a plniť ostatné zmluvné podmienky. 

3. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) dáva poistník poisťovni. Lehota na prijatie návrhu poisťovňou je dva mesiace odo dňa 
doručenia návrhu do sídla poisťovne, najviac však desať týždňov od podpísania návrhu postníkom. 

4. Poistná zmluva je uzavretá dňom doručenia poistky poistníkovi, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh a ďalšie dokumenty požadované poisťovňou sú doručené do sídla poisťovne,
b) je zaplatená záloha na poistné vo výške dohodnutého minimálneho poistného za prvé poistné obdobie, 
c) sú absolvované všetky dodatočné lekárske vyšetrenia požadované poisťovňou a výsledky vyšetrení spolu so súvisiacimi lekárskymi správami 

sú doručené do sídla poisťovne v lehote na prijatie návrhu,
d) na základe ocenenia rizík poisťovňou sú splnené podmienky poistiteľnosti pre jednotlivé poistenia.

5. Poisťovňa vystaví poistku ako oznámenie o prijatí návrhu poistníka. Dátum začiatku poistenia je uvedený na poistke. 
6. Počas dojednávania poistnej zmluvy a jej zmeny sú poistník a poistený povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovne 

týkajúce sa dojednávaného poistenia, a to aj zdravotného stavu, záujmovej činosti, športovej činnosti a povolania poistníka a poisteného a 
finančného rizika.

7. Žiadosti o niektoré zmeny poistnej zmluvy je možné podať elektronicky na e-mailovej adrese poisťovne. Prehľad týchto zmien a e-mailovú adresu 
zverejňuje poisťovňa na svojej internetovej stránke. 

článok 4
Okamžitá poistná ochrana

1. Ak po podpísaní návrhu osoba určená v návrhu ako poistený pre prípad smrti spôsobenej úrazom zomrie v dôsledku úrazu a v návrhu sa 
požadovalo dojednanie poistenia pre prípad smrti spôsobenej úrazom pre poisteného, poisťovňa poskytne oprávnenej osobe finančnú náhradu 
vo výške poistnej sumy pre prípad smrti spôsobenej úrazom určenej v návrhu, najviac však vo výške 20 000 eur. Ustanovenie článku 36 ods. 2 
týchto VPP-IŽP sa nepoužije; ak osoba uvedená v predchádzajúcej vete tohto odseku zomrie v dôsledku úrazu pri dopravnej nehode alebo v jej 
dôsledku, poisťovňa poskytne okamžitú ochranu len v rozsahu, v akom by ju poskytla, keby poistený zomrel v dôsledku úrazu, ktorý nevznikol 
pri dopravnej nehode.

2. Ak po podpísaní návrhu osoba určená v návrhu ako poistený pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, resp. ako poistený pre prípad 
trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % utrpí úraz, v dôsledku ktorého zostanú poistenému trvalé následky a v návrhu sa 
požadovalo dojednanie poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, resp. poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu 
s progresiou 400 %, poisťovňa poskytne poistenému finančnú náhradu vo výške toľkých percent z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v 
dôsledku úrazu, resp. z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, určenej v návrhu (najviac však zo sumy 
20 000 eur), koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov v dôsledku úrazu podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.

3. Poisťovňa poskytne finančnú náhradu podľa odsekov 1 a 2 iba v prípade, ak bola záloha na prvé dohodnuté minimálne poistné zaplatená pred 
smrťou poisteného spôsobenou úrazom alebo pred vznikom úrazu poisteného, návrh bol včas doručený poisťovni a poisťovňa by návrh za 
bežných okolností prijala. Na účely okamžitej poistnej ochrany sa dňom zaplatenia rozumie deň bezprostredne nasledujúci po dni poukázania 
zálohy na prvé dohodnuté minimálne poistné prostredníctvom peňažného ústavu alebo poštového podniku na bankový účet poisťovne .

4. Okamžitá poistná ochrana začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po podpísaní návrhu, najskôr však dňom zaplatenia zálohy na prvé poistné 
a končí nastaním 00.00 hodiny dňa začiatku poistenia.

5. Na úpravu okamžitej poistnej ochrany sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VPP-IŽP s výnimkou článku 32 ods. 2 , týchto VPP-IŽP, článku 34 
týchto VPP-IŽP a článku 35 týchto VPP-IŽP.

6. Poisťovňa poskytne v rámci okamžitej poistnej ochrany poistné plnenie za trvalé následky v dôsledku úrazu, resp. za trvalé následky v dôsledku 
úrazu s progresiou 400 % iba v prípade, ak dôjde k uzavretiu poistnej zmluvy.

7. Ak nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy, poistná ochrana končí odmietnutím návrhu poisťovňou alebo uplynutím lehoty platnosti návrhu, a to 
udalosťou, ktorá nastane skôr.

článok 5
začiatok a koniec poistenia

1. Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. 
2. Poistenie končí uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve.
3. Poistná doba pri Detskom investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok sa končí dňom, ktorý predchádza prvému dňu kalendárneho 

mesiaca, v ktorom začína poistenie, a to v kalendárnom roku, v ktorom sa druhý poistený dožije dohodnutého veku.  

článok 6
Nepoistiteľné osoby

1. Osoba, ktorá v čase dojednávania poistenia:
a) je pracovne neschopná,
b) je pripútaná na lôžko,
c) je infikovaná vírusom HIV,
d) poberá invalidný dôchodok alebo je invalidná,
e) je zdravotne ťažko postihnutá aj keď nie je uznaná ako osoba invalidná,
f) je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
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nemôže byť poistníkom ani poisteným, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Ak poisťovňa zistí, že v čase dojednávania poistenia bol poistník alebo poistený nepoistiteľnou osobou podľa ods. 1 tohto článku, vráti poistníkovi 

zaplatené poistné za poistenie, ktoré by nedojednala, keby mala vedomosť o nepoistiteľnosti poistníka, resp. poisteného, znížené o náklady 
súvisiace s dojednaním poistenia a jeho správou.

článok 7
Oprávnenie na zisťovanie a preskúmanie zdravotného stavu

1. Poisťovňa má právo zisťovať a preskúmať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých 
sa poistený liečil alebo prehliadkou lekára, ktorého poistenému určí poisťovňa. Poisťovňa má ďalej právo obstarať si údaje o zdravotnom stave, 
zdravotnej anamnéze a príčine smrti poisteného z jeho zdravotnej dokumentácie a získavať údaje o poistenom z lekárskej správy Sociálnej 
poisťovne a z výpisu účtu poistenca zdravotnej poisťovne.

2. Pri poisteniach, pri ktorých platenie rizikového príspevku závisí od zdravotného stavu poistníka, má poisťovňa právo zisťovať a preskúmať zdravotný 
stav poistníka, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistník liečil alebo prehliadkou lekára, ktorého poistníkovi 
určí poisťovňa. Poisťovňa má ďalej pri týchto poisteniach právo obstarať si údaje o zdravotnom stave, zdravotnej anamnéze a príčine smrti poistníka 
z jeho zdravotnej dokumentácie a získavať údaje o poistníkovi z lekárskej správy Sociálnej poisťovne a z výpisu účtu poistenca zdravotnej poisťovne.

3. Súhlas a plnomocenstvo na získavanie alebo preskúmanie zdravotného stavu alebo príčiny smrti, na obstarávanie údajov o zdravotnom stave 
a zdravotnej anamnéze zo zdravotnej dokumentácie a na získavanie údajov z lekárskej správy Sociálnej poisťovne a z výpisu z účtu poistenca 
zdravotnej poisťovne dáva poistený a poistník písomnou formou pri uzavieraní poistnej zmluvy.

4. Poistník a poistený sú povinní na požiadanie poisťovne kedykoľvek vystaviť poisťovni alebo ňou určenej osobe plnomocenstvo na nahliadnutie 
do ich zdravotnej dokumentácie a podľa potreby aj úradne overiť svoj podpis na plnomocenstve.

5. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného alebo poistníka, smie použiť len pre potreby dojednanej 
poistnej zmluvy, pri likvidácii poistnej udalosti ako aj pri uplatňovaní a ochrane práv z dojednanej poistnej zmluvy alebo z poistnej udalosti.

článok 8
Rizikový príspevok

1. Výška rizikového príspevku sa určí podľa sadzieb stanovených poisťovňou pre jednotlivé poistenia. Výška rizikového príspevku na príslušný 
poistný rok sa určí na základe aktuálneho veku poisteného a na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej činnosti poisteného v čase 
dojednania poistenia, a to podľa sadzobníka rizikových príspevkov platného v čase dojednania daného poistenia. Aktuálny vek poisteného sa 
stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym rokom, v ktorom príslušný poistný rok začína a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

2. Poisťovňa na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej činnosti poisteného prípadne poistníka, alebo na základe iných informácií môže 
pri dojednaní poistenia alebo pri zmene poistného krytia stanoviť zvýšenie rizikového príspevku, vylúčiť určité poistenie z poistného krytia alebo 
odmietnuť časť návrhu, a to podľa zásad stanovených poisťovňou.

3. Poisťovňa môže poistníkovi počas trvania poistnej zmluvy navrhnúť zvýšenie rizikového príspevku:
a) poistenia pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou,
b) poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou,
c) poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, 
d) poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, 
e) poistenia pre prípad smrti spôsobenej úrazom, 
f) poistenia dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu,
g) poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku, 
h) poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku,
i) poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka 
j) poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti, 
k) poistenia dennej dávky za hospitalizáciu,
l) poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť
ak je v priebehu poistenia vyššia miera úmrtnosti, invalidity, úrazovosti, chorobnosti, pracovnej neschopnosti alebo vyššia miera pravdepodo-
bnosti diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti ako bola očakávaná pri dojednávaní poistenia. Ak poistník 
so zvýšením rizikového príspevku nesúhlasí, poisťovňa môže pre príslušné poistenia primerane znížiť poistné sumy, alebo môže pri poistení 
pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku alebo pri poistení pre prípad oslobodenia od platenia 
poistného v prípade smrti poistníka primerane znížiť dohodnuté minimálne poistné.

článok 9
Platenie poistného

1. Poistník je povinný platiť dohodnuté minimálne poistné, a to za dohodnuté poistné obdobia. 
2. Platby zaplatené poisťovni pred uzavretím poistnej zmluvy sa považujú za zálohu na dohodnuté minimálne poistné.
3. Dohodnuté minimálne poistné za prvé poistné obdobie je splatné dňom začiatku poistenia. Dohodnuté minimálne poistné za ďalšie poistné 

obdobia je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia.
4. Poistník má právo kedykoľvek zaplatiť aj vyššiu platbu poistného ako je dohodnuté minimálne poistné. V prípade, ak dohodnuté minimálne 

poistné za dané poistné obdobie nie je zaplatené v plnej výške, prípadný kladný rozdiel medzi súčtom zaplateného poistného a súčtom dohod-
nutého minimálneho poistného za všetky predchádzajúce poistné obdobia sa taktiež považuje za platbu dohodnutého minimálneho poistného 
za dané poistné obdobie.

5. Poistné sa považuje za zaplatené a bude poisťovňou investované, ak je v dohodnutej výške a pod správnym variabilným symbolom pripísané na 
bankový účet poisťovne. Údaje pre realizáciu platby sú uvedené v poistke.

6. Ak dohodnuté minimálne poistné nebolo zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovňa právo na úroky z omeškania a na náhradu škody 
spôsobenú omeškaním poistníka, vrátane nákladov spojených s upomínaním a vymáhaním.

7. Poisťovňa má právo na dohodnuté minimálne poistné za dobu do zániku poistenia, minimálne však na sumu vo výške neuhradených rizikových 
príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia. 

8. Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie o dlžné dohodnuté minimálne poistné, ak dohodnuté minimálne poistné nie je uhradené v plnej 
výške, a o prípadné ďalšie splatné pohľadávky.

9. Ak prvé poistné obdobie začína v  iný ako prvý deň kalendárneho mesiaca, poisťovňa strhne z dohodnutého poistného za prvé poistné obdobie 
rizikový príspevok len v alikvótnej výške určenej pomerom medzi  počtom dní prvého poistného obdobia a počtom dní kalendárneho mesiaca, 
na ktorý pripadá koniec prvého poistného obdobia. 

článok 10
Umiestnenie poistného

1. Poistné zaplatené do dňa zániku poistenia použije poisťovňa na nákup podielových jednotiek investičných fondov, a to podľa alokačného pomeru 
platného v investičný deň. Nákup podielových jednotiek sa uskutoční po odpočítaní nákupného poplatku pre príslušný investičný fond podľa 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov. 

2. Poistník nemá nárok na vrátenie poistného, za ktoré už boli nakúpené podielové jednotky investičných fondov.  
3. Cieľom investovania do investičných fondov je dlhodobé zhodnocovanie podielových jednotiek. Riziko spojené s investovaním znáša výlučne 

poistník. Hodnota podielových jednotiek investičných fondov nie je, s výnimkou Fondu Wüstenrot, poisťovňou garantovaná. 
4. Poisťovňa má právo kedykoľvek rozhodnúť o ukončení investovania v investičnom fonde, ako aj o predaji podielových jednotiek investičného 

fondu. V prípade ukončenia investovania v investičnom fonde je poisťovňa povinná o tejto skutočnosti poistníka informovať najneskôr jeden 
mesiac pred účinnosťou takého rozhodnutia. V písomnom oznámení poisťovňa ponúkne poistníkovi možnosť presunúť podielové jednotky do 
poistníkom zvoleného fondu, prípadne do fondu, ktorý v písomnom oznámení ponúkne poistníkovi poisťovňa. Poistník je povinný najneskôr do 
termínu, ktorý stanoví poisťovňa v zaslanom oznámení, písomne oznámiť poisťovni, do ktorého fondu žiada presunúť podielové jednotky. Ak 
tak poistník nevykoná, má poisťovňa právo presunúť všetky podielové jednotky daného fondu do fondu ponúkaného poisťovňou v písomnom 
oznámení. Ak je rozhodnutie o ukončení investovania v investičnom fonde spojené aj s rozhodnutím o predaji podielových jednotiek tohto 
investičného fondu, náklady spojené s prevodom podielových jednotiek znáša poisťovňa.

5. Poistník má právo kedykoľvek zmeniť alokačný pomer, a to na základe písomného oznámenia. Zmenu alokačného pomeru vykoná poisťovňa do 
10 dní od doručenia písomného oznámenia poistníka, ak poistník neurčil v žiadosti neskorší deň účinnosti. Zmena alokačného pomeru sa netýka 
už nakúpených podielových jednotiek.

článok 11
Fondový účet

1. Poisťovňa vedie fondový účet, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov.
2. Od začiatku poistenia bude počet podielových jednotiek na fondovom účte znižovaný o počet podielových jednotiek zodpovedajúcich 

rizikovému príspevku, poplatkom a zodpovedajúcemu podielu počiatočných nákladov poisťovne za dané poistné obdobie. Zodpovedajúci podiel 
počiatočných nákladov sa určí ako jedna štvrtina dohodnutého minimálneho poistného. Odúčtovanie zodpovedajúceho podielu počiatočných 
nákladov z fondového účtu sa uskutočňuje po dobu: 
a) 60 poistných období pri poistnej dobe do 15 rokov vrátane,
b) 72 poistných období pri poistnej dobe od 16 do 25 rokov vrátane,
c) 84 poistných období pri poistnej dobe od 26 do 35 rokov vrátane, 
d) 96 poistných období pri poistnej dobe presahujúcej 35 rokov.

Ak v priebehu poistenia dôjde k zvýšeniu dohodnutého minimálneho poistného, odúčtovanie počiatočných nákladov sa začne uskutočňovať 
aj zo sumy, o ktorú sa dohodnuté minimálne poistné zvýšilo. Ak zostávajúca poistná doba je kratšia ako doba potrebná na odúčtovanie takto 
zvýšených počiatočných nákladov, výška zodpovedajúceho podielu počiatočných nákladov, ktoré sa odúčtujú podľa tohto odseku, sa prime-
rane zvýši tak, aby počas zostávajúcej poistnej doby došlo k odúčtovaniu zvýšených počiatočných nákladov v celom rozsahu. Pri znížení 
dohodnutého minimálneho poistného sa zodpovedajúci podiel počiatočných nákladov po znížení vypočítava z pôvodnej výšky dohodnutého 
minimálneho poistného. Doba odúčtovania zodpovedajúceho podielu počiatočných nákladov sa nemení.

3. Odúčtovanie podielových jednotiek sa uskutoční predajom podielových jednotiek za poslednú známu aktuálnu hodnotu podielovej jednotky. 
4. Ak podielové jednotky vedené na fondovom účte nebudú postačovať na úhradu platieb podľa odseku 2 tohto článku, poistník je povinný na 

základe písomnej žiadosti poisťovne zaplatiť poistné potrebné na úhradu týchto platieb, a to aj v prípade, ak už bolo dohodnuté minimálne 
poistné na dané poistné obdobie uhradené. Ak poistník nezaplatí poistné vo výške a v lehote uvedenej v písomnej žiadosti poisťovne, poisťovňa 
je oprávnená zodpovedajúco znížiť poistné sumy jednotlivých poistení, a to tak, aby dohodnuté minimálne poistné postačovalo na úhradu 
platieb podľa odseku 2 tohto článku.

5. Ak by podielové jednotky vedené na fondovom účte dlhodobo nepostačovali na úhradu platieb podľa odseku 2 tohto článku, poisťovňa je 
oprávnená písomne navrhnúť poistníkovi zvýšenie dohodnutého minimálneho poistného. Ak poistník neakceptuje návrh poisťovne na zvýšenie 
dohodnutého minimálneho poistného vo výške a v lehote uvedenej v písomnom návrhu poisťovne, poisťovňa je oprávnená zodpovedajúco znížiť 
poistné sumy jednotlivých poistení, a to tak, aby dohodnuté minimálne poistné postačovalo na úhradu platieb podľa odseku 2 tohto článku.

6. Poisťovňa zasiela poistníkovi raz za poistný rok výpis o stave fondového účtu. 
7. Poistník má právo kedykoľvek previesť podielové jednotky medzi jednotlivými investičnými fondami. Poisťovňa vykoná prevod podielových 

jednotiek v najbližší pre poisťovňu možný investičný deň odo dňa doručenia písomného oznámenia poistníka, a to za poplatok podľa aktuálneho 
Sadzobníka poplatkov. 

článok 12
Rozhodný deň

1. Rozhodný deň je deň, ktorý sa použije pre stanovenie aktuálnej hodnoty podielovej jednotky. Rozhodným dňom je: 
a) v prípade smrti poisteného najbližší investičný deň predchádzajúci dňu smrti poisteného;
b) v prípade dožitia najbližší investičný deň predchádzajúci poslednému dňu poistnej doby;
c) v prípade zániku poistenia pre nezaplatenie dohodnutého minimálneho poistného najbližší investičný deň predchádzajúci dňu zániku 

poistenia; 
d) v prípade zániku poistenia výpoveďou ku koncu poistného obdobia najbližší investičný deň predchádzajúci dňu zániku poistenia;
e) v prípade zániku poistenia výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy zo strany poistníka najbližší investičný deň predchád-

zajúci dňu zániku poistenia;
f) v prípade výpovede poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy zo strany poisťovne najbližší investičný deň predchádzajúci 

ôsmemu dňu po doručení písomnej výpovede poistníkovi;
g) v prípade čiastočného odkupu najbližší pre poisťovňu možný investičný deň po doručení žiadosti o čiastočný odkup;
h) v ostatných prípadoch deň, v ktorý bola stanovená posledná aktuálna hodnota podielovej jednotky, ktorá je známa poisťovni. 

2. Ak dôjde k situácii, že v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bude pozastavené vyplácanie (predaj) podielových jednotiek 
investičného fondu, ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nepoužijú. Pre tieto prípady sa za rozhodný deň považuje deň, kedy dôjde k obnoveniu 
vyplácania podielových jednotiek. Ak nedôjde k obnoveniu vyplácania podielových jednotiek, pre tieto prípady si poisťovňa vyhradzuje právo 
stanoviť aktuálnu hodnotu podielovej jednotky až po speňažení všetkých podielových jednotiek. 

článok 13
Poistné plnenie

1. V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa poistné plnenie v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VPP-IŽP a v poistnej zmluve.
2. Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistník alebo poistený v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy vedel alebo mohol vedieť, že 

poistná udalosť nastane alebo už nastala. 
3. Ak boli v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia poisteného, resp. poistníka stanovené nesprávne rizikové príspevky, je poisťovňa 

oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
4. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poisťovňa skončila šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť. 
5. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike v mene euro. Poistné plnenie sa považuje za zaplatené dňom poukázania na účet osoby 

oprávnenej na poistné plnenie prostredníctvom peňažného ústavu alebo poštového podniku. 
6. Poisťovňa je oprávnená identifikovať osobu oprávnenú na poistné plnenie ako aj požadovať úradné osvedčenie pravosti podpisu osoby 

oprávnenej na poistné plnenie a úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich vzťah k poistenému.
7. Poistné plnenie môže byť na príkaz poisteného predmetom viazania výplaty poistného plnenia v prospech veriteľa poisteného (vinkulácia 

poistného plnenia). 

článok 14
zánik poistenia

1. Poistník môže najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy odstúpiť od poistnej zmluvy. Prejav vôle poistníka musí mať 
písomnú formu, musí byť doručený osobne alebo poštovým podnikom najneskôr v posledný deň lehoty do sídla poisťovne, musí smerovať k 
zrušeniu tejto poistnej zmluvy a musí byť vlastnoručne podpísaný poistníkom. 

2. Poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

3. Poistník alebo poisťovňa môže vypovedať poistenie ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 
Poisťovňa nemôže podľa tohto ustanovenia vypovedať poistenie osôb, s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. 

4. V prípade nezaplatenia dohodnutého minimálneho poistného za prvé poistné obdobie do troch mesiacov od začiatku poistenia poistenie zaniká.
5. Ak je poistník v omeškaní so zaplatením splatného dohodnutého minimálneho poistného, je povinný zaplatiť dohodnuté minimálne poistné do 

jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, inak poistenie zanikne uplynutím uvedenej lehoty, okrem prípadu, ak 
sa poistenie zmení na poistenie v splatenom stave podľa článku 19 ods. 3 týchto VPP-IŽP. Výzva poisťovne obsahuje upozornenie, že poistenie 
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 

6. V prípade poistenia dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu a poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť poistenie zanikne i 
písomnou výpoveďou poistníka alebo poisťovne do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti poisteným. Výpovedná lehota je 
jeden mesiac a začína plynúť dňom jej doručenia druhej strane, jej uplynutím poistenie zanikne. Ostatné poistenia, dojednané v tej istej poistnej 
zmluve, nie sú uplynutím výpovednej lehoty podľa tohto odseku dotknuté. 

článok 15
Odkupná hodnota

1. Poisťovňa vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak:
a) poistná zmluva zanikne z dôvodu výpovede poistenia, alebo
b) poistná zmluva zanikne pre neplatenie dohodnutého minimálneho poistného, alebo 
c) poistná zmluva zanikne odmietnutím plnenia z poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, alebo
d) poistná zmluva zanikne odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy podľa článku 18 ods. 1 písm. e) týchto VPP-IŽP,
e) v iných prípadoch, ak tak ustanovujú tieto VPP-IŽP.

2. Odkupná hodnota nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému ale vypočíta sa ako hodnota fondového účtu po odpočítaní neuhradených 
rizikových príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia a jednej polovice neodúčtovanej časti počiatočných 
nákladov za dobu od zániku poistenia do konca umorovania počiatočných nákladov podľa článku 11 ods. 2 týchto VPP-IŽP.

článok 16
čiastočný odkup

1. Poistník môže písomne požiadať o odkup časti podielových jednotiek, ak od začiatku poistenia uplynula poisťovňou stanovená doba a hodnota 
fondového účtu dosahuje poisťovňou stanovenú hodnotu.

2. Čiastočný odkup sa uskutoční predajom podielových jednotiek vybraných investičných fondov, a to za poplatok podľa aktuálneho Sadzobníka 
poplatkov. 

3. Poisťovňa má právo stanoviť minimálnu a maximálnu výšku odkupu, ako aj minimálnu hodnotu fondového účtu po uskutočnení čiastočného odkupu. 
4. Čiastočný odkup nemá vplyv na trvanie poistenia.

článok 17
Práva a povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený majú právo v sídle poisťovne nahliadať do príslušných oceňovacích tabuliek. 
2. Povinnosťou poistníka a poisteného je:

a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia (to platí, aj ak ide o zmenu už dojednaného 
poistenia), 

b) znášať cestovné náklady a iné súvisiace náklady spojené s preskúmaním zdravotného stavu poistníka alebo poisteného, okrem nákladov na 
priame lekárske vyšetrenie u zmluvného lekára poisťovne,

c) poistník je povinný platiť poisťovni dohodnuté minimálne poistné najmenej vo výške, pod variabilným symbolom a najneskôr v termínoch 
dojednaných v poistnej zmluve; ak bude platba pripísaná na účet poisťovne pod nesprávnym variabilným symbolom, poisťovňa vykoná nákup 
podielových jednotiek až v prvý nasledujúci investičný deň po identifikácii takejto platby poistníka ako patriacej k jeho poistnej zmluve,

d) poistník je povinný platiť poisťovni poplatky za úkony vykonávané v súvislosti s poistením vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov,
e) oznamovať poisťovni všetky zmeny osobných údajov, najmä zmenu adresy ako aj ostatných skutočností rozhodných pre uzavretú poistnú zmluvu,
f) zadovážiť príslušné lekárske správy, resp. iné dokumenty vyžiadané poisťovňou a tieto odovzdať poisťovni úradne preložené do slovenského 

jazyka, ak škodová udalosť nastala v zahraničí,
g) plniť ďalšie povinnosti, ktoré boli dohodnuté, alebo ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku, v ostatných všebecne záväzných právnych 

predpisoch alebo v týchto VPP-IŽP.

článok 18
Práva a povinnosti poisťovne
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1. Poisťovňa má právo:
a) požadovať zaplatenie dohodnutého minimálneho poistného,
b) požadovať od poisteného, prípadne poistníka, aby sa podrobil lekárskym prehliadkam v zdravotníckom zariadení, ktoré určí poisťovňa a aby 

predložil údaje zo zdravotnej dokumentácie,
c) požadovať predloženie dokladov preukazujúcich spôsobilosť zákonného zástupcu na právne úkony za účastníka, ktorý nemá spôsobilosť na 

právne úkony,
d) preveriť stav invalidity a existenciu vyplácania invalidného dôchodku poistenému, resp. poistníkovi počas vyplácania poistného plnenia 

alebo počas oslobodenia od platenia poistného a za týmto účelom na vlastné náklady požadovať s vecou súvisiace informácie a doklady a 
raz do roka lekárske vyšetrenie u poisťovňou vyžiadaného lekára, ak bolo dojednané poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku, 
alebo poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku,

e) odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistník alebo poistený odvolá súhlas podľa článku 7 týchto VPP-IŽP alebo nevystaví potrebné plnomocen-
stvo; poistná zmluva sa v tomto prípade nezrušuje od začiatku, ale zaniká v deň doručenia písomného odstúpenia poistníkovi,

f) odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti uvedenej v článku 17 ods. 2 písm. a) týchto VPP-IŽP, ak pri pravdivom a 
úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrela; zmluvné strany sú povinné vrátiť si to, čo si navzájom plnili a poisťovňa má 
právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou poistnej zmluvy,

g) odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v týchto VPP-IŽP alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch podstatný vplyv na vznik 

poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

3. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bol určený nižší rizikový 
príspevok.

článok 19
Poistenie v splatenom stave 

1. Poistenie v splatenom stave je poistenie bez povinnosti platiť ďalšie dohodnuté minimálne poistné. Poistník má však naďalej možnosť platiť poistné. 
2. Poistenie môže byť zmenené na poistenie v splatenom stave od prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po doručení písomnej 

žiadosti poistníka, ak hodnota fondového účtu po znížení o neodúčtovanú časť počiatočných nákladov dosahuje minimálnu výšku stanovenú 
poisťovňou. 

3. Poistenie bude zmenené na poistenie v splatenom stave počnúc dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty uvedenej vo výzve poisťovne 
podľa článku 14 ods. 5 týchto  VPP-IŽP, ak hodnota fondového účtu po znížení o neodúčtovanú časť počiatočných nákladov dosahuje minimálnu 
výšku stanovenú poisťovňou.

4. Počas trvania poistenia v splatenom stave naďalej prebieha odúčtovanie rizikového príspevku, poplatkov a zodpovedajúceho podielu 
neodúčtovanej časti počiatočných nákladov poisťovne za daný mesiac. 

5. Ak podielové jednotky na fondovom účte nebudú postačovať na úhradu rizikového príspevku, poplatkov alebo zodpovedajúceho podielu 
neodúčtovanej časti počiatočných nákladov, poistenie zaniká ku dňu odúčtovania posledných podielových jednotiek na fondovom účte. 

6. Poistník môže požiadať o zmenu poistenia v splatenom stave na poistenie s povinnosťou platiť dohodnuté minimálne poistné, a to najskôr s 
účinnosťou od prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po doručení písomnej žiadosti poistníka. 

článok 20
Ochrana pred infláciou

1. Ak bola ochrana pred infláciou dojednaná v poistnej zmluve, ponúkne poisťovňa zvýšenie dohodnutých poistných súm, resp. výšky mesačného 
invalidného dôchodku, a to v závislosti na vývoji indexu spotrebiteľských cien, najmenej však o 4 %. Zvýšenie dohodnutého minimálneho 
poistného ponúkne poisťovňa iba v tom prípade, ak po zvýšení dohodnutých poistných súm, resp. výšky mesačného invalidného dôchodku by 
nezmenené dohodnuté minimálne poistné nepostačovalo na úhradu rizikového príspevku, poplatkov a zodpovedajúceho podielu počiatočných 
nákladov na najbližší poistný rok. Poisťovňa je povinná výšku nových poistných súm, nového mesačného invalidného dôchodku a prípadného 
nového dohodnutého minimálneho poistného oznámiť poistníkovi písomne najneskôr v lehote dvoch týždňov pred splatnosťou prvého dohod-
nutého minimálneho poistného na ďalší poistný rok. Ak poistník do splatnosti prvého dohodnutého minimálneho poistného na ďalší poistný 
rok písomne oznámi poisťovni, že neprijíma ponuku na zvýšenie poistných súm, mesačného invalidného dôchodku a príp. dohodnutého min-
imálneho poistného, ostáva v platnosti predchádzajúca verzia poistnej zmluvy. Inak sa predpokladá, že poistník ponuku poisťovne na zvýšenie 
dohodnutých poistných súm, resp. mesačného invalidného dôchodku a prípadného dohodnutého minimálneho poistného prijal.

2. Ochrana pred infláciou sa neuplatňuje pri poistení pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou; ochrana pred infláciou pri ostatných 
poisteniach dojednaných v tej istej poistnej zmluve tým nie je dotknutá. 

3. Ochrana pred infláciou sa neuplatňuje v dobe, po ktorú je poistník oslobodený od platenia dohodnutého minimálneho poistného, počas doby, po 
ktorú poistený poberá poistné plnenie z poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku ako aj počas trvania poistenia v splatenom stave. 

článok 21
zmeny poistenia

1. Poistník má právo jedenkrát počas poistného roka, najskôr však po odúčtovaní počiatočných nákladov v plnej výške písomne zmeniť výšku dohod-
nutého minimálneho poistného, ak dodrží najnižšiu výšku dohodnutého minimálneho poistného stanovenú poisťovňou. Poisťovňa si vyhradzuje 
právo zodpovedajúco znížiť poistné sumy pre dojednané poistenia alebo zmenu dohodnutého minimálneho poistného odmietnuť, ak:
a) znížená výška dohodnutého minimálneho poistného podľa prepočtov poisťovne nepostačuje alebo v budúcnosti nebude postačovať na 

úhradu rizikového príspevku, poplatkov a zodpovedajúceho podielu neodúčtovanej časti počiatočných nákladov,
b) niektorá z poistných súm prekračuje maximálnu poistnú sumu určenú poisťovňou na základe poistno-kalkulačných zásad,
c) navrhovaná výška dohodnutého minimálneho poistného prekračuje poisťovňou stanovenú maximálnu sumu.

2. Poistník má právo jedenkrát počas poistného roka písomne zmeniť dojednané poistenie, ak dodrží poisťovňou stanovenú najnižšiu výšku 
kumulatívnej poistnej sumy a poisťovňou stanovenú najnižšiu výšku poistnej sumy pre dané poistenia. Poisťovňa si vyhradzuje právo odmietnuť 
zmenu poistenia v celom rozsahu alebo v časti, ak:
a) to priamo vyplýva z výsledku posúdenia individuálneho rizika poisteného alebo poistníka, alebo
b) poistník alebo poistený nepredloží pri zmene poistenia všetky poisťovňou požadované podklady a informácie v lehote stanovenej 

poisťovňou, alebo 
c) niektorá zo zmenených poistných súm prekračuje maximálnu poistnú sumu určenú poisťovňou na základe poistno-kalkulačných zásad,
d)  niektorá zo zmenených poistných súm nedosahuje minimálnu poistnú sumu určenú poisťovňou na základe poistno-kalkulačných zásad,
e) zmenená výška mesačného invalidného dôchodku nie je v rozpätí stanovenom poisťovňou alebo
f) zmenu, o ktorú poistený žiada, nie je možné z technického, právneho alebo produktového hľadiska uskutočniť. 

3. Zmeny podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť od prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po doručení písomného oznámenia spolu so 
všetkými potrebnými dokladmi na posúdenie zmeny. V prípade, ak poisťovňa v súlade s ustanoveniami tohto článku odmietne vykonať niektorú 
z poistníkom požadovaných zmien, poistenie trvá za nezmenených podmienok. 

4. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia článku 7 a 8 týchto  VPP-IŽP. 
5. Poisťovňa nevykoná zmeny poistenia podľa tohto článku, ak je poistenie v splatenom stave. 

článok 22
Prechod poistenia 

1. V prípade smrti poistníka, ktorý bol zároveň poisteným pre prípad dožitia, vstupuje do postavenia poistníka druhý poistený, ak sa poistné krytie 
pre niektoré poistenia dojednané v poistnej zmluve vzťahuje aj na inú osobu ako na poistníka; zároveň sa druhý poistený stáva poisteným pre 
prípad dožitia.

2. V prípade smrti poisteného, ktorý bol poisteným pre prípad dožitia, vstupuje do postavenia poisteného v rozsahu poistenia pre prípad dožitia 
poistník, ak sa poistné krytie pre niektoré poistenie dojednané v poistnej zmluve vzťahuje aj na poistníka; inak poistná zmluva zaniká.

3. V prípade smrti poistníka v rámci produktu Detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, vstupuje do postavenia poistníka druhý 
poistený. 

článok 23
Poplatky

1. Poisťovňa má právo účtovať poplatky za nákup podielových jednotiek jednotlivých investičných fondov, za prevod podielových jednotiek, za 
zmenu alokačného pomeru, za správu investičných fondov, za správu fondového účtu, za predčasné ukončenie poistenia, za čiastočný odkup, 
za zmenu poistenia na poistenie v splatenom stave, za zaslanie upomienky pre neplatenie dohodnutého minimálneho poistného a za zaslanie 
výzvy na zaplatenie dlžného dohodnutého minimálneho poistného. Poisťovňa je oprávnená zaviesť aj iné druhy poplatkov. 

2. Poisťovňa má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena poplatkov sa uskutoční vydaním nového 
Sadzobníka poplatkov, ktorý poisťovňa zverejňuje na svojej internetovej stránke. 

DRUhÁ čaSŤ
USTaNOVENIa O POISTENIaCh

1. Poistenie pre prípad dožitia

článok 24
Poistná udalosť a poistné plnenie

1. Poistná udalosť poistenia pre prípad dožitia nastane, ak sa poistený pre prípad dožitia dožije konca poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z 
iných dôvodov. V prípade, ak v poistnej zmluve nebol poistený pre prípad dožitia určený jednoznačne, platí, že poisteným pre prípad dožitia je 
poistník; v prípade Detského investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok platí, že poisteným pre prípad dožitia je druhý poistený.

2. V prípade dožitia konca poistnej doby vyplatí poisťovňa poistenému pre prípad dožitia poistné plnenie vo výške hodnoty fondového účtu.

2. Poistenie pre prípad smrti

článok 25
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad smrti je smrť poisteného počas poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných dôvodov.
2. Poistenie pre prípad smrti možno dojednať ako :

a) poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou,
b) poistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou alebo
c) kombináciu poistení podľa písm. a) a b) tohto odseku VPP-IŽP.

3. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad smrti nie je smrť poisteného, ktorý nemá v poistnej zmluve dojednané aj poistenie pre prípad dožitia,  
ak ku smrti tohto poisteného došlo v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) úmyselného trestného činu poisteného,
e) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
f) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
g) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach,
h) ochorenia v lehote dvanástich mesiacov od začiatku poistenia ak príznaky tohto ochorenia boli popísané v zdravotnej dokumentácii už pred 

dojednaním poistenia alebo k úmrtiu došlo v dôsledku komplikácií spojených s týmto ochorením alebo na ich následky alebo 
i) samovraždy v lehote do troch rokov od začiatku poistenia.

4. Poistenie pre prípad smrti automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny 
rok, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov. 

článok 26
Poistné plnenie

1. V prípade smrti poisteného v rámci poistenia pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe poistnú sumu 
pre prípad smrti s konštantou poistnou sumou. 

2. V prípade smrti poisteného v rámci poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe aktuálnu poistnú 
sumu pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou. Aktuálna poistná suma pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou je:
a) v prvom poistnom roku zhodná s poistnou sumou platnou v čase dojednania poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou,
b) v každom ďalšom poistnom roku vo výške rozdielu medzi poistnou sumou v predchádzajúcom poistnom roku a podielu 75 % z poistnej sumy 

platnej v čase dojednania poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou a počtu rokov trvania poistnej doby, 
c) v poslednom poistnom roku vo výške súčtu 25 % z poistnej sumy platnej v čase dojednania poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou 

poistnou sumou a podielu 75 % z poistnej sumy platnej v čase dojednania poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou 
a počtu rokov trvania poistnej doby.

3. V prípade zmeny poistnej sumy poistenia pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou počas poistnej doby na žiadosť poistníka je 
odchylne od ustanovenia ods. 2 tohto článku aktuálna poistná suma pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou:
a) od účinnosti zmeny poistnej sumy do uplynutia prebiehajúceho poistného roka zhodná s poistnou sumou dojednanou pri zmene poistnej sumy,
b) v každom ďalšom poistnom roku vo výške rozdielu medzi poistnou sumou v predchádzajúcom poistnom roku a podielom 75 % z poistnej 

sumy dojednanej pri zmene poistnej sumy a zostávajúceho celého počtu rokov poistnej doby od účinnosti zmeny poistnej sumy; ak však 
zmena poistnej sumy nebola vykonaná k prvému dňu poistného roka, počet rokov sa zvýši o jeden rok, 

c) v poslednom poistnom roku vo výške súčtu 25 % z poistnej sumy dojednanej pri zmene poistnej sumy a podielu 75 % z poistnej sumy 
dojednanej pri zmene poistnej sumy a zostávajúceho celého počtu rokov trvania poistnej doby od účinnosti zmeny poistnej sumy; ak však 
zmena poistnej sumy nebola vykonaná k prvému dňu poistného roka, počet rokov sa zvýši o jeden rok.

4. Smrť poisteného je potrebné poisťovni bezodkladne oznámiť. Ďalej je potrebné poisťovni predložiť úmrtný list a štatistické hlásenie o úmrtí 
(úradná správa o príčine smrti), a to v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie (matrika alebo notár). Poisťovňa môže požadovať aj ďalšie 
doklady potrebné pre vyjasnenie povinnosti plniť a sama vykonať ďalšie potrebné prešetrenie.

5. Ak smrťou poisteného nedošlo k prechodu poistenia podľa článku 22 týchto VPP-IŽP, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe okrem poistnej sumy 
pre prípad smrti aj sumu vo výške odkupnej hodnoty ku dňu smrti podľa článku 15 ods. 2 týchto VPP-IŽP.

6. Pokiaľ k smrti poisteného následkom samovraždy dôjde po uplynutí troch rokov od začiatku poistenia, zostáva poisťovňa zaviazaná k poistnému 
plneniu. Pokiaľ k smrti poisteného následkom samovraždy došlo v období dvoch rokov po zvýšení poistnej sumy z akéhokoľvek dôvodu (s 
výnimkou zvýšenia podľa článku 20 týchto VPP-IŽP), je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie na najnižšiu poistnú sumu platnú v priebehu 
dvoch rokov pred úmrtím poisteného.

7. Ak dôjde k smrti poisteného, ktorý má poistené i riziko dožitie následkom samovraždy pred uplynutím troch rokov od začiatku poistenia, 
poisťovňa nevyplatí poistnú sumu pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou alebo poistnú sumu pre prípad smrti s lineárne klesajúcou 
poistnou sumou, ale vyplatí oprávnenej osobe len sumu zodpovedajúcu výške odkupnej hodnoty ku dňu smrti poisteného následkom 
samovraždy podľa článku 15 ods. 2 týchto VPP-IŽP. Poisťovňa nevyplatí túto sumu v prípade, ak smrťou poisteného došlo k prechodu poistenia 
podľa článku 22 týchto  VPP-IŽP.

8. Poisťovňa primerane a podľa okolností prípadu zníži vyplácanú poistnú sumu pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou alebo poistnú 
sumu pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou, ak k úmrtiu poisteného došlo v dôsledku požitia alkoholu alebo účinkom omam-
ných alebo toxických látok.

článok 27
Výluky z poistného plnenia

1. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak poistenému spôsobila smrť úmyselným trestným činom, za ktorý bola rozhodnutím súdu 
právoplatne odsúdená. To platí aj v prípade, ak proti takejto osobe nemohlo byť začaté trestné stíhanie, pretože trestné stíhanie je neprípustné zo 
zákona, alebo bolo zastavené, bola udelená milosť a podobne alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu nepríčetnosti oprávnenej osoby.

2. Oprávnenej osobe nebude vyplatená poistná suma pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou alebo poistná suma pre prípad smrti s 
lineárne klesajúcou poistnou sumou, ale poisťovňa jej vyplatí sumu zodpovedajúcu výške odkupnej hodnoty ku dňu smrti poisteného podľa 
článku 15 ods. 2 týchto VPP-IŽP v prípade, ak došlo k smrti poisteného, ktorý má v poistnej zmluve okrem poistenia pre prípad smrti dojednané 
i poistenie pre prípad dožitia v dôsledku:
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) úmyselného trestného činu poisteného,
e) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
f) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
g) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach alebo 
h) ochorenia v lehote dvanástich mesiacov od začiatku poistenia ak príznaky tohto ochorenia alebo zdravotné ťažkosti boli popísané v zdravotnej 

dokumentácii už pred dojednaním poistenia alebo k úmrtiu došlo v dôsledku komplikácií spojených s týmto ochorením alebo na ich následky,
 ak v dôsledku smrti tohto poisteného nedôjde k prechodu poistenia podľa článku 22 ods. 2 týchto VPP-IZP.  

3. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka

článok 28
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka je smrť poistníka počas trvania poistného krytia 
za splnenia ostatných dohodnutých poistných podmienok. 

článok 29
Poistné plnenie

1. Vznikom poistnej udalosti zaniká poistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka a dohodnuté minimálne 
poistné za ostatné dojednané poistenia uhrádza poisťovňa až do uplynutia poistnej doby. 

2. Smrť poistníka je potrebné poisťovni bezodkladne oznámiť. Ďalej je potrebné poisťovni predložiť úmrtný list a štatistické hlásenie o úmrtí 
(úradná správa o príčine smrti), a to v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie (matrika alebo notár). Poisťovňa môže požadovať aj ďalšie 
potrebné doklady a sama vykonať ďalšie potrebné prešetrenie.

3. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného 
roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistník dovŕši vek 70 rokov.

článok 30
Výluky z poistného plnenia

Nárok na poistné plnenie nevzniká za smrť poistníka, ktorá nastala v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) úmyselného trestného činu poisteného,
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e) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
f) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
g) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach,
h) ochorenia v lehote dvanástich mesiacov od začiatku poistenia ak už pred dojednaním poistenia boli príznaky tohto ochorenia alebo zdravotných 

ťažkostí popísané v zdravotnej dokumentácii alebo k úmrtiu došlo v dôsledku komplikácií spojených s týmto ochorením alebo na ich následky.

4. Úrazové poistenie

článok 31
Poistná udalosť

1. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie, ktoré bolo nezávisle od vôle poisteného spôsobené 
a)  nečakaným, náhlym, násilným a jednorazovým pôsobením vonkajších vplyvov alebo 
b) v dôsledku zvýšenej svalovej sily alebo pôsobenia tiaže tela poisteného, ak je telesným poškodením vytknutie alebo vykĺbenie končatín 

alebo kĺbov alebo natiahnutie, natrhnutie alebo roztrhnutie  svalov, šliach, väzív alebo puzdier kĺbov. 
2. Za úraz sa považuje aj detská obrna a meningoencefalitída prenosná kliešťami, a tiež tetanus a besnota spôsobená nákazou pri úraze.
3. Za úraz sa považujú aj nasledovné udalosti nezávislé od vôle poisteného, ktoré poistenému spôsobili trvalé telesné poškodenie alebo smrť:

a) utopenie, udusenie, vyhladovanie alebo vysmädnutie,
b) popálenie, obarenie, pôsobenie úderu blesku alebo elektrického prúdu a pôsobenie nízkych teplôt,
c) vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo leptavých látok, len v prípade, že pôsobili na poisteného nepretržite, krátkodobo a rýchlo.

4. Za úraz sa nepovažuje: 
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné sebapoškodenie, 
c) zhoršenie choroby následkom úrazu, 
d) choroby sietnice, 
e) prerušenie degeneratívne zmenených orgánov malým nepriamym násilím (Achillova šľacha, meniskus a pod.),
f) náhle platničkové chrbticové syndrómy, 
g) telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien, 
h) akýkoľvek druh pruhu,
i) psychické ochorenie, ktoré sa vyvinie v dôsledku úrazu,
j) udalosti uvedené v ods. 1, 2 a 3 tohto článku VPP–IŽP, ak k nim došlo v čase, keď bol poistený preukázateľne pod vplyvom alkoholu s 

hodnotou alkoholu v krvi najmenej 1,5‰ alebo preukázateľne pod vplyvom omamných látok, psychotropných látok alebo iných látok 
spôsobilých nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie, okrem 
prípadu, ak by tieto látky boli predpísané lekárom.

5. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, alebo poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s 
progresiou 400 % je úraz poisteného počas trvania poistenia, ktorý zanechá trvalé následky.

6. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad smrti spôsobenej úrazom je smrť ako následok úrazu, ktorým bol poistený postihnutý počas trvania 
poistného krytia.

7. Poistnou udalosťou poistenia dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia je  nevyhnutné lekárske liečenie úrazu, ktoré trvá najmenej štrnásť 
dní počas trvania poistenia. 

článok 32
Poistné plnenie pri trvalých následkoch v dôsledku úrazu  alebo trvalých následkoch 

v dôsledku úrazu s progresiou 400 %

1. Ak sa po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu preukáže, že v dôsledku úrazu zostanú poistenému trvalé následky, poisťovňa poskytne pois-
tenému z poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej toľkým percentám z poistnej sumy 
pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích tabuliek.

2. Poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve za trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 
%, ak sa po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu preukáže, že v dôsledku úrazu zostanú poistenému:
a) trvalé následky v rozsahu do 35 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne, bude poistenému vyplatená suma zodpovedajúca toľkým per-

centám z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 %, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov 
úrazu podľa oceňovacích tabuliek,

b) trvalé následky v rozsahu od 36 % do 50 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne, bude poistenému vyplatená suma zodpovedajúca 
dvojnásobku toľkých percent z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 %, koľkým percentám zodpovedá rozsah 
trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích tabuliek,

c) trvalé následky v rozsahu od 51 % do 100 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne, bude poistenému vyplatená suma zodpovedajúca 
štvornásobku toľkých percent z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 %, koľkým percentám zodpovedá rozsah 
trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích tabuliek. 

3. V prípade, že oceňovacie tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov v dôsledku úrazu stanovujú pre konktrétny druh trvalých následkov 
percentuálne rozpätie, určí poisťovňa výšku poistného plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia poistné plnenie zodpovedalo povahe a rozsahu 
telesného poškodenia spôsobného úrazom. 

4. Do jedného roka po úraze bude poistenému vyplatené poistné plnenie za trvalé následky v dôsledku úrazu alebo za trvalé následky v dôsledku 
úrazu s progresiou 400 % len vtedy, ak bude jednoznačne určený druh a rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska.

5. Ak nie je možné rozsah trvalých následkov v dôsledku úrazu jednoznačne určiť, sú poistený ako aj poisťovňa oprávnení dať lekársky nanovo určiť 
rozsah trvalých následkov v dôsledku úrazu ročne do štyroch rokov odo dňa úrazu, a po dvoch rokoch odo dňa úrazu aj lekárskou komisiou.

6. Ak poistený zomrie následkom úrazu v priebehu roka po úraze, nevzniká nárok na plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu. 
7. V prípade, že jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové následky súčtom percent za 

jednotlivé následky, maximálne však 100 %.
8. Ak poistenému zostali trvalé následky v dôsledku úrazu a tieto trvalé následky sa týkajú časti tela alebo orgánu, ktorého funkcia bola z 

akýchkoľvek príčin znížená už pred týmto úrazom, poisťovňa zníži rozsah trvalých následkov v dôsledku úrazu o toľko percent, koľkým percentám 
zodpovedalo predchádzajúce poškodenie. 

9. Poisťovňa vyplatí dedičom poisteného sumu rovnajúcu sa rozsahu preukázaných trvalých následkov úrazu v čase smrti poisteného, ak poistený 
zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu.

10. Ak poistenému zostanú trvalé následky v dôsledku detskej obrny a meningoencefalitídy prenášanej kliešťami, poisťovňa plní z poistnej sumy 
pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % vtedy, 
ak sérologicky zistené ochorenie  vypukne najskôr 15 dní po začiatku, ale najneskôr 15 dní po zániku poistenia pre prípad trvalých následkov 
v dôsledku úrazu alebo poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %. Za začiatok choroby (okamih poistného 
prípadu) sa považuje deň, kedy bol lekár vyhľadaný kvôli detskej obrne alebo meningoencefalitíde ako diagnostikovanej chorobe.

11. Poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % 
automaticky prestávajú byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený 
dovŕši vek 75 rokov. 

článok 33
Poistenie detí pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo pre prípad trvalých následkov 

v dôsledku úrazu s progresiou 400 %

Deti poisteného od dovŕšenia 2. roku života do dovŕšenia 18. roku života (aj budúce alebo právoplatne adoptované; ďalej pre potreby tohto odseku 
len „deti“) sú poistené pre prípad trvalých následkov v dôsleku úrazu alebo pre prípad trvalých následkov v dôsleku úrazu s progresiou 400 % počas 
doby, po ktorú má tento poistený platne dojednané poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poistenie pre prípad trvalých 
následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, pričom základom pre výpočet poistného plnenia pre každé dieťa je jedna tretina poistnej sumy pre 
prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % dohodnutej pre 
tohto poisteného, najviac však 6 000 eur. Poistenie detí pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo pre prípad trvalých následkov v dôsledku 
úrazu s progresiou 400 % sa v ďalšom spravuje ustanoveniami týchto VPP-IŽP.

článok 34
Preplatenie rehabilitačných nákladov a nákladov na kozmetické operácie poisteného a jeho detí

Poisťovňa poskytne poistenému z poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo z poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku 
úrazu s progresiou 400 % aj poistné plnenie vo výške primeraných priamych liečebných nákladov vynaložených poisteným na lekárom indikovanú 
nevyhnutnú rehabilitáciu súvisiacu s úrazom zanechajúcim trvalé následky a na lekárom indikované nevyhnutné kozmetické operácie súvisiace s úrazom 
zanechajúcim trvalé následky, ktorých účelom je zníženie následkov poškodenia zdravia poisteného po úraze, pokiaľ tieto náklady vznikli poistenému 
počas prvého roka po úraze a poistenému nevznikol nárok na ich úhradu v celom rozsahu zo zdravotného poistenia, a to do výšky polovice predpokladanej 
výšky poistného plnenia za trvalé následky v dôsledku úrazu alebo za trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, najviac však vo výške 20 % z 
poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %. 
Primerané náklady sú náklady, ktoré sú v čase a v mieste ich vynaloženia obvyklé; primeranosť nákladov určí poisťovňa. Poistné krytie sa vzťahuje len na 
náklady vynaložené poisteným v zdravotníckom zariadení s platným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zaradenia.

článok 35
Okamžité poistné plnenie

1. Poisťovňa vyplatí poistenému do 48 hodín od doručenia objektívnej lekárskej správy preddavok na poistné plnenie z poistenia pre prípad trvalých 
následkov úrazu alebo z poistenia pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 % (ďalej aj ako „okamžité poistné plnenie“), pokiaľ nárok 
na okamžité poistné plnenie bol poisťovni oznámený v lehote jedného mesiaca od lekárskeho zistenia, a to na poisťovňou určené faxové číslo 
alebo na poisťovňou určenú e-mailovú adresu a pokiaľ z lekárom potvrdenej lekárskej správy sú zrejmé nasledovné údaje: dátum vzniku úrazu, 

popis vzniku úrazu, podrobný popis druhu a rozsahu telesného poškodenia poisteného. 
2. Poisťovňa poskytne okamžité poistné plnenie najviac v sume, ktorú bude poisťovňa povinná podľa aktuálneho stavu trvalých následkov úrazu 

minimálne vyplatiť. Poisťovňa si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch neposkytnúť okamžité poistné plnenie.

článok 36
Poistné plnenie pri smrti spôsobenej úrazom

1. V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa oprávnenej osobe poistné plnenie v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve:
a) Ak dôjde k úmrtiu poisteného v dôsledku úrazu v priebehu jedného roka odo dňa úrazu, vyplatí poisťovňa poistnú sumu pre prípad smrti 

spôsobenej úrazom oprávnenej osobe.
b) Ak poistený zomrie na následky úrazu, za ktoré už poisťovňa plnila, vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe rozdiel medzi poistnou sumou pre 

prípad smrti spôsobenej úrazom a sumou už vyplatenou. 
c) Ak dôjde k úmrtiu poisteného v dôsledku detskej obrny a meningoencefalitídy prenášanej kliešťami, poisťovňa vyplatí poistné plnenie 

oprávnenej osobe pre prípad smrti spôsobenej úrazom, ak sérologicky zistené ochorenie vypukne najskôr 15 dní po začiatku, ale najneskôr 
15 dní po zániku poistného krytia pre prípad smrti spôsobenej úrazom. Za začiatok choroby (okamih poistného prípadu) sa považuje deň, 
kedy bol lekár vyhľadaný kvôli detskej obrne alebo meningoencefalitíde ako diagnostikovanej chorobe

2. Ak poistná udalosť z poistenia smrti spôsobenej úrazom nastane pri dopravnej nehode alebo v jej dôsledku, poisťovňa oprávnenej osobe vyplatí 
poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej poistnej sumy; odsek 1 tohto článku VPP–IŽP sa na takýto prípad vzťahuje rovnako.

3. Poistenie pre prípad smrti spôsobnej úrazom automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec 
pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov.
. 

článok 37
Obmedzenia poistného plnenia pri poistnej zmluve uzavretej bez zisťovania 

a preskúmania zdravotného stavu poisteného

V prípade smrti spôsobenej úrazom a trvalých následkov v dôsledku úrazu s poistnou zmluvou uzavretou bez zisťovania a preskúmania zdravotného 
stavu poisteného:

a) nemá oprávnená osoba, resp. poistený právo na poistné plnenie, ak k úrazu poisteného došlo následkom ochorenia alebo zdravotných 
ťažkostí, pre ktoré by poisťovňa nedojednala poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, resp. poistenie pre prípad trvalých následkov v 
dôsledku úrazu v prípade, že by zdravotný stav poisteného zisťovala a preskúmavala,

b) je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ohľadom vykonáva-
nia rizikového povolania alebo rizikového športu a záujmovej činnosti pri dojednávaní poistenia pre prípad smrti spôsobenej úrazom, resp. 
poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu bolo určené nižšie poistné,

c) je poisťovňa oprávnená odmietnuť poistné plnenie, ak sa poisťovňa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je rizikové povolanie alebo 
rizikový šport a zájmová činnosť, ktorú pre vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia pre prípad smrti 
spôsobenej úrazom, resp. poistenia pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná.

článok 38
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

1. Ak doba nevyhnutného lekárskeho liečenia následkov úrazu tak ako je definovaný v čl. 31 týchto VPP-IŽP, ktorý poistený utrpel počas trvania 
tohto poistenia, dosiahne aspoň štrnásť dní počas trvania poistenia, má poistený voči poisťovni v závislosti od výšky rozhodujúceho príjmu podľa 
odseku 6 tohto článku VPP–IŽP právo na výplatu dennej dávky za dobu nevyhnutného lekárskeho liečenia úrazu (ďalej len „denná dávka po 
úraze“) vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v odseku 9 tohto článku VPP-IŽP, najviac však vo výške maximálnej poistnej sumy dohodnutej v 
poistnej zmluve pre poistenie dennej dávky po úraze a to od prvého dňa nevyhnutného liečenia, maximálne však po dobu uvedenú v Oceňovacej 
tabuľke poisťovne pre poistenie dennej dávky po úraze.

2. Ak nie je doba nevyhnutného lekárskeho liečenia pre konkrétny úraz uvedená v Oceňovacej tabuľke poisťovne, zmluvný lekár poisťovne 
stanoví dobu nevyhnutného lekárskeho liečenia úrazu, ktorá zodpovedá priemernej dobe nevyhnutného liečenia úrazu podľa povahy a rozsahu 
poškodenia. Priemernou dobou liečenia úrazu je doba, ktorá je potrebná podľa poznatkov vedy obvykle k zahojeniu alebo ustáleniu telesného 
poškodenia spôsobeného úrazom.

3. Plnenie podľa ods. 1 tohto článku môže byť poistenému poskytnuté maximálne za dobu 365 dní. Plnenie podľa ods. 1 tohto článku sa poistenému 
poskytne len ak liečenie nastalo do dvoch rokov odo dňa vzniku úrazu. Vyplácanie dennej dávky po úraze končí najneskôr dňom zániku poistenia.

4. Poisťovňa poskytne poistné plnenie podľa odseku 1 tohto článku jednorazovo vo výške súčinu výšky dennej dávky po úraze určenej podľa odseku 
6 tohto článku a počtu dní doby nevyhnutného lekárskeho liečenia úrazu určenej podľa odseku 1  až  3 tohto článku. 

5. Výška dennej dávky po úraze nesmie prekročiť maximálnu poistnú sumu pre poistenie dennej dávky po úraze dojednanú v poistnej zmluve. 
6. Výška dennej dávky po úraze sa určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu podľa tabuľky uvedenej v odseku 9 tohto článku. 

Rozhodujúcim príjmom ku dňu vzniku úrazu je:
a) pre zamestnanca priemerný mesačný zárobok ku dňu vzniku úrazu,
b) pre samostatne zárobkovo činnú osobu jedna dvanástina súčtu základu dane z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z 

prenájmu za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce vzniku úrazu a odvodov zaplatených samostatne zárobkovou činnou 
osobou za seba ako fyzickú osobu za toto obdobie,

c) pre fyzickú osobu, ktorá má ku dňu vzniku úrazu príjem ako zamestnanec a zároveň príjem ako samostatne zárobkovo činná osoba, je 
rozhodujúcim príjmom súčet rozhodujúceho príjmu ako zamestnanca a rozhodujúceho príjmu ako samostatne zárobkovo činnej osoby.

7. Rozhodujúci príjem ku dňu vzniku úrazu preukazuje:
a) zamestnanec písomným potvrdením zamestnávateľa o výške priemerného mesačného zárobku pre pracovnoprávne účely ku dňu vzniku úrazu,
b) samostatne zárobkovo činná osoba úplným daňovým priznaním za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce vzniku úrazu 

alebo iným spôsobom dostatočne preukazujúcim rozhodujúci príjem v deň vzniku úrazu; o tom, či je v tomto prípade rozhodujúci príjem 
dostatočne preukázaný rozhoduje poisťovňa,

c) v prípade uvedenom v odseku 6 písmeno c) tohto článku VPP-IŽP sa rozhodujúci príjem preukazuje predložením dokladov podľa písm. a) a 
b) tohto odseku VPP–IŽP.

8. Ak poistený nepredloží doklad preukazujúci rozhodujúci príjem  ku dňu vzniku úrazu podľa predchádzajúceho odseku alebo ak poistený nemá 
rozhodujúci príjem, použije sa pre potreby výpočtu poistného plnenia ako rozhodujúci príjem suma 500 eur. Po dodatočnom zdokladovaní rozhodu-
júceho príjmu  ku dňu vzniku úrazu poisťovňa uhradí doplatok na poistnom plnení podľa predložených dokladov vo výške rozdielu medzi poistným 
plnením poskytnutým podľa prvej vety tohto odseku a poistným plnením, na ktoré má poistený právo podľa odseku 1 tohto článku VPP-IŽP. 

9. Výška dennej dávky po úraze sa určí podľa rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu podľa nasledujúcej tabuľky: 

Rozhodujúci príjem ku dňu vzniku 
úrazu

Denná dávka po 
úraze

Rozhodujúci príjem ku dňu vzniku 
úrazu

Denná dávka po 
úraze

od do od do

- 500 € 10 € 1 401 € 1 450 € 36 €

501 € 600 € 12 € 1 451 € 1 500 € 38 €

601 € 700 € 14 € 1 501 € 1 550 € 40 €

701 € 800 € 16 € 1 551 € 1 600 € 42 €

801 € 900 € 18 € 1 601 € 1 650 € 44 €

901 € 1 000 € 20 € 1 651 € 1 700 € 46 €

1 001 € 1 100 € 22 € 1 701 € 1 750 € 48 €

1 101 € 1 150 € 24 € 1 751 € 1 800 € 50 €

1 151 € 1 200 € 26 € 1 801 € 1 850 € 52 €

1 201 € 1 250 € 28 € 1 851 € 1 900 € 54 €

1 251 € 1 300 € 30 € 1 901 € 1 950 € 56 €

1 301 € 1 350 € 32 € 1 950 € 2 000 € 58 €

1 351 € 1 400 € 34 € 2 001 € - 60 €

10. Nárok na poistné plnenie nevzniká za dobu, počas ktorej:
a) sa poistený podrobuje občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii a liečebnej telesnej výchove,
b) poistený neabsolvuje aktívnu lekársku liečbu alebo medikamentóznu liečbu,
c) sa k liečbe úrazu nepoužívajú dočasné zdravotné pomôcky ordinované lekárom,
d) sa k liečbe používajú výhradne lokálne aplikované gélové a masťové prípravky,
e) prebieha liečenie zamerané len na zmiernenie bolestí, bez objektívneho klinického nálezu zdôvodňujúceho etiológiu (pôvod) bolestí,
f) prebiehajú výhradne diagnostické vyšetrenia zobrazovacou technikou
g) poistený nedodržiava liečebné postupy stanovené lekárom na liečenie následkov úrazu vrátane nedodržania termínov kontrol nariadených 

ošetrujúcim lekárom za účelom zmeny liečebného postupu alebo pokračovania v ňom.
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11. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k liečeniu úrazu došlo: 
a) v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol ako dôsledok zdravotných ťažkostí alebo choroby, ktorej diagnóza bola poistenému stanovená pred 

začiatkom poistenia,
b) v dôsledku choroby alebo zdravotných ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pred začiatkom poistenia.

12. Do doby nevyhnutného lekárskeho liečenia úrazu sa pri liečbe poúrazového poškodenia aplikáciou obstrekov, pri objektívnom klinickom náleze, 
započítavajú dni, v závislosti od doby liečebného účinku aplikovaného farmaka.

13. Pri poškodení vnútrokĺbných štruktúr vyžadujúcich operačný zákrok, nevzniká nárok na poistné plnenie za dobu liečenia do vykonania operácie.
14. Ak bolo poistenému v dôsledku jedného úrazu spôsobených niekoľko telesných poškodení, plní poisťovňa len za dobu najdlhšieho nevyhnutného 

lekárskeho liečenia. Ak utrpí poistený v dobe lekárskeho liečenia jedného úrazu ďalší úraz, stanoví sa počet dní, za ktoré poisťovňa plní dennú 
dávku, najviac ako súčet počtu dní uvedených v Oceňovacej tabuľke poisťovne pre obidve telesné poškodenia. Doba, počas ktorej sa doba 
lekárskeho liečenia obidvoch úrazov prekrýva, sa započítava len raz. 

15. Nevyhnutné lekárske liečenie následkov úrazu a jeho skutočná dĺžka musia byť doložené dostatočnou zdravotnou dokumentáciou so zápisom o 
prvom ošetrení a priebehu lekárskeho liečenia.

16. Poistenie dennej dávky po úraze automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na 
kalendárny rok, v ktorom poistený pre uvedené poistenie dovŕši vek 65 rokov.

17. Poistený je povinný za účelom preverenia alebo zistenia príjmov rozhodujúcich pre výpočet alebo výplatu poistného plnenia zbaviť mlčanlivosti 
inštitúcie, ktoré môžu potrebné informácie poskytnúť (zamestnávatelia, finančné úrady, Sociálna poisťovňa, iné poisťovne a pod.), čím sa 
rozumie aj udelenie písomnej plnej moci poisťovni k nahliadnutiu do spisov vedených týmito inštitúciami a právnickými osobami. V prípade 
porušenia postupuje poisťovňa pri výpočte poistného plnenia podľa odseku 8 tohto článku VPP–IŽP.

článok 39
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa 

Ak u dieťaťa poisteného (aj budúceho alebo právoplatne adoptovaného; ďalej pre potreby tohto článku len „dieťa“) v období od dovŕšenia 2. roku 
života do dovŕšenia 18. roku života nastane úraz, poisťovňa vyplatí dieťaťu poisteného poistné plnenie vo výške jednej tretiny poistnej sumy platnej 
pre výpočet poistného plnenia poisteného, najviac však 6 eur/deň. Poistenie detí podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje na dva úrazy všetkých detí 
poisteného počas doby trvania poistnej zmluvy. Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa poisteného sa v ďalšom spravuje 
ustanoveniami týchto VPP-IŽP.

článok 40
Obmedzenie poistného plnenia

1. Poisťovňa je oprávnená podľa povahy prípadu primerane znížiť poistné plnenie, ak k úrazu došlo v súvislosti s konaním poisteného, za ktorý bol 
rozhodnutím súdu právoplatne odsúdený.

2. Ak poistený mal úraz v dôsledku požitia alkoholu alebo účinkom omamných alebo toxických látok a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, 
poisťovňa je oprávnená podľa povahy prípadu primerane znížiť poistné plnenie.

3. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie podľa článku 36 týchto VPP-IŽP, ak poistenému spôsobila smrť úmyselným trestným činom, za 
ktorý bola rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená. To platí aj v prípade, ak proti takejto osobe nemohlo byť začaté trestné stíhanie, pretože 
trestné stíhanie je neprípustné zo zákona, alebo bolo zastavené, bola udelená milosť a podobne alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené z 
dôvodu nepríčetnosti oprávnenej osoby. 

článok 41
Výluky z poistného plnenia

1. Nárok na poistné plnenie nevzniká za úrazy, ktoré nastali v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) duševnej poruchy, infarktu myokardu, náhlej cievnej príhody, porúch správania alebo epileptického záchvatu,
e) poruchy, či straty vedomia,
f) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
g) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

2. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 42
Lekárska komisia

1. V prípade rozdielov v názoroch poisteného a poisťovne o type a rozsahu úrazu alebo trvalých následkov úrazu, rozhodne o týchto skutočnostiach 
lekárska komisia, zložená z dvoch lekárov a jedného predsedu. Jedného lekára komisie menuje poisťovňa a jedného poistený. Predseda je 
volený lekármi komisie z odborných lekárov, majúcich skúsenosti s posudzovaním úrazu. Ak sa lekári nedohodnú do jedného mesiaca od ich 
vymenovania o osobe predsedu, vymenuje predsedu na návrh poisťovne alebo poisteného Lekárska komora SR.

2. Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej komisie má poistený aj poisťovňa.
3. Poistený je povinný nechať sa od lekárov komisie vyšetriť a podriadiť sa všetkým opatreniam, ktoré táto komisia považuje za potrebné.
4. Náklady na lekársku komisiu budú znášať poisťovňa alebo poistený podľa toho, kto požiadal o prešetrenie zdravotného stavu lekárskou komisiou.

článok 43
Povinnosti poisteného 

Povinnosťou poisteného je:
a) poistený je povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a dbať o to, aby bol 

výsledok ošetrenia preukázateľný lekárskou dokumentáciou, 
b) v zákonnej lehote písomne oznámiť poisťovni, že poistený utrpel úraz,
c) doručiť poisťovni úplne vyplnené tlačivo posťovne a súvisiace lekárske správy.

5. Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku  

článok 44
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku je rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku pois-
tenému, ak miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je podľa tohto rozhodnutia vyššia ako 
50%, toto rozhodnutie bolo vydané a nadobudlo právoplatnosť počas trvania poistenia a boli splnené ostatné dohodnuté podmienky. Dňom priznania 
invalidného dôchodku sa rozumie deň, od ktorého sa priznáva invalidný dôchodok. 

článok 45
Poistné plnenie

1. Poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve, ak bol poistenému počas doby trvania poistenia pre 
prípad poberania invalidného dôchodku, najskôr však po uplynutí aspoň dvoch rokov od začiatku poistenia pre prípad poberania invalidného 
dôchodku priznaný právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok, ak miera poklesu schopnosti poisteného vykonávať 
zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je podľa tohto rozhodnutia vyššia ako 50%. Deň, od ktorého bol invalidný dôchodok 
priznaný, nemôže byť skorší ako dva roky od začiatku poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku. Ochranná lehota dvoch rokov sa 
nevzťahuje na prípad, ak bol invalidný dôchodok priznaný poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne z dôvodu úrazu, ktorý 
poistený utrpel po dojednaní poistenia pre prípad poberania invalidného dôchodku.

2. Poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve sa vypláca mesačne od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku podľa ods. 1 tohto článku VPP-IŽP poistenému nadobudlo právoplatnosť, do konca 
prebiehajúceho poistného roka. Vyplácanie invalidného dôchodku sa predlžuje vždy na ďalší poistný rok, ak poistený preukáže, že je mu naďalej 
vyplácaný invalidný dôchodok v dôsledku miery poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou vyššej ako 50 %. Poistený preukazuje skutočnosti podľa predchádzajúcej vety na vlastné náklady.

3. Ak bolo rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo posudok posudkového lekára vydaný v dôsledku porušenia právnych povinností poistníka alebo 
poisteného, má poisťovňa právo požadovať vrátenie vyplateného poistného plnenia. Toto právo má poisťovňa aj v prípade, ak Sociálna poisťovňa 
rozhodla o povinnosti poisteného vrátiť invalidný dôchodok vyplatený neprávom.

4. Ak poisťovňa zistí, že poistený alebo poistník porušil oznamovaciu povinnosť voči poisťovni alebo voči Sociálnej poisťovni, môže primerane znížiť 
poistné plnenie alebo zastaviť jeho vyplácanie, a to podľa vplyvu, aký malo porušenie povinnosti na výšku poistného plnenia.

5. Poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve sa vypláca do konca mesiaca, od ktorého bol poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne invalidný dôchodok odňatý, v ktorom bol právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne  priznaný invalidný dôchodok v dôsledku 
miery poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou nižšej ako 51%, alebo bolo zastavené 
jeho vyplácanie z dôvodu zániku nároku na invalidný dôchodok, alebo od ktorého bol poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, najneskôr však do konca mesiaca, v ktorom 
poistený dovŕšil 65. rokov veku alebo do zániku poistenia. Poistné plnenie vyplatené poisťovňou po tomto termíne je poistený povinný vrátiť. 
Nárok na poistné plnenie zaniká aj smrťou poisteného. 

6. Ak sa počas trvania poistenia zmenia kritériá pre vznik nároku na invalidný dôchodok alebo ak sa počas trvania poistenia zmenia kritériá pre 

dosiahnutie  miery poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou v rozsahu uvedenom v 
ods. 1 tohto článku VPP-IŽP, poisťovňa je oprávnená rozhodnúť o priznaní poistného plnenia v súlade s kritériami pre vznik nároku na invalidný 
dôchodok platnými v deň začiatku poistenia.

7. Poisťovňa je oprávnená podľa povahy prípadu primerane znížiť poistné plnenie, ak k invalidite, ktorá bola dôvodom pre priznanie invalidného 
dôchodku poisteného Sociálnou poisťovňou, došlo v súvislosti s jeho konaním, za ktoré bol rozhodnutím súdu právoplatne odsúdený.

8. Ak poistený poberá zo Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok pre invaliditu, a to v dôsledku požitia alkoholu alebo účinkom omamných alebo 
toxických látok a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie.

9. Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého 
koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov. 

článok 46
Výluky z poistného plnenia

1. Nárok na poistné plnenie nevzniká za poberanie invalidného dôchodku pre invaliditu, ktorá nastala v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
e) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
f) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

2. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 47
Povinnosti poisteného 

Povinnosťou poisteného je:
a) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku oznámiť túto skutočnosť poisťovni, predložiť 

poisťovni originál alebo úradne overenú kópiu (matrika alebo notár) právoplatného rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku, posudok 
posudkového lekára vrátane informácie o príčine vzniku invalidity,

b) do 30 dní od zmeny skutočností podstatných pre dojednané poistenie oznámiť poisťovni, že posudok posudkového lekára alebo rozhodnutie 
o priznaní invalidného dôchodku bolo napadnuté alebo zrušené, že posudkový lekár rozhodol o tom, že poistený prestal byť invalidný alebo 
že miera poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je nižšia ako 51%, že zanikol 
nárok na invalidný dôchodok, že invalidný dôchodok bol odňatý, alebo bolo zastavené jeho vyplácanie, že bol priznaný starobný dôchodok, 
prípadne iné skutočnosti rozhodné pre poistné plnenie.

článok 48
Lekárska komisia

1. V prípade rozdielov v názoroch poisteného a poisťovne o existencii či príčine poberania invalidného dôchodku, rozhodne o týchto skutočnostiach 
lekárska komisia, zložená z dvoch lekárov a jedného predsedu. Jedného lekára komisie menuje poisťovňa a jedného poistený. Predseda je volený 
lekármi komisie z odborných lekárov, majúcich skúsenosti s posudzovaním úrazu alebo invalidity. Ak sa lekári nedohodnú do jedného mesiaca 
od ich vymenovania o osobe predsedu, vymenuje predsedu na návrh poisťovne alebo poisteného Lekárska komora SR.

2. Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej komisie má poistený aj poisťovňa.
3. Poistený je povinný nechať sa od lekárov komisie vyšetriť a podriadiť sa všetkým opatreniam, ktoré táto komisia považuje za potrebné.
4. Náklady na lekársku komisiu budú znášať poisťovňa alebo poistený podľa toho, kto požiadal o prešetrenie zdravotného stavu lekárskou komisiou.

6. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku 

článok 49
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou poistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku je právoplatné rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o priznaní invalidného dôchodku poistníkovi, ak miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou je podľa tohto rozhodnutia vyššia ako 50% a boli splnené ostatné dohodnuté podmienky. Dňom priznania invalidného dôchodku sa 
rozumie deň, od ktorého sa priznáva invalidný dôchodok. 

článok 50
Poistné plnenie

1. Poisťovňa poskytuje poistníkovi poistné plnenie spočívajúce v oslobodení od platenia dohodnutého minimálneho poistného, ak bol poistníkovi 
po uplynutí aspoň dvoch rokov od začiatku poistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku priznaný 
právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok, ak miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať zárobkovú činnosť v 
porovnaní so zdravou fyzickou osobou je podľa tohto rozhodnutia vyššia ako 50%. Deň, od ktorého bol invalidný dôchodok priznaný, nemôže 
byť skorší, ako dva roky od dojednania poistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku. Ochranná 
lehota dvoch rokov sa nevzťahuje na prípad, ak bol poistníkovi priznaný invalidný dôchodok z dôvodu úrazu, ktorý poistník utrpel po dojednaní 
poistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku.

2. Poistník je oslobodený od platenia dohodnutého minimálneho poistného od začiatku poistného obdobia, nasledujúceho po priznaní invalidného 
dôchodku, do konca prebiehajúceho poistného roka. Oslobodenie sa predlžuje vždy na ďalší poistný rok, ak poistník preukáže, že je mu naďalej 
vyplácaný invalidný dôchodok v dôsledku miery poklesu schopnosti poistníka vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou vyššej ako 50% . Poistník preukazuje skutočnosti podľa predchádzajúcej vety na vlastné náklady.

3. Poistník je povinný platiť dohodnuté minimálne poistné až do doručenia oznámenia poisťovne o oslobodení poistníka od platenia dohodnutého 
minimálneho poistného. 

4. Ak poisťovňa zistí, že poistník porušil oznamovaciu povinnosť voči poisťovni alebo voči Sociálnej poisťovni, poisťovňa mu nemusí priznať 
oslobodenie od platenia dohodnutého minimálneho poistného, ak porušenie oznamovacej povinnosti malo za následok priznanie oslobodenia 
od platenia dohodnutného minimálneho poistného.

5. Poistník je oslobodený od platenia dohodnutého minimálneho poistného do konca mesiaca, od ktorého bol poistníkovi právoplatným rozhod-
nutím Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok odňatý, v ktorom bol právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok 
v dôsledku miery poklesu schopnosti poistníka vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou nižšej ako 51% alebo bolo 
zastavené jeho vyplácanie z dôvodu zániku nároku na invalidný dôchodok, alebo od ktorého bol poistníkovi právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, najneskôr však do konca mesiaca, v ktorom 
poistník dovŕšil 65 rokov veku alebo do zániku poistenia. Dohodnuté minimálne poistné po tomto termíne je poistník povinný zaplatiť. Nárok na 
oslobodenie od platenia dohodnutého minimálneho poistného zaniká aj smrťou poistníka. 

6. Ak sa počas trvania poistenia zmenia kritériá pre vznik nároku na invalidný dôchodok alebo ak sa počas trvania poistenia zmenia kritériá pre 
dosiahnutie  miery poklesu schopnosti poistníka vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou v rozsahu uvedenom 
v ods. 1 tohto článku VPP-IŽP, poisťovňa je oprávnená rozhodnúť o priznaní oslobodenia od platenia dohodnutého minimálneho poistného v 
súlade s kritériami pre vznik nároku na invalidný dôchodok platnými v deň začiatku poistenia.

7. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy 
uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov. 

článok 51
Výluky z poistného plnenia

1. Nárok na poistné plnenie nevzniká za priznanie invalidného dôchodku pre invaliditu, ktorá nastala v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
e) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
f) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

2. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistník urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 52
Povinnosti poistníka 

Povinnosťou poistníka je:
a) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku oznámiť túto skutočnosť poisťovni, predložiť 

poisťovni originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku, posudok posudkového lekára 
a doklad o príčine vzniku invalidity,

b) do 30 dní od zmeny skutočností podstatných pre dojednané poistenie oznámiť poisťovni, že posudok posudkového lekára alebo rozhodnutie 
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o priznaní invalidného dôchodku bolo napadnuté alebo zrušené, že posudkový lekár rozhodol o tom, že poistník prestal byť invalidný alebo 
že miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je nižšia ako 51%, že zanikol 
nárok na invalidný dôchodok, že invalidný dôchodok bol odňatý, alebo bolo zastavené jeho vyplácanie, že bol priznaný starobný dôchodok, 
prípadne iné skutočnosti rozhodné pre poistné plnenie.

článok 53
Lekárska komisia

1. V prípade rozdielov v názoroch poistníka a poisťovne o existencii či príčine poberania invalidného dôchodku, rozhodne o týchto skutočnostiach 
lekárska komisia, zložená z dvoch lekárov a jedného predsedu. Jedného lekára komisie menuje poisťovňa a jedného poistník. Predseda je volený 
lekármi komisie z odborných lekárov, majúcich skúsenosti s posudzovaním úrazu alebo invalidity. Ak sa lekári nedohodnú do jedného mesiaca 
od ich vymenovania o osobe predsedu, vymenuje predsedu na návrh poisťovne alebo poistníka Lekárska komora SR.

2. Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej komisie má poistník aj poisťovňa.
3. Poistník je povinný nechať sa od lekárov komisie vyšetriť a podriadiť sa všetkým opatreniam, ktoré táto komisia považuje za potrebné.
4. Náklady na lekársku komisiu budú znášať poisťovňa alebo poistník podľa toho, kto požiadal o prešetrenie zdravotného stavu lekárskou komisiou.

7. Poistenie pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti

článok 54
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti je diagnostikovanie krit-
ickej choroby alebo vznik diagnostikovanej skutočnosti pri splnení podmienok uvedených v článku 55 týchto VPP-IŽP, pokiaľ poistenie nezaniklo 
z iných dôvodov a pokiaľ sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:
a) prvá návšteva lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov kritickej choroby alebo diagnostikovanej skutočnosti sa uskutoční po uplynutí 

čakacej doby uvedenej v ods. 2 tohto článku, 
b) kritická choroba alebo diagnostikovaná skutočnosť vznikne v priebehu trvania poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo 

vzniku diagnostikovanej skutočnosti, najskôr však po uplynutí čakacej doby uvedenej v ods. 2 tohto článku.
2. Poistná ochrana pre všetky kritické choroby a diagnostikované skutočnosti sa začína, a to aj pre spolupoistené deti, päť mesiacov po účinnosti 

dojednania poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti, resp. odo dňa účinnosti zvýšenia 
poistnej sumy poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti. V prípade zvýšenia poistenej 
sumy sa ustanovenie tohto odseku upravujúce čakaciu dobu vzťahujú len na zvýšenú časť poistnej sumy.

3. Poistenie pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti automaticky zaniká vznikom poistnej 
udalosti poisteného, ktorou je diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik diagnostikovanej skutočnosti uvednej v článku 55 ods. 1 až 22 
týchto VPP-IŽP alebo vyplatením 100 % poistnej sumy v prípade poistnej udalosti, ktorou je diagnostikovanie skutočnosti uvedenej v článku 
55 ods. 23 týchto VPP-IŽP, najneskôr však uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený pre prípad 
diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti dovŕši vek 65 rokov. Poistné plnenie za poistnú udalosť, ktorou je 
diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik diagnostikovanej skutočnosti uvedenej v článku 55 ods. 1 až 22 týchto VPP-IŽP, sa znižuje o poistné 
plnenie za poistnú udalosť, ktorou je chirurgický zákrok v dôsledku choroby uvedený v článku 55 ods. 23 týchto VPP-IŽP, pokiaľ tento chirurgický 
zákrok súvisel s diagnostikovanou kritickou chorobou alebo vzniknutou diagnostikovanou skutočnosťou.

článok 55
Charakteristika kritických chorôb a diagnostikovaných skutočností  

1. Infarkt myokardu
Ireverzibilné poškodenie časti srdcového svalu akútnym uzatvorením vencovej tepny. Diagnóza musí byť potvrdená typickými bolesťami v 
prsiach, zvýšením špecifických laboratórnych hodnôt poškodenia srdcového svalu (enzýmy, napr. CK, kreatinkináza a typická kontrola priebehu), 
čerstvými zmenami EKG typickými pre infarkt myokardu, ako aj obmedzením funkcie ľavého ventrikula (ľavej komory). Vyradené sú tiché (nemé) 
infarkty myokardu, pri ktorých sú uvedené typické klinické symptómy pre infarkt myokardu neviditeľné, príp. nezistiteľné. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou kardiologicko-internou klinikou alebo kardiologicko-interným odborným lekárom, 
pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania tohoto ochorenia.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza 

stanovená,
b) EKG,
c) potvrdené hodnoty špecifických enzýmov poškodenia srdcového svalu.

2. Operácia bypassu
Prevedenie chirurgického zásahu na otvorenom srdci, pri ktorom bolo odstránené zúženie alebo uzatvorenie dvoch alebo viacerých srdcových 
vencových ciev prostredníctvom bypassových implantátov u osôb s ohraničenými angióznymi symptómami. Ak sa choroba ošetrovala nechirur-
gickými metódami, ako angioplastika, laserové ošetrenie a iným neoperatívnym ošetrením, potom je toto vyradené z poistnej ochrany.
Právo na poistné plnenie vzniká po vykonanej operácii, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia operácie.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) komplexná lekárska správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, kde bola operácia vykonaná s uvedením dátumu operácie,
b) prvá lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia vencovitých tepien srdca.

3. Rakovina
Zhubný nádor s nekontrolovateľným invazívnym nárastom a tendenciou k tvorbe metastáz. Vyradené sú všetky tzv. dobré nádory, neinvazívne 
veľmi skoré štádiá nádorov (napr. Carcinoma-in-situ) ako aj všetky nádory v štádiu I, pri ktorých nie je potrebná chemoterapia. Ďalej sú vyradené 
nádory pri zároveň existujúcej HIV - infekcii a kožné nádory, okrem malígneho melanómu. Zaradená je leukémia a všetky zhubné nádory 
lymfatického systému, ako aj všetky recidívy a metastázovania po nádorových ochoreniach v štádiu I.
Právo na poistné plnenie vzniká s potvrdenou histologickou diagnózou a so zaradením ochorenia (s výnimkou leukémie) do medzinárodnej klasifikácie 
nádorov (TNM), príp. s určením recidívy alebo metastázovania, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania tohoto ochorenia.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza 

stanovená,
b) histologický nález s číslom preparátu,
c) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia.

4. Mozgová porážka
Mozgová porážka musí byť spôsobená krvácaním do mozgu alebo mozgovým infarktom v dôsledku uzatvorenia alebo ruptúry mozgovej cievy 
alebo embólie z iných orgánov. Mozgová porážka musí viesť k nečakanému objaveniu sa zostávajúcich neurologických výpadkových javov. 
Zostávajúce neurologické poškodenie musí dôkazne pretrvávať počas minimálne šiestich týždňov po mozgovej porážke a ešte ďalej trvať.
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou neurologickou odbornou klinikou alebo odborným lekárom. Môže byť podaná najskôr 
šesť týždňov po mozgovej porážke.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza 

stanovená,
b) výsledok neurologického vyšetrenia (CT – počítačová tomografia, angiografia alebo MRI – magnetická rezonancia)
c) výsledky neurologického vyšetrenia po šiestich týždňoch odo dňa diagnostikovania mozgovej porážky.

5. Zlyhanie obličiek
Trvalé zlyhanie funkcie oboch obličiek (terminálna insuficencia obličiek), ktoré vyžaduje trvalú dialýzu.
Právo na poistné plnenie vzniká po začiatku ošetrovania dialýzou, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa diagnostikovania tohoto ochorenia.
V prípade trvalej dialýzy musia byť poisťovni predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) rozhodnutie o zaradení do trvalej dialyzačnej liečby,
b) lekárska správa z dialyzačného strediska po troch mesiacoch trvania liečby umelou obličkou s dátumom začiatku liečby,
c) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia obličiek.

6. Transplantácia orgánov
Uskutočnenie transplantácie jedného z nasledovných orgánov: srdca, pľúc, pečene, pankreasu, obličky alebo kostnej drene u poisteného 
(príjemca orgánov). Ako transplantácia srdca platí aj implantácia umelého srdca.
Právo na poistné plnenie vzniká po uskutočnenej transplantácii orgánov, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia operácie.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) komplexná lekárska správa z odborného pracoviska, kde bola transplantácia vykonaná s uvedením dátumu operácie,
b) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia postihnutého orgánu.

7. Skleróza multiplex
Demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému s nevratnými (ireverzibilnými) typickými neurologickými výpadmi (multifokálnymi 
alebo monofokálnymi), s typickými zdrojmi choroby dokázanými zodpovedajúcimi vyšetrovacími technikami (počítačová tomografia, tomografia 
deliacim telieskom a magnetická rezonancia), typickým nálezom likvoru (mozgovomiechového moku) a minimálne dvoma relapsami. Ako relaps 
platí nečakané prejavenie sa nových alebo skorších symptómov alebo zodpovedajúce zhoršenie existujúcich symptómov. 
Právo na poistné plnenie vzniká dňom vzniku druhého relapsu ochorenia po dátume stanovenia diagnózy potvrdenej neurologickou klinikou 
alebo odborným lekárom - neurológom.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza 

stanovená,
b) výsledok neurologického vyšetrenia (CT alebo MRI centrálnej nervovej sústavy),
c) lekárska správa odborného lekára po druhom relapse ochorenia s uvedením dátumu, ku ktorému nastal druhý relaps ochorenia.

8. Ochrnutie 
Celkové a trvalé ochrnutie oboch nôh, alebo oboch rúk alebo oboch nôh a rúk s trvalým poškodením vodivosti miechy.

Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou neurologickou odbornou klinikou alebo odborným neurologickým lekárom. Môže byť 
urobená najskôr tri mesiace po začatí ochrnutia.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza 

stanovená,
b) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po 3 mesiacoch od diagnostikovania úplného ochrnutia.

9. Oslepnutie
Akútnym ochorením alebo úrazom vzniknutá plná a ireverzibilná (nevratná) strata zraku oboch očí.
Plná strata zraku oboch očí v zmysle týchto VPP-IŽP je len vtedy, ak sa už nerozoznáva svetlo a ak nenasleduje zúženie zreníc pri osvetlení. 
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou očnou odbornou klinikou alebo lekárom-oftalmológom / očným lekárom.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska o priebehu straty zraku s dátumom diagnostikovania úplnej straty zraku,
b) výsledok vyšetrení v rámci diagnostiky straty zraku,
c) lekárska správa od odborného lekára po troch mesiacoch od úplnej straty zraku.

10. Nevyhnutná opatera
Za osobu, ktorá si v zmysle týchto podmienok nevyhnutne vyžaduje opateru sa považuje ten, kto je následkom choroby, zranenia alebo úbytku 
síl pravdepodobne trvalo tak bezmocný, že pri najmenej štyroch ďalej uvedených pododsekoch (10.1-10.6), aj pri používaní technických a 
zdravotných pomocných prostriedkov, potrebuje v značnom rozsahu každodennú pomoc inej osoby.
10.1 Pohybovanie sa v izbe:
Aj keď poistený používa chodiacu pomôcku alebo vozík, potrebuje pri pohybovaní sa podporu inej osoby.
10.2 Vstávanie a líhanie:
Pri opustení postele alebo pri líhaní je potrebná podpora inej osoby.
10.3 Obliekanie a vyzliekanie:
Aj pri používaní oblečenia pre chorých je potrebná pomoc inej osoby pri obliekaní a vyzliekaní posteného.
10.4 Príjem jedla a tekutín:
Aj pri používaní špeciálnych príborov a pohárov pre chorých je pri jedení a pití potrebná pomoc inej osoby.
10.5 Hygiena:
Pomoc inej osoby je potrebná pri umývaní, česaní alebo holení poisteného, pretože poistený už nemôže vykonávať k tomu potrebné pohyby.
10.6 Vykonanie potreby:
Pomoc inej osoby je potrebná, lebo poistený sa po vykonaní stolice nemôže sám očistiť alebo jeho potreba môže byť vykonaná len s pomocou 
posteľnej misy alebo črevo a mechúr môžu byť vyprázdnené len s cudzou pomocou.
Ak má poistený inkontinenciu čreva alebo mechúra, ktorej dôsledky môžu byť zmiernené pomocou plienok alebo špeciálnych vložiek, nie je na 
vykonanie potreby potrebná žiadna pomoc.
Vyžadovanie si nevyhnutnej opatery platí aj vtedy, ak poistený na základe duševného ochorenia alebo duševnej poruchy môže ohrozovať seba 
alebo iných a ošetrujúci lekár mu preto odporučí dennú opateru.
Právo na poistné plnenie vzniká, keď je nevyhnutnosť opatery lekársky potvrdená.
Poisťovni musí byť predložený originál vyplneného dotazníka, ktorého otázky sa týkajú splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. 
Vyplnený dotazník musí byť potvrdený zodpovedajúcim odborným lekárom poisteného.

11. HIV-infekcia získaná počas výkonu povolania
Poistený musí získať HIV-infekciu počas vykonávania normálnych činností svojho povolania prostredníctvom vpichov ihiel, rezov alebo inými 
intenzívnymi kontaktmi s dokázateľne HIV-pozitívnym materiálom.
Pre uznanie poistnej udalosti musia byť okrem ostatných ustanovení týchto VPP-IŽP splnené aj tieto podmienky:
11.1 Poistená osoba sa musí v priebehu 48 hodín po úraze podrobiť testu krvi, ktorý dokáže neprítomnosť HIV-protilátok.
11.2 Dôkaz existencie HIV-vírusov alebo HIV-protilátok musí byť vykonaný v priebehu 4 mesiacov po úraze prostredníctvom ďalšieho testu krvi.
11.3 Úraz musí byť nahlásený a uznaný podľa príslušných pracovnoprávnych predpisov a predpisov, pokynov a smerníc na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Táto kritická choroba bude len tak dlho poistená, pokiaľ nemôže byť včas získaná imunita proti HIV očkovaním a pokiaľ neexistuje prípustná 
forma terapie, ktorá vedie k vyliečeniu.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) oficiálne nahlásenie a uznanie úrazu podľa príslušných pracovnoprávnych predpisov,
b) negatívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vykonaný do 48 hodín po úraze,
c) pozitívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vykonaný najneskôr do 4 mesiacov po úraze.

12. HIV-infekcia (príp. prenos HIV) získaná transfúziou krvi alebo transfúziou krvných produktov
Predpoklady pre priznanie poistného plnenia sú:
12.1 výrobca krvných produktov, nemocnica alebo inštitúcia, v ktorej bola urobená transfúzia, preberá plnú zodpovednosť, a
12.2 krvná transfúzia bola vykonaná v štátoch Európskej únie, v USA alebo v Kanade.
Táto kritická choroba bude len tak dlho poistená, pokiaľ nemôže byť včas získaná imunita proti HIV očkovaním a pokiaľ neexistuje prípustná 
forma terapie, ktorá vedie k vyliečeniu.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) potvrdenie výrobcu krvných produktov, zdravotníckeho zariadenia alebo inštitúcie, v ktorej bola vykonaná transfúzia, o prebratí plnej 

zodpovednosti,
b) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o vykonaní transfúzie,
c) pozitívny výsledok testu na HIV protilátky.

13. Parkinsonova choroba
Degeneratívny proces postihujúci mozgové podkôrové štruktúry, ktoré sa podieľajú na centrálnom riadení hybnosti. Musí sa prejavovať typickou 
hypokinézou (znížená pohyblivosť), rigiditou (ztuhlosť) a asymetrickým tremorom (tras).
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou neurológom. Môže byť potvrdená najskôr 12 mesiacov po objavení sa choroby.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia,
b) lekárska správa z neurologického pracoviska, ktoré jednoznačne stanovilo alebo potvrdilo diagnózu Parkinsonovej choroby s dátumom, ku 

ktorému bola diagnóza stanovená,
c) výsledok vyšetrenia CT (počítačová tomografia) alebo MRI (magnetická rezonancia),
d) výsledky neurologického vyšetrenia po 12 mesiacoch od objavenia sa choroby.

14. Alzheimerova choroba
Degeneratívny proces postihujúci mozog, prejavujúci sa demenciou, poruchou kognitívnych funkcií, progresívnym zhoršovaním pamäte.
Právo na poistné plnenie vzniká s diagnózou potvrdenou dvoma odborníkmi, pričom jedného z nich stanoví poistený a druhého poisťovňa. 
Diagnóza môže byť stanovená najskôr 12 mesiacov po objavení sa choroby.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia,
b) lekárska správa z neurologického alebo psychiatrického pracoviska, ktoré jednoznačne stanovilo, či potvrdilo diagnózu Alzheimerovej 

choroby s dátumom, ku ktorému bola diagnóza stanovená,
c) výsledok vyšetrenia CT (počítačová tomografia) alebo MRI (magnetická rezonancia),
d) výsledky neurologického alebo psychiatrického vyšetrenia po 12 mesiacoch od objavenia sa choroby.

15. Hluchota
Úplná, trvalá a neliečiteľná strata schopnosti počuť akékoľvek zvukové stimuly na základe akútnej choroby alebo úrazu aj s najvýkonnejším 
slúchadlom. Jedná sa o hluchotu oboch uší. Hluchota musí nepretržite trvať tri mesiace odo dňa, kedy bola lekárom špecializovaného zdravot-
níckeho zariadenia stanovená diagnóza.
Poistnou udalosťou nie je čiastočná strata sluchu nepatrného rozsahu. 
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska o priebehu straty sluchu s dátumom diagnostikovania úplnej straty sluchu,
b) výsledok vyšetrení v rámci diagnostiky straty sluchu (tónová a slovná audiometria, objektívna audiometria (BERA), tympanometria a 

vyšetrenie reflexov stredoušných svalov),
c) lekárska správa od odborného lekára po troch mesiacoch trvania hluchoty,
d) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia.

16. Strata reči
Úplná a nezvratná strata schopnosti poisteného hovoriť, ktorá nastala po dovŕšení 16. roku života poisteného a trvá nepretržite najmenej 12 mesiacov. 
Poistnou udalosťou nie je čiastočná strata reči, psychogénna strata reči ani strata reči bez organickej príčiny.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska o priebehu straty reči s dátumom diagnostikovania úplnej straty reči,
b) výsledok vyšetrení v rámci diagnostiky straty reči (ORL, psychologické príp. psychiatrické vyšetrenie),
c) lekárska správa od odborného lekára po 12 mesiacoch trvania straty reči,
d) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia.

17. Kóma
Stav hlbokého bezvedomia bez akejkoľvek reakcie na vonkajšie podnety, ktorý trvá minimálne 96 hodín a jeho následkom je neurologické 
poškodenie, ktorého príznaky pretrvávajú tri mesiace od dňa upadnutia do kómy.
Poistnou udalosťou nie je umelá kóma ako liečebná metóda ako ani predĺženie komatického stavu z liečebných dôvodov.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) hospitalizačná správa z nemocnice alebo odborného pracoviska s potvrdením stavu bezvedomia (trvajúceho minimálne 96 hodín), ktoré 

stanovilo diagnózu s uvedením dátumu upadnutia do bezvedomia,
b) lekárska správa od odborného lekára s výsledkami neurologického vyšetrenia po troch mesiacoch od diagnostikovania bezvedomia.

18. Ťažké popálenie
Popáleniny tretieho stupňa v rozsahu najmenej 20 % povrchu tela, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Ako 
kritérium platí „Neunerovo pravidlo“ alebo povrchovotelová karta podľa Lunda a Browdera. 
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska obsahujúca presné údaje o lokalizácii a rozsahu popálenín,
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b) záver orgánu, ktorý vyšetroval okolnosti vzniku ťažkého popálenia poisteného, ak bol prípad vyšetrovaný.
19. Výmena srdcovej chlopne

Operácia vykonaná na otvorenom srdci spočívajúca v úplnom nahradení jednej alebo viacerých srdcových chlopní v dôsledku poškodenia srdcovej 
chlopne, ktoré vzniklo až po dojednaní poistenia.
Právo na poistné plnenie vzniká po vykonanej operácii, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia operácie. 
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska, kde bola operácia vykonaná, s uvedením dátumu operácie,
b) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia srdcových chlopní.

20. Strata končatín
Úplná amputácia dvoch alebo viacerých končatín nad lakťom alebo nad kolenom medicínsky indikovaná, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní 
odo dňa uskutočnenia operácie. 
Poistnou udalosťou nie je poúrazová strata končatín.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťacia správa z nemocnice, kde bola operácia vykonaná,
b) lekárska správa od odborného lekára, ktorý stanovil nutnosť operácie so základnou diagnózou, ktorá bola dôvodom amputácie, s uvedením 

dátumu, ku ktorému bola táto diagnóza stanovená. 
21. Operácia aorty

Operácia vykonaná otvorením hrudného alebo brušného priestoru na základe ochorenia aorty, ktoré vyžaduje výmenu aorty. 
Poistnou udalosťou nie sú traumatické zranenia aorty, operácie na vetvách aorty ako ani operácie aorty vykonané vložením protézy bez otvorenia 

hrudného alebo brušného priestoru.  
Právo na poistné plnenie vzniká po vykonanej operácii, pokiaľ poistený prežije dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia operácie.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z odborného pracoviska, kde bola operácia vykonaná s uvedením dátumu operácie,
b) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia aorty.

22. Nezhubný (benígny) mozgový nádor
Odstránenie nezhubného nádoru mozgu v celkovom znecitlivení s následkom trvalého neurologického poškodenia, pokiaľ poistený prežije dobu 
30 dní odo dňa uskutočnenia operácie, alebo v prípade inoperability stav vykazujúci trvalé neurologické poškodenie. Trvalým neurologickým 
postihnutím sa rozumie stav trvajúci počas doby minimálne troch mesiacov potvrdený lekárskym sledovaním.
Poistnou udalosťou nie sú cysty všetkého druhu, granulómy, deformácia ciev alebo žíl v mozgu, krvné výrony (hematómy) a nádory hypofýzy 
alebo chrbtice.
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) lekárska správa z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená,
b) výsledok vyšetrenia CT (počítačová tomografia) alebo MRI (magnetická rezonancia),
c) lekárske správy z neurologického pracoviska, ktoré jednoznačne stanovujú trvalé neurologické poškodenie po dobu minimálne 3 mesiacov,
d) lekárska správa s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia.

23. Chirurgický zákrok v dôsledku choroby
Právo na poistné plnenie vzniká v prípade chirurgického zákroku v dôsledku choroby uvedeného v oceňovacích tabuľkách poisťovne, pokiaľ 
poistený prežije dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia operácie, pričom z poistného krytia sú vylúčené chirurgické zákroky v dôsledku kritickej 
choroby alebo diagnostikovanej skutočnosti uvedenej v tomto článku VPP-IŽP.
Právo na poistné plnenie nevzniká za chirurgický zákrok vykonaný:
a) v dôsledku pokračovania, opakovania alebo následkov chorôb alebo zdravotných ťažkostí, ktoré nastali pred začiatkom poistenia alebo 

ktorými poistený trpel pred začiatkom poistenia,
b) v dôsledku choroby alebo zdravotných ťažkostí, ktoré vznikli ako následok úrazu, ktorý poistený utrpel pred začiatkom poistenia,
c) v dôsledku výskytu komplikácií z predchádzajúceho zákroku.
Poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie zodpovedajúce toľkým percentám z poistnej sumy pre prípad diagnostikovania kritickej choroby 
alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti dohodnutej pre tohto poisteného, koľkým percentám zodpovedá rozsah chirurgického zákroku v 
dôsledku choroby podľa oceňovacích tabuliek poisťovne, najviac však 100 % za celú dobu poistenia. Pokiaľ je poistenému súčasne vykonaných 
viac chirurgických zákrokov, vyplatí sa poistné plnenie zodpovedajúce zákroku ohodnotenému najvyšším percentom. 
Poisťovni musia byť predložené originály alebo úradne overené kópie (matrika alebo notár) nasledovných dokumentov:
a) prepúšťaca správa z hospitalizácie, kde bol chirurgický zákrok vykonaný, resp. správu o chirurgickom zákroku, ak poistený nebol hos-

pitalizovaný, s dátumom vykonania chirurgického zákroku a histologickým nálezom, ak bol histologický nález počas alebo po zákroku 
indikovaný,

b) lekársku správu vyhotovenú ošetrujúcim lekárom s dátumom diagnostikovania ochorenia, pre ktoré bol indikovaný chirurgický zákrok.

článok 56
Poistenie detí pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti

1. Deti poisteného (aj budúce alebo právoplatne adoptované; ďalej pre potreby tohto odseku len „deti“) sú za ďalej uvedených podmienok spo-
lupoistené, pričom základom pre výpočet poistného plnenia pre každé dieťa je jedna tretina poistnej sumy dojednanej pre poistenie pre prípad 
diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti dohodnutej pre poisteného, najviac však 6 000 eur (ďalej aj ako 
„limit plnenia“). 

2. Poistná ochrana začína po dovŕšení 2. roku života a končí dovŕšením 18. roku života dieťaťa. Poistné plnenie bude vyplatené, ak u dieťaťa poistenej 
osoby bude diagnostikovaná poistená kritická choroba alebo vznikne poistená diagnostikovaná skutočnosť v zmysle týchto podmienok (článok 55 
týchto VPP-IŽP) a choroba predtým nemohla viesť k vzniku tejto kritickej choroby alebo diagnostikovanej skutočnosti. Chorobou predtým sa rozumie 
choroba, ktorú malo dieťa pri dojednaní poistenia pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti.

3. Pri zistení nevyhnutnej opatery treba zohľadniť pri článku 55 ods. 10 pododseky 10.3 až 10.6 týchto VPP-IŽP vek dieťaťa. Pokiaľ dieťa nie je 
ešte schopné vykonávať tieto činnosti bez pomoci inej osoby z dôvodu veku, treba posúdiť, či ich bude z dôvodu choroby schopné ešte niekedy 
vykonávať. Za tým účelom je potrebné poisťovni predložiť úradný doklad o vlastnostiach a schopnostiach dieťaťa. Poistná ochrana každého 
spolupoisteného dieťaťa zaniká vznikom poistnej udalosti tohto dieťaťa, ktorou je diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik diagnostiko-
vanej skutočnosti uvednej v článku 55 ods. 1 až 22 týchto VPP-IŽP alebo vyplatením 100 % limitu plnenia v prípade poistnej udalosti, ktorou 
je diagnostikovanie skutočnosti uvedenej v článku 55 ods. 23 týchto VPP-IŽP. Poistná ochrana pre poisteného zostane po vyplatení poistného 
plnenia pre spolupoistené dieťa nezmenená, poistník je povinný platiť rizikový príspevok v nezmenenej výške. So zánikom poistenia poisteného 
zaniká aj poistná ochrana detí, pokiaľ nezanikla skôr z iného dôvodu. Poistenie detí pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku 
diagnostikovanej skutočnosti sa v ďalšom spravuje týmito VPP-IŽP.

článok 57
Výluky z poistného plnenia

1. Poistné plnenie nebude vyplatené, ak bola kritická choroba alebo diagnostikovaná skutočnosť v zmysle týchto VPP-IŽP zapríčinená:
a) nadmerným užitím alebo užívaním alkoholu, jedov, drog alebo liekov. Z toho sú vyňaté lieky, užívané pod lekárskym dohľadom,
b) zámerným privodením choroby, úbytku síl, zámerným samoublížením alebo pokusom o samovraždu, 
c) energetickými lúčmi so silou minimálne 100 elektronvoltov, neutrónmi akejkoľvek energie, laserovými lúčmi, maserovými lúčmi alebo 

umelo vytvorenými ultrafialovými lúčmi. Ak bude vykonané ožarovanie na ozdravovacie účely lekárom alebo pod lekárskym dohľadom, 
zostáva plná poistná ochrana,

d) úmyselným trestným činom poisteného, za ktorý ho súd uznal vinným,
e) chorobou AIDS alebo HIV-infekciou (priamo alebo nepriamo), s výnimkou zapríčinenia kritickej choroby alebo diagnostikovanej skutočnosti 

HIV-infekciou, získanou počas výkonu povolania alebo transfúziou krvi alebo krvných produktov v čase trvania poistnej ochrany.
f) účasťou na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave, účasťou na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
g) účasťou SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
h) účasťou na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
i) epidémiou postihujúcou rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
j) účasťou vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

2. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 58
Uplatnenie práva na poistné plnenie

1. Pri uplatňovaní práva na poistné plnenie je poistený povinný predložiť doklady uvedené v článku 55 týchto VPP-IŽP a prípadné ďalšie doklady 
vyžiadané poisťovňou,

2. V prípade diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti mimo územia Slovenskej republiky môže poisťovňa 
požadovať, aby boli doklady potrebné na zistenie poistnej udalosti vystavené lekárom so sídlom v Slovenskej republike na náklady toho, kto si 
uplatňuje právo na poistné plnenie.

3. Pri uplatňovaní práva na poistné plnenie môže poisťovňa požadovať ďalšie lekárske vyšetrenia poisťovňou poverenými lekármi. Poistený 
splnomocní lekárov, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, v ktorých ošetrený bol alebo bude, ako aj poisťovňu a úrady, aby poisťovni na 
požiadanie poskytli potrebné informácie. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 7 týchto  VPP-IŽP.

8. Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu 

článok 59
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou poistenia dennej dávky za hospitalizáciu je hospitalizácia poisteného v zdravotníckom zariadení v dôsledku vlastného 

ochorenia alebo úrazu ako je definovaný v článku 31 týchto VPP-IŽP, ak hospitalizácia trvala nepretržite viac ako tri dni. 
2. Denná dávka za hospitalizáciu sa vzťahuje na pobyt v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Podkladom pre poskytnutie poistného plnenia je 

prepúšťacia správa zo zdravotníckeho zariadenia. Deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia a deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia sa 
považujú spolu za jeden deň hospitalizácie. 

článok 60
Poistné plnenie

1. Hospitalizáciu je potrebné oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu. Po skončení je nutné hospitalizáciu bez zbytočného odkladu doložiť 
prepúšťacou správou s potvrdením o poskytnutí nemocničnej starostlivosti. 

2. Denná dávka za hospitalizáciu sa vyplatí, ak prvý deň hospitalizácie nastal po uplynutí dvoch mesiacov od začiatku poistenia (ochranná doba); 
to neplatí v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu, ktorý nastal najskôr v prvý deň poistenia. V prípade zvýšenia poistnej sumy sa ustanovenia 
tohto odseku upravujúce čakaciu dobu vzťahujú len na zvýšenú časť poistnej sumy.

3. Doba, za ktorú je vyplatené poistné plnenie, je maximálne 365 dní a počíta sa od prvého dňa hospitalizácie. Vyplácanie dennej dávky za hospi-
talizáciu končí najneskôr dňom zániku poistenia.

4. Poistné plnenie sa poskytne jednorazovo vo výške určenej ako súčin poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve a priznaného počtu dní 
hospitalizácie. Pre výpočet výšky poistného plnenia je rozhodujúca poistná suma platná v prvý deň hospitalizácie.

článok 61
Výluky z poistného plnenia

1. Denná dávka za hospitalizáciu sa neposkytuje pri poistnej udalosti vzniknutej:
a) v súvislosti s duševnou poruchou,
b) pri hospitalizácii súvisiacej len s potrebou opatrovateľskej a opatrovníckej starostlivosti, v liečebni pre dlhodobo chorých, v liečebni 

tuberkulózy a respiračných chorôb a pri pobyte poisteného v ústave sociálnej starostlivosti a na ošetrovni vojenského útvaru,
c) pri hospitalizácii v psychiatrickej liečebni a inom zdravotníckom zariadení v dôsledku psychiatrického alebo psychologického nálezu. 

2. Poskytnutie dennej dávky za hospitalizáciu sa nevzťahuje na ozdravovacie pobyty, rekondičné pobyty, pobyty v súvislosti s kozmetickými úkonmi, 
pobyty z dôvodu ochorení podmienených nadmerným užívaním alebo užitím alkoholu, omamných látok alebo toxických látok, na kúpeľnú liečbu 
a na hospitalizáciu v rámci pobytu v sanatóriách a rehabilitačných zariadeniach. 

3. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k hospitalizácii došlo:
a) v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol ako dôsledok zdravotných ťažkostí alebo choroby, ktorej diagnóza bola poistenému stanovená pred 

začiatkom poistenia,
b) v dôsleku pokračovania, následkov alebo opakovania chorôb alebo zdravotných ťažkostí, ktoré nastali pred začiatkom poistenia alebo 

ktorými poistený trpel pred začiatkom poistenia,
c) v dôsledku choroby alebo zdravotných ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pred začiatkom poistenia. 

4. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k hospitalizácii došlo v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
e) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
f) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

5. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 62
Poistenie detí

Dieťaťu poisteného (aj budúcemu alebo právoplatne adoptovanému; pre potreby tohoto odseku len „dieťa“), ktoré bolo v období po dovŕšení 2. 
roku života dieťaťa a pred dovŕšením 18. roku života dieťaťa nepretržite viac ako tri dní hospitalizované v zdravotníckom zariadení v dôsledku 
svojho ochorenia alebo úrazu, vyplatí poisťovňa poistné plnenie vo výške jednej tretiny poistnej sumy platnej pre výpočet poistného plnenia 
poisteného, a to za každý deň hospitalizácie dieťaťa v zdravotníckom zariadení počas veku života dieťaťa vymedzeného vyššie, najviac však 6 eur 
/ deň. Doba, za ktorú je vyplatené poistné plnenie, je maximálne 60 dní pre všetky deti poisteného za celú dobu trvania poistenia. Denná dávka 
za hospitalizáciu dieťaťa poisteného sa v ďalšom spravuje ustanoveniami týchto VPP–IŽP.

článok 63
Trvanie poistenia

Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu sa dojednáva na dobu jedného roka. Uplynutím poistnej doby poistenie nezaniká, ak poisťovňa alebo 
poistník najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi druhej zmluvnej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem. Ak 
poistenie nezanikne, predlžuje sa za rovnakých podmienok o ďalší rok, najneskôr však do uplynutia poistného roka, ktorého koniec pripadne na 
kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov.

9. Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť

článok 64
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou v poistení dennej dávky za pracovnú neschopnosť je  pracovná neschopnosť poisteného v dôsledku ochorenia alebo úrazu ako je 
definovaný v článku 31 týchto VPP-IŽP, ak pracovná neschopnosť poisteného trvala nepretržite dlhšie ako je tzv. karenčná doba uvedená v poistnej 
zmluve. Poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie  počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí karenčnej doby uvedenej v poistnej zmluve.

2. Poistná udalosť začína prvým dňom po uplynutí karenčnej doby a končí dňom, kedy je pracovná neschopnosť podľa lekárskeho rozhodnutia 
ukončená, najneskôr však uplynutím doby 550 dní počítanej od prvého dňa poistnej udalosti. Pokiaľ je súčasne vystavený doklad o pracovnej 
neschopnosti pre viac chorôb alebo úrazov, považuje sa to za jednu poistnú udalosť. 

3. Denná dávka za pracovnú neschopnosť sa vyplatí, ak prvý deň pracovnej neschopnosti nastal po uplynutí dvoch mesiacov od začiatku poistenia 
(ochranná doba); to neplatí v prípade pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu, ktorý nastal najskôr v prvý deň poistenia. V prípade zvýšenia 
poistenej sumy sa ustanovenie tohto odseku upravujúce ochrannú dobu vzťahuje len na zvýšenú časť poistnej sumy.

4. Poistná udalosť končí aj dňom zániku poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť. 

článok 65
Územná platnosť

1. Poistná ochrana  poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť platí v rozsahu uvedenom v článku 65 týchto VPP-IŽP na území Slovenskej 
republiky.

2. Pri zahraničnom pobyte poisteného sa vypláca denná dávka za pracovnú neschopnosť len za akútne ochorenie alebo úraz vzniknuté v zahraničí 
za dobu lekársky nevyhnutnej hospitalizácie. Dobu nevyhnutnej hospitalizácie výlučne pre potreby posúdenia nároku na poistné plnenie určí 
lekár poisťovne.

článok 66
Poistné plnenie

1. Podkladom pre poskytnutie poistného plnenia je vyplnené tlačivo poisťovne a lekárom alebo zdravotníckym zariadením vystavené potvrdenie o 
pracovnej neschopnosti so stanovením príslušného čísla diagnózy a začiatku trvania pracovnej neschopnosti, resp. v prípade zahraničného pobytu 
prepúšťacia správa z hospitalizácie. Doklad o pracovnej neschopnosti vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom poisteného alebo 
inou osobou poistenému blízkou, nestačí k zdokladovaniu pracovnej neschopnosti. Prípadné náklady na vystavenie tlačiva znáša poistený.

2. Vyplnené tlačivo poisťovne musí byť predložené poisťovni bez zbytočného odkladu po začatí pracovnej neschopnosti, najneskôr v deň nasledujúci po 
uplynutí karenčnej doby uvedenej v poistnej zmluve. Pri oneskorenom predložení plní poisťovňa iba odo dňa, kedy jej bolo vyplnené tlačivo doručené.

3. Ukončenie pracovnej neschopnosti potvrdí ošetrujúci lekár na tlačive poisťovne. Pokiaľ pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako 30 dní po uplynutí 
karenčnej doby, poistený je povinný si túto pokračujúcu pracovnú neschopnosť opätovne nechať potvrdiť ošetrujúcim lekárom na tlačive 
poisťovne po každých 30 dňoch jej trvania po uplynutí karenčnej doby vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. Prípadné náklady na 
vystavenie týchto tlačív znáša poistený. Ak poisťovna neobdrží do 30 dní po uplynutí vyššie uvedeného termínu ďalšie potvrdenie o trvaní alebo 
ukončení pracovnej neschopnosti, nie je povinná poskytnúť poistné plnenie za ďalšie dni pracovnej neschopnosti.

4. Ak poisťovňa požaduje preskúmanie zdravotného stavu poisteného lekárom, ktorého sama určila a pokiaľ poistený toto preskúmanie odmietne 
(vyšetrenie nepodstúpi), nie je poisťovňa povinná plniť počas doby, pokiaľ poistený určené vyšetrenie nepodstúpi. Poisťovňa nie je povinná plniť, 
ak ňou určený lekár nepotvrdí ďalšie trvanie pracovnej neschopnosti. 

5. Ak dĺžka pracovnej neschopnosti pre danú diagnózu je neúmerne dlhšia než priemerná doba liečenia choroby alebo následkov úrazu podľa poznatkov 
vedy, ktorá je obvykle potrebná k liečbe ochorenia alebo zahojeniu alebo ustáleniu telesného poškodenia, a toto predĺženie nie je v lekárskej doku-
mentácii dostatočne odborne odôvodnené, určí dĺžku pracovnej neschopnosti nevyhnutnú k vyliečeniu choroby alebo následkov úrazu výlučne pre 
potreby posúdenia nároku na poistné plnenie lekár poisťovne. Pre určenie dĺžky doby pracovnej neschopnosti je rozhodujúce stanovisko poisťovne. 

6. Do doby pracovnej neschopnosti pre potreby určenia výšky poistného plnenia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistený nedodržiava 
liečebné postupy stanovené ošetrujúcim lekárom na liečenie ochorenia alebo následkov úrazu vrátane nedodržania termínov kontrol nari-
adených lekárom za účelom zmeny liečebného postupu alebo pokračovania v ňom.

7. Doba, za ktorú je vyplatené poistné plnenie, je maximálne 550 dní na jednu poistnú udalosť a počíta sa odo dňa nasledujúceho po uplynutí 
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karenčnej doby uvedenej v poistnej zmluve. Vyplácanie dennej dávky za pracovnú neschopnosť končí najneskôr dňom zániku poistenia.
8. Pre výpočet výšky dennej dávky za pracovnú neschopnosť je rozhodujúca poistná suma platná v deň nasledujúci po uplynutí karenčnej doby.
9. Výška dennej dávky za pracovnú neschopnosť nesmie prekročiť maximálnu poistnú sumu pre poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť dojed-

nanú v poistnej zmluve. Výška dennej dávky za pracovnú neschopnosť sa určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu nasledujúcemu po uplynutí 
karenčnej doby podľa tabuľky uvedenej v odseku 12 tohto článku. Rozhodujúcim príjmom ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby je:
a) pre zamestnanca priemerný mesačný zárobok ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby,
b) pre samostatne zárobkovo činnú osobu jedna dvanástina súčtu základu dane z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z 

prenájmu za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, do ktorého patrí deň nasledujúci po uplynutí 
karenčnej doby a odvodov zaplatených samostatne zárobkovou činnou osobou za seba ako fyzickú osobu za toto obdobie,

c) pre fyzickú osobu, ktorá má ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby príjem ako zamestnanec a zároveň príjem ako samostatne 
zárobkovo činná osoba, je rozhodujúcim príjmom súčet rozhodujúceho príjmu ako zamestnanca a rozhodujúceho príjmu ako samostatne 
zárobkovo činnej osoby.

10. Rozhodujúci príjem ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby preukazuje:
a) zamestnanec písomným potvrdením zamestnávateľa o výške priemerného mesačného zárobku pre pracovnoprávne účely ku dňu nasledu-

júcemu po uplynutí karenčnej doby,
b) samostatne zárobkovo činná osoba úplným daňovým priznaním za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, 

do ktorého patrí deň nasledujúci po uplynutí karenčnej doby alebo iným spôsobom dostatočne preukazujúcim rozhodujúci príjem v deň 
nasledujúci po uplynutí karenčnej doby; o tom, či je v tomto prípade rozhodujúci príjem dostatočne preukázaný rozhoduje poisťovňa,

c) v prípade uvedenom v odseku 9 písmeno c) tohto článku VPP-IŽP sa rozhodujúci príjem preukazuje predložením dokladov podľa písm. a) a 
b) tohto odseku VPP-IŽP.

11. Ak poistený nepredloží doklad preukazujúci rozhodujúci príjem ku  dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby podľa predchádzajúceho 
odseku alebo ak poistený nemá rozhodujúci príjem, použije sa pre potreby výpočtu poistného plnenia ako rozhodujúci príjem suma 500 eur. Po 
dodatočnom zdokladovaní rozhodujúceho príjmu ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby poisťovňa uhradí doplatok na poistnom 
plnení podľa predložených dokladov vo výške rozdielu medzi poistným plnením poskytnutým podľa prvej vety tohto odseku a poistným plnením, 
na ktoré má poistený právo podľa odseku 13 tohto článku VPP-IŽP. 

12. Výška dennej dávky za pracovnú neschopnosť sa určí podľa rozhodujúceho príjmu ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby podľa 
nasledujúcej tabuľky: 

Rozhodujúci príjem ku dňu nasledu-
júcemu po uplynutí karenčnej doby

Denná dávka 
za pracovnú 

neschopnosť.

Rozhodujúci príjem ku dňu nasledu-
júcemu po uplynutí karenčnej doby

Denná dávka 
za pracovnú 

neschopnosť.
od do od do

- 500 € 5 € 1 401 € 1 450 € 18 €

501 € 600 € 6 € 1 451 € 1 500 € 19 €

601 € 700 € 7 € 1 501 € 1 550 € 20 €

701 € 800 € 8 € 1 551 € 1 600 € 21 €

801 € 900 € 9 € 1 601 € 1 650 € 22 €

901 € 1 000 € 10 € 1 651 € 1 700 € 23 €

1 001 € 1 100 € 11 € 1 701 € 1 750 € 24 €

1 101 € 1 150 € 12 € 1 751 € 1 800 € 25 €

1 151 € 1 200 € 13 € 1 801 € 1 850 € 26 €

1 201 € 1 250 € 14 € 1 851 € 1 900 € 27 €

1 251 € 1 300 € 15 € 1 901 € 1 950 € 28 €

1 301 € 1 350 € 16 € 1 950 € 2 000 € 29 €

1 351 € 1 400 € 17 € 2 001 € - 30 €

13. Poisťovňa poskytne poistné plnenie jednorazovo po ukončení pracovnej neschopnosti vo výške súčinu dennej dávky za pracovnú neschopnosť 
určenej podľa odsekov 8, 9 a 12 tohto článku a počtu dní pracovnej neschopnosti určenej podľa odsekov 1 až 7 tohto článku. 

článok 67
Výluky z poistného plnenia 

1. Poskytnutie dennej dávky za pracovnú neschopnosť sa nevzťahuje na pracovnú neschopnosť v dôsledku ozdravovacích pobytov, rekondičných 
pobytov, kozmetických úkonov, ochorení podmienených nadmerným užívaním alebo užitím alkoholu, omamných látok alebo toxických látok, 
kúpeľnej liečby alebo psychiatrických ochorení

2. Poisťovňa neposkytuje poistné plnenie po dobu, počas ktorej sa poistený podrobuje rehabilitácií alebo liečebnej telesnej výchove. 
3. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k liečeniu choroby alebo úrazu došlo:

a) v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol ako dôsledok zdravotných ťažkostí alebo choroby, ktorej diagnóza bola poistenému stanovená pred 
začiatkom poistenia,

b) v dôsledku pokračovania, následkov alebo opakovania chorôb alebo zdravotných ťažkostí, ktoré nastali pred začiatkom poistenia alebo 
ktorými poistený trpel pred začiatkom poistenia,

c) v dôsledku choroby alebo zdravotných ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pred začiatkom poistenia. 
4. Nárok na poistné plnenie nevzniká ak k pracovnej neschopnosti došlo v dôsledku: 

a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
e) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
f) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

5. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade:
a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ poistný 

prípad nedal k tomuto podnet,
b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo jadrovou energiou.

článok 68
Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný starať sa, aby znovu nadobudol pracovnú schopnosť, najmä je povinný dodržiavať odporúčania lekára, liečebný režim a 
vylúčiť každé konanie, ktoré bráni jeho uzdraveniu.

2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomné oznámiť poisťovni:
a) každú zmenu povolania, zamestnávateľa alebo podnikania, 
b) priznanie starobného alebo invalidného dôchodku, 
c) zvýšenie alebo vznik iných nárokov, hlavne vznik alebo predĺženie dĺžky nároku na vyplácanie mzdy alebo jej náhrady od zamestnávateľa v prie-

behu pracovnej neschopnosti alebo uzatvorenie ďalšej poistnej zmluvy o poistení dennej dávky za pracovnú neschopnosť s inou poisťovňou. 

článok 69
Trvanie poistenia

Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť sa dojednáva na dobu jedného roka. Uplynutím poistnej doby poistenie nezaniká, ak poisťovňa 
alebo poistník najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi druhej zmluvnej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem. 
Ak poistenie nezanikne, predlžuje sa za rovnakých podmienok o ďalší rok, najneskôr však do uplynutia poistného roka, ktorého koniec pripadne na 
kalendárny rok, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov.

 
článok 70

Poistenie detí

1. Dieťaťu poistného (aj budúcemu alebo právoplatne adoptovanému; ďalej pre potreby tohto článku len „dieťa“), ktoré bolo v období po dovŕšení 
15. roku života a pred dovŕšením 18. roku života pracovne neschopné nepretržite dlhšie ako je karenčná doba uvedená v poistnej zmluve, vyplatí 
poisťovňa poistné plnenie vo výške jednej tretiny poistnej sumy platnej pre výpočet poistného plnenia poisteného, najviac však 6 eur / deň, a to 
za každý deň pracovnej neschopnosti dieťaťa počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí karenčnej doby uvedenej v poistnej zmluve.

2. Doba, za ktorú je vyplatené poistné plnenie, je maximálne 60 dní pre všetky deti poisteného za celú dobu trvania poistného krytia.
3. Denná dávka za pracovnú neschopnosť dieťaťa poisteného sa v ďalšom spravuje ustanoveniami týchto VPP-IŽP

TRETIa čaSŤ
zÁVEREčNÉ USTaNOVENIa

článok 71
Cestovné poistenie

V prípade, ak poistná zmluva spĺňa poisťovňou stanovené podmienky, poisťovňa sa zaväzuje poskytovať k Investičnému životnému poisteniu pre zdravie a 
dôchodok cestovné poistenie ako pripoistenie, a to za podmienok stanovených v Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie. 

článok 72
Doručovanie

1. Písomnosť zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu adresu sa považuje za doručenú piatym dňom odo dňa 
prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku. 

2. Písomnosti určené poisťovni sa doručujú písomne v slovenskom jazyku, resp. s úradným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla 
poisťovne. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť prevzal 
sprostredkovateľ poistenia.

článok 73
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poistník, poistený a oprávnená osoba pre prípad smrti poisteného môžu podať sťažnosť proti poisťovni.
2. Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, 

predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) 
sa neprijme na vybavenie.

3. Na vybavenie sťažnosti je príslušný zamestnanec určený poisťovňou, pričom z jej vybavenia je vylúčený zamestnanec, proti ktorému sťažnosť smeruje. 
4. Lehota na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla poisťovne. V 

odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa 
doručenia sťažnosti do sídla poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

5. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj 
opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. 

článok 74
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach

1. Poistné je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. 
2. Podľa zákona o daniach z príjmu sú od dane oslobodené plnenia z poistenia osôb, okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. 

Rovnako ako plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku sa posudzuje odbytné (odkupná hodnota), vyplácané v prípade poistenia osôb 
pri predčasnom ukončení poistenia. T.j. oslobodené sú plnenia z poistenia pre prípad smrti, choroby, úrazu, poberania invalidného dôchodku, 
hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a pracovnej neschopnosti. 

3. Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, resp. odbytné (odkupná hodnota) znížené o zaplatené poistné je zdaňované aktuálnou 
sadzbou dane z príjmu vo výške stanovenej §43 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; ku dňu uvedenému 
v ods. 4 tohto článku VPP-IŽP ide o sadzbu vo výške 19 %. Daň je vyberaná zrážkou. Zrážku je povinný vykonať platiteľ dane (poisťovňa) pri 
výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. 

4. Informácie uvedené v tomto článku sú platné k 01.04.2013. 

článok 75
Spracovávanie osobných údajov

1. Poistník a poistený svojím podpisom na poistnej zmluve poskytujú súhlas poisťovni:
a) na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „údaje“) vrátane ich poskytovania zmluvnej zaisťovni so sídlom v 

zahraničí za účelom zaistenia, 
b) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, 

vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému, 
c) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným zástupcom poisťovne za účelom správy poistenia,
d) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom poisťovne v oblasti likvidácie za účelom likvidácie poistných uda-

lostí,
e) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania tretím osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom 

pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv poisťovne,
f) na spracovanie údajov vrátane ich poskytovania všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom finančného 

poradenstva, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poist-
níkovi a poistenému a vyhotovovania štatistík a analýz,

g) na spracúvanie údajov v rozsahu podľa písmena a) tohto odseku, čísla poistnej zmluvy prideleného informačným systémom poisťovne, 
dátumu do ktorého je poistné zaplatené a výšky splatného poistného z poistnej zmluvy, ktoré poistník nezaplatil vrátane ich poskytovania 
veriteľovi poisteného, v prospech ktorého je viazané poistné plnenie (vinkulácia poistného plnenia) za účelom kontroly plnenia podmienok 
zmluvného vzťahu medzi poisteným a veriteľom, v prospech ktorého je poistné plnenie viazané.

 Súhlas s výnimkou súhlasu podľa písm. b), f ) a g) tohto odseku poskytuje poistník a poistený na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu 
nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených zákonom poisťovňou a po uvedenú dobu nie je poistník ani poistený oprávnený súhlas 
účinne odvolať. Súhlas na spracovanie údajov vrátane ich poskytnutia podľa písm. b) a f) tohto odseku je kedykoľvek odvolateľný; poisťovňa je 
oprávnená spracúvať osobné údaje podľa písm b) a f) tohto odseku až do odvolania tohto súhlasu klientom.  Súhlas na spracúvanie údajov 
vrátane ich poskytnutia podľa písm. g) tohto odseku poskytuje poistník a poistený na dobu trvania viazania poistného plnenia v prospech veriteľa 
poisteného; po uvedenú dobu nie je poistník ani poistený oprávnený súhlas účinne odvolať. 

2. Poistník a poistený svojim podpisom potvrdzujú, že im sprostredkovateľ poistenia pred získaním ich osobných údajov oznámil:
a) že osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa poistenia, ak v mene poisťovne získava osobné údaje sprostredkovateľ poistenia,
c) že osobné údaje bude poisťovňa spracúvať na účel výkonu poisťovacej činnosti, na iné účely uvedené v § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej pre potreby tohto odseku len „zákon“) a na účely uvedené v odseku 1 tohto 
článku,

d) že osoba, ktorá získala osobné údaje, preukázala svoju totožnosť alebo preukázala príslušnosť k poisťovni hodnoverným dokladom,
e) že boli poučení o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje podľa § 47 ods. 1 zákona ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto 

údajov poisťovňa neuzavrie poistnú zmluvu,
f) že poisťovňa je oprávnená poskytnúť osobné údaje osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona a na základe ich súhlasu udeleného v poistných 

podmienkach i osobám uvedeným v odseku 1 tohto článku,
g) že boli poučení o svojich právach dotknutej osoby podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Poistník a poistený svojím podpisom na poistnej zmluve poskytujú poisťovni súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových 
záznamov telefonických hovorov uskutočnených s poisťovňou v súvislosti s poistením dojednaným poistnou zmluvou. 

4. Poistník a poistený berú na vedomie, že spoločnosť  Wüstenrot Datenservice GmbH, so sídlom Alpenstrasse 70, A-5033 Salzburg, Rakúsko bude 
ako sprostredkovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje poistníka a poisteného.

článok 76
záverečné ustanovenia

1. Poisťovňa má právo jednostranne stanoviť a priebežne upravovať ohraničenia a podmienky upravené v článku 2 ods. 15, v článku 16, článku 
19 ods. 2, v článku 19 ods. 3, v článku 21 ods. 1, v článku 21 ods. 2 a v článku 71 týchto VPP-IŽP.

2. Oceňovacie tabuľky môže poisťovňa dopĺňať a meniť v závislosti od pokroku v medicíne a v lekárskej praxi. Pri likvidácii poistných udalostí 
sa vychádza z oceňovacej tabuľky platnej v čase vzniku poistnej udalosti. 

3. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v poistnej zmluve odchylne od týchto Všeobecných poistných 
podmienok pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, pokiaľ to ustanovenia týchto Všeobecných poistných podmienok pre 
investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok výslovne nezakazujú.

4. Pre poistnú zmluvu platí právo Slovenskej republiky.
5. Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok sú platné od 01.04.2013.
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Úvodné ustanovenie

Informácia o Investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok (ďalej len „Informácia“) platí pre poistenie, ktoré uzatvára Wüstenrot poisťovňa, a.s. (ďalej len 
„poisťovňa“).
Stanovuje výšku a spôsob výpočtu poplatkov, ktoré je poisťovňa oprávnená účtovať, podáva základné informácie o investičných fondoch a poistníkovi/poistené-
mu poskytuje ďalšie dôležité informácie.

Poisťovňa je oprávnená údaje uvedené v Informácii meniť a aktualizovať. 
Poisťovňa oboznamuje poistníka s novým znením Informácie v dostatočnom časovom predstihu vo svojom sídle, vo svojich pobočkách a na internetových strán-
kach poisťovne. 

Poistník je povinný sa so znením Informácie oboznámiť potom, ako bol informovaný o jej zmene.

Identifikačné údaje pre platbu poistného k Investičnému životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok

Účet poisťovne pre platbu poistného 2622106861
Kód banky 1100

Variabilný symbol
do vystavenia Poistky číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

po vystavení Poistky tvorí desať číslic čísla poistnej zmluvy, ktoré je uvedené 
na poistke, bez lomítka a pomlčky

Špecifický symbol číslo poistníka uvedené na Poistke
Konštantný symbol pre platbu v hotovosti 3559

pre platbu bankovým prevodom 3558

Informácia o fondoch Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok 

fond Wüstenrot

Správca -

Depozitár -

Mena EUR

Druh zmiešaný

Rizikový faktor veľmi nízky

Stratégia fondu

Prostriedky fondu sú investované do slovenských štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a pôžičiek poskytnutých poisteným. 
Cieľom investičnej stratégie fondu je dosiahnutie stabilného a rovnomerného rastu hodnoty fondu. Raz ročne Wüstenrot poisťovňa 
stanovuje garantované ročné zhodnotenie fondu pre nasledujúci kalendárny rok, ktoré je vždy minimálne vo výške aktuálnej maxi-
málnej technickej úrokovej miery, stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre daný kalendárny rok.

spängler IQam Balanced protect 90 (Vyvážený fond záruky a výkonu)

Správca Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH

Depozitár Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg

Mena EUR

Druh zmiešaný zaistený

Rizikový faktor nízky

Stratégia fondu
Spängler IQAM Balanced Protect 90 je vyvážený fond, ktorý poskytuje garanciu zaistenia 90 % najvyššieho kurzu, ktorý bol dosiahnutý 
počas celej doby investovania. Investície sú rozložené do akcií a dlhopisov. Z regionálneho hľadiska sú najviac zastúpené Nemecko, 
USA, Rakúsko a Francúzsko.

spängler IQam equity select Global (Fond globálnych investícií)

Správca Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH

Depozitár Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg

Mena EUR

Druh fond fondov

Rizikový faktor stredný

Stratégia fondu

Spängler IQAM Equity Select Global je fond fondov, ktorý investuje do najvýznamnejších medzinárodných akciových fondov. Hlavná 
oblasť sa skladá z globálneho investovania do fondov, zatiaľ čo jednotlivé rozhodnutia o alokácii aktív sú realizované správcami jednot-
livých fondov. Rozsiahle kvalitatívne a kvantitatívne analýzy slúžia ako základ pre investície do popredných svetových investičných fon-
dov. Zložitá štruktúra tohto fondu je pravidelne prispôsobovaná konkrétnym ekonomickým podmienkam. V rámci fondu sa investuje  
v cudzích menách, čo vedie k devízovým rizikám ako aj príležitostiam na lepšie zhodnotenie výnosov. Cieľom fondu je dosiahnuť 
vyššie výnosy, ako priame investície do medzinárodných akcií.
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spängler IQam equity emerging markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

Správca Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH

Depozitár Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg

Mena EUR

Druh akciový

Rizikový faktor vysoký

Stratégia fondu

Spängler IQAM Equity Emerging Markets investuje výlučne v rozvíjajúcich sa regiónoch východnej Európy, Ázie a Latinskej Ameriky. 
Tie môžu kolísať viac než takzvané „rozvinuté“ trhy. V typickom portfóliu akciových fondov sa pohybuje okolo 80 - 100 titulov. Vývoj 
likvidity a jej vplyv na vlastný kapitál, ponuka a dopyt na akciových trhov sú podrobne analyzované. Fond investuje do tých spoločnos-
tí, ktoré majú okrem finančnej sily aj jasné konkurenčné výhody a stále rastúcu návratnosť investícií. V rámci tohto fondu sa investuje 
predovšetkým v cudzích menách, čo vedie k riziku výmenného kurzu, a zároveň aj k devízovým príležitostiam. Cieľom fondu je dosia-
hnutie výnosov prostredníctvom spoločností v rozvíjajúcich sa regiónoch.

theam Quant millenium 10 multi assets (BNP Paribas Fond Millenium - Multi asset fond)

Správca THEAM

Depozitár BNP Paribas Securities Services

Mena EUR

Druh zmiešaný

Rizikový faktor vysoký

Stratégia fondu

Fond investuje do rôznych tried aktív. Fond investuje do rôznych regiónov, v jeho portfóliu sú európske, USA, japonské  
a čínske akcie, európske nehnuteľnosti, suroviny, meny, dlhopisy európskych štátov a zlato. Zloženie aktív a ich váha je podľa stratégie 
automatizovane raz mesačne aktualizovaná. Tento fond je určený pre výnosovo orientovaných investorov, predpokladanému vyššie-
mu výnosu zodpovedá aj vyššie riziko, investičný horizont by mal byť dlhodobý.

prvý realitný fond (IAD Prvý realitný fond, o.p.f.)

Správca IAD Investments, správ. spol., a.s., Bratislava

Depozitár ČSOB, a.s., Bratislava

Mena EUR

Druh špeciálny fond nehnuteľností

Rizikový faktor nízky

Stratégia fondu Fond rozkladá riziko investovaním do odlišných typov nehnuteľností a regiónov a využíva výbornú znalosť domáceho trhu nehnuteľ-
ností. Má dobrú predpovedateľnosť a stabilitu ziskov a je vhodný nielen pre konzervatívnych, ale aj pre dynamických investorov.
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Návrh Na uzavretie PoistNej zmluvy

Variabilný symbol 1. platby

wüsteNrot jedNorazový iNvestičNý Program

/Rodné číslo

PSČ

Dátum narodenia . .
Štátne 
občianstvo

Meno, priezvisko, titul 

Druh a číslo dokladu 
totožnosti

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo Obec

E-mail

druhý PoisteNý

Tel. číslo

Žena Muž

Nižšie uvedený zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že preveril totožnosť poistníka a poisteného a údaje uvedené v tomto návrhu zodpovedajú dokladu totožnosti predloženého poistníkom a poisteným. Zástupca potvrdzuje, že vykonal identifikáciu a overenie iden-
tifikácie poistníka, poisteného v prípade, že je osobou inou ako poistník, v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Získateľské 
číslo zástupcu:

Telefonický 
kontakt zástupcu: Podpis a pečiatka zástupcu

Meno a priezvisko 
zástupcu:

E-mailová adresa 
zástupcu:

Dátum

Tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) dáva poistník. Lehota na prijatie návrhu zo strany poisťovne je dva mesiace odo dňa doručenia návrhu do sídla poisťovne, najviac však desať týždňov od podpísania návrhu poistníkom. Poistná zmluva je uzavretá 
dňom doručenia poistky poistníkovi, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh a ďalšie dokumenty požadované poisťovňou sú doručené do sídla poisťovne,
b)  je zaplatená záloha na poistné vo výške dohodnutého jednorazového poistného. 

Poisťovňa vystaví poistku ako oznámenie o prijatí návrhu poistníka. Dátum začiatku poistenia je uvedený na poistke. Pre účely uzavretia poistnej zmluvy sa poistka zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu adresu poistníka považuje 
za doručenú piatym dňom odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy Wüstenrot jednorazový investičný program sú Všeobecné 
poistné podmienky pre Wüstenrot jednorazový investičný program.

(ak za poisteného, maloletého, podpisuje zákonný zástupca, uveďte vzťah k druhému poistenému, napr. matka)
Podpis druhého poisteného alebo jeho zákonného zástupcuPodpis poistníka alebo jeho zákonného zástupcu

(ak za poistníka, maloletého, podpisuje zákonný zástupca, uveďte vzťah k poistníkovi, napr. matka)

04/2013

vyhlásenia poistníka / poisteného / druhého poisteného: Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre Wüstenrot jednorazový investičný program a v písomnej forme som ich prevzal.  Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol 
poučený o rizikách spojených s investovaním v súvislosti s Wüstenrot jednorazovým investičným programom, a to najmä, že doterajšie výnosy nie sú určujúcim faktorom budúcich výnosov, Wüstenrot jednorazový investičný program predstavuje investíciu dlhodobého 
charakteru, výška odkupnej hodnoty pri predčasnom zániku poistenia môže byť nižšia ako hodnota poistníkom zaplateného poistného za Wüstenrot jednorazový investičný program.  Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy 
sú uvedené pravdivo a úplne.  Súhlasím s tým, aby Wüstenrot poisťovňa, a.s. podľa potreby preverovala môj zdravotný stav u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých som sa liečil. Splnomocňujem lekárov a zdravotnícke zariadenia k vyhotoveniu lekárskych 
správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu pre vybavenie poistných udalostí i na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči Wüstenrot poisťovni, a.s. všetkých lekárov, ktorí ma liečili alebo s ktorými som konzultoval 
svoj zdravotný stav.

vyhlásenia poistníka / poisteného / druhého poisteného: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s údajmi podľa § 792a Občianskeho zákonníka a s údajmi vo Formulári o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Wüstenrot jednorazového investičného programu  
a v písomnej forme som ich prevzal.
 

Vyhlasujem, že uzavretie poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poistného sú v mojom vlastníctve:        áno         nie
(v prípade ak nie je zaškrtnutá ani jedna možnosť, platí možnosť "áno")

Vyhlasujem, že ak použijem na platenie poistného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby, zaväzujem sa bezodkladne písomne oznámiť Wüstenrot poisťovni, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby.

Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.:        áno         nie
(v prípade ak nie je zaškrtnutá ani jedna možnosť, platí možnosť "áno")

vyhláseNia

Meno, priezvisko, titul 
(Obchodné meno)

Meno, 
priezvisko, titul 

Pozícia (napr. konateľ, 
poverený zamestnanec)

Druh a číslo dokladu 
totožnosti

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo (Sídlo)
Korešpondenčná adresa 
(vyplniť iba v prípade, ak je iná ako adresa 
trvalého pobytu)

Obec

Obec

Štátne 
občianstvo

E-mail Vzťah k druhému 
poistenému*

Rodné číslo
(IČO) /

/Rodné číslo

PSČ

PSČ

PoistNÍK / PoisteNý

osoba oPrávNeNá KoNať v meNe PrávNicKej osoby

Fyzická osoba:

Tel. číslo

Dátum narodenia . .Právnická osoba Žena Muž

i * vzťah v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

údaje o PoisteNÍ
hodnota fondového účtu 
pri dožití konca poistnej doby

poistná suma vo výške 5 %  
z dohodnutého jednorazového poistného

poistná suma vo výške 5 %  
z dohodnutého jednorazového poistného

hodnota fondového účtu 
pri dožití konca poistnej doby

PoistNÍK/PoisteNý druhý PoisteNý

Poistenie pre prípad smrti

Poistenie pre prípad dožitia

Poistná 
doba**:

poistných 
rokovZačiatok poistenia: 0.00 hodina dňa doručenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy do sídla poisťovne Dohodnuté  

jednorazové poistné: €

** Poistenie pre prípad smrti automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny rok, v ktorom poistený / druhý poistený dovŕši vek 75 rokov. i

Fw - Fond Wüstenrot

seem - Spängler IQAM Equity Emerging Markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

mF - THEAM Quant Millenium 10 Multi Assets (Multi asset fond)

Spolu: Spolu:

iNvestičNé FoNdy individuálny alokačný pomer predvolený alokačný pomer

%3  4
%3  3
%3  3

1   0    0   % 1   0    0   %

% %

% %

% %
Ak nie je alokačný pomer jednoznačne určený, použije sa predvolený alokačný pomeri

. .

. .

. .

. .

Dátum 
narodenia

Dátum 
narodenia

Dátum 
narodenia

Dátum 
narodenia

Meno, 
priezvisko

Meno, 
priezvisko

Meno, 
priezvisko

Meno, 
priezvisko

Vzťah 
k poistníkovi***

Vzťah k druhému 
poistenému***

Vzťah 
k poistníkovi***

Vzťah k druhému 
poistenému***

Príslušné 
percento

Príslušné 
percento

Príslušné 
percento

Príslušné 
percento

%

%

%

%

oPrávNeNé osoby pre prípad smrti poistníka

oPrávNeNé osoby pre prípad smrti poisteného

*** vzťah v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvyi
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Úvodné ustanovenie

Pre Wüstenrot jednorazový investičný program, ktorý dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., platí uzavretá poistná zmluva, tieto Všeobecné poistné 
podmienky pre Wüstenrot jednorazový investičný program (ďalej len „VPP-JIP“) a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Predmet poistenia
Článok 2 Základné pojmy
Článok 3 Uzavretie a zmena poistnej zmluvy
Článok 4  Začiatok a koniec poistenia
Článok 5 Oprávnenie na zisťovanie a preskúmanie zdravotného stavu
Článok 6 Rizikový príspevok
Článok 7 Platenie poistného
Článok 8 Umiestnenie poistného
Článok 9 Fondový účet
Článok 10 Rozhodný deň
Článok 11 Poistné plnenie
Článok 12 Zánik poistenia
Článok 13 Odkupná hodnota
Článok 14 Čiastočný odkup
Článok 15 Povinnosti poistníka a poisteného
Článok 16 Práva a povinnosti poisťovne
Článok 17  Prechod poistenia
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PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet poistenia

1. Poisťovňa v rámci poistného produktu Wüstenrot jednorazový investičný program, ktorý je investičným životným poistením, dojednáva nasledu-
júce poistenia:

a) poistenie pre prípad dožitia,
b) poistenie pre prípad smrti,
 tak ako je to uvedené v poistnej zmluve.
2. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ nie je v týchto VPP-JIP stanovené alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok 2
Základné pojmy

1. Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za náhodnú udalosť, ktorá 
vznikla podľa dohodnutých podmienok. 

2. Poisťovňa je Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408 so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava (ďalej len „sídlo poisťovne“) zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sa, vl. č. 757/B.

3. Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou a je povinná zaplatiť dohodnuté jednorazové poistné. 
4. Poistený je osoba, na ktorej život sa poistenie vzťahuje. 
5. Oprávnená osoba je osoba uvedená v poistnej zmluve alebo určená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorá má právo na poistné plnenie 

ak je poistnou udalosťou smrť poisteného.
6. Vstupný vek poisteného alebo poistníka je rozdiel medzi kalendárnym rokom dojednania poistenia a rokom ich narodenia. 
7. Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva.
8. Poistné je akákoľvek platba, ktorú platí poistník poisťovni v súlade s uzavretou poistnou zmluvou.
9. Dohodnuté jednorazové poistné je najnižšia suma poistného, ktorú musí mať poistník zaplatenú za poistnú dobu. 
10. Rizikový príspevok je finančná protihodnota za krytie poistení dojednaných v poistnej zmluve.
11. Poistný rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prestupnom roku 366 dní); začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a 

mesiacom začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 (v prestupnom roku 366) dní. Prvý poistný rok je časový interval od začiatku poistenia do 
konca jedenásteho kalendárneho mesiaca nasleduceho po mesiaci, v ktorom nastal začiatok poistenia. 

12. Poistná udalosť je skutočnosť dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá nastala počas trvania poistenia, za ktorú poisťovňa poskytuje poistné plnenie.
13. Poistná suma pre prípad dojednanej poistnej udalosti je suma, z ktorej sa vychádza pri určení výšky poistného plnenia v prípade vzniku poistnej 

udalosti.
14. Poistné plnenie je úhrada, ktorú poskytuje poisťovňa za poistnú udalosť dojednanú v poistnej zmluve.
15. Investičný fond je fond obsahujúci skladbu rôznych investičných prostriedkov, ktorý spravuje poisťovňa alebo osoba poverená poisťovňou. 
16. Podielová jednotka je základná jednotka investičného fondu, ktorá vyjadruje pomerný podiel na aktívach investičného fondu a s ktorou sú 

spojené práva a povinnosti vlastníka podielovej jednotky. Podielové jednotky nakupuje poisťovňa z poistného, sú vo vlastníctve poisťovne, tvoria 
jej technické rezervy a slúžia najmä na krytie poistného plnenia pre prípad dožitia. 

17. Fondový účet je účet vedený poisťovňou, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov. 
18. Aktuálna hodnota podielovej jednotky je hodnota podielovej jednotky platná v deň, ktorý je rozhodným dňom. Hodnota podielovej jednotky sa 

stanoví ako podiel čistej hodnoty majetku v investičnom fonde a počtu všetkých podielových jednotiek daného investičného fondu.
19. Alokačný pomer je poistníkom určený pomer rozdeľovania poistného do jednotlivých investičných fondov. 
20. Hodnota fondového účtu je suma, ktorá by sa získala predajom všetkých podielových jednotiek na fondovom účte za aktuálnu hodnotu 

podielovej jednotky príslušných investičných fondov.
21. Investičný deň je deň stanovený poisťovňou, v ktorý sa uskutočňuje nákup a predaj podielových jednotiek a ktorý je závislý od podmienok 

dohodnutých s osobou, ktorá vykonáva správu investičného fondu a/alebo od interných podmienok poisťovne. 
22. Fond Wüstenrot je investičný fond spravovaný poisťovňou. Zhodnotenie Fondu Wüstenrot je garantované do výšky aktuálnej maximálnej 

technickej úrokovej miery stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, platnej pre príslušný kalendárny rok. Poisťovňa zverejňuje výšku 
garantovaného zhodnotenia na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr do 31.12. bežného kalendárneho roka.

23. Odkupná hodnota je odkupná hodnota poistenia, ktorú vyplatí poisťovňa vo výške a za podmienok uvedených v článku 13 týchto VPP-JIP.

Článok 3
Uzavretie a zmena poistnej zmluvy

1. Poistná zmluva a všetky právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu. 
2. Poistná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý tvorí návrh na uzavretie poistnej zmluvy poistníka a poistka poisťovne. Poistnou zmluvou 

sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie označená a ktorou sa 
poistník zaväzuje zaplatiť dohodnuté jednorazové poistné a plniť ostatné zmluvné podmienky. 

3. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) dáva poistník poisťovni. Lehota na prijatie návrhu poisťovňou je dva mesiace odo dňa 
doručenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy do sídla poisťovne, najviac však desať týždňov odo dňa podpísania návrhu. 

4. Poistná zmluva je uzavretá dňom doručenia poistky poistníkovi, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh a ďalšie dokumenty požadované poisťovňou sú doručené do sídla poisťovne,
b) je zaplatená záloha na poistné vo výške dohodnutého jednorazového poistného.

5. Poisťovňa vystaví poistku ako oznámenie o prijatí návrhu poistníka. Dátum začiatku poistenia je uvedený na poistke. 
6. Počas dojednávania poistnej zmluvy a jej zmeny sú poistník a poistený povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovne 

týkajúce sa dojednávaného poistenia.
7. Žiadosti o niektoré zmeny poistnej zmluvy je možné podať elektronicky na e-mailovej adrese poisťovne. Prehľad týchto zmien a e-mailovú adresu 

zverejňuje poisťovňa na svojej internetovej stránke. 

Článok 4
Začiatok a koniec poistenia

1. Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. 
2. Poistenie končí uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve. 

Článok 5
Oprávnenie na zisťovanie a preskúmanie zdravotného stavu

1. Poisťovňa má právo zisťovať a preskúmať zdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa 
poistený liečil. Poisťovňa má ďalej právo obstarať si údaje o zdravotnom stave, zdravotnej anamnéze a príčine smrti poisteného z jeho zdravotnej 
dokumentácie a získavať údaje o poistenom z lekárskej správy Sociálnej poisťovne a z výpisu účtu poistenca zdravotnej poisťovne.

2. Súhlas a plnomocenstvo na získavanie alebo preskúmanie zdravotného stavu alebo príčiny smrti, na obstarávanie údajov o zdravotnom stave a 
zdravotnej anamnéze zo zdravotnej dokumentácie a na získavanie údajov z lekárskej správy Sociálnej poisťovne dáva poistený písomnou formou 
pri uzavieraní poistnej zmluvy.

3. Poistený je povinný na požiadanie poisťovne kedykoľvek vystaviť poisťovni alebo ňou určenej osobe plnomocenstvo na nahliadnutie do jeho 
zdravotnej dokumentácie a podľa potreby aj úradne overiť svoj podpis na plnomocenstve.

4. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného, smie použiť len pri likvidácii poistnej udalosti ako aj pri 
uplatňovaní a ochrane práv z dojednanej poistnej zmluvy alebo z poistnej udalosti.

Článok 6
Rizikový príspevok

Výška rizikového príspevku sa určí podľa sadzieb stanovených poisťovňou pre jednotlivé poistenia. Výška rizikového príspevku na príslušný poistný rok 
sa určí na základe aktuálneho veku poisteného, a to podľa sadzobníka rizikových príspevkov platného v čase dojednania daného poistenia. Aktuálny vek 
poisteného sa stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym rokom, v ktorom príslušný poistný rok začína a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

Článok 7
Platenie poistného

1. Poistník je povinný zaplatiť dohodnuté jednorazové poistné. Dohodnuté jednorazové poistné je splatné dňom začiatku poistenia. 
2. Platby zaplatené poisťovni pred uzavretím poistnej zmluvy sa považujú za zálohu na dohodnuté jednorazové poistné.
3. Poistník má právo kedykoľvek zaplatiť ďalšie poistné samostatne a nad rámec dohodnutého jednorazového poistného. 
4. Poistné sa považuje za zaplatené a bude poisťovňou investované, ak je v dohodnutej výške a pod správnym variabilným symbolom pripísané na 

bankový účet poisťovne. Potrebné údaje sú uvedené v poistnej zmluve.
5. Ak dohodnuté jednorazové poistné nebolo zaplatené včas a v správnej výške, má poisťovňa právo na úroky z omeškania a na náhradu škody 

spôsobenú omeškaním poistníka, vrátane nákladov spojených s upomínaním a vymáhaním.
6. Poisťovňa má právo na dohodnuté jednorazové poistné za dobu do zániku poistenia, minimálne však na sumu vo výške neuhradených rizikových 

príspevkov a poplatkov za dobu do zániku poistenia a počiatočných nákladov. 
7. Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie o dlžné dohodnuté jednorazové poistné, ak dohodnuté jednorazové poistné nie je uhradené v plnej 

výške, a o prípadné ďalšie splatné pohľadávky. 

Článok 8
Umiestnenie poistného

1. Poistné zaplatené do dňa zániku poistenia použije poisťovňa na nákup podielových jednotiek investičných fondov, a to podľa alokačného pomeru 
platného v investičný deň. Nákup podielových jednotiek sa uskutoční po odpočítaní nákupného poplatku pre príslušný investičný fond podľa 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov. 

2. Poistník nemá nárok na vrátenie poistného, za ktoré už boli nakúpené podielové jednotky investičných fondov. 
3. Cieľom investovania do investičných fondov je dlhodobé zhodnocovanie podielových jednotiek. Riziko spojené s investovaním znáša výlučne 

poistník. Hodnota podielových jednotiek investičných fondov nie je, s výnimkou Fondu Wüstenrot, poisťovňou garantovaná. 
4. Poisťovňa má právo kedykoľvek rozhodnúť o ukončení investovania v investičnom fonde, ako aj o predaji podielových jednotiek investičného 

fondu. V prípade ukončenia investovania v investičnom fonde je poisťovňa povinná o tejto skutočnosti poistníka informovať najneskôr jeden 
mesiac pred účinnosťou takého rozhodnutia. V písomnom oznámení poisťovňa ponúkne poistníkovi možnosť presunúť podielové jednotky do 
poistníkom zvoleného fondu, prípadne do fondu, ktorý v písomnom oznámení ponúkne poistníkovi poisťovňa.  Poistník je povinný najneskôr do 
termínu, ktorý stanoví poisťovňa v zaslanom oznámení, písomne oznámiť poisťovni, do ktorého fondu žiada presunúť podielové jednotky. Ak 
tak poistník nevykoná, má poisťovňa právo presunúť všetky podielové jednotky daného fondu do fondu ponúkaného poisťovňou v písomnom 
oznámení. Ak je rozhodnutie o ukončení investovania v investičnom fonde spojené aj s rozhodnutím o predaji podielových jednotiek tohto 
investičného fondu, náklady spojené s prevodom podielových jednotiek znáša poisťovňa.

5. Poistník má právo kedykoľvek zmeniť alokačný pomer, a to na základe písomného oznámenia. Zmenu alokačného pomeru vykoná poisťovňa do 
10 dní od doručenia písomného oznámenia poistníka, ak poistník neurčil v žiadosti neskorší deň účinnosti. Zmena alokačného pomeru sa netýka 
už nakúpených podielových jednotiek.

Článok 9
Fondový účet

1. Poisťovňa vedie fondový účet, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov.
2. Na začiatku poistenia bude počet podielových jednotiek na fondovom účte znížený o počet podielových jednotiek zodpovedajúcich počiatočným 

nákladom poisťovne za poistnú dobu. Zodpovedajúci podiel počiatočných nákladov sa určí ako 4 % z dohodnutého jednorazového poistného. 
3. Od začiatku poistenia bude počet podielových jednotiek na fondovom účte každý kalendárny mesiac znížený o počet podielových jednotiek 

zodpovedajúcich rizikovému príspevku a poplatkom za príslušný kalendárny mesiac. 
4. Odúčtovanie podielových jednotiek sa uskutoční predajom podielových jednotiek za poslednú známu aktuálnu hodnotu podielovej jednotky.
5. Poisťovňa zasiela poistníkovi raz za poistný rok výpis o stave fondového účtu. 
6. Poistník má právo kedykoľvek previesť podielové jednotky medzi jednotlivými investičnými fondami. Poisťovňa vykoná prevod podielových 

jednotiek v najbližší pre poisťovňu možný investičný deň odo dňa doručenia písomného oznámenia poistníka, a to za poplatok podľa aktuálneho 
Sadzobníka poplatkov. 

Článok 10
Rozhodný deň

1. Rozhodný deň je deň, ktorý sa použije pre stanovenie aktuálnej hodnoty podielovej jednotky. Rozhodným dňom je: 
a) v prípade smrti poisteného najbližší investičný deň predchádzajúci dňu smrti poisteného;
b) v prípade dožitia najbližší investičný deň predchádzajúci poslednému dňu poistnej doby;
c) v prípade zániku poistenia pre nezaplatenie dohodnutého jednorazového poistného najbližší investičný deň predchádzajúci dňu zániku poistenia; 
d) v prípade zániku poistenia výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy zo strany poistníka najbližší investičný deň predchád-

zajúci dňu zániku poistenia;
e) v prípade výpovede poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy zo strany poisťovne najbližší investičný deň predchádzajúci 

ôsmemu dňu po doručení písomnej výpovede poistníkovi;
f) v prípade čiastočného odkupu najbližší pre poisťovňu možný investičný deň po doručení žiadosti o čiastočný odkup;
g) v ostatných prípadoch deň, v ktorý bola stanovená posledná aktuálna hodnota podielovej jednotky, ktorá je známa poisťovni. 

2. Ak dôjde k situácii, že v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bude pozastavené vyplácanie (predaj) podielových jednotiek 
investičného fondu, ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nepoužijú. Pre tieto prípady sa za rozhodný deň považuje deň, kedy dôjde k obnoveniu 
vyplácania podielových jednotiek. Ak nedôjde k obnoveniu vyplácania podielových jednotiek, pre tieto prípady si poisťovňa vyhradzuje právo 
stanoviť aktuálnu hodnotu podielovej jednotky až po speňažení všetkých podielových jednotiek. 

Článok 11
Poistné plnenie

1. V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa poistné plnenie v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VPP-JIP a v poistnej zmluve.
2. Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistník alebo poistený v čase podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy vedel alebo mohol vedieť, že 

poistná udalosť nastane alebo už nastala. 
3. Ak boli v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu narodenia poisteného alebo poistníka stanovené nesprávne rizikové príspevky, je poisťovňa 

oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
4. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poisťovňa skončila šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť. 
5. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike v mene euro. Poistné plnenie sa považuje za zaplatené dňom poukázania na účet osoby 

oprávnenej na poistné plnenie prostredníctvom peňažného ústavu alebo poštového podniku. 
6. Poisťovňa je oprávnená identifikovať osobu oprávnenú na poistné plnenie ako aj požadovať úradné osvedčenie pravosti podpisu osoby 

oprávnenej na poistné plnenie a úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich vzťah k poistenému.

Článok 12
Zánik poistenia
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1. Poistník môže najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy odstúpiť od poistnej zmluvy. Prejav vôle poistníka musí mať 
písomnú formu, musí byť doručený osobne alebo poštovým podnikom najneskôr v posledný deň lehoty do sídla poisťovne musí smerovať k 
zrušeniu tejto poistnej zmluvy a musí byť vlastnoručne podpísaný poistníkom. 

2. Poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

3. V prípade nezaplatenia jednorazového poistného do troch mesiacov od začiatku poistenia poistenie zaniká.
4. Poistenie možno ukončiť dohodou ku koncu poistného roka. Návrh na uzavretie dohody o zániku poistenia musí byť doručený druhej strane 

najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného roka.

Článok 13
Odkupná hodnota

1. Poisťovňa vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak:
a) poistná zmluva zanikne pre nezaplatenie dohodnutého jednorazového poistného, alebo 
b) poistná zmluva zanikne odmietnutím plnenia z poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, alebo
c) poistná zmluva zanikne odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy podľa článku 16 ods. 1 písm. c) týchto VPP-JIP, alebo
d) poistná zmluva zanikne dohodou zmluvných strán, alebo
e) poistná zmluva zanikne výpoveďou podľa článku 12 odsek 2 týchto VPP-JIP, alebo
f) v iných prípadoch, ak tak ustanovujú tieto VPP-JIP.

2. Odkupná hodnota nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému ale vypočíta sa ako hodnota fondového účtu po odpočítaní neuhradených 
rizikových príspevkov a poplatkov za dobu do zániku poistenia a počiatočných nákladov. 

Článok 14
Čiastočný odkup

1. Poistník môže písomne požiadať o odkup časti podielových jednotiek, ak od začiatku poistenia uplynula poisťovňou stanovená doba a hodnota 
fondového účtu dosahuje poisťovňou stanovenú hodnotu.

2. Čiastočný odkup sa uskutoční predajom podielových jednotiek vybraných investičných fondov, a to za poplatok podľa aktuálneho Sadzobníka 
poplatkov. 

3. Poisťovňa má právo stanoviť minimálnu a maximálnu výšku čiastočného odkupu, ako aj minimálnu hodnotu fondového účtu po uskutočnení 
čiastočného odkupu. 

4. Čiastočný odkup nemá vplyv na trvanie poistenia.

Článok 15
Povinnosti poistníka a poisteného

Povinnosťou poistníka a poisteného je:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia (to platí, aj ak ide o zmenu už dojednaného poistenia), 
b) poistník je povinný zaplatiť poisťovni dohodnuté jednorazové poistné najmenej vo výške a najneskôr v termíne dojednanom v poistnej zmluve; 

ak bude platba pripísaná na účet poisťovne pod nesprávnym variabilným symbolom poisťovňa vykoná nákup podielových jednotiek až v prvý 
nasledujúci investičný deň po identifikácii takejto platby poistníka ako patriacej k jeho poistnej zmluve,

c) poistník je povinný platiť poisťovni poplatky za úkony vykonávané v súvislosti s poistením vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov, 
d) oznamovať poisťovni všetky zmeny osobných údajov, najmä zmenu adresy ako aj ostatných skutočností rozhodných pre uzavretú poistnú zmluvu,
e) zadovážiť príslušné lekárske správy a tieto odovzdať poisťovni úradne preložené do slovenského jazyka ak škodová udalosť nastala v zahraničí, 
f ) plniť ďalšie povinnosti, ktoré boli dohodnuté, alebo ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku, v ostatných všebecne záväzných právnych 

predpisoch alebo v týchto VPP-JIP.

Článok 16
Práva a povinnosti poisťovne

1. Poisťovňa má právo:
a) požadovať zaplatenie dohodnutého jednorazového poistného,
b) požadovať predloženie dokladov preukazujúcich spôsobilosť zákonného zástupcu na právne úkony za účastníka, ktorý nemá spôsobilosť na 

právne úkony,
c) odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistník alebo poistený odvolá súhlas podľa článku 5 týchto VPP-JIP; poistná zmluva sa v tomto prípade 

nezrušuje od začiatku, ale zaniká v deň doručenia písomného odstúpenia poistníkovi; 
d) odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti uvedenej v článku 15 písm. a) týchto VPP-JIP, ak pri pravdivom a úplnom 

zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrela; zmluvné strany sú povinné vrátiť si to, čo si navzájom plnili a poisťovňa má právo na 
úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou poistnej zmluvy,

e) odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v týchto VPP-JIP alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch podstatný vplyv na vznik 

poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

3. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bol určený nižší rizikový 
príspevok.

Článok 17
Prechod poistenia

V prípade smrti poisteného, ktorý bol poisteným pre prípad dožitia, vstupuje do postavenia poisteného v rozsahu poistenia pre prípad dožitia poistník.

Článok 18
Poplatky

1. Poisťovňa má právo účtovať poplatky za nákup podielových jednotiek jednotlivých investičných fondov, za prevod podielových jednotiek, za 
zmenu alokačného pomeru, za správu investičných fondov, za správu fondového účtu, za predčasné ukončenie poistenia, za čiastočný odkup a za 
zaslanie upomienky pre nezaplatenie dohodnutého jednorazového poistného. Poisťovňa je oprávnená zaviesť aj iné druhy poplatkov. 

2. Poisťovňa má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena poplatkov sa uskutoční vydaním nového 
Sadzobníka poplatkov, ktorý poisťovňa zverejňuje na svojej internetovej stránke. 

DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O POISTENIACH

1. Poistenie pre prípad dožitia

Článok 19
Poistná udalosť a poistné plnenie

1. Poistná udalosť poistenia pre prípad dožitia nastane, ak sa poistený dožije konca poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných dôvodov.
2. V prípade dožitia konca poistnej doby vyplatí poisťovňa poistenému poistné plnenie vo výške hodnoty fondového účtu.

2. Poistenie pre prípad smrti

Článok 20
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou poistenia pre prípad smrti je smrť poisteného počas poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo z iných dôvodov.
2. Poistenie pre prípad smrti automaticky prestáva byť súčasťou poistnej zmluvy uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na kalendárny 

rok, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov. 

Článok 21
Poistné plnenie

1. V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti. Ak smrťou poisteného nedošlo k prechodu 
poistenia podľa článku 17 týchto VPP-JIP, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe okrem poistnej sumy pre prípad smrti aj sumu zodpovedajúcu 
výške odkupnej hodnoty ku dňu smrti poisteného podľa článku 13 ods. 2 týchto VPP-JIP.

2. Smrť poisteného je potrebné poisťovni bezodkladne oznámiť. Ďalej je potrebné poisťovni predložiť úmrtný list a štatistické hlásenie o úmrtí 
(úradná správa o príčine smrti), a to v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie (matrika alebo notár). Poisťovňa môže požadovať aj ďalšie 
doklady potrebné pre vyjasnenie povinnosti plniť a sama vykonať ďalšie potrebné prešetrenie.

3. Pokiaľ k smrti poisteného následkom samovraždy dôjde po uplynutí troch rokov od začiatku poistenia, zostáva poisťovňa zaviazaná k poistnému 
plneniu. 

4. Ak dôjde k smrti poisteného následkom samovraždy pred uplynutím troch rokov od začiatku poistenia, poisťovňa nevyplatí poistnú sumu pre prípad 
smrti ale vyplatí oprávnenej osobe len sumu zodpovedajúcu výške odkupnej hodnoty ku dňu smrti poisteného určenej podľa článku 13 odsek 2 týchto 
VPP-JIP. Poisťovňa nevyplatí odkupnú hodnotu v prípade, ak smrťou poisteného došlo k prechodu poistenia podľa článku 17 týchto VPP-JIP.

5. Poisťovňa primerane a podľa okolností prípadu zníži vyplácanú poistnú sumu pre prípad smrti, ak k úmrtiu poisteného došlo v dôsledku požitia 
alkoholu alebo účinkom omamných alebo toxických látok.

Článok 22
Výluky z poistného plnenia

1. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak poistenému spôsobila smrť úmyselným trestným činom, za ktorý bola rozhodnutím súdu 
právoplatne odsúdená. To platí aj v prípade, ak proti takejto osobe nemohlo byť začaté trestné stíhanie, pretože trestné stíhanie je neprípustné zo 
zákona, alebo bolo zastavené, bola udelená milosť a podobne alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu nepríčetnosti oprávnenej osoby.

2. Oprávnenej osobe nebude vyplatená poistná suma pre prípad smrti ale poisťovňa jej vyplatí len sumu zodpovedajúcu výške odkupnej hodnoty 
ku dňu smrti poisteného určenej podľa článku 13 odsek 2 týchto VPP-JIP v prípade, že došlo k smrti poisteného v dôsledku:
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury,
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou,
d) úmyselného trestného činu poisteného,
e) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
f) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia),
g) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

3. Oprávnenej osobe nebude vyplatená poistná suma pre prípad smrti ale poisťovňa jej vyplatí len sumu zodpovedajúcu výške odkupnej hodnoty 
ku dňu smrti poisteného, určenej podľa článku 13 odsek 2 týchto VPP-JIP  ak k smrti poisteného došlo:
a) v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol ako dôsledok choroby, ktorej diagnóza bola poistenému stanovená pred začiatkom poistenia,
b) v dôsleku pokračovania, následkov alebo opakovania chorôb alebo zdravotných ťažkostí, ktoré nastali pred začiatkom poistenia alebo 

ktorými poistený trpel pred začiatkom poistenia,
c) v dôsledku choroby alebo zdravotných ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, ktorý poistený utrpel pred začiatkom poistenia. 

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23
Doručovanie

1. Písomnosť zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu adresu sa považuje za doručenú piatym dňom odo dňa 
prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku. 

2. Písomnosti určené poisťovni sa doručujú písomne v slovenskom jazyku alebo s úradným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla 
poisťovne. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť prevzal 
sprostredkovateľ poistenia.

Článok 24
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poistník, poistený a oprávnená osoba pre prípad smrti poisteného môžu podať sťažnosť proti poisťovni.
2. Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, 

predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) 
sa neprijme na vybavenie.

3. Na vybavenie sťažnosti je príslušný zamestnanec určený poisťovňou, pričom z jej vybavenia je vylúčený zamestnanec, proti ktorému sťažnosť 
smeruje. 

4. Lehota na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla poisťovne. V 
odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa 
doručenia sťažnosti do sídla poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

5. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj 
opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. 

Článok 25
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach

1. Poistné je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. 
2. Podľa zákona o daniach z príjmu sú od dane oslobodené plnenia z poistenia osôb, okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. 

Rovnako ako plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku sa posudzuje odbytné (odkupná hodnota), vyplácané v prípade poistenia osôb 
pri predčasnom ukončení poistenia; t.j. oslobodené je plnenie z poistenia pre prípad smrti. 

3. Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku znížené o zaplatené poistné alebo odbytné (odkupná hodnota) znížené o zaplatené poistné 
je zdaňované aktuálnou sadzbou dane z príjmu vo výške stanovenej §43 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov; ku dňu uvedenému v ods. 4 tohto článku VPP-JIP ide o sadzbu vo výške 19%. Daň je vyberaná zrážkou. Zrážku je povinný vykonať 
platiteľ dane (poisťovňa) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. 

4. Informácie uvedené v tomto článku sú platné k 01.04.2013. 

Článok 26
Spracovávanie osobných údajov

1. Poistník a poistený svojím podpisom na poistnej zmluve poskytujú súhlas poisťovni:
a) na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „údaje“) vrátane ich poskytovania zmluvnej zaisťovni so sídlom v 

zahraničí za účelom zaistenia, 
b) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, 

vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému, 
c) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným zástupcom poisťovne za účelom správy poistenia,
d) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom poisťovne v oblasti likvidácie za účelom likvidácie poistných udalostí,
e) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania tretím osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom 

pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv poisťovne,
f) na spracovanie údajov vrátane ich poskytovania všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom finančného 

poradenstva, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poist-
níkovi a poistenému a vyhotovovania štatistík a analýz. 

Súhlas s výnimkou súhlasu podľa písm. b) a f) tohto odseku poskytuje poistník a poistený na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyh-
nutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených zákonom poisťovňou a po uvedenú dobu nie je poistník ani poistený oprávnený súhlas 
účinne odvolať. Súhlas na spracovanie údajov vrátane ich poskytnutia podľa písm. b) a f) tohto odseku je kedykoľvek odvolateľný. 

2. Poistník a poistený svojim podpisom potvrdzujú, že im sprostredkovateľ poistenia pred získaním ich osobných údajov oznámil:
a) že osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa poistenia, ak v mene poisťovne získava osobné údaje sprostredkovateľ poistenia,
c) že osobné údaje bude poisťovňa spracúvať na účel výkonu poisťovacej činnosti, na iné účely uvedené v § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej pre potreby tohto odseku len „zákon“) a na účely uvedené v odseku 1 tohto článku,
d) že osoba, ktorá získala osobné údaje, preukázala svoju totožnosť alebo preukázala príslušnosť k poisťovni hodnoverným dokladom,
e) že boli poučení o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje podľa § 47 ods. 1 zákona ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto 

údajov poisťovňa neuzavrie poistnú zmluvu,
f) že poisťovňa je oprávnená poskytnúť osobné údaje osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona a na základe ich súhlasu udeleného v týchto 

VPP-JIP i osobám uvedeným v odseku 1 tohto článku,
g) že boli poučení o svojich právach dotknutej osoby podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Poistník a poistený berú na vedomie, že spoločnosť   Wüstenrot Datenservice GmbH, so sídlom Alpenstrasse 70,   A-5033 Salzburg, Rakúsko bude 
ako sprostredkovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje poistníka a poisteného.

4. Poistník a poistený svojím podpisom na poistnej zmluve poskytujú poisťovni súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových 
záznamov telefonických hovorov uskutočnených s poisťovňou v súvislosti s poistením dojednaným poistnou zmluvou. 

Článok 27
Záverečné ustanovenia

1. Poisťovňa má právo jednostranne stanoviť a priebežne upravovať ohraničenia a podmienky upravené v článku 14 týchto VPP-JIP.
2. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v poistnej zmluve odchylne od týchto VPP-JIP, pokiaľ to ustanovenia týchto 

VPP-JIP výslovne nezakazujú.
3. Pre poistnú zmluvu platí právo Slovenskej republiky.
4. Všeobecné poistné podmienky pre Wüstenrot jednorazový investičný program sú platné od 01.04.2013.
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InformácIa o wüstenrot jednorazovom InvestIčnom programe

verzia 04/2013

Úvodné ustanovenie

Informácia o Wüstenrot jednorazovom investičnom programe (ďalej len „Informácia“) platí pre poistenie, ktoré uzatvára Wüstenrot poisťovňa, a.s. (ďalej len „pois-
ťovňa“).
Stanovuje výšku a spôsob výpočtu poplatkov, ktoré je poisťovňa oprávnená účtovať, podáva základné informácie o investičných fondoch a poistníkovi/poistené-
mu poskytuje ďalšie dôležité informácie.

Poisťovňa je oprávnená údaje uvedené v Informácii meniť a aktualizovať. 
Poisťovňa oboznamuje poistníka s novým znením Informácie v dostatočnom časovom predstihu vo svojom sídle, vo svojich pobočkách a na internetových strán-
kach poisťovne. 

Poistník je povinný sa so znením Informácie oboznámiť potom, ako bol informovaný o jej zmene.

Identifikačné údaje pre platbu poistného k wüstenrot jednorazovému investičnému programu

Účet poisťovne pre platbu poistného 2622106861
Kód banky 1100

Variabilný symbol
do vystavenia Poistky číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

po vystavení Poistky tvorí desať číslic čísla poistnej zmluvy, ktoré je uvedené 
na poistke, bez lomítka a pomlčky

Špecifický symbol číslo poistníka uvedené na Poistke
Konštantný symbol pre platbu v hotovosti 3559

pre platbu bankovým prevodom 3558

Informácia o fondoch wüstenrot jednorazového investičného programu

fond wüstenrot

Správca -

Depozitár -

Mena EUR

Druh zmiešaný

Rizikový faktor veľmi nízky

Stratégia fondu

Prostriedky fondu sú investované do slovenských štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a pôžičiek poskytnutých poisteným. 
Cieľom investičnej stratégie fondu je dosiahnutie stabilného a rovnomerného rastu hodnoty fondu. Raz ročne Wüstenrot poisťovňa 
stanovuje garantované ročné zhodnotenie fondu pre nasledujúci kalendárny rok, ktoré je vždy minimálne vo výške aktuálnej maxi-
málnej technickej úrokovej miery, stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre daný kalendárny rok.

spängler IQam equity emerging markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

Správca Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH

Depozitár Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg

Mena EUR

Druh akciový

Rizikový faktor vysoký

Stratégia fondu

Spängler IQAM Equity Emerging Markets investuje výlučne v rozvíjajúcich sa regiónoch východnej Európy, Ázie a Latinskej Ameriky. 
Tie môžu kolísať viac než takzvané „rozvinuté“ trhy. V typickom portfóliu akciových fondov sa pohybuje okolo 80 - 100 titulov. Vývoj 
likvidity a jej vplyv na vlastný kapitál, ponuka a dopyt na akciových trhov sú podrobne analyzované. Fond investuje do tých spoločnos-
tí, ktoré majú okrem finančnej sily aj jasné konkurenčné výhody a stále rastúcu návratnosť investícií. V rámci tohto fondu sa investuje 
predovšetkým v cudzích menách, čo vedie k riziku výmenného kurzu, a zároveň aj k devízovým príležitostiam. Cieľom fondu je dosia-
hnutie výnosov prostredníctvom spoločností v rozvíjajúcich sa regiónoch.

tHeam Quant millenium 10 multi assets (BNP Paribas Fond Millenium - Multi asset fond)

Správca THEAM

Depozitár BNP Paribas Securities Services

Mena EUR

Druh zmiešaný

Rizikový faktor vysoký

Stratégia fondu

Fond investuje do rôznych tried aktív. Fond investuje do rôznych regiónov, v jeho portfóliu sú európske, USA, japonské  
a čínske akcie, európske nehnuteľnosti, suroviny, meny, dlhopisy európskych štátov a zlato. Zloženie aktív a ich váha je podľa stratégie 
automatizovane raz mesačne aktualizovaná. Tento fond je určený pre výnosovo orientovaných investorov, predpokladanému vyššie-
mu výnosu zodpovedá aj vyššie riziko, investičný horizont by mal byť dlhodobý.
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InformácIa o wüstenrot jednorazovom InvestIčnom programe

verzia 04/2013

sadzobník poplatkov wüstenrot jednorazového investičného programu (platný od 1.2.2011)*

poplatok sadzba
nákupný poplatok 3 % z prijatého poistného
poplatok za správu účtu 1,25 eur mesačne
poplatok za správu fondu 0 % z hodnoty podielových jednotiek fondu
poplatok za zmenu alokačného pomeru 0 eur
poplatok za prevod podielových jednotiek 6,64 eur
upomínací poplatok 0 eur
poplatok za vydanie druhopisu poistky 0 eur
poplatok za zmenu poistenia na poistenie v splatenom stave 0 eur
poplatok za predčasné ukončenie poistenia 19,92 eur
poplatok za čiastočný odkup 9,96 eur
poplatok za výplatu pri dožití 0 eur
poplatok za preddavok na poistné plnenie 0,8 % mesačne

spôsob investovania poistného a spôsob odúčtovania rizikového príspevku, poplatkov a počiatočných nákladov

Za prijaté poistné sa uskutočňuje nákup podielových jednotiek. Nákup podielových jednotiek je vykonávaný viackrát v mesiaci.
Prijaté poistné sa v plnej výške investuje prostredníctvom správcovských spoločností a ohodnocuje sa nákupnou cenou. Rizikový príspevok za poistenie pre prípad 
smrti a poplatok za správu účtu sa raz mesačne strhávajú z fondového účtu klientov predajom príslušnej časti podielových jednotiek, ohodnotené predajnou cenou. 
Počiatočné náklady sú určené vo výške 4 % z dohodnutého jednorazového poistného a sú odúčtované na začiatku poistenia pri prvom investovaní.

* Poisťovňa má právo zmeniť výšku poplatkov k Wüstenrot jednorazovému investičnému programu podľa článku 18 ods. 2 Všeobecných poistných podmienok 
pre Wüstenrot jednorazový investičný program.



Informácie o poisťovateľovi

1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: 

Slovenská republika 
3. Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

FOrmulár O dôležItých zmluvNých pOdmIeNkach pOIStNej zmluvy 
WüSteNrOt jedNOrazOvéhO INveStIčNéhO prOgramu

 charakteristika poistnej zmluvy Wüstenrot jednorazového investičného programu  

1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt):

 Wüstenrot jednorazový investičný program

2. popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:

a) poistné riziká: dožitie, smrť, 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 11, v článku 19 odsek 2 a v článku 21 Všeobecných poistných podmienok 
pre Wüstenrot jednorazový investičný program (ďalej len „VPP-JIP“),    

c) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: 
sú uvedené v článku 7, v článku 11 odsek 2 a 3, v článku 16 odsek 1 písm. e) a odsekoch 2 a 3,  v článku 21 odsek 3-5 a v článku 22 VPP-JIP.  

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:

 V dôsledku nezaplatenia dohodnutého jednorazového poistného poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti poist-
ného. Pokiaľ nebolo dohodnuté jednorazové poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania  
a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka, vrátane nákladov spojených s upomínaním a vymáhaním. Poisťovateľ je oprávnený znížiť 
poistné plnenie o dlžné dohodnuté jednorazové poistné, ak dohodnuté jednorazové poistné nie je uhradené v plnej výške, a o prípadné ďalšie 
splatné pohľadávky.

4. upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany: 

 Podľa článku 18 ods. 2 VPP-JIP poisťovateľ má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena 
poplatkov sa uskutoční vydaním nového Sadzobníka poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. 

5. podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:

 Poistník môže najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od poistnej zmluvy odstúpiť. Prejav vôle poistníka musí mať 
písomnú formu, musí byť doručený osobne alebo poštovým podnikom najneskôr v posledný deň lehoty do sídla poisťovateľa, musí smerovať  
k zrušeniu tejto poistnej zmluvy a musí byť vlastnoručne podpísaný poistníkom. Poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Poistenie možno ukončiť dohodou ku 
koncu poistného roka. Návrh na uzavretie dohody o zániku poistenia musí byť doručený druhej strane najneskôr 6 týždňov pred koncom poist-
ného roka. Poisťovateľ má právo odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistník alebo poistený odvolá súhlas podľa článku 5 VPP-JIP alebo nevystaví 
potrebné plnomocenstvo. Poisťovateľ má právo odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti uvedenej v článku 15 písm. a) 
VPP-JIP, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel; zmluvné strany sú povinné vrátiť si to, čo si navzájom 
plnili a poisťovateľ má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou poistnej zmluvy. 

6. pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od indexu akcií alebo 
iného trhového indexu, informácie o investičnom riziku, o dôsledkoch predčasného zániku poistenia, druhu a výške poplatkov, perio-
dicite výpisu o stave poistenia a spôsobe sprístupňovania informácií o aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov: 

 Cieľom investovania do investičných fondov je dlhodobé zhodnocovanie podielových jednotiek. Riziko spojené s investovaním znáša výlučne 
poistník. Hodnota podielových jednotiek investičných fondov nie je, s výnimkou Fondu Wüstenrot, poisťovateľom garantovaná. Informácie  
o druhu a následkoch predčasného zániku poistenia sú uvedené v článku 12 a v článku 18 odsek 1 VPP-JIP. Poisťovateľ má právo účtovať 
poplatky za nákup podielových jednotiek jednotlivých investičných fondov, za prevod podielových jednotiek, za zmenu alokačného pomeru, 
za správu investičných fondov, za správu fondového účtu, za predčasné ukončenie poistenia, za čiastočný odkup a za zaslanie upomienky pre 
nezaplatenie dohodnutého jednorazového poistného. V prípade potreby je poisťovateľ oprávnený zaviesť aj iné druhy poplatkov. Poisťovateľ 
má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena poplatkov sa uskutoční vydaním nového Sadzob-
níka poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. Výpis o stave poistenia sa poistníkovi zasiela raz ročne.  Informácie  
o aktuálnej cene podielových jednotiek sú sprístupnené na internetovej stránke poisťovateľa www.wuestenrot.sk. 

7. Spôsob vybavovania sťažností: 

 Poistník, poistený a oprávnená osoba pre prípad smrti poisteného môžu podať sťažnosť proti poisťovateľovi. Sťažnosť sa podáva písomne 
prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa 
domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) sa neprijme na vybavenie. 
Na vybavenie sťažnosti je príslušný zamestnanec určený poisťovateľom, pričom z jej vybavenia je vylúčený zamestnanec, proti ktorému sťažnosť 
smeruje.  Lehota na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla 
poisťovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť na-
jviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla poisťovateľa, pričom je potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní 
odo dňa doručenia sťažnosti. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, 
uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. 

 upozornenie poistníka 

 Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy  
a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných 
produktov.
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InformácIa o InvestIčnom žIvotnom poIstení pre zdravIe a dôchodok

verzia 04/2013

sadzobník poplatkov Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok (platný od 1.2.2011)*

poplatok sadzba
nákupný poplatok 3 % z prijatého poistného
poplatok za správu účtu 1,66 eur mesačne
poplatok za správu fondu 0 % z hodnoty podielových jednotiek fondu

poplatok na umorovanie počiatočných nákladov 25 % z dohodnutého minimálneho poistného počas prvých 5 - 8 rokov v závislosti 
od dohodnutej poistnej doby (čl. 11 ods. 2 VPP - IŽP)

poplatok za zmenu alokačného pomeru 0 eur
poplatok za prevod podielových jednotiek 6,64 eur
upomínací poplatok 0 eur
poplatok za vydanie druhopisu poistky 0 eur
poplatok za zmenu poistenia na poistenie v splatenom stave 0 eur
poplatok za predčasné ukončenie poistenia 19,92 eur
poplatok za čiastočný odkup 9,96 eur
poplatok za výplatu pri dožití 0 eur
poplatok za preddavok na poistné plnenie 0,8 % mesačne

spôsob investovania a zrážky rizikových príspevkov

Za prijaté poistné sa uskutočňuje nákup podielových jednotiek. Nákup podielových jednotiek je vykonávaný viackrát v mesiaci.
Prijaté poistné sa v plnej výške investuje prostredníctvom správcovských spoločností a ohodnocuje sa nákupnou cenou. Rizikové príspevky za jednotlivé dojednané 
poistenia a poplatky sa raz mesačne strhávajú z fondového účtu klientov predajom príslušnej časti podielových jednotiek, ohodnotené predajnou cenou. 

rozdelenie rizikových príspevkov

Rizikové príspevky sa delia do dvoch skupín:

Prvá skupina rizikových príspevkov je (pred prípadnou zmenou z dôvodu oceňovania rizika) stabilná a nezávislá na veku: y

poistenie základná mesačná sadzba rizikového príspevku

trvalé následky v dôsledku úrazu 0,208 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie

trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 % 0,250 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie

smrť spôsobená úrazom 0,158 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie

oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku 3 % z dohodnutého minimálneho mesačného poistného

poberanie invalidného dôchodku 4 % z mesačného invalidného dôchodku

denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu 0,208 eur na 1 euro dennej dávky

oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka 3 % z dohodnutého minimálneho mesačného poistného

Druhú skupinu rizikových príspevkov tvoria príspevky na poistenie kritických chorôb, smrti, dennej dávky za hospitalizáciu a dennej dávky za pracovnú neschop- y
nosť, pri ktorých je základná sadzba závislá na veku klienta.

*  Poisťovňa má právo zmeniť výšku poplatkov k Investičnému životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok podľa článku 23 ods. 2 Všeobecných poistných pod-
mienok pre Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.



Informácie o poisťovateľovi

1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika 
3. Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

FOrmulár O dôležItých zmluvNých pOdmIeNkach pOIStNej zmluvy 
INveStIčNéhO žIvOtNéhO pOISteNIa pre zdravIe a dôchOdOk  

charakteristika poistnej zmluvy investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok  

1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): 
 Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

2. popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:

 a) poistné riziká: dožitie, smrť s konštantnou poistnou sumou, smrť s lineárne klesajúcou poistnou sumou, oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka, trvalé následky 
v dôsledku úrazu, trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400%, smrť spôsobená úrazom, denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, poberanie invalidného dôchodku, 
oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidného dôchodku, diagnostikovanie kritickej choroby alebo vznik diagnostikovanej skutočnosti, denná dávka za hospi-
talizáciu, denná dávka za pracovnú neschopnosť; v prípade poistného produktu Detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok musí byť dojednané poistenie pre prípad 
dožitia druhého poisteného (dieťaťa) a poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka. Ak boli splnené podmienky na vznik nároku na cestovné poistenie, sú  
poistnými rizikami i riziká uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (ďalej len „OPP CP“), 

 b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 13, v článku 24 odsek 2, v článku 26, v článku 29, v článkoch 32-36, v článku 38 a 39, v článku 45, v článku 50, v článku 
56, v článku 60, v článku 62, v článku 66 a v článku 70 Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok (ďalej len „VPP-IŽP“); ak boli splnené 
podmienky na vznik nároku na cestovné poistenie, všeobecná charakteristika poistného plnenia je pre toto poistenie uvedená v OPP CP,  

 c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: Ak poistná zmluva spĺňa poisťovateľom stanovené podmienky, poisťovateľ sa zaväzuje poskytovať k investičnému 
životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok cestovné poistenie ako pripoistenie, a to za podmienok stanovených v aktuálnych OPP CP,

 d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť, sú uvedené vo VPP-IŽP v článku 6, v 
článku 8 odsek 3, v článku 9 odsek 8, v článku 13 odsek 2 a 3, v článku 18 odsek 1 písm. g) a odsekoch 2 a 3,  v článku 25 odsek 3, v článku  26 odsek 6-8, v článku 27, v článku 30, v článku 
31 odsek 4, v článku 32 odsek 6 a 8,  v článku 37, v článku 38 odsek 10, 11, 13 a 14, v článku 40 a 41, v článku 45 odsek 4, 7 a 8, v článku 46, v článku 50 odsek 4,  v článku 51, v článku 54 
odsek 3, v článku 61, v článku 67 a v OPP CP.  

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: 
 V dôsledku nezaplatenia dohodnutého minimálneho poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti dohodnutého min-

imálneho poistného. V dôsledku nezaplatenia dohodnutého minimálneho poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca  odo dňa doručenia výzvy poistovateľa 
na zaplatenie dlžného dohodnutého minimálneho poistného, ak v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak sa poistenie zmení na poistenie v splatenom stave. Pokiaľ 
nebolo dohodnuté minimálne poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením 
poistného, vrátane nákladov,  ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie (s výnimkou poistného plnenia pre prípad 
dožitia) o dlžné dohodnuté minimálne poistné, ak dohodnuté minimálne poistné nie je uhradené v plnej výške. Ak dohodnuté minimálne poistné nie je zaplatné do uplynutia lehoty 
uvedenej vo výzve poisťovateľa podľa článku 14 ods. 5 VPP-IŽP a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň minimálnu výšku poistnej sumy stanovenú poisťovateľom, doterajšie 
poistenie nezaniká, ale mení sa na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. V prípade zániku poistnej zmluvy povinnosť uhradiť nezaplatené splatné 
dohodnuté minimálne  poistné nezaniká, poisťovateľ má právo na  dohodnuté minimálne poistné za dobu do zániku poistenia,, minimálne však na sumu vo výške neuhradených riziko-
vých príspevkov, poplatkov a počiatočných nákladov za dobu do zániku poistenia. 

4. upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: 
 Podľa článku 8 odsek 2 VPP-IŽP poisťovateľ na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej činnosti poisteného prípadne poistníka, alebo na základe iných informácií môže pri 

dojednaní poistného rizika alebo pri zmene poistného krytia stanoviť zvýšenie rizikového príspevku, vylúčiť určité poistné riziko z poistného krytia alebo odmietnuť časť návrhu, a 
to podľa zásad stanovených poisťovateľom. Podľa článku 23 ods. 2 VPP-IŽP poisťovateľ má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena 
poplatkov sa uskutoční vydaním nového Sadzobníka poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. Podľa článku 76 odsek 1 VPP-IŽP poisťovateľ má právo jed-
nostranne stanoviť a priebežne upravovať ohraničenia a podmienky upravené v článku 2 odsek 15, v článku 16, článku 19 odsek 2, v článku 19 odsek 3, v článku 21 odsek 1, v článku 21 
odsek 2 a v článku 71 VPP-IŽP.

5. podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: 
 Poistník môže najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od poistnej zmluvy odstúpiť. Prejav vôle poistníka musí mať písomnú formu, musí byť doručený osobne 

alebo poštovým podnikom najneskôr v posledný deň lehoty do sídla poisťovateľa, musí smerovať k zrušeniu tejto poistnej zmluvy a musí byť vlastnoručne podpísaný poistníkom. 
Poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Poistník 
alebo poisťovateľ môže vypovedať poistenie ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poisťovateľ nemôže podľa tohto ustanovenia 
vypovedať poistenie osôb, s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. Poisťovateľ má právo odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistník alebo poistený odvolá súhlas podľa článku 7 VPP-IŽP 
alebo nevystaví potrebné plnomocenstvo; poistná zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia poistníkovi. Poisťovateľ má právo odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom 
porušení povinnosti uvedenej v článku 17 odsek 2 písm. a) VPP-IŽP, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel; zmluvné strany sú povinné vrátiť 
si to, čo si navzájom plnili a poisťovateľ má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou poistnej zmluvy. V prípade poistenia dennej dávky za dobu nevyhnutného 
liečenia úrazu a poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť poistenie zanikne i písomnou výpoveďou poistníka alebo poisťovateľa do troch mesiacov od písomného oznámenia 
škodovej udalosti poisteným. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom jej doručenia druhej strane, jej uplynutím poistenie zanikne. Ostatné poistenia, dojednané v tej 
istej poistnej zmluve nie sú uplynutím výpovednej lehoty podľa tohto odseku dotknuté.

6. pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu, informácie 
o investičnom riziku, o dôsledkoch predčasného zániku poistenia, druhu a výške poplatkov, periodicite výpisu o stave poistenia a spôsobe sprístupňovania informácií o 
aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov: 

 Cieľom investovania do investičných fondov je dlhodobé zhodnocovanie podielových jednotiek. Riziko spojené s investovaním znáša výlučne poistník. Hodnota podielových jednotiek 
investičných fondov nie je, s výnimkou Fondu Wüstenrot, poisťovateľom garantovaná. Informácie o druhu a následkoch predčasného zániku poistenia sú uvedené v článku 14, v článku 
19 odsek 5 a v článku 23 odsek 1 VPP-IŽP. Poisťovateľ má právo účtovať poplatky za nákup podielových jednotiek jednotlivých investičných fondov, za prevod podielových jednotiek, za 
zmenu alokačného pomeru, za správu investičných fondov, za správu fondového účtu, za predčasné ukončenie poistenia, za čiastočný odkup, za zmenu poistenia na poistenie v spla-
tenom stave, za zaslanie upomienky pre neplatenie dohodnutého minimálneho poistného a za zaslanie výzvy na zaplatenie dlžného dohodnutého minimálneho poistného. V prípade 
potreby je poisťovateľ oprávnený zaviesť aj iné druhy poplatkov. Poisťovateľ má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena poplatkov 
sa uskutoční vydaním nového Sadzobníka poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. Výpis o stave poistenia sa poistníkovi zasiela raz ročne. Informácie o 
aktuálnej cene podielových jednotiek sú sprístupnené na internetovej stránke poisťovateľa www.wuestenrot.sk. 

7. Spôsob vybavovania sťažností: 
 Poistník, poistený a oprávnená osoba pre prípad smrti poisteného môžu podať sťažnosť proti poisťovateľovi. Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. 

Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická 
osoba svoj názov a sídlo) sa neprijme na vybavenie. Na vybavenie sťažnosti je príslušný zamestnanec určený poisťovateľom, pričom z jej vybavenia je vylúčený zamestnanec, proti 
ktorému sťažnosť smeruje.  Lehota na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla poisťovne. V odôvod-
nených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do sídla poisťovateľa, 
pričom je potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne. V prípade, 
ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. 

 upozornenie poistníka 

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustano-
vené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.



15.3 oceňovacie tabUľky

oceňovacie tabuľky 
pre dobu nevyhnutného liečenia úrazu

drUh ÚrazU
maximálNa 

doba liečeNia  
v dňoch

Úrazy chrbtice
zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) do 180
zlomenina oblúku stavca do 85
zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice kompresív-
na, so znížením prednej časti tela do jednej tretiny do 140

zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice kompresív-
na, so znížením prednej časti tela o viac ako jednu tretinu do 180

zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice roztriešte-
ná do 180

Poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca - 
po úraze do 170

zlomenina artikulárneho výbežku do 55
zlomenina tŕňového výbežku do 35
zlomenina jedného alebo viacerých priečnych výbežkov do 50
vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov do 180
vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov do 180
vytknutie hrudnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov do 180
vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov do 180
vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej koreňov do 30
Podvrtnutie krčnej chrbtice do 20
Podvrtnutie hrudnej chrbtice do 20
Podvrtnutej driekovej chrbtice do 20
subluxácia krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný ct, MrI alebo rtG.) do 140
Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, sakrálnej a kostrče ťažké-
ho stupňa do 30

Úrazy v oblasti panvy
zlomenina krížovej kosti do 65
zlomenina kostrče do 50
zlomenina lopaty bedrovej kosti s posunutím úlomkov do 90
zlomenina lopaty bedrovej kosti bez posunutia úlomkov do 60
odlomenie predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti do 45
odlomenie hrboľa sedacej kosti do 50
zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov -  
jednostranná do 60

zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov -  
jednostranná do 80

zlomenina lonovej  kosti s krížovobedrovou luxáciou a  zlomenina bedrovej 
kosti do 180

zlomenina lonovej kosti obojstranná a jednostranná s rozostupom lonovej 
spony do 120

zlomenina okraja acetábula do 70
zlomenina acetábula s centrálnou luxáciou stehnovej kosti do 150
rozostup spony lonovej do 60
vytknutie v krížovobedrovom kĺbe do 90
Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe do 35
Pomliaždenie panvy ťažkého stupňa do 20

Úrazy hornej končatiny
amputácia ruky do 100
amputácia oboch rúk do 140
exartikulácia v ramennom kĺbe do 170
amputácia ramena do 180
amputácia jedného predlaktia do 100
amputácia oboch predlaktí do 170
amputácia prstu alebo jeho časti do 50
amputácia viacerých prstov alebo ich častí do 90
zlomenina krčku alebo tela lopatky do 55
zlomenina nadplecka lopatky do 35
zlomenina zobákovitého výbežku lopatky do 40
zlomenina kľúčnej kosti neúplná do 20
zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 45
zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov do 45
zlomenina kľúčnej kosti operačne liečená do 45
zlomenina veľkého hrboľa horného konca ramennej kosti bez posunutia 
úlomkov do 35

zlomenina veľkého hrboľa horného konca ramennej kosti s posunutím 
úlomkov do 50

zlomenina hlavice horného konca ramennej kosti - roztrieštená do 70
zlomenina krčku horného konca ramennej kosti bez posunutia úlomkov do 40
zlomenina krčku horného konca ramennej kosti s posunutím úlomkov do 65
zlomenina krčku horného konca ramennej kosti - zaklinená do 50
zlomenina krčku horného konca ramennej kosti - luxačná, operačne  
liečená do 90

zlomenina tela ramennej kosti neúplná do 50
zlomenina tela ramennej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 70

zlomenina tela ramennej kosti úplná s posunutím úlomkov, otvorená alebo 
operovaná do 90

zlomenina ramennej kosti nad kondylom neúplná do 55
zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná s posunutím úlomkov do 70
zlomenina ramennej kosti nad kondylom otvorená alebo operovaná do 90
vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina  
trans-interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez 
posunutia úlomkov

do 70

vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina  
trans-interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti)  
s posunutím úlomkov

do 85

vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina  
trans-interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) 
otvorená alebo operovaná

do 90

zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia  
úlomkov do 45

zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov 
do výšky štrbiny kĺbu do 70

zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov 
do kĺbu do 90

zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti bez posunutia  
úlomkov do 40

zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov 
alebo operovaná do 90

zlomenina háku lakťovej kosti (olekranonu) liečená konzervatívne do 40
zlomenina háku lakťovej kosti (olekranonu) liečená operačne do 50
zlomenina korunového výbežku ľakťovej kosti do 55
zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti do 35
zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená kozervatívne do 55
zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne do 60
zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná s posunutím úlomkov do 70
zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti otvorená alebo operovaná do 60
zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná do 40
zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná s posunutím úlomkov do 80
zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná do 90
epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti do 40
epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti s posunutím úlomkov do 70
zlomenina oboch kostí predlaktia neúplna do 60
zlomenina oboch kostí predlaktia úplna bez posunutia úlomkov do 70
zlomenina oboch kostí predlaktia úplna s posunutím úlomkov do 90
zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná do 80
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzarvatívne do 80
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená oparačne do 90
zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná do 40
zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná s posunutím úlomkov do 80
zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná do 90
epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti do 40
zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov do 70
zlomenina člnkovitej kosti neúplná do 60
zlomenina člnkovitej kosti úplná do 80
zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou do 100
zlomenina inej zápästnej kosti úplná do 55
zlomenina niekoľkých zápästných kostí do 60
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /Bennettova/ liečená  
konzervatívne do 60

Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /Bennettova/ liečená  
operačne do 60

zlomenina jednej kosti záprstnej neúplná do 20
zlomenina jednej záprstnej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 35
zlomenina jednej záprstnej kosti úplná s posunutím úlomkov do 40
zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná do 60
zlomenina viacerých záprstných kostí otvorená alebo operovaná do 60
zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov do 50
zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov do 60
zlomenina distálneho článku, nechtového výbežku, jedného prsta neúplná 
alebo úplná bez posunutia úlomkov do 20

zlomenina jedného článku jedného prstu úplná bez posunutia úlomkov do 40 
zlomenina jedného článku jedného prstu s posunutím úlomkov do 50
zlomenina jedného článku jedného prstu otvorená alebo operovaná do 50
zlomeniny viacerých článkov jedného prstu s posunutím alebo bez  
posunutia úlomkov, úplná alebo neúplná do 50

zlomeniny viacerých článkov jedného prstu, operované alebo otvorené do 60
zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné bez 
posunutia úlomkov do 50

zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov do 60
zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorená alebo  
operovaná do 60

vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne do 30
vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou hrudnou liečené  
konzervatívne do 30



vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne do 60
vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne do 65
vytknutie ramennej kosti liečenej repozíciou lekárom konzervatívne do 50
vytknutie ramennej kosti liečené operačne do 60
vytknutie lakťa liečené repozíciou lekárom konzervatívne do 50
vytknutie lakťa liečené operačne do 65
vytknutie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou 
lekárom konzervatívne do 60

vytknutie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou 
lekárom operatívne do 70

vytknutie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou lekárom do 35
vytknutie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou lekárom do 40
vytknutie článkov jedného prsta liečené repozíciou lekárom do 20
vytknutie článkov niekoľkých prstov liečené repozíciou lekárom do 30
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou  
a hrudnou kosťou, ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov do 20

Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ťažšieho  
stupňa do 20

natrhnutie nadhrebeňového svalu do 50
Pretrhnutie nadhrabeňového svalu liečené kozervatívne alebo operačne - 
úplné do 70

natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne do 35
odtrhnutie dorzálnej aponeurózy do 50
Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného 
liečené konzervatívne do 45

Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného 
liečené operačne do 50

Prerušenie jednej alebo viacerých šliach ohýbačov alebo naťahovačov  
prsta a ruky v zápästí - úplné do 70

Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke  
jedného prsta - neúplné do 20

Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na ruke jedného prsta - 
úplné do 60

Prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke jedného prsta - úplné do 50
Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke 
niekoľkých prstov - neúplné do 50

Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov 
- úplné do 60

Prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov - 
úplné do 50

Úrazy dolnej končatiny
exartikulácia bedrového kĺbu / oboch kĺbov alebo amputácia stehna / 
oboch stehien do 365

amtutácia predkolenia do 180
amputácia oboch predkolení do 170
amputácia nohy do 180
amputácia oboch nôh do 250
amputácia palca nohy alebo inej časti do 55
amputácia prstov nohy mimo palca alebo ich častí do 30
zlomenina stehnovej kosti neúplná do 110
zlomenina stehnovej kosti úplná bez posunutia úlomkov do 120
zlomenina stehnovej kosti úplná s posunutím úlomkov liečená  
konzervatívne alebo operačne do 180

zlomenina stehnovej kosti otvorená do 180
zlomenina veľkého chochola do 60
zlomenina malého chochola do 45
Pertrochanterická zlomenina neúplná alebo úplná bez posunutia do 110
Petrochanterická zlomenina úplná s posunutím liečená konzervatívne  
alebo operačne do 120

subtrochanterická zlomenina neúplná do 120
subtrochanterická zlomenina úplná bez posunutia alebo s posunutím 
úlomkov liečená konzervatívne do 150

subtrochanterická zlomenina úplná s posunutím úlomkov liečená  
operačne do 120

subtrochanterická zlomenina otvorená do 180
zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená do 90
zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne  do 170
zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne do 100
zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavice alebo 
liečená endoprotézou do 125

traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s malým posunutím 
úlomkov do 100

traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s výrazným posunutím 
úlomkov do 120

traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti s nekrózou do 180
zlomenina stehnovej kosti nad kodylom úplná s posunutím alebo bez  
posunutia úlomkov liečená konzervatívne do 170

zlomenina stehnovej kosti nad kodylom otvorená alebo liečená operačne do 185
traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím 
úlomkov do 180

odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne do 85
odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené operačne do 100
zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna (zlomenina kondylu alebo  
interkondylická) bez posunutia úlomkov do 140

zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna s posunutím liečená  
konzervatívne do 180

zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna s posunutím liečená operačne do 180
zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov do 70
zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne do 90
zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne do 100
vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedného alebo oboch  
kondylov bez posunutia úlomkov do 110

vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedného alebo oboch  
kondylov s posunutím úlomkov do 100

vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jedného alebo oboch  
kondylov s posunutím úlomkov a epifyzeolýza do 120

zlomenina medzihrbolovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne do 90
zlomenina mezdihrbolovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne do 90
odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne alebo operačne do 65
zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia neúplná, úplná bez  
posunutia úlomkov do 110

zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  úplná s posunutím  
úlomkov do 150

zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  otvorená alebo  
operovaná do 180

zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná do 20
zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná do 50
zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov do 60
zlomenina vonkajšieho členka neúplná do 40
zlomenina vonkajšieho členka úplná bez posunutia úlomkov do 55
zlomenina vonkajšieho členka úplná s posunutím úlomkov do 70
zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená do 85
zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti liečená  
konzervatívne do 100

zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti liečená  
operačne do 120

zlomenina vnútorného členka bez posunutia úlomkov neúplná, úplná do 60 
zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím úlomkov liečená  
konzervatívne do 85

zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím úlomkov otvorená alebo 
liečená operačne do 100

zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená  
konzervatívne do 110

zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená  
operačne do 120

zlomenina oboch členkov neúplná do 70
zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia úlomkov do 85
zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlomkov liečená  
konzervatívne alebo operačne do 110

zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená  
konzervatívne alebo operačne do 115

zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s odlomením jednej hrany 
píšťaly bez posunutia úlomkov do 95

zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s odlomením jednej hrany 
píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne do 125

zlomenina jedného členka alebo oboch členkov s odlomením jednej hrany 
píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne do 100

trimalleolárna zlomenina bez posunutia úlomkov do 100
trimalleolárna zlomenina s posunutím úlomkov liečená konzervatívne  
alebo operačne do 120

odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné - extraartikulárne do 55
odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné bez posunutia úlomkov -  
intraartikulárne do 70

odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím úlomkov liečená  
konzervatívne alebo operačne - intraartikulárne do 85

supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou členkovej kosti  
vonkajšia, príp. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne 
alebo operačne 

do 140

supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou členkovej kosti  
vonkajšia, príp. so zlomeninou vnútorného členka s odlomením zadnej  
hrany píšťaly liečená konzervatívne alebo operačne 

do 160

roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (zlomenina 
dolného pilonu) do 180

zlomenina pätovej kosti bez posunutia tela pätovej kosti do 60
zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) do 90
zlomenina pätovej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) do 180
zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov do 90
zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov do 120
zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou do 140
zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov do 85
zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov do 70
zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou do 150
zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia, s posunutím úlomkov do 70
zlomenina viacerých klinových kostí bez posunutia do 70
zlomenina viacerých klinových kostí s posunutím do 90
odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky do 70
zlomenina prepriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka bez posunutia do 50
zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka otvorená 
alebo operovaná do 70



zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta než palca alebo  
malíčka s posunutím, bez posunutia do 40

zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých prstov s posunutím 
alebo bez posunutia do 50

zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých prstov otvorená alebo 
operovaná do 70

zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov do 35
zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná do 60
zlomenina nechtového výbežku palca roztrieštená do 35
zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo  
operovaná do 35

zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného  
prsta do 30

zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka s posunutím do 60
zlomenina zadného výbežku členkovej kosti do 40
zlomenina člnkovitej kosti luxačnej do 120
zlomenina článku palca s posunutím úlomkov do 50
zlomenina jedného článku iného prsta než palca - úplná alebo neúplná do 30
zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 
otvorené alebo operované do 60 

vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov nohy do 15 
vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozíciou lekárom  
konzervatívne do 50

vytknutie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozíciou lekárom operačne do 50
vytknutie jabĺčka liečené repozíciou lekárom konzervatívne do 35
vytknutie jabĺčka liečené operačne do 50
vytknutie členkovej kosti liečené konzervatívne do 60
vytknutie členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne do 70
vytknutie členkovej kosti, kockovitej alevo klinových kostí liečené  
konzervatívne alebo operačne do 65

vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené  
konzervatívne alebo operačne do 40

Podvrtnutie bedrového alebo kolenného  kĺbu do 50
Podvrtnutie členkového kĺbu do 30
Podvrtnutie chopartového kĺbu do 40
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu do 35
Podvrtnutie kĺbov prstov do 15
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne do 50
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne do 85
natrhnutie väzov kolenného kĺbu do 50
Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu do 80
Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho  
postranného väzu kolenného kĺbu do 60

Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov ťažšieho  
stupňa do 20

natrhnutie väčšieho svalu bez operácie do 35
natrhnutie väčšieho svalu s operáciou do 40
Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené  
konzervatívne alebo operačne do 60

natrhnutie, pretrhnutie achillovej šľachy do 70
natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového 
kĺbu do 35

Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového 
kĺbu do 55

Úrazy hlavy
zlomenina spodiny lebečnej do 150
zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov do 50
zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov do 90
zlomenina kosti záhlavnej bez vtlačenia úlomkov do 50
zlomenina kosti záhlavnej s vtlačením úlomkov do 80
zlomenina kosti temennej bez vtlačenia úlomkov do 50
zlomenina kosti temennej s vtlačením úlomkov do 80
zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov do 50
zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov do 80
zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov do 50
zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov do 50
zlomenina okraja očnice do 60
zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky do 15
zlomenina prepážky a nosových kostí s posunom do 20
zlomenina tvárovej kosti (slzná, lícna, podnebná, dolná nosová mušľa,  
čerieslo) do 60

zlomenina sánky a čeľuste bez posunu úlomkov do 50
zlomenina sánky a čeľuste s posunom úlomkov do 80
zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej čeľuste do 36
združené zlomeniny Le Fort I do 80
združené zlomeniny Le Fort II do 110
združené zlomeniny Le Fort III do 180
vytknutie sánkového kĺbu do 15
Podvrtnutie sánkového kĺbu do 15
obojstranné vytknutie sánkového kĺbu do 20
Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu diagnostikované odborným  
lekárom do 15

čiastočná skalpácia hlavy s koženým defektom do 20

Úplná skalpácia hlavy s koženým defektom do 60

Úrazy nervového systémy 
otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) do 110
otras mozgu stredného stupňa (druhého) do 60
otras mozgu ľahkého stupňa s hospitalizáciou, potvrdené neurologickým 
alebo chirurgickým ošetrením do 20

rozdrvenie mozgového tkaniva do 365
krvácanie do mozgu, vnútrolebečné a do chrbticového kanála do 365
Pomliaždenie mozgu do 180
rozdrvenie miechy do 180
krvácanie do miechy do 180
Pomliaždenie miechy do 180
Prerušenie periférneho nervu do 120
Poranenie periférneho nervu s porušením vodivých vlákien do 60
Pomliaždenie periférného nervu s krátkodobou obrnou do 35

Úrazy oka
chirurgicky ošetrená tržná a rezná rana viečka do 15
tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty do 20
zápal slzného vačku preukázateľne po zranení liečenom operačne do 35
rana spojovky chirurgicky ošetrená do 15
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním (bez  
poranenia bielka) do 15

Poleptanie alebo popálenie očnej spojovky III. stupňa do 45 
Povrchová odrenina alebo hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez 
komplikácií do 20

hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým zákalom  
poúrazovým alebo vnútroočným zápalom do 50

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne, bez  
komplikácii do 35

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne,  
komplikovaná so šedým zákalom do 50

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne,  
komplikovaná s vnútroočným zápalom alebo vnútroočným cudzím  
telesom nemagnetickým

do 70

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne, bez  
komplikácií do 50

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne, kompliko-
vaná poúrazovým šedým zákalom alebo vnútroočným cudzím telesom  
nemagnetickým

do 70

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne, kompli-
kovaná vnútroočným zápalom alebo vnútroočným cudzím telesom  
nemagnetickým

do 80

rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne, komplikovaná 
prolapsom dúhovky alebo vklinením dúhovky do 85

Poleptanie alebo popálenie rohovkového epitelu do 15 
Poleptanie alebo popálenie rohovkového parenchýmu do 170
Poúrazový rohovkový vred do 60
rana prenikajúca do očnice bez komplikácií do 20
rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom  
nemagnetickým v očnici do 70

rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom magnetickým 
v očnici do 40

Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií do 45 
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované  
druhotným zvýšením vnútorného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 80

Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií do 40
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované so zápalom  
dúhovky alebo poúrazovým šedým zákalom do 70

čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií do 35
vykĺbenie šošovky bez komplikácií do 80
vykĺbenie a čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované druhotným  
zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie do 80

krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií do 110
krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením  
vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie do 120

otras sietnice do 15
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy do 100
zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s podkožným emfyzémom do 120
zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty liečená operačne do 40
zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty liečené konzervatívne do 20
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka po úraze do 50
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou do 70

Úrazy ucha
otras labyrintu do 30
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej  
infekcie do 15

rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou do 20
Pomliaždenie ušnice s následným krvným výronom do 15

Úrazy zubov
strata alebo nevyhnutná extrakcia siedmich a viacerých zubov v dôsledku 
vonkajšieho násilia (nie zhryzom) do 45 



nevyhnutná extrakcia alebo strata jedného až šiestich zubov v dôsledku 
pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom) do 40

Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného a viacerých zubov  
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou do 30

zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov a s nutnou fixačnou 
dlahou do 40

Úrazy krku 
Prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka, poleptanie pažeráka do 90
Poranenie hrtanu alebo priedušnice s perforáciou do 110
zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky do 80
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu alebo nadýchania sa dráždivých 
pár do 15

Úrazy hrudníka
roztrhnutie pľúc do 80
roztrhnutie bránice do 85
klinicky preukázané poškodenie srdca úrazom do 180
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový do 100
Poúrazový pneumotorax zavretý do 85
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne do 100
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne do 60
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém do 95
duplex zlomenina hrudnej kosti do 100
zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov do 35
zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov do 60
dvojitá zlomenina viac ako piatich rebier do 95
dvojitá zlomenina dvoch až štyroch rebier do 60
zlomenina jedného rebra až šiestich rebier - klinicky preukázaná do 40
Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa do 15

Úrazy brucha
roztrhnutie pečene do 90
roztrhnutie sleziny do 85
roztrhnutie pankreasu do 110
Úrazové prederavenie žalúdka do 40
Úrazové prederavenie dvanástorníka do 40
roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou do 55
roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie do 60
roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie do 55
roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou do 55
roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva do 50
roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie čreva do 50
rana prenikajúca do dutiny brušnej do 35
Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa do 15

Úrazy urogenitálneho ústrojenstva
roztrhnutie močového mechúra do 60
roztrhnutie močovej trubice do 60
rozdrvenie alebo roztrhnutie obličky s nutnou operáciou do 85
Pomliaždenie obličky s haematúriou do 35
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa s poúrazovým  
zápalom semenníka a nadsemenníka do 60

Pomliaždenie  penisu, semenníkov a mieška ťažkého stupňa do 35

iné poranenia
chirurgicky ošetrená rana s komplikáciami a sekundárnym hojením alebo 
plošná abrázia mäkkých častí prsta do 20

nekomplikovaná, chirurgicky ošetrená rana (aj strata nechtovej platničky), 
zhojená primárne do 15

cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neodstránené s komplikovanou 
liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba) do 20

cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neodstránené s nekomplikovanou 
liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba) do 15

Uštipnutie jedovatým hadom do 20
celkové účinky žiarenia a chemických jedov – ľahký stupeň, otrava parami 
alebo plynmi do 15

popálenie, poleptanie, omrzliny
Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého stupňa nad 2% povrchu tela  
(okrem postihnutia Uv žiarením) do 15

Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého a druhého stupňa v rozsahu do 
2% povrchu tela (okrem postihnutia Uv žiarením) do 15

Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa nad 2% do 3% povrchu 
tela do 15

Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v rozsahu od 3% do 5% 
povrchu tela do 35

Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v rozsahu od 6% do 20% 
povrchu tela do 50

Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v rozsahu od 21% do 
40% povrchu tela do 80

Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa v rozsahu od 41%  
povrchu tela do 180

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu  do 5 cm2 do 15

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 5 cm2 do 20

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10cm2 do 50

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11 cm2 do 5% povrchu 
tela

do 50

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stup-
ňa (II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% do 10% povrchu 
tela

do 95

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% do 15% povrchu 
tela

do 120

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16% do 20% povrchu 
tela

do 150

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21% do 30% povrchu 
tela

do 150

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31% do 40% povrchu 
tela

do 150

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stupňa 
(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% do 365

Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo druhého hlbokého stup-
ňa(II....b) s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% do 365

traumatický šok, len hospitalizované prípady
traumatický šok, len hospitalizované prípady - ľahký stupeň do 20
traumatický šok, len hospitalizované prípady - stredný stupeň do 35
traumatický šok, len hospitalizované prípady - ťažký stupeň do 50

Následky úrazu po zasiahnutí elektrickým prúdom
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia  ľahké do 15
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia stredné do 35
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia ťažké do 35

celkové účinky úžehu a úpalu
celkové účinky úžehu a úpalu do 15



oceňovacie tabuľky pre trvalé následky 
v dôsledku úrazu a pre trvalé následky 

v dôsledku úrazu s progresiou 400%

percento 
(percentuálny 

rozsah) možné-
ho poistného 

plnenia za trva-
lé následky po 

úraze

Úrazy hlavy a zmyslových orgáNov
Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 3% - 15%
Úplný defekt v lebečnej klenbe v rosahu nad 10 cm2 5% - 25%
subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniech hlavy doku-
mentované ošetrujúcim lekárom 1% - 10%

vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení 
hlavy podľa stupňa 30% - 100%

traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa 1% - 10%
traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa 5% - 15%
traumatické poškodenie trojklaného nervupodľa stupňa poškodenia 3% - 15%
Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit, alebo ošklivosť spre-
vádzané príp. funkčnými poruchami ľahkého a stredného srupňa 1%- 15%

Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce 
súcit alebo ošklivosť ťažkého stupňa 5% - 35%

Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) 
objektívne dokumentovaná 5% - 25%

poškodenie nosa alebo čuchu
strata hrotu nosa 2% - 10%
strata celého nosa bez zúženia 5% - 20%
strata celého nosa so zúžením 7% - 25%
deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti 1% - 10 %
chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení 1% - 10%
Perforácia nosovej priehradky 0,5% - 5%
chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín 1% - 10%
strata čuchu a chuti 5% - 15%

poškodenie očí alebo zraku
za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote 
trvalej zrakovej menejcennosti 5%

strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanli-
vosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne 15%

strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanli-
vosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne. 20%

strata šošovky na jednom (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej nezná-
šanlivosťi kontaknej šošovky 25%

strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nieje zraková 
ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12 15%

traumatická porucha nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov 
podľa stupňa 5% - 25%

Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočne 0,5% - 4%
Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplne 1% - 8 %
Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastoťne 1% - 8 %
Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplne 3% - 15%
chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 0,5% - 5%
chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiavh 2% - 10%
rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa 0,5% - 5%
deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo 
ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od 
poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre každe oko

2%- 5 %

traumatická porucha akomodácie jednostranná 1% - 8%
traumatická porucha akomodácie obojstranná 1% - 5%
Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovatelný, jednostranný 3% - 10%
Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovatelný, objstranný 6% - 15%
Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ 
kryje zrenicu, jednostranná 5% - 20%

Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ 
kryje zrenicu, obojstranná 20% - 60%

chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokazateľnom úraze oka 
(podľa ostrosti zraku) 10% - 25%

poškodenie uší alebo sluchu
strata jednej ušnice 5% - 10%
strata oboch ušníc 10% - 20%
trvalá poúrazová  perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 0,5% - 5%
chronický hnisavý zápal strednoho ucha preukázany ako následok úrazu 3% - 15%
deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 008 a 009
nahluchlosť jednostranná ľahkého a strednoho stupňa 1% - 7%
nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa 3% - 12%
nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa 5% - 20%
nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa 10% - 35%
strata sluchu jedného ucha 15%
strata sluchu oboch uší 40%
Porucha labyrintu jednostranná podľa srupňa 5% - 20%
Porucha labyrintu obojstranná podľa srupňa 20% - 50%

poškodenie chrupu
za stratu jedného zuba 1%
za stratu každého ďalšieho zuba 1%
za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 0,5%
za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočas-
ných (mliečnych) zubov do 5%

za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočastných 
(mliečnych) zubov 0%

poškodenie jazyka
stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáci-
ami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov (067 a 068) 5% - 15%

Úrazy krkU
zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa 5% - 15%
zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa 10% - 30%
zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa 30% - 65%

čiastočná strata hlasu 3% - 20%
strata hlasu (afónia)
sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 5% - 20%
strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30%
stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 50%

Úrazy hrUdNíka, plÚc, srdca a pažeráka
obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky 
overené, ľahkého stupňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti 0,5% - 10%

obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky 
overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti 3% - 20%

obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky 
overené, ťažkého stupňa, s prajavmi dychovej nedostatočnosti 10% - 30%

Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu 
jednostranné 5% - 40%

Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie  a rozsahu 
obojstranné 20% - 80%

Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené 
podľa stupňa porušenia funkcie 20% - 80%

Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou 
Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa 3% - 10%
Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 5% - 20%
Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 20% - 100%

Úrazy brUcha a tráviacich orgáNov
Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu 1% - 20%
Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy 5% - 100%
strata sleziny
sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu  reakcie  v okolí, pokiaľ  sa nedá 
riešiť chirurgicky 20% - 50%

nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná 5% - 20%
nedovieravosť análnych zvieračov úplná 30% - 60%
Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stred-
ného stupňa 3% - 20%

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa 15% - 50%

Úrazy močovích a pohlavNých ÚstroJov 
strata jednej obličky 40%
Poúrazové následky poranenia oličiek a močových ciest vrátane druhotnej 
infekcie ľahkého a stredného stupňa 5% - 20%

Poúrazové následky poranenia oličiek a močových ciest vrátane druhotnej 
infekcie ťažkého stupňa 15% - 50%

Fistula močového mechúra alebo močovej rúry (nemožno súčasne hodno-
tiť podľa 089 a 090) 10% - 50%

chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 10% - 50%
hydrokéla po úraze 0,5% - 5%
strata jedného semeníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch 
semeníkov) do 45 rokov 10%

strata jedného semeníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch se-
meníkov) nad 45 rokov 5%

strata oboch semeníkov aleo strata potencie do 45 rokov 35%
strata oboch semeníkov aleo strata potencie nad 45 rokov 20%
strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov 15% - 40%
strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov 5% - 20%
Poúrazové deformácie ženskách pohlavných ústrojov 15% - 40%

Úrazy chrbtoveJ kosti a miechy
obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého a sredného stupňa 5% - 20%
obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa 10% - 35%
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a kore-
ňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stred-
ného stupňa

10% - 40%

Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a kore-
ňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa 25% - 100%

Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a kore-
ňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami 
preukázanými lekárskym pozorovaním

1% - 15%



Úrazy paNvy
Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti 
a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov 10% - 65%

Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti 
a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov 5% - 50%

Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti 
a funkcie dolných končatín u mužov 5% - 50%

Úrazy horNých koNčatíN
strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kĺbom, vpravo 60%

strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kĺbom, vľavo 50%

Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abduk-
cia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo 35%

Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abduk-
cia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo 30%

Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blíz-
kom(odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 
20o), vpravo

30%

Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blíz-
kom(odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 
20o), vľavo

25%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie 
predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vpravo 0,4% - 5%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie 
predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vľavo 0,2% - 4%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie 
predpažením do 135o), vpravo 1% - 10%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie 
predpažením do 135o), vľavo 1% - 8%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie  
do 90o), vpravo 3% - 18%

obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie  
do 90o),vľavo 2% - 15%

Pakĺb ramennej kosti, vpravo 40%
Pakĺb ramennej kosti, vľavo 35%
chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po 
operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšet-
renia aktývny, vpravo

30%

chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po 
operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšet-
renia aktývny, vľavo

25%

nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy  
funkcie, vpravo 3%

nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy  
funkcie, vľavo 2%

nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy 
funkcie remenného kĺbu, vpravo 6%

nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy 
funkcie remenného kĺbu, vľavo 5%

trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporuše-
nej funkcii ramenného a ľakťového kĺbu, vpravo 3%

trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporuše-
nej funkcii ramenného a ľakťového kĺbu, vľavo 2%

poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie 
alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo 30%

Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie 
alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo 25%

Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveni-
ach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vpravo 20%

Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveni-
ach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vľavo 15%

obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného 
stupňa, vpravo 2% - 12%

obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného 
stupňa, vľavo 1% - 10%

obmedzenia pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo 4% - 18%
obmedzenia pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo 3% - 16%
Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo 
odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach 
jemu blízkych (v maximálnéj pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení 
privrátení), vpravo

20%

Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo 
odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach 
jemu blízkych (v maximálnéj pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení 
privrátení), vľavo

15%

Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné po-
stavenie alebo ľahká pronácia), vpravo 1% - 15%

Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné po-
stavenie alebo ľahká pronácia), vľavo 1% - 10%

obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného  
stupňa, vpravo 0,5% - 10%

obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného  
stupňa, vľavo 0,3% - 8%

obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého  stupňa, vpravo 2% - 15%

obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého  stupňa, vľavo 1% - 12%
Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo 40%
Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo 35%
Pakĺb vretennej kosti, vpravo 25%
Pakĺb vretennej kosti, vľavo 20%
Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 15%
Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 10%
chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneni-
ach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu,  
v čase hodnotenia aktivny, vpravo

25%

chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneni-
ach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu,  
v čase hodnotenia aktivny, vľavo

20%

kývavý lakťový kĺb, vpravo 5% - 30%
kývavý lakťový kĺb, vľavo 3% - 25%
strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55%
strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45%

strata alebo poškodenie ruky
strata ruky v zápästí, vpravo 50%
strata ruky v zápästí, vľavo 45%
strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vpravo 50%
strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vľavo 45%
strata prstov ruky okrem palca, vpravo 40%
strata prstov ruky okrem palca, vľavo 35%
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach 
jemu blýzkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo 30%

Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach 
jemu blýzkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 25%

Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20o  
až 40o), vpravo 5% - 20%

Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20o  
až 40o), vľavo 3% - 17%

Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo
Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo
obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo 1% - 12%
obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo 1% - 10%
obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo 3% - 18%
obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo 2% - 15%

poškodenie palca
strata koncového článku palca, vpravo 9%
strata koncového článku palca, vľavo 7%
strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25%
strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 20%
strata oboch článkou palca, vpravo 18%
strata oboch článkou palca, vľavo 15%
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(krajné ohnutie ), vpravo 8%

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení 
(krajné ohnutie ), vľavo 6%

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palcas v nepriaznivom postavení  
v o vystretí (v hyperextenzii), vpravo 7%

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palcas v nepriaznivom postavení  
v o vystretí (v hyperextenzii), vľavo 6%

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľah-
ké poohnutie), vpravo 0,4% - 6%

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľah-
ké poohnutie), vľavo 0,3% - 5%

Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 1% - 6%
Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 0,6% - 5%
Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v nepriaznivom posta-
vení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo 9%

Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v nepriaznivom posta-
vení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo 7%

Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení 
(ľahká opozícia), vpravo 1% - 6%

Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení 
(ľahká opozícia), vľavo 0,6% - 5%

trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sub-
luxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo 3%

trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sub-
luxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo 2%

Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo 20%
Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo 18%
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlán-
kového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo 0,3% - 4%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlán-
kového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo 0,2% - 3%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlán-
kového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo 0,5% - 6%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlán-
kového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo 0,4% - 5%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základné-
ho kĺbu ľahkého stupňa, vpravo 0,2% - 4%



Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základné-
ho kĺbu ľahkého stupňa, vľavo 0,1% - 3%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základné-
ho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo 1% - 6%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základné-
ho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo 0,6% - 5%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa 
karpálnehokĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo 1% - 6%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa 
karpálnehokĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo 0,6% - 5%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa 
karpálnehokĺbu ťažkého stupňa, vpravo 1,5% - 9%

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa 
karpálnehokĺbu ťažkého stupňa, vľavo 1% - 7%

poškodenie  ukazováka
strata koncového článku ukazováka, vpravo 4%
strata koncového článku ukazováka, vľavo 3%
strata dvoch článkou ukazováka, vpravo 8%
strata dvoch článkou ukazováka, vľavo 6%
strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12%
strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10%
strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15%
strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 12%
Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom 
vystretí, vpravo 10%

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 8%
Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 12%
Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 10%
Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 0,2% - 4%

Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 0,1% - 3%

Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 0,5% - 8%

Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 0,4% - 6%

Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú viac než 4 cm, vpravo 1% - 10%

Porucha uchopovacej funkcie ukozováka, do úplného zovretia do dlane 
chýbajú viac než 4 cm, vľavo 0,8% - 8%

nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazo-
váka pri neporušenej uchopovacej funkcií, vpravo 2%

nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazo-
váka pri neporušenej uchopovacej funkcií, vľavo 1%

nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou ab-
dukcie, vpravo 3%

nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou ab-
dukcie, vľavo 2%

poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka
strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9%
strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 7%
strata všetkých troch článkou prsta alebo dvoch článkov s meravosťou zá-
kladného kĺbu, vpravo 9%

strata všetkých troch článkou prsta alebo dvoch článkov s meravosťou zá-
kladného kĺbu, vľavo 7%

strata dvoch článkov prsta, vpravo 5%
strata dvoch článkov prsta, vľavo 4%
strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3%
strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2%
Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom 
vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), 
vpravo

8%

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom 
vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), 
vľavo

6%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
1 až 2 cm, vpravo 0,1% - 2%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
1 až 2 cm, vľavo 0,1% - 1%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
3 až 4 cm, vpravo 0,3% - 5%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
3 až 4 cm, vľavo 0,2% - 4%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
viac než 4 cm, vpravo 0,8% - 6%

Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 
viac než 4 cm, vľavo 0,6% - 5%

nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri nepo-
rušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 2%

nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri nepo-
rušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 1%

nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, 
vpravo 2%

nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, 
vľavo 1%

traumatické poškodenia nervov hornej končatiny
Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo 10% - 60%
Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo 8% - 50%
Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo 5% - 30%
Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo 4% - 25%
Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo 5% - 40%
Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo 3% - 30%
Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo 5% - 25%
Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo 4% - 20%
Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez mororického 
deficitu obojstranne 1% - 10%

Poruhca nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo 2% - 15%
Poruhca nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo 1% - 10%
Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo 5% - 40%
Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo 3% - 30%
Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitívnej časti, obojstranne 0,5% - 10%
traumatická porucha stredovjého nervu, vpravo (nervus medianus) 5% - 25%
traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus) 4% - 20%
Porucha nervus musculocu taneus, vpravo 3% - 20%
Porucha nervus musculocu taneus, vľavo 2% - 15%
Porucha nervus musculocu taneus len senzitívnej časti, obojstranne 0,5% - 7%
Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vpravo 12% - 40%
Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vľavo 10% - 30%
Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vpravo 5% - 25%
Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vľavo 4% - 20%
Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervi radialis, obojstranne 0,5% - 7%

Úrazy dolNých koNčatíN
strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bed-
rovým a kolenným kĺbom 50%

Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40%
háhrada hlavice a krčku stehovej kosti endoprotézou (okrem pohyblivosti 
kĺbu), spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny 15%

aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených 
zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie ná-
sledkov úrazu, dokumentované rtg.

25%

skrátenie dolnej končatiny od 2 do 4 cm 5%
skrátenie dolnej končatiny do 6 cm 2% - 12%
skrátenie jednej dolnej končatiny kad 6 cm 5% - 20%
Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné 
pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia  
týmto blízke)

40%

Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie 
a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) 5% -30%

obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa 3% - 15%
obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa 5% - 25%

poškodenie kolena
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo 
ohnutie nad uhol 20o) 10% - 30%

Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30o) 15% - 40%
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení 5% - 25%
obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa 3% - 15%
obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa 5% - 25%
kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopredický podporný prístroj, 
preukazateľné i v zdravotnej dokumentácii 3% - 20%

kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za 
ktorý sa nepovažuje nákolenica 5% - 30%

trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom roz-
sahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). ak sa 
hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto dg. hodnotiť.

5%

trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom roz-
sahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). ak sa 
hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto dg. hodnotiť.

10%

poškodenie predkolenia
strasta dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 45%
strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50%
Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 45%
aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených 
zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie násled-
kov úrazu, dokumentované rtg.

20%

poškodenie v oblasti členkového kĺbu
strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40%
strata chodidla v chopartovom kĺbe s artrodézou členka 30%
strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25%
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia 
alebo väčšie stupne plantárnej flexie) 6% - 30%

Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postasvení, alebo  
jemu blízkom 5% - 25%

obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa 2% - 12%
obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa 5% - 20%
Úplná strata pronácie a supinácie nohy



obmedzenie pronácie a supinácie nohy 2% - 12%
kývavosť členkového kĺbu 2% - 12%
Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové 
deformity v oblasti členka a nohy 5% - 25%

aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlav-
ku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zá-
krokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg.

3% - 15%

poškodenie v oblasti nohy
strata všetkých prstov nohy 18%
strata oboch článkov palca nohy 10%
strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 15%
strata koncového článku palca nohy 3%
strata iného prsta nohy, za každý prst 2%
strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10%
Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3%
Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 5%
Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 8%
obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 0,2% - 3%
obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 0,5% - 5%
Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst
Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine 1% - 10%
Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách 2% - 20%
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu 
pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme 0,2% - 5%

Poúrazové  atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu 
pohybov v kĺbe, na stehne nad 1 cm v objeme 0,1% - 3%

Porucha (lézie) nervus glutei sup. a interior 3% - 15%
Porucha nervus obtura torius 3% - 15%
senzitívna lézia nervus obturatorius 1% - 7%
Poúrazová porucha nervus femorális 5% - 30%
senzitívna lézia stehenného nervu 1% - 10%
Poúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací nerv) 10% - 40%
senzitívna lézia nervus ischiadicus 3% - 15%
nervus tibialis úplná porucha 10% - 30%
nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy 0,5% - 5%
senzitívna porucha nervus tibialis 0,3% - 5%
Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých 
inervovaných svalov 10% - 30%

Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu 4% - 20%
Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti) 1% - 10%

rôzNe
rozsiahle plošné jazvy od 1% do 15% telesného povrchu, okrem tvere 0,5% - 10%
rozsiahle plošné jazvy nad 15% telesného povrchu 10% - 40%
zvlášť zohyzďujúce jazvy na exponovaných častiach tela  pokiaľ nadosahu-
jú 1% telesného povrchu 0,1% - 3%



oceňovacie tabuľky
pre chirurgické zákroky v dôsledku choroby

drUh zákrokU
"percento 

plnenia  
z ps"

poistné  
plnenie pri  
ps 20 000 €

brucho
Laparotómia - exploratívna pri negatívnom alebo 
inoperabilnom náleze 10 2 000

odstránenie slepého čreva 5 1 000
drenáž vnútrobrušného abscesu 7,5 1 500
hernia: ingvinálna, pupočná femorálna,hydrokela, varikokela, tes-
tikulárna hernia, hernia v linea alba, pooperačná hernia 5 1 000

odstránenie źalúdka (čiastočné ), vagotómia, pyloroplastika (dva-
nástorníkový vred) 20 4 000

Šitie perforovaného žalúdočného vredu 10 2 000
odstránenie tenkého čreva - čiastočné - pre zápalové zmeny 10 2 000
odstránenie benígneho nádoru v brušnej dutine 15 3 000
Perineo - abdominálne odstránenie konečníka 40 8 000
Proptóza konečníka (brušným prístupom) 15 3 000
trhliny v oblasti konečníka 2 400
odstránenie hemoroidov 2 400
absces pečene 20 4 000
odstránenie žlčníka 10 2 000
odstránenie sleziny 20 4 000
odstránenie črevného polypu/polypov 5 1 000
kolostómia, ileostómia, cystostómia 30 6 000
enteroanastomóza 15 3 000
odstránenie hrubého čreva, čiastočné alebo úplné 10 - 40 2 000 - 8 000
sfinkteroplastika alebo biliodigestívna anastomóza 15 3 000

hrudná chirurgia
torakoplasika 20 4 000
klinovitá resekcia pľúcneho laloka 25 5 000
operácia pažeráka 10 - 40 2 000 - 8 000
drenáž hrudníka 3 600
Punkcia hrudníka 1 200
Pleurodéza 10 2 000
Pneumotorax s torakotómiou 10 2 000
exploratívna torakotómia 10 2 000
zavedenie bronchiálneho alebo tracheálneho stentu 5 1 000

gynekológia
odstránenie maternice s vječníkmi a vajcovodmi 20 4 000
odstránenie maternice 15 3 000
odstránenie vajcovodu 10 2 000
odstránenie vaječníka 10 2 000
odstránenie fibromyómu enukleáciou 5 1 000
odstránenie polypu krčka maternice 1 200
laser. vaporizácia krčka maternice, marsupializácia alebo odstrá-
nenie Bartholinyho žľazy 3 600

konizácia krčka maternice 3 600
Predozadná kolporafia 10 2 000
salpingoplastika (hydrosalpine) 5 1 000
klinovitá resekcia ovária 5 1 000
terapeutická laparoskopia 10 2 000
hysteroskopia 2 400

všeobecná chirurgia
Plastika necht.lôžka  pri zarastajúcom nechte 0,5 100
Incízia abscesu v lokálnej anestézii 0,5 100
odstránenie štítnej žľazy 5 1 000

prsníky
radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpažia (jedno ale-
bo obojstranne) 25 5 000

Jednoduchá amputácia prsníka (jedno alebo obojstranne) 15 3 000
čiastočné odstránenie prsníka 7,5 1 500
odstránenie nádoru alebo cysty prsníka pri benignom ochorení 3 600

lymfatické uzliny
odstránenie podpazušných, slabinových 3 600

ortopedická chirurgia
artrotómia vrátane odstránenia voľného telesa 5 1 000
odstránenie gangliómu 0,5 100
odstránenie exostózy 1 200
operácia karpálneho tunela 1 200
amputácia prsta (ktoréhokoľvek) 3 600
amputácia metakarpu, metatarzu 5 1 000
amputácia na úrovni zápästia, tarzu a vyššie 10 - 30 2 000 - 6 000

Uvoľnenie šlachového puzdra(napr. "lúpavý" prst, stenotizujúca 
tenosynovitída dequervain 1 200

operácia za účelom napravenia vybočeného palca na nohe alebo 
deformít prstov alebo poklesnutia metatarzu 2 400

Šitie prerušených šliach alebo nervov 3 600
atroskopická operácia kolena alebo ramena 5 1 000
ruptúra achilovej šlachy s následnou suturou 5 1 000
totálna endoprotéza bedrového, kolenného kĺbu, totálna artro-
plastika ramenného kĺbu 5 - 30 1 000 - 6 000

operačná liečba chrbtice a platničky, spondylodéza 5 - 25 1 000 - 5 000

Urogenitálna chirurgia
odstránenie obličky 15 3 000
odstránenie benígnych nádorov alebo kameňov z obličiek, močo-
vodu, močového mechúra 0

a) operačne 3 - 15 600 - 3 000
b) endoskopicky 5 1 000
odstránenie prostaty 10 2 000
transuretrálna prostatektómia 5 1 000
operácia močovej rúry 5 1 000
Plastická operácia močovodu, obličiek 2 -10 400 - 2 000
Litotripsia obličkových kameňov alebo kameňov v močovode 5 1 000
cirkumcízia 1 200
hernia:hydrokéla, varikokéla 3 600
Inzercia "Pig tail" katétra 2 400
Podviazanie semenovodov - vazektómia 1 200
odstránenie výdute močového mechúra 5 1 000
čiastočné odstránenie močovodu s anastomózou 10 2 000

laryngológia
odstránenie uzdičky jazyka 0,5 100
operácia benígneho nádoru v ústach 5 1 000
odstránenie príušnej žľazy 5 1 000
Benígny nádor príušnej žľazy 10 2 000
odstránenie bronchiálnej cysty, fistuly 10 2 000
odstránenie tyreoglosálnej cysty, fistuly 10 2 000
operácia stredného ucha 5 1 000
odstránenie krčných mandlí a nosných mandlí 1 200
operácia hlasiviek pre benígne afekcie 2 400
odstránenie uvuly 5 1 000
tracheostómia, tracheotómia 10 2 000
odstránenie ventilačnej trubice po tracheotómii 0,5 100
Incízia abscesu alebo hematómu v ústnej dutine 2 400
odstránenie ušného polypu 1 200
Incízia paratonzilárneho abscesu 5 1 000
Paracentéza ušného bubienka 1 200
odstránenie exostózy alebo osteómu z vonkajšieho zvukovodu 5 1 000
neurektómia vestibulárneho nervu 20 4 000
stapedektómia 5 1 000
Myringoplastika 3 600
Labirintektómia 5 1 000
transantrálna etmoidektómia 3 600
trepanácia antra 3 600

Neurochirurgia
vnútrolebečná aneuryzma 35 7 000
operácia mozgových plien 20 4 000
cievna malformácia v mozgu 5 - 35 1 000 - 7 000
operácia akustického nervu 10 2 000
hemilaminektómia 10 2 000
Benígny nádor miechy 5 - 25 1 000 - 5 000
odstránenie miešnych nervových koreňov 10 2 000
sympatektómia 10 2 000

dermatológia
Biopsia kože 0,5 100
excízia cysty mazovej žľazy - atherom 1 200
odstránenie (elektrokoagulácia) papilómov (niekoľkých) 0,5 100

oftalmológia
Predná vitrektómia 3 600
zadná vitrektómia 5 1 000
odstránenie chalazionu, jačmeňa 0,5 100
operácia katarakty (šedého zákalu) 5 1 000
operácia glaukómu (zeleného zákalu) 5 1 000
odstránenie pterygia 1 200
operácia ektropia, entropia 3 600
operácia odlúpnutej sietnice 5 1 000
odstránenie slznej žľazy 3 600
Iridektómia, iridotómia 5 1 000
dakryocystorinostómia 5 1 000
skleroplastika 5 1 000
vloženie, odstránenie vnútroočnej šošovky 5 1 000



operácia pre povrchové zranenie spojiviek 1 200
tarzálna sutúraBlefarorafia 1 200
kyretáž rohovkového epitelu 0,5 100
ablácia šošovky, paracentéza prednej komory, kapsulotómia se-
kundárnej katarakty 5 1 000

Membranektómia 2 400

plastická chirurgia
viacnásobné šitie šliach a nervov 5 1 000
dekompresia tvárového nervu 10 2 000
Frontofaciálna osteotómia 15 3 000

cievna chirurgia
tePny 0
angioplastika 15 3 000
operácia aneuryzmy brušnej aorty, iliakálnej artérie, 
femorálnej artérie 5 - 30 1 000 - 6 000

operácia brušnej aorty 5 - 30 1 000 - 6 000
koronárografia 5 1 000
aortokarotidálny bypass alebo aortosubklaviálny bypass 10 - 40 2 000 - 8 000
arteriálna embolektómia, trombektómia 5 1 000
endarterektómia karotídy 20 4 000
žILy 0
odstránenie krčových žíl 0
a) jedna noha 3 600
b) obe nohy 6 1 200
Podviazanie krčových žíl 2 400
sklerotizácia krčových žíl 1 200
žilová trombektómia 5 1 000

ostatné operácie
Laryngoskopia  direktná 0,5 100
Lumbálna punkcia 2 400




