Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej
poistnej zmluvy pre poistenie ERGO New Generation
1. Upozornenie

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.
z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík,
nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný
rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno
a právna forma
poisťovateľa:

Zápis:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:

ERGO Poisťovňa, a. s., právna forma: akciová spoločnosť
(ďalej aj ako „poistiteľ“ alebo „poisťovateľ“)
Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 35 779 012
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
2332/B
0805 777 777
info@ergo.sk
www.ergo.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
Názov poistného produktu:
ERGO New Generation

a) Popis poistenia
Investičné životné poistenie pre prípad úmrtia je poistenie spojené s investičnými fondmi. S týmto investičným životným poistením poistník a poistený nesú investičné riziko spojené s hodnotou podielových jednotiek alokovaných v investičných fondoch. S investovaním do investičných fondov je spojená rôzna miera
investičného rizika, ktorá závisí od zvolenej investičnej stratégie jednotlivých investičných fondov. Poistiteľ
neposkytuje žiadne záruky, hodnota investovaných prostriedkov môže rásť ale aj klesať a nie je zaručená
návratnosť investovanej sumy. Poistiteľ nemá vplyv na vývoj hodnoty podielových jednotiek investovaných
prostriedkov. Doterajší alebo propagovaný výnos investičného fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu.
Pri investovaní do investičných fondov sú budúce hodnoty investovaných prostriedkov a výnosy neisté a ich
hodnota môže dosiahnuť aj nulu.
Hlavným poistením je investičné životné poistenie pre prípad úmrtia dojednané pre hlavného poisteného, ktoré je poistiteľ v zmysle povolenia poistiteľa na výkon poisťovacej činnosti oprávnený vykonávať.
Spolu s hlavným poisteným je možné pre hlavného poisteného a ďalšie poistené osoby dojednať
nasledovné poistenia:
a) poistenie pre prípad úmrtia - poistnou udalosťou je úmrtie poisteného počas poistnej doby.
b) poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou - poistnou udalosťou je úmrtie poisteného
počas poistnej doby.
c) poistenie trvalých následkov úrazu - poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý nastal počas
trvania tohto poistenia a zanechal trvalé telesné poškodenie, pričom telesným poškodením sa rozumie
obmedzenie telesných alebo duševných funkcií, ktoré už nemožno zlepšiť.
d) poistenie trvalých následky úrazu s progresívnym plnením - poistnou udalosťou je úraz poisteného,
ktorý nastal počas trvania tohto poistenia a zanechal trvalé telesné poškodenie, pričom telesným
poškodením sa rozumie obmedzenie telesných alebo duševných funkcií, ktoré už nemožno zlepšiť.
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Popis poistného produktu:

Pre poistenie ERGO New Generation platia ustanovenia návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, Všeobecné
poistné podmienky pre investičné životné poistenie ERGO New Generation (ďalej len „VPP“), Osobitné
poistné podmienky pre pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie trvalých následkov úrazu, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úmrtia následkom úrazu,
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu, Osobitné
poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu, Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zlomeniny kosti, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denného odškodného v dôsledku úrazu
od 7. dňa, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 15. dňa,
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie renty po úraze od 60 %, Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie renty po úraze od 40 %, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie oslobodenia od platenia
bežného poistného pre prípad úmrtia, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie
oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity (ďalej aj ako len „OPP“) a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
b) Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období
Poistná doba je doba hlavného poistenia dojednaná v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie dojednáva,
ohraničená dňom začiatku poistenia a dňom konca poistenia. Začiatok poistenia je deň vzniku poistenia
dohodnutý v poistnej zmluve. Poistenie začína o 00:00 hod. dňa dohodnutého ako začiatok poistenia.
Koniec poistenia je pre hlavné poistenie deň konca poistenia totožný s dňom predchádzajúcim výročnému
dňu v kalendárnom roku, v ktorom uplynie poistná doba.
Pre hlavné poistenie je deň konca poistenia totožný s dňom predchádzajúcim výročnému dňu
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e) poistenie renty po úraze s plnením od 40% invalidity - poistnou udalosťou je právoplatné rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou.
f) poistenie renty po úraze s plnením od 60% invalidity - poistnou udalosťou je právoplatné rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou.
g) poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu - poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v dôsledku
úrazu, ktoré nastane do jedného roka od úrazu.
h) poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu - poistnou udalosťou je poskytnutie lôžkovej starostlivosti v
nemocnici (ďalej aj ako „hospitalizácia“) poistenému v dôsledku úrazu, ak je táto hospitalizácia z
lekáskeho hľadiska nevyhnutná a za predpokladu, že hospitalizácia poisteného trvala minimálne 24
hodín.
i) poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu - poistnou udalosťou je poskytnutie
lôžkovej starostlivosti v nemocnici poistenému v dôsledku úrazu, ak je táto hospitalizácia z lekárskeho
hľadiska nevyhnutná a za predpokladu, že hospitalizácia poisteného trvala minimálne 24 hodín.
j) poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu - poistnou udalosťou je poskytnutie lôžkovej
starostlivosti v nemocnici poistenému v dôsledku úrazu, ak je táto hospitalizácia z lekárskeho hľadiska
nevyhnutná a za predpokladu, že hospitalizácia poisteného trvala hospitalizácia poisteného musí trvať
nepretržite najmenej 14 dní.
k) poistenie zlomeniny kosti - poistnou udalosťou je zlomenina kosti poisteného v dôsledku úrazu, ktorý
nastal počas trvania pripoistenia zlomeniny kosti. U poisteného do dovŕšenia 18. roku veku je poistnou
udalosťou aj úraz s následnou liečbou rastovej štrbiny.
l) poistenie denného odškodné v dôsledku úrazu od 7. dňa - poistnou udalosťou je poškodenie zdravia
poisteného následkom úrazu a ktorého doba nevyhnutného liečenia je minimálne 7 dní.
m) poistenie denného odškodné v dôsledku úrazu od 15. dňa - poistnou udalosťou je poškodenie zdravia
poisteného následkom úrazu a ktorého doba nevyhnutného liečenia je minimálne 15 dní.
n) poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia - poistnou udalosťou je
úmrtie poistníka. Poistnou udalosťou nie je úmrtie poistníka, ku ktorému došlo v príčinnej súvislosti s
ochorením alebo úrazom, ktorým poistník trpel pred vznikom pripoistenia oslobodenia od platenia
bežného poistného pre prípad úmrtia.
o) poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu - poistnou
udalosťou je úmrtie poistníka následkom úrazu. Poistnou udalosťou nie je úmrtie poistníka, ku ktorému
došlo v príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý poistník utrpel pred vznikom pripoistenia oslobodenia od
platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu.
p) poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity - poistnou udalosťou sa
rozumie miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o
viac než 70 % uznaná právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti
poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o viac než 70 % podľa predpisov o
sociálnom poistení.

v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne vek života 75 rokov.
Poistná doba pripoistenia je rovnaká ako poistná doba hlavného poistenia, maximálne však do veku
poisteného uvedeného v tomto návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy alebo príslušných OPP.
- poistenie pre prípad úmrtia – totožná s poistnou dobou hlavného poistenia.
- poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou – poistná doba dohodnutá v poistnej zmluve,
pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP aj vo
výročný deň pripoistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov.
- poistenie trvalých následkov úrazu – najviac do veku 75 rokov poisteného, pripoistenie zaniká, okrem
prípadov uvedených vo VPP, aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri
poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť
týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
- poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – najviac do veku 75 rokov poisteného,
pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením sa k najbližšiemu výročnému dňu, ktorý
nasleduje po tom, čo poistený dosiahol vek 70 rokov, mení na pripoistenie trvalých následkov úrazu bez
progresívneho plnenia. Pripoistenie zaniká, okrem prípadov uvedených vo VPP, aj výpoveďou poistiteľa a/
alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť
doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
- poistenie renty po úraze s plnením od 40% invalidity – pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených
vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred uplynutím
poistného obdobia, výročným dňom v roku, v ktorom poistený dovŕšil vek 65 rokov, vznikom poistnej
udalosti z pripoistenia renty po úraze od 40 %, dňom priznania starobného alebo predčasného starobného
dôchodku poistenému.
- poistenie renty po úraze s plnením od 60% invalidity – pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených
vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným
poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred uplynutím
poistného obdobia, výročným dňom v roku, v ktorom poistený dovŕšil vek 65 rokov, vznikom poistnej
udalosti z pripoistenia renty po úraze od 60 %, dňom priznania starobného alebo predčasného starobného
dôchodku poistenému.

- poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu – najviac do veku 75 rokov poisteného, Pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka
ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej
zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
- poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu – najviac do veku 75 rokov poisteného,
pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu
poistného obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej
strane aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
- poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu – najviac do veku 75 rokov poisteného, pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane
aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
- poistenie zlomeniny kosti – najviac do veku 75 rokov poisteného, pripoistenie zaniká okrem prípadov
uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s
bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred
uplynutím poistného obdobia.
- poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa – pripoistenie zaniká okrem prípadov
uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s
bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred
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- poistenie úmrtia následkom úrazu – najviac do veku 75 rokov poisteného, pripoistenie zaniká okrem
prípadov uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri
poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť
týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

uplynutím poistného obdobia, vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistený dovŕši
vek 70 rokov.
- poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 15. dňa – pripoistenie zaniká okrem prípadov
uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s
bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred
uplynutím poistného obdobia, vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistený dovŕši
vek 70 rokov.
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia – pripoistenie zaniká okrem
prípadov uvedených vo VPP aj vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistený dovŕši
vek 65 rokov, vznikom poistnej udalosti, zmenou osoby poistníka, vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje
po dni, v ktorom hlavný poistený dovŕšil 25 rokov veku.
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu – pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka ku koncu poistného
obdobia pri poistení s bežným poistným; písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane
aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v
ktorom poistník dovŕši vek 65 rokov, dňom vzniku poistnej udalosti, zmenou osoby poistníka, vo výročný
deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom hlavný poistený dovŕšil 25 rokov veku.
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity – pripoistenie zaniká okrem
prípadov uvedených vo VPP aj vo výročný deň poistenia, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poistník dovŕši
vek 65 rokov, zmenou osoby poistníka, smrťou poistníka, dňom vzniku poistnej udalosti, dňom, kedy bol
poistníkovi priznaný nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok.
Poistenie končí najneskôr o 24:00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia, ak nedôjde k zániku
poistenia alebo jednotlivých pripoistení z iných dôvodov uvedených v poistnej zmluve, VPP, jednotlivých
OPP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Doba platenia poistného je doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistiteľovi bežné poistné. Doba
platenia poistného je zhodná s poistnou dobou.
Poistné obdobie je časový úsek poistnej doby dohodnutý v poistnej zmluve vymedzujúci obdobie, za ktoré
je poistník povinný platiť bežné poistné (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné).

Hlavné poistenie:
- poistenie pre prípad úmrtia – riziko smrti hlavného poisteného
Voliteľné poistenia
- poistenie pre prípad úmrtia – riziko smrti poisteného
- poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou – riziko smrti poisteného
- poistenie trvalých následkov úrazu – úrazové pripoistenie, riziko trvalých následkov úrazu poisteného
- poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – úrazové pripoistenie, riziko trvalých
následkov úrazu poisteného
- poistenie renty po úraze s plnením od 40% invalidity – úrazové pripoistenie, riziko priznania invalidného
dôchodku poistníkovi v dôsledku jeho invalidity (Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
poistníka, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnosti vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť
o viac ako štyridsať percent v porovnaní so zdravým človekom.), a to právoplatným rozhodnutím Sociálnej
poisťovne podľa predpisov o sociálnom poistení
- poistenie renty po úraze s plnením od 60% invalidity – úrazové pripoistenie, – riziko priznania
invalidného dôchodku poistníkovi v dôsledku jeho invalidity (Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav poistníka, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnosti vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú
činnosť o viac ako šesťdesiat percent v porovnaní so zdravým človekom.), a to právoplatným rozhodnutím
Sociálnej poisťovne podľa predpisov o sociálnom poistení
- poistenie úmrtia následkom úrazu – úrazové pripoistenie, riziko smrti poisteného následkom úrazu
- poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu – úrazové pripoistenie, riziko hospitalizácie poisteného
následkom úrazu
- poistenie rekonvalescencia po hospitalizácii v dôsledku úrazu – úrazové pripoistenie, riziko
hospitalizácie poisteného následkom úrazu
- poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu – úrazové pripoistenie, riziko hospitalizácie
4
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c) Poistné riziká

poisteného následkom úrazu
- poistenie zlomeniny kosti – úrazové pripoistenie, rizikom zlomeniny kosti poisteného následkom úrazu
- poistenie denného odškodné v dôsledku úrazu od 7. dňa – úrazové pripoistenie, riziko doby
nevyhnutného liečenia poisteného následkom úrazu
- poistenie denného odškodné v dôsledku úrazu od 15. dňa – úrazové pripoistenie, riziko doby
nevyhnutného liečenia poisteného následkom úrazu
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia - riziko smrti poisteného
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu – úrazové
pripoistenie, riziko smrti poisteného následkom úrazu
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity – riziko priznania invalidného dôchodku poistníkovi v dôsledku jeho invalidity (Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
poistníka, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnosti vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť
o viac ako sedemdesiat percent v porovnaní so zdravým človekom.), a to právoplatným rozhodnutím
Sociálnej poisťovne podľa predpisov o sociálnom poistení
d) Všeobecná charakteristika poistného plnenia

Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
Hlavné poistenie:
- poistenie pre prípad úmrtia – ak dôjde k poistnej udalosti, ktorou je úmrtie hlavného poisteného počas
poistnej doby, poistiteľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške hodnoty podielových jednotiek
pripísaných na osobnom účte a poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve platnú v čase vzniku poistnej
udalosti pre hlavného poisteného. Hodnotu podielových jednotiek osobného účtu poistiteľ stanovuje ku
dňu úmrtia hlavného poisteného.
Voliteľné poistenia:
- poistenie pre prípad úmrtia – v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistiteľ oprávnenej osobe
poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
- poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou – poistiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti
vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu platnú v čase vzniku poistnej udalosti a pripoistenie úmrtia s
klesajúcou poistnou sumou zanikne.
- poistenie trvalých následkov úrazu – ak sa po uplynutí jedného roka po úraze preukáže, že poistenému
zostanú v dôsledku úrazu trvalé následky, poistiteľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške
5
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1. Poistné plnenie z poistnej zmluvy poskytne poistiteľ poistenému. V prípade úmrtia poisteného, ktorý mal
dojednané poistenie úmrtia, pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, pripoistenie úmrtia
následkom úrazu, resp. v prípade úmrtia poistného počas garantovanej doby výplaty renty pre poistenie
renta po úraze poskytne poistiteľ poistné plnenie oprávnenej osobe určenej v poistnej zmluve v čase
poistnej udalosti. Ak nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve v čase poistnej udalosti určená, poskytne
poistiteľ poistné plnenie osobám podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Poistiteľ poskytne poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť podľa VPP alebo príslušných OPP, boli
splnené všetky podmienky vzniku nároku na výplatu poistného plnenia podľa poistnej zmluvy a VPP alebo
príslušných OPP a nejedná sa o udalosť uvedenú vo vylúčeniach poistného plnenia.
3. Pre určenie výšky poistného plnenia je vždy rozhodujúca výška poistnej sumy dohodnutá v poistnej
zmluve v čase vzniku poistnej udalosti.
4. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie
povinnosti a rozsahu poistiteľa plniť.
5. Poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného možno vinkulovať. Vinkuláciu je možné vykonať len so
súhlasom poisteného a zrušenie vinkulácie je možné vykonať len so súhlasom osoby, v ktorej prospech
bolo poistné plnenie vinkulované.
6. Výplata poistného plnenia bude vykonaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi daň z
príjmu, účinnými v čase výplaty.
7. Výplata poistného plnenia sa realizuje v mene EUR a v prípade, ak je poistné plnenie vyplácané na účet v
banke, tak na účet vedený v banke so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej
banky na území Slovenskej republiky. V prípade žiadosti o výplatu poistného plnenia na účet vedený v
banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej banky mimo územia
Slovenskej republiky je poistiteľ oprávnený si od poistného plnenia odpočítať náklady spojené s výplatou
poistného plnenia na účet vedený v banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo v pobočke
zahraničnej banky mimo územia Slovenskej republiky, pričom poistiteľ je oprávnený takejto žiadosti
nevyhovieť.

zodpovedajúcej toľkým percentám poistnej sumy pre pripoistenie trvalých následkov úrazu, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov podľa “Oceňovacích tabuliek poistiteľa pre trvalé následky
úrazu”, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k OPP. Ak trvalé následky spôsobené poistenému úrazom nie sú v „Oceňovacích tabuľkách poistiteľa pre trvalé následky úrazu“ uvedené, poistiteľ použije pre ocenenie takýchto
trvalých následkov primerane hodnoty pre trvalé následky uvedené v „Oceňovacích tabuľkách poistiteľa
pre trvalé následky úrazu“, ktoré sú k predmetným trvalým následkom svojou povahou najbližšie. Poistná
suma pre pripoistenie trvalých následkov úrazu sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť.
Poistné plnenie za trvalé následky úrazu sa vypláca jednorazovo.

- poistenie renty po úraze s plnením od 40% invalidity – pripoistenie renty po úraze od 40 % sa dojednáva s garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov. Poistná suma pre pripoistenie renty po úraze od 40 % sa
dojednáva ako suma na mesiac. Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť
podľa OPP boli splnené všetky podmienky pre jeho výplatu a miera poklesu v dôsledku úrazu poisteného v
zmysle právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne je minimálne 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou, a to:
a) formou výplaty mesačnej renty vo výške 50 % poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve
pre pripoistenie renty po úraze od 40 %, ak je miera poklesu poisteného v rozsahu 40 % - 59 %, resp.
formou výplaty mesačnej renty vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie renty
po úraze od 40 %, ak je miera poklesu poisteného minimálne 60 %, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Sociálnej poisťovne podľa OPP do úmrtia poisteného a súčasne
b) formou jednorazového plnenia vo výške päťnásobku poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve
pre pripoistenie renty po úraze od 40 % ak je miera poklesu poisteného v rozsahu 40 % až 59 %, resp.
formou jednorazového plnenia vo výške desaťnásobku poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre
pripoistenie renty po úraze od 40 %, ak je miera poklesu poisteného minimálne 60 %.
- poistenie renty po úraze s plnením od 60% invalidity – pripoistenie renty po úraze od 60 % sa
dojednáva s garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov. Poistná suma pre pripoistenie renty po úraze od
60 % sa dojednáva ako suma na mesiac.
Pri pripoistení renty po úraze od 60%, poskytne poistiteľ poistenému, ktorý má toto pripoistenie v poistnej
zmluve dojednané, poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť, boli splnené všetky podmienky pre jeho
výplatu a miera poklesu v dôsledku úrazu poisteného v zmysle právoplatného rozhodnutia Sociálnej
poisťovne je minimálne 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a to:
a) formou výplaty mesačnej renty vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie
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- poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – ak sa po uplynutí jedného roka po úraze
preukáže, že poistenému zostanú v dôsledku úrazu trvalé následky, poistiteľ poskytne poistenému, na
ktorého sa pripoistenie trvalých následkov úrazu
s progresívnym plnením vzťahuje, poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej:
- pri trvalých následkoch do 20% plnenie vo výške zodpovedajúcej toľkým percentám poistnej sumy pre
pripoistenie trvalých následkov úrazu, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov,
- pri trvalých následkoch od 20% do 29,99% poistné plnenie vo výške 50% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 30% do 39,99% poistné plnenie vo výške 75% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 40% do 49,99% poistné plnenie vo výške 100% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 50% do 59,99% poistné plnenie vo výške 150% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 60% do 69,99% poistné plnenie vo výške 200% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 70% do 79,99% poistné plnenie vo výške 300% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pri trvalých následkoch od 80% do 100,00% poistné plnenie vo výške 400% z poistnej sumy
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu.
Rozsah trvalých následkov úrazu určuje poistiteľ podľa “Oceňovacích tabuliek poistiteľa pre trvalé následky
úrazu”, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k OPP. Ak trvalé následky, spôsobené poistenému úrazom, nie sú v
„Oceňovacích tabuľkách poistiteľa pre trvalé následky úrazu“ uvedené, poistiteľ použije pre ocenenie
takýchto trvalých následkov primerane hodnoty pre trvalé následky uvedené v „Oceňovacích tabuľkách
poistiteľa pre trvalé následky úrazu“, ktoré sú k predmetným trvalým následkom svojou povahou najbližšie.
Poistná suma pre pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením sa dojednáva ako suma na
poistnú udalosť. Poistné plnenie za trvalé následky úrazu sa vypláca jednorazovo.

renty po úraze od 60 % odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne podľa OPP do úmrtia
poisteného, a súčasne
b) formou jednorazového plnenia vo výške desaťnásobku poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre
pripoistenie renty po úraze od 60 %.
- poistenie úmrtia následkom úrazu – ak nastane poistná udalosť podľa OPP, vyplatí poistiteľ poistné
plnenie vo výške v poistnej zmluve dojednanej poistnej sumy pre pripoistenie úmrtia následkom úrazu.
Poistná suma pre pripoistenie úmrtia následkom úrazu sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť. V
prípade, ak nastane úraz mimo územia Slovenskej republiky a zároveň následkom tohto úrazu aj úmrtie
mimo územia Slovenskej republiky, výška poistného plnenia sa zvyšuje o 50% poistnej sumy pre
pripoistenie úmrtia následkom úrazu. Zvýšenie poistného plnenia sa neposkytuje, pokiaľ úraz alebo úmrtie
následkom úrazu poisteného nastali v krajine, v ktorej je poistený štátnym občanom, má v tejto krajine
trvalý pobyt alebo krajine, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.
Pre poisteného mladšieho ako 15 rokov sa vypláca poistné plnenie pre prípad úmrtia následkom úrazu vo
výške vynaložených primeraných pohrebných nákladov, maximálne však do výšky poistnej sumy pre
pripoistenie úmrtia následkom úrazu, nie však viac než 2.500 Eur.

- poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu – ak nastala poistná udalosť podľa OPP
vyplatí poistiteľ poistenému jednorazové plnenie z pripoistenia rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu, ktoré sa vypočíta nasledovne:
- od 1. do 10. dňa hospitalizácie - súčin počtu dní hospitalizácie a 100 % poistnej sumy dojednanej pre
pripoistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
- od 11. do 20. dňa hospitalizácie - súčin počtu dní hospitalizácie a 50 % poistnej sumy dojednanej pre
pripoistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
- od 21. do 100. dňa hospitalizácie - súčin počtu dní hospitalizácie a 25 % poistnej sumy dojednanej pre
pripoistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu.
Za deň hospitalizácie sa považuje každý deň hospitalizácie bez ohľadu na počet hodín hospitalizácie v daný
deň, za predpokladu, že celková doba hospitalizácie trvala minimálne 24 hodín. Za deň hospitalizácie sa
nepovažuje deň, počas ktorého sa poistený v nemocnici nezdržiaval. Maximálny počet dní hospitalizácie,
za ktoré sa vypláca poistné plnenie
z pripoistenia rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu, je 100 dní pre jednu poistnú udalosť.
Poistné plnenie sa vypláca len za dni hospitalizácie počas prvých štyroch rokov po úraze a len za
hospitalizáciu, ktorá začala počas trvania pripoistenia rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu.
Za sebou nasledujúce hospitalizácie z toho istého úrazu budú považované za jednu poistnú udalosť, pokiaľ
medzi nimi je obdobie maximálne 12 mesiacov, počas ktorého poistený nebol hospitalizovaný.
- poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu – ak nastane poistná udalosť podľa OPP vyplatí
poistiteľ poistenému jednorazové plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy v poistnej zmluve pre
pripoistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu. Poistná suma pre pripoistenie bolestného za
hospitalizáciu v dôsledku úrazu sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť. Poistné plnenie pre
pripoistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu poistiteľ vyplatí len jedenkrát z jedného úrazu
bez ohľadu na počet hospitalizácií prevyšujúcich alebo rovnajúcich sa 14 dňom hospitalizácie.
- poistenie zlomeniny kosti – ak nastane poistná udalosť podľa OPP, vyplatí poistiteľ poistenému poistné
plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie zlomeniny kosti, a to
nezávisle od počtu zlomených kostí. Ak v dôsledku úrazu nastane fissura alebo iná neúplná zlomenina
kosti poisteného, ktorý nastal počas trvania poistenia zlomeniny kosti, vyplatí poistiteľ poistenému poistné
plnenie vo výške 50 % poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie zlomeniny kosti.
Poistná suma pre pripoistenie zlomeniny kosti sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť.
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- poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu – ak nastane poistná udalosť podľa OPP a hospitalizácia
poisteného na území Slovenskej republiky trvala 20 a menej dní, vyplatí poistiteľ poistenému jednorazové
plnenie vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu.
Ak nastane poistná udalosť podľa OPP a hospitalizácia poisteného na území Slovenskej republiky trvala bez
prerušenia dlhšie ako 20 dní, vyplatí poistiteľ poistenému jednorazové plnenie v nasledovnej výške:
- od 1. do 20. dňa hospitalizácie – súčin počtu dní hospitalizácie a 100 % poistnej sumy dojednanej pre
pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu;
- od. 21. dňa hospitalizácie - súčin počtu dní hospitalizácie nad 20 dní a 150 % poistnej sumy dojednanej
pre pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu.
Ak nastane poistná udalosť podľa OPP a poistený bol hospitalizovaný mimo územia Slovenskej republiky a
zároveň mimo územia krajiny, ktorej je štátnym občanom, v ktorej má trvalý pobyt alebo ktorej je účastníkom verejného zdravotného poistenia, vyplatí poistiteľ poistenému okrem poistného plnenia podľa ods. 1
alebo 2 tohto článku dodatočné jednorazové plnenie vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a 50 %
poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu.

plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie zlomeniny kosti, a to
nezávisle od počtu zlomených kostí. Ak v dôsledku úrazu nastane fissura alebo iná neúplná zlomenina
kosti poisteného, ktorý nastal počas trvania poistenia zlomeniny kosti, vyplatí poistiteľ poistenému poistné
plnenie vo výške 50 % poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre pripoistenie zlomeniny kosti.
Poistná suma pre pripoistenie zlomeniny kosti sa dojednáva ako suma na poistnú udalosť.
- poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa – ak nastala poistná udalosť podľa OPP
vyplatí poistiteľ poistenému z pripoistenia denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa jednorazové
poistné plnenie vo výške súčinu počtu dní doby nevyhnutného liečenia úrazu a poistnej sumy dojednanej v
poistnej zmluve pre pripoistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa.
- poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 15. dňa – ak nastala poistná udalosť podľa OPP
vyplatí poistiteľ poistenému z pripoistenia denného odškodného v dôsledku úrazu od 15. dňa jednorazové
poistné plnenie vo výške súčinu počtu dní doby nevyhnutného liečenia úrazu a poistnej sumy dojednanej v
poistnej zmluve pre pripoistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 15. dňa.
- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia – ak bolo dojednané
pripoistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia a ak dôjde k poistnej udalosti
uvedenej v OPP v čase trvania pripoistenia oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia,
poistník je oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné na hlavné poistenie a všetky poistenia a pripoistenia platné a účinné ku dňu vzniku poistnej udalosti odo dňa vzniku poistnej udalosti. Oslobodenie od
platenia bežného poistného začína od najbližšieho dňa splatnosti bežného poistného nasledujúceho po
dni vzniku poistnej udalosti.

- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity – ak dôjde k vzniku poistnej
udalosti uvedenej v OPP, poistník je oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné na hlavné poistenie a
všetky poistenia a pripoistenia platné a účinné ku dňu vzniku poistnej udalosti od dňa začiatku miery
poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o viac než 70 %
uznanej právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, a to po dobu jedného roka trvania poistnej
zmluvy. Oslobodenie od platenia bežného poistného sa predĺži o ďalší rok v prípade, ak poistník preukáže,
že miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o viac ako
70 % pretrváva. Skutočnosť, že miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú
zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, je poistník povinný poistiteľovi každoročne preukázať. Ak splnenie
týchto podmienok nebude preukázané, nárok poistníka na oslobodenie od platenia bežného poistného
poistníka zanikne.
Oslobodenie od platenia poistného začína od najbližšieho dňa splatnosti bežného poistného
nasledujúceho po dni začiatku miery poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú
zárobkovú činnosť o viac než 70 % uznanej právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Oslobodenie
od platenia bežného poistného pre prípad invalidity končí uplynutím poistného obdobia, počas ktorého
bola uznaná miera poklesu schopnosti poistníka vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o
70 a menej % právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti poistníka
vykonávať akúkoľvek prácu alebo inú zárobkovú činnosť o 70 a menej %.
Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:
1. Podľa ustanovenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri
dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z
poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
2. Poistiteľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie ani v prípadoch uvedených v čl. 13 VPP a
príslušných článkoch jednotlivých OPP.
3. Podľa ustanovenia § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede (§ 793) bolo určené nižšie
poistné. Podľa ustanovenia § 799 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak malo vedomé porušenie povinností b.
8
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- poistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu – ak bolo
dojednané pripoistenie oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu a
ak dôjde k poistnej udalosti uvedenej v OPP v čase trvania tohto pripoistenia oslobodenia od platenia
bežného poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu, ak tento úraz nastal počas trvania tohto
pripoistenia, poistník je oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za hlavné poistenie a všetky
poistenia a pripoistenia platné a účinné ku dňu vzniku poistnej udalosti odo dňa vzniku poistnej udalosti.
Oslobodenie od platenia bežného poistného začína od najbližšieho dňa splatnosti bežného poistného
nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti.

následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv
malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť
aj v prípadoch uvedených v čl. 14 VPP a príslušných článkoch jednotlivých OPP.
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia
poistného:
1. Poistník je povinný platiť poistné riadne a včas jednou sumou v plnej výške za dohodnuté poistné
obdobie (bežné poistné). Poistiteľ má právo stanoviť minimálnu výšku bežného poistného, ktorá je
uvedená v Sadzobníku poplatkov. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve.
2. Poistné sa stanovuje na základe poistno-technických kalkulačných zásad poistiteľa a jeho výška závisí
najmä od veku poisteného, poistnej sumy, pracovnej a športovej činnosti poisteného. Poistné za poistenie
pre prípad úmrtia a/alebo pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou je vypočítané na základe
poistno-matematických zásad samostatne pre nefajčiarov a fajčiarov.
3. Na základe pracovnej činnosti a športovej činnosti, ktoré poistený vykonáva, je poistený zaradený do
jednej zo štyroch rizikových skupín. Katalóg povolaní a ich zaradenie do rizikových skupín definuje Príloha č.
2 VPP. Ak poistený vykonáva akúkoľvek športovú činnosť – úroveň V organizácii, je zaradený do 2. rizikovej
skupiny. Ak poistený vykonáva povolanie, ktoré je v zmysle Katalógu povolaní uvedenom v Prílohe č. 2 VPP
zaradené do inej rizikovej skupiny ako športová činnosť, ktorú poistený vykonáva, je poistený zaradený do
vyššej z daných rizikových skupín. Ak je poistený na základe pracovnej a športovej činnosti, ktoré vykonáva,
zaradený do 2. alebo 3. rizikovej skupiny, výška poistného pre tohto poisteného sa zvyšuje o rizikovú
prirážku určenú poistiteľom.
4. Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, je bežné poistené splatné v prvý deň poistného obdobia.
5. Poistné sa považuje za zaplatené dňom jeho pripísania v celosti na účet poistiteľa. Poistník zodpovedá za
správne uvedenie čísla účtu poistiteľa a variabilného symbolu pri realizovaní platby poistného.
6. V prípade omeškania s platením poistného vzniká poistiteľovi nárok na úhradu nákladov vynaložených
na vymáhanie poistného ako aj úroku z omeškania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
7. Poistiteľ je oprávnený odpočítať si od vyplácaného poistného plnenia, odkupnej hodnoty alebo
nespotrebovanej časti rizikového poistného ku dňu výplaty dlžné poistné alebo iné náklady, na ktorých
úhradu má nárok podľa poistnej zmluvy, VPP alebo OPP.
8. Poistiteľ je oprávnený použiť prípadné preplatky na poistnom na úhradu poistného za ďalšie poistné
obdobia.
9. Poistník môže písomne požiadať a zaplatiť aj mimoriadne poistné. Zaplatenie mimoriadneho poistného
nemá žiadny vplyv na povinnosť poistníka platiť bežné poistné a na výšku poistných súm dojednaných
poistení a pripoistení.
10. Ak k dátumu zaplatenia mimoriadneho poistného nebolo zaplatené v plnej výške bežné poistné,
poistiteľ je oprávnený odpočítať si z mimoriadneho poistného dlžné poistné.
11. Poistiteľ je oprávnený určiť minimálnu a maximálnu výšku mimoriadneho poistného v Sadzobníku
poplatkov.

1. Ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
poistenie zanikne.
2. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto
výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí,
ak bola zaplatená len časť poistného.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene.
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Dôsledky nezaplatenia poistného:

1. Poistenie zaniká najmä:
a. uplynutím poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo už skôr z iných dôvodov, alebo ak v poistnej zmluve
nebolo dohodnuté inak,
b. smrťou hlavného poisteného,
c. dohodou poistiteľa a poistníka,
d. ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
e. ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poistiteľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo toto poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy,
f. výpoveďou poistiteľa a/alebo poistníka doručenou druhej zmluvnej strane v lehote dvoch mesiacov odo
dňa uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je v takomto prípade osemdenná a jej uplynutím
poistenie zanikne,
g. výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia pri poistení s bežným poistným. Písomná výpoveď
musí byť doručená poistiteľovi aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
h. odstúpením poistníka v lehote najneskôr 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Akýkoľvek prejav
poistníka urobený v tejto lehote a smerujúci k zrušeniu poistnej zmluvy sa považuje za odstúpenie od
poistnej zmluvy,
i. odstúpením poistiteľa od poistnej zmluvy z dôvodu nepravdivého alebo neúplného zodpovedania
otázok poisteným, resp. poistníkom pri uzavieraní poistnej zmluvy v prípade, ak by poistiteľ pri ich
pravdivom zodpovedaní poistnú zmluvu neuzavrel. Poistiteľ môže od poistnej zmluvy odstúpiť v lehote
troch mesiacov od okamihu, kedy takúto skutočnosť zistil,
j. odmietnutím poistného plnenia pre vedomé porušenie povinnosti pravdivo a úplne odpovedať na otázky
poistiteľa. Poistenie zanikne ku dňu odmietnutia plnenia,
k. ďalšími spôsobmi uvedenými vo VPP, v OPP pre jednotlivé pripoistenia, v poistnej zmluve alebo
ustanoveniach Občianskeho zákonníka.
2. V prípade zániku poistenia podľa ods. 1 písm. f) tohto článku vzniká poistníkovi nárok na výplatu
odkupnej hodnoty v prípade, ak bola čistá hodnota poistného investovaná a nespotrebované poistné za
rizikovú časť poistného. V prípade, ak k zániku poistenia došlo pred investičným dňom a čistá hodnota
poistného nebola investovaná, vráti poistiteľ poistníkovi zaplatenú investičnú časť poistného a
nespotrebované poistné za rizikovú časť poistného.
3. Ak poistenie zanikne podľa ustanovenia ods. 1 písm. h) tohto článku, poistná zmluva sa ruší od začiatku
a poistiteľ vráti poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia,
zaplatené poistné, pričom má právo si od zaplateného poistného odpočítať to, čo už plnil. Ak poskytnuté
poistné plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vráti poistník alebo poistený poistiteľovi výšku
poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné.
4. Ak poistenie zanikne podľa ustanovenia ods. 1 písm. i) tohto článku, poistenie sa ruší od začiatku.
Poistiteľ, poistník a/alebo poistený sú si povinní vrátiť vzájomné plnenia.
5. Ak poistenie zanikne podľa ustanovenia ods. 1 písm. j) tohto článku, poistiteľ vyplatí poistníkovi odkupnú
hodnotu a nespotrebované poistné za rizikovú časť poistného. V prípade smrti poistníka vyplatí poistiteľ
túto hodnotu dedičom poistníka ktorým bol tento nárok priznaný na základe právoplatného rozhodnutia o
dedičstve.
6. Poistiteľ má nárok na rizikové poistné a poplatky podľa Sadzobníka poplatkov do zániku poistenia.
7. Poistenie konkrétneho poisteného zaniká aj:
a. smrťou poisteného, ktorý nie je hlavným poisteným,
b. dohodou poistiteľa a poistníka,
c. uplynutím poistnej doby, pokiaľ poistenie nezaniklo už skôr z iných dôvodov, alebo ak v poistnej
zmluve nebolo dohodnuté inak.
8. Ak poistník a hlavný poistený nie je tá istá osoba, v prípade úmrtia poistníka sa novým poistníkom stáva
hlavný poistený. V prípade, ak sa má poistníkom stať maloletá osoba, koná za ňu jej zákonný zástupca.
9. Korešpondencia bude novému poistníkovi zasielaná na adresu trvalého pobytu, pokiaľ nový poistník
neoznámi poistiteľovi inú korešpondenčnú adresu.
Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
1. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník, tak aj poistník, je povinný odpovedať na písomné otázky
poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia pravdivo a úplne. To platí aj v prípade zmeny poistenia.
2. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poistiteľa môžu mať za následok odstúpenie od
poistnej zmluvy zo strany poistiteľa alebo odmietnutie poistného plnenia.
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Spôsob zániku poistnej zmluvy:

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej
zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany:
1. Ak bolo na základe nesprávneho zaradenia poisteného do rizikovej skupiny dojednané v poistnej zmluve
nesprávne poistné, je poistiteľ oprávnený jednostranne, bez súhlasu poistníka zmeniť výšku poistného
daného poisteného na poistné platné pre danú rizikovú skupinu.
2. Ak na základe zmeny pracovnej činnosti a/alebo športovej činnosti poisteného dôjde v priebehu
poistenia k zmene rizikovej skupiny, do ktorej má byť poistený zaradený, je poistiteľ oprávnený
jednostranne a bez súhlasu poistníka zmeniť výšku poistného k začiatku poistného obdobia najbližšie
nasledujúcemu po doručení informácie o nastatí tejto zmeny poistiteľovi.
Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou:
Poistenie nevznikne pre nepoistiteľnú osobu. Ak poistiteľ zistí, že v čase dojednávania poistenia bol
poistený nepoistiteľnou osobou v zmysle VPP, vráti poistníkovi zaplatené poistné za poistenie, ktoré
nevzniklo, znížené o náklady súvisiace s dojednaním poistnej zmluvy a jej správou.
Poistník, poistený ani oprávnená osoba nie sú oprávnení podieľať sa na výnosoch poistiteľa.
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:
Upozornenie: Podľa § 792a ods. 5 Občianskeho zákonníka, ak poisťovateľ poskytne údaje týkajúce sa
možných platieb nad rámec dohodnutých platieb podľa poistnej zmluvy, poisťovateľ je povinný poskytnúť
Vám vzorový prepočet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny iných častí výpočtu vypočíta s
tromi rôznymi úrokovými sadzbami.

4. Iné dôležité informácie
Spôsob vybavovania sťažností:

Poistník a poistený sú oprávnení podať písomnú sťažnosť, a to na adresu sídla poistiteľa. Za sťažnosť sa
nepovažuje podanie, ktoré je iba dopyt, a ktorým sa podávajúci nedomáha svojich práv, resp. podanie,
ktorým sa upozorňuje na činnosť tretích osôb bez právneho dôvodu. Každá kompletná doručená sťažnosť
bude vybavená v lehote do 30 kalendárnych dní od jej doručenia. V prípade doručenia nekompletnej
sťažnosti sa táto lehota počíta odo dňa, po ktorom bola sťažnosť skompletizovaná. Lehotu 30 kalendárnych dní je možné prekročiť v prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti najviac však o ďalších 30 dní.
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:

Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:
Webové sídlo poistiteľa: www.ergo.sk
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Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Výplata poistného plnenia, odkupnej hodnoty, čiastočnej odkupnej hodnoty bude vykonaná v súlade s
príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu, účinnými v čase výplaty.

