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1. Pre investičné životné poistenie ERGO New
Generation dojednávané poistiteľom ERGO Poisťovňa, a. s., so sídlom: Apollo Business Center II,
Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 779 012, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka číslo 2332/B (ďalej len „poistiteľ“), platia písomné dojednania poistnej zmluvy,
tieto Všeobecné poistné podmienky pre investičné
životné poistenie ERGO New Generation (ďalej len
„VPP“), osobitné poistné podmienky pre jednotlivé
pripoistenia dojednané v poistnej zmluve (ďalej len
„OPP“) a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
„Občiansky zákonník“).
2. Investičné životné poistenie ERGO New Generation
možno dojednať ako samostatné poistenie, a to
individuálne alebo skupinovo.
3. Investičné životné poistenie ERGO New Generation
možno dojednať ako poistenie dieťaťa alebo ako
poistenie dospelej osoby.
4. V rámci investičného životného poistenia ERGO
New Generation sa pre hlavného poisteného ako
hlavné poistenie dojednáva investičné životné poistenie pre prípad úmrtia (14000/14001).
5. V rámci investičného životného poistenia ERGO
New Generation možno pre hlavného poisteného
a ďalšie poistené osoby dojednať ďalšie poistenia
a pripoistenia (ďalej aj jednotlivo ako „poistenie“
alebo „pripoistenie“) v súlade s týmito VPP a príslušnými OPP pre jednotlivé pripoistenia:
a) poistenie pre prípad úmrtia (14001)
b) pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou
sumou (14002)
c) pripoistenie trvalých následkov úrazu
s progresívnym plnením (14003)
d) pripoistenie trvalých následkov úrazu (14004)
e) pripoistenie úmrtia následkom úrazu (14005)
f) pripoistenie bolestného za hospitalizáciu v
dôsledku úrazu (14006)
g) pripoistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu
(14007)
h) pripoistenie rekonvalescencie po hospitalizácii
v dôsledku úrazu (14008)
i) pripoistenie zlomeniny kosti (14009)
j) pripoistenie denného odškodného v dôsledku
úrazu od 7. dňa (14010)
k) pripoistenie denného odškodného v dôsledku
úrazu od 15. dňa (14011)
l) pripoistenie renty po úraze od 60 % (14012)
m) pripoistenie renty po úraze od 40 % (14013)
n) pripoistenie oslobodenia od platenia bežného
poistného pre prípad úmrtia (14015)
o) pripoistenie oslobodenia od platenia bežného
poistného pre prípad úmrtia následkom úrazu
(14016)
p) pripoistenie oslobodenia od platenia bežného
poistného pre prípad invalidity (14017).
6. V rámci investičného životného poistenia ERGO
New Generation možno dojednať aj iné pripoistenia, ak o tom poistiteľ rozhodne, v súlade
s týmito VPP a príslušnými OPP pre jednotlivé pripoistenia.

7. Na pripoistenia podľa ods. 5 a 6 tohto článku
sa vzťahujú tieto VPP a príslušné OPP poistiteľa.
Poistiteľ poskytne poistné plnenie z uvedených pripoistení len v prípade, ak bolo toto pripoistenie
v poistnej zmluve dojednané.
8. Investičné životné poistenie pre prípad úmrtia ako
hlavné poistenie sa dojednáva pre hlavného poisteného. Pripoistenie oslobodenia od platenia
bežného poistného pre prípad úmrtia, pripoistenie oslobodenia od platenia bežného poistného
pre prípad úmrtia následkom úrazu a pripoistenie oslobodenia od platenia bežného poistného
pre prípad invalidity možno dojednať výlučne pre
poistníka. Na účely pripoistení podľa predchádzajúcej vety je poistník zároveň poisteným a má
rovnaké práva a povinnosti ako poistený.
9. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená,
t.j. poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti bez
ohľadu na to, na území ktorého štátu vznikli, pokiaľ nie je v týchto VPP alebo OPP uvedené inak.
10. 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.
11. Poistník, poistený ani oprávnená osoba nie sú
oprávnení podieľať sa na výnosoch poistiteľa.

2. Výklad pojmov

1. Poistiteľ je ERGO Poisťovňa, a. s., so sídlom 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 číslo 2332/B, webové
sídlo: www.ergo.sk.
2. Účastník poistenia je poistník, poistený a oprávnená osoba alebo iné osoby, ktoré nadobudli právo
na poistné plnenie na základe iných právnych skutočností. Za účastníkov poistenia sa pre účely
týchto VPP a OPP považujú aj zástupcovia osôb
podľa prvej vety.
3. Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá uzatvorila s poistiteľom poistnú zmluvu a je
povinná platiť poistné.
4. Poistený je fyzická osoba uvedená v poistnej
zmluve, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje.
5. Vstupný vek hlavného poisteného pre poistenie
dieťaťa je minimálne 2 týždne a maximálne 15
rokov. Vstupný vek poisteného je stanovený ako
2
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1. Úvodné ustanovenia

17. Poistka je akceptácia poistiteľa návrhu poistníka
na uzatvorenie poistnej zmluvy a zároveň písomné
potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
18. Poistná udalosť je náhodná udalosť definovaná
v poistnej zmluve, týchto VPP alebo príslušných
OPP, ktorá nastala počas poistnej doby, a s ktorou
je spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť.
19. Poistné plnenie je záväzok poistiteľa plniť, ak nastane poistná udalosť.
20. Poistné je finančná čiastka dohodnutá v poistnej
zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť poistiteľovi ako bežné poistné. Minimálna výška bežného
poistného je stanovená v Sadzobníku poplatkov.
Poistné je splatné v EUR.
21. Bežné poistné je poistné platené poistníkom pravidelne v dohodnutej výške za dohodnuté poistné
obdobie.
22. Riziková časť poistného (ďalej aj ako „rizikové
poistné“) je časť poistného dojednaná v poistnej
zmluve určená na krytie rizika úmrtia poisteného,
prípadne iného rizika dojednaného ako pripoistenie
v poistnej zmluve. Rizikové poistné je počítané
štandardnými poistno-matematickými metódami.
Ak jeho výška závisí aj od zdravotného stavu poisteného, poistiteľ je oprávnený so súhlasom poistníka
v závislosti od zvýšeného rizika primerane upraviť
výšku rizikového poistného.
23. Investičná časť poistného je časť poistného
dojednaná v poistnej zmluve, za ktorú sa po znížení o poplatok za počiatočné náklady stanovený
v Sadzobníku poplatkov nakupujú akumulačné
jednotky.
24. Dlžné poistné je bežné poistné, s platením ktorého
je poistník v omeškaní ku dňu splatnosti poistného
určenému v týchto VPP.
25. Prvé poistné je bežné poistné za prvé poistné obdobie.
26. Následné poistné je bežné poistné za druhé
a ďalšie poistné obdobie.
27. Mimoriadne poistné je poistné zaplatené poistníkom dobrovoľne, jednorazovo, samostatne
a nad rámec bežného poistného počas platnosti
poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto
VPP, za ktoré sa po znížení o investičný poplatok
stanovený v Sadzobníku poplatkov nakupujú plus
jednotky. Minimálna výška mimoriadneho poistného je stanovená v Sadzobníku poplatkov.
28. Čistá hodnota poistného je investičná časť poistného alebo mimoriadne poistné znížené o poplatky
vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov,
za ktoré sa nakupujú podielové jednotky.
29. Investičná stratégia je stratégia odrážajúca
mieru výnosnosti a rizika investovania čistej hodnoty poistného do jednotlivých investičných
fondov. Každá investičná stratégia je reprezentovaná samostatným investičným fondom.
30. Investičný fond je podielový fond obsahujúci
skladbu rôznych investičných prostriedkov, ktorý
spravuje správca podielových fondov poverený
poistiteľom. Investičný fond môže byť alokovaný
buď do cenných papierov, derivátov, podielových
fondov alebo iných investičných nástrojov.
31. Podielová jednotka je kalkulačná jednotka, ktorá
predstavuje podiel na aktívach investičného fondu,
3
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rozdiel roku začiatku poistenia a roku narodenia
poisteného.
6. Vstupný vek hlavného poisteného pre poistenie dospelej osoby je minimálne 16 rokov
a maximálne 65 rokov. Vstupný vek poisteného
je stanovený ako rozdiel roku začiatku poistenia
a roku narodenia poisteného.
7. Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má právo na vyplatenie poistného plnenia
z poistenia úmrtia v prípade úmrtia poisteného a/
alebo z poistenia úmrtia následkom úrazu v prípade úmrtia poisteného následkom úrazu a/alebo
z poistenia úmrtia s klesajúcou poistnou sumou a/
alebo z poistenia renty po úraze v prípade úmrtia
poisteného počas garantovanej doby výplaty
renty, ak bolo pre poisteného toto poistenie v poistnej zmluve dojednané.
8. Hlavné poistenie je investičné životné poistenie
pre prípad úmrtia hlavného poisteného, ktoré je
poistiteľ v zmysle povolenia poistiteľa na výkon poisťovacej činnosti oprávnený vykonávať.
9. Pripoistenie je poistenie, ktoré je možné dojednať
spolu s hlavným poistením.
10. Začiatok poistenia je deň vzniku poistenia dohodnutý v poistnej zmluve. Poistenie začína o 00:00
hod. dňa dohodnutého ako začiatok poistenia.
11. Výročný deň je deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s označením dňa a mesiaca začiatku
hlavného poistenia; ak sa takýto deň v príslušnom
kalendárnom mesiaci nevyskytuje, považuje
sa za výročný deň bezprostredne predchádzajúci
kalendárny deň.
12. Koniec poistenia je pre hlavné poistenie deň konca
poistenia totožný s dňom predchádzajúcim výročnému dňu v kalendárnom roku, v ktorom uplynie
poistná doba, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. Pre pripoistenia podľa ods. 5 a 6 článku
1. týchto VPP je deň konca poistenia totožný
s dňom konca poistenia pre hlavné poistenie, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve, týchto VPP alebo OPP uvedené inak. Poistenie končí najneskôr o 24:00 hod.
dňa dohodnutého ako koniec poistenia, ak nedôjde
k zániku poistenia z iných dôvodov uvedených
v poistnej zmluve, týchto VPP, OPP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
13. Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva, ohraničená dňom začiatku poistenia a dňom
konca poistenia. Poistná doba uplynie o 24.00 hod.
dňa, ktorý sa svojim číslom a označením mesiaca
zhoduje s dňom konca poistenia v poslednom roku
poistenia.
14. Doba platenia poistného je doba, počas ktorej je
poistník povinný platiť poistiteľovi bežné poistné.
Doba platenia poistného je zhodná s poistnou
dobou.
15. Poistné obdobie je časový úsek poistnej doby dohodnutý v poistnej zmluve vymedzujúci obdobie,
za ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné.
16. Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej
zmluve pre účely stanovenia výšky poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Poistná suma
môže byť dojednaná ako suma na deň, suma
na mesiac, suma na rok, resp. suma na poistnú
udalosť.

čiara sa považuje aj osoba, ktorá v minulosti fajčila
a od posledného aktívneho fajčenia neprešlo viac
ako 3 roky.
48. Nefajčiar je osoba, ktorá sa vyhýba aktívnemu
a pasívnemu fajčeniu a za posledný rok pred
vstupom do poistenia nefajčila cigarety, cigary ani
elektronické cigarety, vodnú fajku alebo iné tabakové výrobky s obsahom nikotínu alebo uplynulo
viac ako 3 roky odkedy naposledy aktívne fajčila.
49. Aktívne fajčenie je vdychovanie a vydychovanie
dymu z tlejúceho tabaku, alebo fajčenie koncentrovanej nikotínovej náplne v elektronickej cigarete,
ktoré má znaky naučeného správania.
50. Pasívne fajčenie je expozícia fyzickej osoby prostrediu s tabakovým dymom po dobu viac ako 3
hodiny denne.
51. Nikotín je alkaloid s cyklom pyridínu, ktorý sa vyrába z listov tabaku z čeľade ľuľkovitých.
52. Úraz je poškodenie zdravia alebo úmrtie poisteného, ktoré:
a) vzniklo nezávisle od vôle poisteného,
b) bolo spôsobené neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov
s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok,
c) a vzniklo nezávisle od iných okolností.
Za úraz sa považuje aj tetanus a besnota spôsobená nákazou pri úraze.
Pokiaľ k úrazu došlo nevedome a nezávisle od vôle
poisteného, za úraz sa považuje aj:
a) popálenie, obarenie, omrznutie,
b) zásah elektrickým prúdom alebo úderom
blesku,
c) utopenie, uškrtenie, udusenie, zamrznutie,
d) náhodné a krátkodobé vdýchnutie plynov alebo
pár, požitie jedovatých alebo leptavých látok, s výnimkou chorôb z povolania.
Za úraz sa nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o ňu, úmyselné sebapoškodenie, a to ani v prípade, ak sa poistený
svojho konania dopustil pri poruche vedomia alebo
mentálnej poruche,
b) zhoršenie choroby následkom úrazu,
c) psychické ochorenie, ktoré sa vyvinie následkom úrazu,
d) choroby, infekčné choroby a choroby z povolania,
e) infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda,
epileptický záchvat, odlúpenie (amócia) sietnice,
f) patologické a únavové zlomeniny, zlomeniny v
dôsledku vrodenej lámavosti kostí alebo metabolických porúch, aseptické zápaly ťahových vačkov,
šľachových pošiev a svalových úponov (burzitídy,
epikondilitídy), diabetické gangrény a vredy predkolenia, prietrže (hernie) všetkých druhov, nádory
zhubné aj nezhubné,
g) náhle platničkové chrbticové syndrómy, poklesnutie a vysunutie (prolaps alebo protrúzia)
platničky,
h) telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku dvíhania bremien.
53. Nemocnica je štátne alebo súkromné zdravotnícke
zariadenie s lôžkovým oddelením s odborným
lekárskym vedením a 24 hodinovými službami kvali4

VPP_ERGO New Generation_25_05_2018

pričom poistiteľ rozlišuje dva typy týchto jednotiek:
- akumulačné jednotky,
- a plus jednotky.
32. Akumulačné jednotky sú podielové jednotky
nakupované za čistú hodnotu investičnej časti poistného.
33. Plus jednotky sú podielové jednotky nakupované
za čistú hodnotu mimoriadneho poistného.
34. Cena podielovej jednotky je cena jednotlivej podielovej jednotky vyjadrená v mene EUR, za ktorú
poistník nakupuje alebo predáva podielové jednotky.
35. Osobný účet je individuálny účet vytvorený poistiteľom ku každej uzavretej poistnej zmluve,
na ktorý poistiteľ pripisuje podielové jednotky.
36. Hodnota osobného účtu sa rovná súčtu celkového
počtu akumulačných jednotiek a plus jednotiek
jednotlivých investičných fondov vynásobeného
cenou podielových jednotiek.
37. Odkupná hodnota sa rovná hodnote osobného
účtu zníženej o výstupný poplatok za úplný odkup
poistenia podľa Sadzobníka poplatkov.
38. Výstupný poplatok za úplný odkup poistenia je
poplatok stanovený poistiteľom za ukončenie poistnej zmluvy pred uplynutím poistnej doby.
39. Investičný deň je deň stanovený poistiteľom,
v ktorom sa uskutočňuje nákup a predaj podielových jednotiek, a ktorý je závislý od podmienok
dohodnutých so správcom podielových fondov
povereným poistiteľom, ktorý vykonáva správu investičných fondov (ďalej len „správca“).
40. Oceňovací deň je deň, ku ktorému správca investičného fondu stanoví cenu podielových jednotiek
jednotlivých investičných fondov.
41. Nákupná cena podielovej jednotky je cena stanovená správcom investičného fondu, za ktorú
poistník nakupuje podielové jednotky.
42. Predajná cena podielovej jednotky je cena stanovená správcom investičného fondu, za ktorú
poistník predáva podielové jednotky.
43. Alokačný pomer je pomer, v ktorom sa čistá
hodnota poistného umiestňuje do jednotlivých investičných fondov.
44. Vinkulácia je obmedzenie disponovania s poistnou
zmluvou a viazanie výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy, resp. odkupnej hodnoty v prospech
tretej osoby.
45. Sadzobník poplatkov (ďalej aj „Sadzobník“) je zoznam poplatkov a nákladov poistiteľa a limitov
súm stanovených poistiteľom pre vykonanie
úkonu podliehajúceho poplatkovej povinnosti v súlade s týmito VPP a OPP. Sadzobník tvorí Prílohu
č. 1 týchto VPP a je zverejnený v prevádzkových
priestoroch poistiteľa.
46. Rizikový profil poisteného predstavuje zaradenie
poisteného do kategórie fajčiar alebo nefajčiar,
v závislosti od ktorej sa stanovuje výška poistného pre poistenie pre prípad úmrtia a pripoistenie
úmrtia s klesajúcou poistnou sumou.
47. Fajčiar je osoba, ktorá fajčí aktívne, alebo v priebehu jedného roka pred vstupom do poistenia
aspoň raz fajčila cigarety, cigary, elektronické cigarety s obsahom nikotínu, vodnú fajku alebo
iné tabakové výrobky s obsahom nikotínu. Za faj-

o ktorú bolo zvýšené poistné alebo poistná suma,
a to odo dňa zvýšenia poistného alebo poistnej
sumy.
59. Rizikový šport je aerotrim; alpinizmus; akrobatické lietanie; americký futbal; base jump; bojové
umenia; box; bouldering; buggykiting; buildering;
bungee-jumping; canyoning; cyklokros; downhill - mountain biking; džudo; fly fox; formula
3000; fourcross; freeride; freeskiing; freestyle; heliskiing; high jump (cliff diving); horolezectvo;
jachting; jazdecké športy; karate; kickbox; konské
dostihové klusáky; konské military; konské pólo;
konský parkúr; konské preteky; kaskadérstvo; kayakrafting; kitesurfing; laddering; let balónom;
letecké športy; lezenie (lezenie a horolezectvo od
úrovne náročnosti 5 podľa stupnice UIAA, ľadolezectvo, freeclimbing, súťažné lezenie, freeriding,
houserunning, účasť na expedíciách, lezenie po
ľadopádoch; lezenie v ľade po umelej stene (icebreaker); lyžovanie alebo snowboarding mimo
terénov určených a vyznačených na vykonávanie
týchto športov; moguls; morské rybárstvo; motoristické športy; mountainboarding na vyznačených
trasách; paintball; paragliding; parasailing; parašutizmus; parkúr, plachtenie; pobrežný jachting
(landjachting); pokusy o rekordy; poľovníctvo, safari; potápanie (potápanie do hĺbky nad 40 metrov,
sólové potápanie, voľné potápanie (potápanie bez
dýchacieho prístroja s výnimkou šnorchlovania),
záchranárske potápanie, potápanie do vrakov,
potápanie v jaskyniach, potápanie pod ľadom,
potápanie v prúdoch (cielené využitie morských
a riečnych prúdov), potápanie s dýchacím
prístrojom, nočné potápanie, potápanie bez oprávnenia); psie záprahy; rafting; ragby; rogalo; rope
jumping; skalolozectvo; skateboarding; skeleton;
skialpinizmus; skiextrém; skikros; skitouring; skoky
a lety na lyžiach; skoky na koni; skoky na lane;
scootskating; skysurfing; snowbungeekayaking;
snowbungeerafting; snowkiting; snowtrampoline;
speleológia; streetluge; surfing; tandemový zoskok (air tandem jumps); ťažká atletika; Via Ferrata
(A-E); vodné lyžovanie; vysokohorská turistika nad
4 000 m n. m.; wakeboarding; windsurfing; závesné
lietanie; zjazd na bicykli v horskom teréne; zorbing
ako i ďalšie športy s porovnateľnou mierou rizika.
60. Investičný bonus je finančná čiastka pripísaná poistiteľom na osobný účet v súlade s ustanoveniami
týchto VPP.
61. Športová činnosť – úroveň Rekreačne je vykonávanie športovej činnosti nepravidelne,
tzv. rekreačne, bez registrácie v športovom klube.
62. Športová činnosť – úroveň V organizácii je vykonávanie športovej činnosti intenzívne a pravidelne
ako aktívny člen registrovaný v športovom klube
alebo ako aktívny účastník organizovaných súťaží.
63. Športová činnosť – úroveň Profesionál je vykonávanie športovej činnosti ako svoje povolanie,
ktoré je jeho hlavným zdrojom príjmu.
64. Pracovná činnosť je povolanie, ktoré vykonáva
poistený, a na základe ktorého je zaradený do rizikovej skupiny povolania v súlade s Katalógom
povolaní, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VPP.
65. Nepoistiteľné osoby sú:
5
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fikovaného zdravotníckeho personálu, disponujúce
vhodným lekárskym vybavením, nevyhnutným
na určovanie diagnóz a liečenie pacientov
vo svojom areáli alebo na zmluvnom základe v dostupnom zariadení, ktoré zabezpečuje lekárske
ošetrenie ním prijatých chorých alebo zranených,
a ktoré má licenciu vykonávať lekársku prax. Za
nemocnicu sa nepovažujú kúpeľné liečebne, zotavovne, rehabilitačné zariadenia, doliečovacie
zariadenia, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy
dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescenčné a geriatrické jednotky
zdravotníckeho zariadenia, liečebne tuberkulózy
a respiračných chorôb, ošetrovne vojenského
útvaru, ako aj iné oddelenia, ktorých hlavným
cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych a dlhodobo chorých pacientov a invalidov.
54. Sociálna poisťovňa je Sociálna poisťovňa Slovenskej republiky alebo iný orgán verejnej moci
Slovenskej republiky, ktorý je v zmysle právnych
predpisov platných v Slovenskej republike oprávnený rozhodovať v oblasti sociálneho poistenia,
resp. sociálneho zabezpečenia.
55. Priemerný čistý denný príjem poisteného, v prípade:
a) zamestnanca, je jedna tridsatina priemerného čistého mesačného zárobku poisteného
zisteného zo súčtu čistej mzdy a náhrady mzdy
zúčtovanej poistenému ako zamestnancovi
za bezprostredne predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom
došlo k úrazu,
b)samostatne zárobkovo činnej osoby, je jedna
365-tina rozdielu základu dane z podnikania,
z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce
vzniku úrazu, za ktoré poistený podal daňové priznanie a dane z príjmu za toto zdaňovacie obdobie,
c)fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom a zároveň
samostatne zárobkovo činnou osobou, je súčet
príjmu podľa písm. a) a b) tohto odseku.
56. Zamestnanec je:
a)fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj
v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre
zamestnávateľa závislú prácu alebo
b) fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 – 3 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
57. 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.
58. Odkladná doba je doba, počas ktorej nevzniká
nárok na poistné plnenie, a ktorá začína plynúť
od začiatku poistenia alebo pripoistenia. Nárok
na poistné plnenie vzniká najskôr pri poistnej udalosti, ktorá nastane po uplynutí odkladnej doby.
Odkladná doba, ak sa pre dané poistenie uplatňuje,
je uvedená v príslušných OPP. V prípade zvýšenia
poistného alebo poistnej sumy sa odkladná doba
uplatňuje na časť poistného alebo poistnej sumy,

3. Vznik poistenia

1. Poistná zmluva a všetky právne úkony týkajúce
sa poistenia musia mať písomnú formu.
2. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy predkladá poistiteľovi poistník. Na uzavretie poistnej zmluvy je
potrebné, aby bol návrh poistníka na uzavretie poistnej zmluvy prijatý poistiteľom v lehote dvoch
mesiacov od doručenia tohto návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy do sídla poistiteľa. V prípade,
ak v lehote podľa predchádzajúcej vety nedôjde
k prijatiu návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy
za strany poistiteľa, k uzatvoreniu poistnej zmluvy
nedôjde. Poistná zmluva je uzatvorená okamihom
vydania poistky poistiteľom.
3. Začiatok poistenia je deň uvedený v poistnej
zmluve, avšak najskôr prvý deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol návrh na uzavretie
poistnej zmluvy doručený poistiteľovi. Poistenie
vznikne iba za predpokladu platného uzavretia poistnej zmluvy.
4. Ak je pripoistenie dojednané spolu s hlavným poistením, začiatok poistenia pre dané pripoistenie
je zhodný so začiatkom poistenia pre hlavné poistenie. Pri dodatočne dojednanom pripoistení
je začiatok poistenia tohto pripoistenia prvý deň
poistného obdobia, ktoré nasleduje po doručení
žiadosti o dodatočné dojednanie pripoistenia do
sídla poistiteľa.
5. Poistenie vzniká nultou hodinou dňa dojednaného
ako začiatok poistenia, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
6. Poistiteľ vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

7. Poistenie nevznikne pre nepoistiteľnú osobu.
Ak poistiteľ zistí, že v čase dojednávania poistenia bol poistený nepoistiteľnou osobou v zmysle
týchto VPP, vráti poistníkovi zaplatené poistné za
poistenie, ktoré nevzniklo, znížené o náklady súvisiace s dojednaním poistnej zmluvy a jej správou.

4. Predbežné poistenie

1. Predbežné poistenie vznikne pre hlavného poisteného, ktorý má dojednané poistenie pre prípad
úmrtia, dňom nasledujúcim po zaplatení poistného za prvé poistné obdobie na bankový účet
poistiteľa tak, ako je uvedené v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.
2. Predbežné poistenie začína nultou hodinou dňa
podľa ods. 1 tohto článku. Predbežné poistenie
vznikne iba za predpokladu, že by poistiteľ hlavného poisteného prijal do poistenia, ak by poistná
udalosť počas predbežného poistenia nenastala.
3. Predbežné poistenie končí:
a. uplynutím 24:00 hod. dňa predchádzajúceho
dňu začiatku hlavného poistenia dohodnutého na
základe návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy,
b. uplynutím lehoty stanovenej na prijatie návrhu
na uzatvorenie poistnej zmluvy poistníka poistiteľom,
c. odmietnutím návrhu na uzatvorenie poistnej
zmluvy,
d. dňom úmrtia hlavného poisteného.
4. V predbežnom poistení je poistnou udalosťou
úmrtie hlavného poisteného následkom úrazu.
5. V prípade vzniku poistnej udalosti a povinnosti poistiteľa plniť počas trvania predbežného poistenia,
poistiteľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie
vo výške poistnej sumy pre poistenie úmrtia uvedenej v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy
pre hlavného poisteného, avšak maximálne vo
výške 20.000 EUR. Suma maximálneho poistného
plnenia sa vzťahuje aj na prípad súbehu viacerých
predbežných poistení z viacerých poistných zmlúv
dojednaných s poistiteľom. V prípade vzniku poistnej udalosti a povinnosti poistiteľa plniť počas
trvania predbežného poistenia vráti poistiteľ zaplatené poistné poistníkovi. Ak je poistník totožný
s osobou hlavného poisteného, poistiteľ vráti zaplatené poistné dedičom poistníka, ktorým bol
tento nárok priznaný na základe právoplatného
rozhodnutia o dedičstve.

5. Zmeny poistenia

1. K zmene poistenia môže dôjsť písomnou dohodou
poistiteľa a poistníka (resp. poistiteľa na jednej
strane a poistníka a poisteného na strane druhej)
s platnosťou od nasledujúceho poistného obdobia
po doručení žiadosti o zmenu poistiteľovi.
2. Žiadosť o akúkoľvek zmenu v poistnej zmluve musí
mať písomnú formu a musí byť poistiteľovi doručená.
3. Poistiteľ si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť
o zmenu poistenia, resp. jeho technických parametrov (napr. zrušenie, zriadenie alebo zmena
pripoistení, zmeny poistného alebo poistných súm
a pod.).
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a) osoby vykonávajúce akúkoľvek športovú činnosť
– úroveň Profesionál,
b) osoby vykonávajúce povolanie, ktoré je v zmysle
rozdelenia rizikových skupín zaradené do 4. rizikovej skupiny,
c) osoby pripútané na lôžko,
d) osoby s mierou poklesu vykonávať zárobkovúčinnosť 40% a viac (osoby invalidné) na základe
právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne,
e) osoby s ťažkými telesnými alebo psychickými
poruchami, v dôsledku ktorých sú výrazne telesne alebo duševne postihnuté, alebo majú
závažné obmedzenie v denných činnostiach
života, pohyblivosti a pracovnej schopnosti
Sem spadajú o.i. ochorenia skleróza multiplex,
amyotrofická laterálna skleróza (ALS), Parkinsonova choroba, stav po mozgovej porážke
s obmedzením pohyblivosti, nádory centrálnej
nervovej sústavy, polyneuropatia s obmedzením
pohyblivosti, ťažké poranenia mozgu alebo
miechy s obmedzením pohyblivosti, choroby
spôsobujúce záchvaty bezvedomia a závrate,
Alzheimerova choroba a iné formy demencie,
psychoorganický syndróm, Downov syndróm,
hydrocefalus, autizmus, ochrnutia, závislosť
od drog, alkoholu a liekov, od hazardných hier, pažerákové varixy, cirhóza pečene, rakovina, malígne
novotvary (karcinóm), dialýza obličiek, infekcia HIV,
AIDS.

6. Zánik poistenia

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,

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

k. ďalšími spôsobmi uvedenými v týchto VPP,
v OPP pre jednotlivé pripoistenia, v poistnej zmluve
alebo ustanoveniach Občianskeho zákonníka.
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.
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.
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.
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.
Poistiteľ má nárok na rizikové poistné a poplatky
podľa Sadzobníka poplatkov do zániku poistenia.
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.
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.
Korešpondencia bude novému poistníkovi zasielaná na adresu trvalého pobytu, pokiaľ nový
poistník neoznámi poistiteľovi inú korešpondenčnú
adresu.

7. Poistné

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,
7
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4. Poistník so súhlasom hlavného poisteného môže
pred výročným dňom poistenia, ktorý nasleduje
po dni, v ktorom hlavný poistený dovŕši vek 16
rokov, požiadať poistiteľa o zmenu poistenia hlavného poisteného z poistenia dieťaťa na poistenie
dospelej osoby. Ak poistiteľ zmenu poistenia
dieťaťa na zmenu poistenia dospelej osoby poisteného akceptuje, vykoná túto zmenu k najbližšiemu
výročnému dňu poistenia.
5. Poistník môže pred uplynutím poistnej doby požiadať poistiteľa o predĺženie poistnej doby,
ak poistiteľ túto zmenu akceptuje, vykoná ju k najbližšiemu výročnému dňu poistenia.
6. V prípade, ak poistiteľ akceptuje žiadosť o zmenu,
písomne potvrdí túto skutočnosť poistníkovi
oznámením alebo zaslaním poistky s uvedením
vykonania požadovanej zmeny.
7. Ak dôjde k zmene už dojednaného poistenia, je
poistiteľ povinný plniť zo zmeneného poistenia až
z poistných udalostí, ktoré nastanú po dátume potvrdenia uvedeného v oznámení o vykonaní zmeny
poistiteľa poistníkovi.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

8. Mimoriadne poistné

1. 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.
2. Ak k dátumu zaplatenia mimoriadneho poistného
nebolo zaplatené v plnej výške bežné poistné, poistiteľ je oprávnený odpočítať si z mimoriadneho
poistného dlžné poistné.
3. Poistiteľ je oprávnený určiť minimálnu a maximálnu
výšku mimoriadneho poistného v Sadzobníku poplatkov.

9. Investičný bonus

1. Poistníkovi môže byť počas trvania poistnej zmluvy
poistiteľom priznaný nárok na investičný bonus.
2. Poistiteľ môže priznať poistníkovi nárok na investičný bonus za splnenia týchto podmienok:
a. nedošlo k zániku poistenia pred pripísaním
investičného bonusu,
b. bežné poistné bolo do pripísania investičného
bonusu uhradené v celej výške,
c. poistník nie je v čase pripísania investičného
bonusu v omeškaní s platením poistného,
d. v čase pripísania investičného bonusu neplynie
výpovedná doba poistenia,
e. riziková časť poistného bola uhradená minimálne
vo výške stanovenej v ods. 7 tohto článku.
3. Ak poistiteľ prizná poistníkovi nárok na investičný
bonus, pripíše poistiteľ tento investičný bonus
na osobný účet podľa aktuálneho alokačného pomeru pre investičnú časť poistného.
4. Výška investičného bonusu, ktorý môže poistiteľ priznať poistníkovi, je stanovená percentom
z výšky rizikovej časti poistného zaplateného
za poistný rok, za ktorý sa investičný bonus udeľuje
v súlade s ods. 7 tohto článku.
5. Poistiteľ môže priznať poistníkovi investičný bonus
najskôr po uplynutí dvoch rokov trvania poistnej
zmluvy, pričom investičný bonus sa neudeľuje
za prvý poistný rok.
6. Poistiteľ neprizná investičný bonus počas trvania oslobodenia od platenia bežného poistného
pre prípad úmrtia, oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad úmrtia následkom
úrazu alebo oslobodenia od platenia bežného poistného pre prípad invalidity.
7. Výška rizikovej časti poistného zaplateného za poistný rok a výška investičného bonusu:
Výška rizikovej časti
poistného v €/rok

Minimálna
Výška
výška investičinvestičného
ného bonusu
bonusu v %
v €/rok

do 419,99 €

0%

0€

od 420 € do 599,99 €

5%

21 €

od 600 € do 1 199,99
€

10%

60 €

od 1 200 €

5%

180 €

8. Ak poistiteľ udelí investičný bonus, pripíše tento
investičný bonus na osobný účet najneskôr do 80
kalendárnych dní od skončenia poistného roka,
za ktorý sa investičný bonus pripisuje.
8
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3.

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.
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 týchto 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 týchto 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.
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.
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.
Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, je
bežné poistené splatné v prvý deň poistného obdobia.
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.
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.
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, týchto
VPP alebo OPP.
Poistiteľ je oprávnený použiť prípadné preplatky na
poistnom na úhradu poistného za ďalšie poistné
obdobia.

10. Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť definovaná
v týchto VPP alebo v príslušných OPP pre jednotlivé pripoistenia, ak nastane počas poistnej doby,
a ak poistenie nezaniklo z iných dôvodov. Za poistnú udalosť sa považuje udalosť, ku ktorej došlo
počas trvania poistenia za splnenia podmienok definovaných v týchto VPP alebo v príslušných OPP
pre jednotlivé pripoistenia alebo ustanoveniach
poistnej zmluvy.
2. V prípade nastatia poistnej udalosti vznikne právo
na poistné plnenie v súlade s týmito VPP alebo príslušnými OPP pre jednotlivé pripoistenia.

11. Poistné plnenie

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 týchto VPP alebo príslušných OPP, boli splnené všetky podmienky vzniku
nároku na výplatu poistného plnenia podľa poistnej zmluvy a týchto VPP alebo príslušných OPP
a nejedná sa o udalosť uvedenú vo vylúčeniach poistného plnenia.
3. Ak dôjde k vyplateniu poistného plnenia v čase,
keď je poistník v omeškaní s platením poistného,
má poistiteľ právo znížiť poistné plnenie o dlžné
poistné.
4. Pre určenie výšky poistného plnenia je vždy rozhodujúca výška poistnej sumy dohodnutá v poistnej
zmluve v čase vzniku poistnej udalosti.

12. Výplata poistného plnenia

1. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo
poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie povinnosti a rozsahu poistiteľa plniť.
2. 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.
3. Poistiteľ je oprávnený započítať si ku dňu výplaty
poistného plnenia prípadné pohľadávky voči poistníkovi.
4. Výplata poistného plnenia bude vykonaná
v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu, účinnými v čase výplaty.
5. 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 odpočítať si od poistného
plnenia 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.

13. Vylúčenia

1. Poistiteľ okrem prípadov stanovených v poistnej
zmluve alebo príslušných OPP pre jednotlivé pripoistenia neplní za poistné udalosti, ktoré nastali
v dôsledku:
a) vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa,
vojnového stavu (vyhláseného alebo nevyhláseného) vrátane stanného práva, občianskej vojny,
vzbury, povstania, revolúcie, vojenskej diktatúry;
použitia nukleárnych, biologických alebo chemických zbraní hromadného ničenia,
b) aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, občianskych nepokojoch, teroristickej akcii, sabotáži
alebo trestnej činnosti vrátane ich prípravy alebo
pri pokuse o ne,
c) v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré boli
spôsobené bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou, ionizujúcimi lúčmi,
rádioaktívnym alebo obdobným žiarením vrátane
dlhodobého vystavenia organizmu poisteného ich
účinkom,
d) akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov
v komerčných licencovaných lietadlách s platným
prevádzkovým povolením na verejnú prepravu
osôb alebo letov pacientov alebo zranených alebo
ich sprievodcov lietadlom alebo helikoptérou záchrannej služby,
e) samovraždy alebo pokusu o samovraždu pred
uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia,
ak v poistnej zmluve nebola dohodnutá iná lehota,
f) liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované
kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou
v danom odbore, resp. liečby v zariadení bez
platnej licencie a liečby, resp. zákroku, ktorý má
experimentálnu povahu,
g) vykonávania akéhokoľvek športu na profesionálnej úrovni,
h) vykonávania športov, pri ktorých sú používané
motorové alebo aj bezmotorové lietajúce stroje
či prostriedky, ako napríklad parašutizmus, závesné
lietanie, akrobatické lietanie a pod. vykonávania
športov s použitím dvojstopových aj jednostopových
motorových vozidiel (s výnimkou segway s výkonom
do 600 Watt a konštrukčnou rýchlosťou maximálne
25km/h), vykonávania športov s použitím vodných
motorových prostriedkov; a to vrátane účasti
na pretekoch, súťažiach a účasti na príprave a tréningoch,
i) vykonávania rizikových športov,
9
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9. Pripísaním investičného bonusu na osobný účet
sa investičný bonus stáva súčasťou osobného účtu.

3.

4.

5.

6.

14. Zníženie poistného plnenia

1. Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné
plnenie v prípade:
a) ak poistná udalosť poisteného nastane
následkom požitia alkoholu poisteným vrátane

chronického alkoholizmu, alebo následkom
požitia návykových látok alebo toxických
látok alebo požitím liekov, ktoré nezodpovedá
dávkovaniu predpísanému lekárom,
b) porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov poisteným,
c) ak v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu
narodenia poisteného boli nesprávne stanovené
technické parametre poistenia (poistné, poistná
suma, poistná doba),
d) ak v dôsledku nepravdivých odpovedí poisteného
na otázky poistiteľa pri dojednávaní poistenia
bola nesprávne stanovená poistná suma alebo
poistné, a to podľa toho, aký to malo vplyv
na vznik poistnej udalosti a rozsah povinnosti
poistiteľa plniť,
e) ak poistený alebo poistník poruší svoje povinnosti
uvedené v poistnej zmluve, týchto VPP alebo
OPP a porušením týchto povinností došlo k sťaženiu zistenia rozsahu alebo výšky plnenia
zo strany poistiteľa,
f) ak malo vedomé porušenie povinností zo strany
poisteného, poistníka alebo osoby, ktorá má právo
na plnenie, uvedených vo všeobecne záväznom
právnom predpise alebo v týchto VPP alebo v OPP
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,
a to podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie
na rozsah jeho povinnosti plniť.
2. Ak poistený utrpí úraz pri pracovnej alebo športovej činnosti, ktorá patrí v zmysle kategorizácie
poistiteľa do vyššej rizikovej skupiny ako riziková
skupina, ktorá bola stanovená na základe údajov
poskytnutých poistníkom a/alebo poisteným pri
uzatváraní poistnej zmluvy alebo zmene poistnej
zmluvy, má poistiteľ právo znížiť sumu poistného
pl-nenia v pomere zodpovedajúcom pomeru v poistnej zmluve dojednaného poistného a poistného,
ktoré by bolo stanovené, ak by činnosť, pri ktorej
došlo k úrazu, bola uvedená v poistnej zmluve.
To isté platí, ak poistník alebo poistený poruší povinnosť podľa článku 17 ods. 6 týchto VPP.
3. Ak poistený vedome poruší povinnosti stanovené
v článku 17 ods. 10 písm. e) týchto VPP tým,
že po úraze nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske šetrenie, alebo sa nelieči podľa pokynov
lekára, a toto malo podstatný vplyv na zväčšenie
rozsahu následkov poistnej udalosti, poistiteľ
je oprávnený poistné plnenie znížiť podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

15. Osobitné ustanovenia pre investičné
životné poistenie pre prípad úmrtia
(14000/14001)

15.1 Výber investičnej stratégie
1. V čase uzavierania poistnej zmluvy si poistník
vyberá v rámci poistiteľovej ponuky investičnú
stratégiu výberom investičného fondu alebo alokačného pomeru investičných fondov.
2. Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek uzavrieť vstup do investičnej stratégie alebo zmeniť
ponuku investičnej stratégie. Poistiteľ si taktiež
10
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2.

j) pracovných činností poisteného pod zemským
povrchom alebo pod vodou,
k) pracovných alebo športových činností poisteného súvisiacich s akrobaciou, krotením zvierat,
kaskadérstvom,
l) pracovných činností poisteného ako člena
záchranných tímov počas ich zásahu alebo
cvičení (najmä pracovníci horskej služby),
pracovných činností poisteného ako člena
špeciálnych
policajných
alebo
vojenských zásahových jednotiek počas zásahu
alebo cvičenia (najmä jednotky rýchleho nasadenia, protiteroristické jednotky), pracovných
činností poisteného ako člena bezpečnostnej alebo
strážnej služby (najmä osobní strážcovia, ochrana
prevozu peňazí, stráženie objektov),
m) manipulácie poisteného s výbušninami alebo
prístrojmi obsahujúcimi výbušniny, vrátané
ich výroby, transportu alebo údržby aj v rámci
jeho pracovných činností (najmä odmínovanie,
zneškodňovanie munície, pyrotechnické práce).
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie, ak poistený
zomrie do dvoch mesiacov od začiatku poistenia
v dôsledku zdravotných ťažkostí (napr. choroby
alebo zníženia funkčnosti niektorého z orgánov),
ktorými trpel už pred dojednaním poistenia.
Oprávnená osoba nenadobudne právo na poistné
plnenie, ak bola uznaná právoplatným rozhodnutím súdu za vinnú v súvislosti so spôsobením
poistnej udalosti. Poistiteľ je oprávnený nevyplatiť
poistné plnenie do doby právoplatného skončenia
konania, v ktorom je oprávnená osoba obvinená
alebo obžalovaná zo spáchania skutku podľa prvej
vety tohto ustanovenia.
V prípade, ak poistiteľ z dôvodov uvedených
v tomto článku neposkytne poistné plnenie
z dôvodu úmrtia hlavného poisteného, vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu poistenia. Ak je poistník
zároveň hlavným poisteným, vyplatí poistiteľ odkupnú hodnotu dedičom poistníka, ktorým bol
tento nárok priznaný na základe právoplatnéh
o rozhodnutia o dedičstve.
Ten, komu smrťou poisteného má vzniknúť právo
na výplatu poistného plnenia, toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným
trestným činom, pre ktorý bol právoplatne odsúdený. V čase, kedy sa proti osobe, ktorej má
vzniknúť právo na poistné plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin,
poistiteľ nie je povinný plniť do právoplatného
ukončenia vyšetrovania alebo iného konania.
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 poistné
plnenie odmietnuť.

15.2 Osobný účet
1. Poistiteľ spravuje osobný účet podľa pravidiel stanovených poistiteľom.
2. Na osobnom účte poistiteľ zaznamenáva údaje
o počte nakúpených a predaných podielových
jednotiek ako aj o aktuálnej hodnote týchto podielových jednotiek (akumulačných a plus jednotiek).
3. Výška osobného účtu sa pravidelne mení podľa
ceny podielových jednotiek pripísaných na tomto
účte. Cena podielových jednotiek sa stanovuje
na základe ceny stanovenej správcom investičného fondu.
4. Po uplynutí druhého roku poistnej doby poistiteľ
informuje poistníka o aktuálnom počte a hodnote
podielových jednotiek na osobnom účte, a to raz
ročne do 3 mesiacov po výročnom dni poistnej
zmluvy s uvedením aktuálneho stavu osobného
účtu k výročnému dňu.
15.3 Alokačný pomer
1. Čistá hodnota poistného zaplateného poistníkom
sa používa na nákup podielových jednotiek investičných fondov dohodnutých v poistnej zmluve.
2. Za čistú hodnotu poistného zaplatenú pred
dňom začatia poistenia budú zakúpené podielové jednotky najskôr ku dňu začiatku poistenia.
Rovnako za čistú hodnotu poistného zaplateného
pred dňom splatnosti budú zakúpené príslušné
podielové jednotky v najbližšom investičnom dni
nasledujúcom po dni jeho splatnosti.
3. Za zaplatené mimoriadne poistné budú nakúpené
plus podielové jednotky v najbližší investičný deň
nasledujúci po dni doručenia písomnej žiadosti poistníka o zaplatenie mimoriadneho poistného.
4. Pri platení mimoriadneho poistného môže poistník
požiadať na tlačive predpísanom poistiteľom o iný
alokačný pomer mimoriadneho poistného ako je
alokačný pomer pre investičnú časť poistného.
5. Počet nakúpených podielových jednotiek sa určí
na základe nákupnej ceny podielových jednotiek
v investičný deň, v ktorom boli podielové jednotky
nakúpené.
6. Poistník môže požiadať na tlačive predpísanom
poistiteľom o zmenu alokačného pomeru budúcej
investičnej časti poistného v rámci platnej ponuky
investičnej stratégie poistiteľa.
7. Ak poistiteľ akceptuje žiadosť poistníka o zmenu
alokačného pomeru investičnej časti poistného,
zašle poistníkovi písomné potvrdenie o prijatí tejto

8.
9.

10.

11.

zmeny. Zmena alokačného pomeru investičnej
časti poistného nastane najskôr prvým dňom poistného obdobia nasledujúceho po poistnom
období, v ktorom bola písomná žiadosť doručená
poistiteľovi.
Poistiteľ má právo účtovať si za zmenu alokačného
pomeru poplatok podľa Sadzobníka poplatkov.
Poistník môže požiadať na poistiteľom predpísanom tlačive o prevod podielových jednotiek na
osobnom účte v rámci platnej ponuky investičnej
stratégie poistiteľa.
Prevod podielových jednotiek podľa ods. 9 tohto
článku poistiteľ vykoná k prvému dňu nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti
poistiteľovi.
Poistiteľ má právo účtovať si za prevod podľa ods.
10 tohto článku poplatok podľa Sadzobníka poplatkov.

15.4 Odkup poistenia
1. Poistník môže písomne požiadať poistiteľa o úplný
alebo čiastočný odkup poistenia v súlade s týmito
VPP. Odkup poistenia je spoplatnený podľa Sadzobníka poplatkov.
2. V prípade doručenia žiadosti poistníka o odkup
poistiteľovi najneskôr do 15. dňa v kalendárnom
mesiaci poistiteľ určí hodnotu podielovej jednotky
investičného fondu k poslednému pracovnému
dňu v danom mesiaci.
3. Poistník môže požiadať o úplný odkup poistenia
kedykoľvek počas platnosti poistnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VPP
a v Sadzobníku poplatkov.
4. V prípade doručenia žiadosti poistníka o úplný
odkup poistiteľovi najneskôr do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, zaniká poistenie vždy v posledný
deň daného mesiaca, v ktorom bola žiadosť
o úplný odkup poistenia doručená poistiteľovi.
5. Výplatu odkupnej hodnoty poistiteľ vykoná
v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu účinnými v čase výplaty.
6. Poistník môže požiadať o čiastočný odkup poistenia kedykoľvek počas trvania poistenia v súlade
s podmienkami uvedenými v týchto VPP a v Sadzobníku poplatkov. Realizáciou čiastočného
odkupu dochádza k zníženiu hodnoty osobného
účtu najskôr o plus podielové jednotky, ak také sú
pripísané na osobnom účte, a následne o akumulačné podielové jednotky.
7. Minimálna suma čiastočného odkupu poistenia
a minimálna hodnota zostatku podielových jednotiek na osobnom účte poistníka po vykonaní
čiastočného odkupu poistenia je uvedená v Sadzobníku poplatkov.
8. Výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty poistiteľ vykoná v súlade s príslušnými právnymi predpismi
upravujúcimi daň z príjmu účinnými v čase výplaty.
15.5 Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou sa v hlavnom poistení rozumie
úmrtie hlavného poisteného, ak nastane počas poistnej doby.
2. Úmrtie hlavného poisteného je potrebné bezodkladne oznámiť poistiteľovi.
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vyhradzuje právo ukončiť spravovanie investícií
v jednotlivých investičných stratégiách. Poistiteľ
písomne informuje poistníka o uzavretí vstupu
alebo zrušení investičnej stratégie minimálne 30
dní vopred. Poistiteľ zároveň informuje poistníka
o prevode jeho podielov a/alebo umiestnení poistného do novej investičnej stratégie. Pri takomto
prevode a/alebo umiestnení poistného poistiteľ
zohľadňuje doterajšiu investičnú stratégiu poistníka. Ak poistník doručí poistiteľovi najneskôr 10
dní pred účinnosťou týchto zmien žiadosť o prevod
jeho podielov a/alebo umiestnenie poistného do
inej investičnej stratégie z ponuky poistiteľa, poistiteľ uskutoční túto zmenu bez poplatku.

15.6 Poistné plnenie – úmrtie hlavného poisteného
1. 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.
15.7 Uplynutie poistnej doby
1. Ak sa hlavný poistený dožije dňa uvedeného ako
koniec poistenia v poistnej zmluve, poistiteľ vyplatí
hlavnému poistenému aktuálnu hodnotu osobného účtu vypočítanú ku dňu konca poistenia.

16. Osobitné ustanovenia pre poistenie
pre prípad úmrtia (14001)

16.1 Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou v poistení pre prípad úmrtia
podľa týchto VPP je úmrtie poisteného, pre ktorého
bolo toto poistenie pre prípad úmrtia dojednané,
ak nastane počas poistnej doby a ak poistenie nezaniklo z iných dôvodov. Za poistnú udalosť sa
považuje udalosť, ku ktorej došlo za splnenia podmienok definovaných v poistnej zmluve alebo
týchto VPP.
2. V prípade poistnej udalosti vznikne oprávnenej
osobe právo na poistné plnenie.
3. Oprávnená osoba, resp. osoba preukazujúca vznik
poistnej udalosti je povinná doručiť tieto doklady:
a) vyplnené tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“,
b) úmrtný list poisteného (originál alebo úradne
overenú kópiu),
c) podrobnú lekársku správu alebo úradnú správu
o príčine smrti,
d) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí vrátane pitevnej správy.
16.2 Poistné plnenie
1. V prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistiteľ oprávnenej osobe poistnú sumu dojednanú
v poistnej zmluvy platnú v čase vzniku poistnej
udalosti.

17. Práva a povinnosti poisteného a/alebo
poistníka

1. Poistený a poistník je povinný oznamovať poistiteľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny
osobných údajov ako aj ostatných skutočností rozhodných pre uzavretú poistnú zmluvu.
2. Poistník je povinný platiť poistiteľovi poistné
vo výške a v termínoch dohodnutých v poistnej
zmluve a týchto VPP.
3. Poistený má v prípade, ak nastane poistná udalosť, právo na výplatu poistného plnenia v súlade
s poistnou zmluvou, týmito VPP a príslušnými OPP
platnými pre príslušné pripoistenie.
4. 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. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poistiteľa môžu mať za následok
odstúpenie od poistnej zmluvy zo strany poistiteľa
alebo odmietnutie poistného plnenia.
5. Poistník, poistený a oprávnená osoba sú povinné
pri likvidácii poistnej udalosti poskytnúť poistiteľovi
ním požadovanú súčinnosť. Poistiteľ si vyhradzuje
právo neplniť až do okamihu poskytnutia požadovanej súčinnosti.
6. Poistený a ak poistený nie je zároveň poistník,
tak aj poistník, je povinný oznámiť poistiteľovi bez
zbytočného odkladu zmenu (zvýšenie/ zníženie)
rizikovej skupiny. Za zmenu rizikovej skupiny sa považuje pracovnej činnosti alebo zmena športovej
činnosti poisteného, ktorá má za následok zmenu
zaradenia poisteného do rizikovej skupiny.
7. Poistený je povinný znášať cestovné náklady a iné
súvisiace náklady spojené s preskúmaním zdravotného stavu poisteného, s výnimkou nákladov
podľa článku 18 ods. 2 a 3 týchto VPP, ktoré znáša
poistiteľ.
8. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi
uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou,
ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností
zo strany tretích osôb.
9. Poistník, poistený a oprávnená osoba je povinná pri
vzniku škodovej udalosti:
a) urobiť nevyhnutné opatrenia, aby škoda bola čo
najmenšia,
b) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní
po poistnej udalosti písomne oznámiť, že došlo
k poistnej udalosti a dať pravdivé a úplné vysvetlenie o vzniku a rozsahu poistnej udalosti,
c) poskytnúť poistiteľovi súčinnosť potrebnú na zistenie príčin a výšky škody a doklady požadované
poistiteľom,
d) odpovedať úplne a pravdivo na otázky poistiteľa
týkajúce sa poistenia a vzniku a priebehu poistnej
udalosti,
e) bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske
ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a dbať,
aby bol výsledok ošetrenia preukázateľný lekárskou dokumentáciou,
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3. Oprávnená osoba, resp. osoba preukazujúca vznik
poistnej udalosti je povinná doručiť tieto doklady:
a) vyplnené tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“,
b) úmrtný list hlavného poisteného (originál alebo
úradne overenú kópiu),
c) podrobnú lekársku správu alebo úradnú správu
o príčine smrti,
d) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí vrátane pitevnej správy.
4. Na žiadosť poistiteľa je potrebné predložiť ďalšie
doklady, ktoré sú potrebné na zistenie povinnosti
a rozsahu poistiteľa plniť. Poistiteľ môže vykonať
zisťovania aj sám.
5. Náklady spojené s dokladovaním nároku na poistné plnenie znáša osoba preukazujúca vznik
poistnej udalosti.

18. Práva a povinnosti poistiteľa

1. Poistiteľ je povinný poskytnúť kvalifikované informácie o dojednávanom druhu poistenia pre
uplatnenie práv z dojednávaného poistenia.
2. Poistiteľ má právo preverovať zdravotný stav poisteného a/alebo poistníka pri uzatváraní poistnej
zmluvy alebo zvýšení poistného krytia alebo aj kedykoľvek v priebehu trvania poistenia alebo počas
likvidácie škodovej udalosti v súlade s udeleným
súhlasom poisteného a/alebo poistníka, a to
na základe:
a) vyžiadanej kompletnej zdravotnej dokumentácie,
správ a posudkov od poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, u ktorých sa poistený a/alebo poistník
liečil, alebo v ktorých sa zdravotný stav poisteného
a/alebo poistníka posudzoval, lekárskej správy So
ciálnej poisťovne,
b) prehliadky alebo vyšetrenia u lekára, ktorého určí
poistiteľ.
3. Náklady na prehliadky alebo vyšetrenia u lekára,
ktorého určí poistiteľ, znáša poistiteľ.
4. V prípade, ak dôjde k zániku poistenia z dôvodov
uvedených v ustanovení článku 6 ods. 1 písm. d)
a h) alebo výpoveďou poistníka v lehote 2 mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, alebo
v prípade ak poistník návrh na uzavretie poistenej
zmluvy zruší alebo odvolá, je poistník povinný poistiteľovi náklady vynaložené podľa ods. 3 tohto
článku nahradiť. Rovnako je poistník povinný nahradiť poistiteľovi náklady vynaložené podľa ods. 3
tohto článku v prípade, ak k zániku poistenia dôjde
pre neplatenie následného poistného do jedného
roka odo dňa vzniku poistenia.
5. Poistiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri preverovaní
zdravotného stavu poisteného. Tieto informácie
môže použiť len pre svoju potrebu a inak len so súhlasom poisteného a/alebo poistníka.
6. Poistiteľ je povinný vykonať bez zbytočného odkladu šetrenie nároku na poistné plnenie. Poistiteľ
je povinný vyplatiť poistenému, resp. oprávnenej
osobe poistné plnenie do 15 dní, len čo poistiteľ
skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu
povinnosti poistiteľa plniť.

7. Poistiteľ je oprávnený započítať pohľadávky poistiteľa voči poistníkovi alebo poistenému proti
akýmkoľvek pohľadávkam poistníka alebo poisteného voči poistiteľovi, a to bez ohľadu na to, či sú
budúce alebo súčasné, podmienené alebo nepodmienené, bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého
vyplývajú, ako aj bez ohľadu na to, či sú splatné,
alebo premlčané.
8. Poistiteľ má právo požadovať od poistníka a/alebo
poisteného uvedenie a preukázanie výšky príjmu,
pokiaľ je to nevyhnutné pre uzatvorenie poistnej
zmluvy alebo pre zistenie rozsahu výšky poistného
plnenia po poistnej udalosti.

19. Ochrana osobných údajov

1. Poistiteľ má pri spracúvaní osobných údajov
klientov a ich zástupcov postavenie prevádzkovateľa.
2. Klient môže uplatniť svoje práva dotknutej osoby
u zodpovednej osoby Poistiteľa elektronicky na
emailovej adrese dpo@ergo.sk alebo telefonicky,
prípadne osobne priamo u Poistiteľa.
3. Aktuálna Informácia o spracúvaní osobných
údajov je dostupná na www.ergo.sk. Klient berie
na vedomie a výslovne súhlasí s tým, aby jednou
z možností ako Poistiteľ plní svoju informačnú povinnosť bolo zverejnenie informácií o spracúvaní
osobných údajov na webovom sídle Poistiteľa.

20. Záverečné ustanovenia

1. Všetky úkony týkajúce sa poistenia vrátane prehlásení a oznámení poisteného a/alebo poistníka
pre poistiteľa musia byť v slovenskom jazyku
a musia mať písomnú formu. Poistiteľ je oprávnený
vyžadovať úradné overenie podpisu poistníka, poisteného alebo oprávnenej osoby alebo úradné
overenie kópie listiny.
2. V poistnej zmluve sa možno od ustanovení týchto
VPP odchýliť.
3. Poistiteľ doručuje písomnosti určené poistníkovi,
poistenému alebo oprávnenej osobe na jemu poslednú známu adresu, vždy však iba na adresu v
Slovenskej republike. Zásielka s doručenkou, ktorú
zasiela poistiteľ poistníkovi alebo poistenému, sa
považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát prijal,
bezdôvodne odmietol prijať, alebo dňom márneho
uplynutia odbernej lehoty. Pokiaľ poistník alebo
poistený nesplní povinnosť podľa článku 17 ods.
1 týchto VPP a novú adresu neudá ani pošte, považuje sa písomnosť za doručenú dňom vrátenia
nedoručiteľnej písomnosti poistiteľovi.
4. Peňažný dlh zmluvných strán, ktorý sa plní prostredníctvom poštového podniku alebo peňažného
ústavu, je splnený okamihom, keď bola suma pripísaná na účet oprávnenej strany.
5. Písomnosti určené poistiteľovi musia byť doručené
poistiteľovi na adresu sídla poistiteľa.
6. Poistník a poistený môže v prípade potreby podať
písomnú sťažnosť. Táto sa považuje za doručenú,
keď bola doručená na adresu sídla poistiteľa ERGO
Poisťovna, a.s. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30
dní od doručenia kompletnej sťažnosti. Lehotu 30
kalendárnych dní je možné prekročiť v prípadoch
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f) ak nastala poistná udalosť v zahraničí, zadovážiť príslušné lekárske správy a tieto odovzdať
poistiteľovi úradne preložené do slovenského jazyka,
g) poveriť ošetrujúceho lekára alebo zdravotnícke
zariadenie, aby na žiadosť poistiteľa poskytli poistiteľovi informácie o úraze, ochorení a celkovom
zdravotnom stave poistníka,
h) dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí poistiteľ,
i) v prípade úmrtia poisteného bez zbytočného
odkladu oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi, a to
i vtedy, ak už boli úraz alebo ochorenie poisteného poistiteľovi oznámené; súčasne je potrebné
predložiť poistiteľovi úmrtný list poisteného alebo
právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení poisteného za mŕtveho, list o prehliadke mŕtveho
a pitevnú správu, ak bola táto vykonaná a podrobnú lekársku správu o príčine jeho úmrtia.

náročných na prešetrenie sťažnosti, najviac však
o ďalších 30 dní.
7. Právne vzťahy založené poistnou zmluvou
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy
sa budú riešiť na príslušnom súde Slovenskej republiky. Tieto Všeobecné poistné podmienky
pre investičné životné poistenie ERGO New Generation
nadobúdajú
účinnosť
25.05.2018
a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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Prílohy:
Príloha č. 1 - Sadzobník poplatkov
Príloha č. 2 - Katalóg povolaní

Príloha č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné poistenie
ERGO New Generation
Sadzobník poplatkov pre investičné životné poistenie ERGO New Generation
Platný od: 01.11.2016

Poplatok za počiatočné náklady

Investičný poplatok

5,50 % zo súčtu predpísanej investičnej časti poistného počas poistnej doby (najviac však za 30 rokov)
v prvých 3 rokoch poistenia.
* V prípade zvýšenia investičnej časti poistného sa
poplatok za počiatočné náklady uplatní analogicky.
do € 5.000

3,0%

od € 5.001 do € 10.000

2,5%

od € 10.001 do € 50.000

2,0%

od € 50.001 do € 100.000

1,25%

od € 100.001

0,5%

zo sumy mimoriadneho poistného
Výstupný poplatok za úplný odkup poistenia

25 €

Poplatok za čiastočný odkup poistenia

0€

Poplatok za presmerovanie bežného poistného2

Minimálne poistné pre rizikovú časť poistného

Minimálne poistné pre investičnú časť poistného
Minimálne mimoriadne poistné
Minimálna hodnota osobného účtu
Minimálna výška čiastočného odkupu

0 € (prvé tri prevody v poistnom roku)
15 € (štvrté a následné prevody v poistnom roku)
0 € (prvé tri presmerovania v poistnom roku)
15 € (štvrté a následné presmerovania v poistnom
roku)
25 €
mesačne
75 €
štvrťročne
150 €
polročne
300 €
ročne
1€
mesačne
3€
štvrťročne
6€
polročne
12 €
ročne
100 €
25 €
100 €

Prevod podielových jednotiek je možný iba v prípade, ak v čase žiadosti poistníka o túto zmenu je hodnota osobného účtu vyššia ako 100 EUR.
1

Presmerovanie bežného poistného je možné iba v prípade, ak v čase žiadosti poistníka o túto zmenu je hodnota
osobného účtu vyššia ako 100 EUR.
2
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Poplatok za prevod podielových jednotiek1

Príloha č. 2 k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné poistenie
ERGO New Generation
Katalóg povolaní

2

3
4

archeológ; autolakýrnik; automechanik; bagrista; baletka/baletný majster; balič; betonár; bielič; brusič; brúsič skla, diamantov,
kovov; čalúnnik; čistič kanalizácie; čistič parných kotlov; čistič priestorov; debnár; detektív - súkromný; dezinsektér a deratizátor
(ničenie škodl. hmyzu a hlodavcov); dláždič; dojič; domovník - správca budov; dozorca vo väznici; elektrikár; elektroinštalatér (slaboprúd); elektromechanik; farbiar textílií; formovač; fotograf - exteriér; fotoreportér; frézar; fúkač skla; garbiar; geológ, geochemik;
honec; hospodár; hutný inžinier; chemický technik; chovateľ veľkých zvierat; inštalatér elektrických prístrojov; inštalatér elektróniek,
obrazoviek, svetelných zdrojov; inštalatér potrubia; inštruktor autoškoly; jadrár; jadrový technik; kachliar; kamenár, kamenosochár; keramikár, pracovník v oblasti vypaľovania keramiky; klampiar; kňaz - misionár; kníhtlačiar; kníhviazač; kolesár; konštrukčný
technik; konzervátor; kotlár; kováč; kuchár; kulisár; kurič; kuriér; laborant v chemickom priemysle; lakovník; lejár sviečok; lesný
robotník; lešenár; leštič; letec - osobná, nákladná doprava; letuška; litograf; lodný pracovník; majster; maliar - natierač; mäsiar; mechanik; mlynár; montážny technik; montér; montér akumulátorov; montér sadrokartónu; murár; nakladač tovaru; nástrojár; ničiteľ
škodcov; nitovač; nočný strážca; obkladač; obsluha automatizovaných liniek; obuvník; ohýbač a rezač kovov; ohýbač železa a viazač
železa; omietač; operátor strojov a zariadení; opravár; osvetľovač; ošetrovateľ zvierat; parketár; pastier; personál sanitného a záchranného vozidla; pestovateľ rastlín a plodín; písmozlievač; plavčík; pletiar; plynár; podlahár; podnikateľ (podľa činnosti); pokrývač;
policajt; poľnohospodársky technik, robotník; pomocník v kuchyni; pomocník zverolekára; pomocný robotník; porážač (na bitúnku);
posunovač; pouličný predavač; povrazár; pracovník lesnej škôlky; práčka; pradiar; preparátor; priemyselný modelár; prievozník;
pumpár; rádiotelegrafista - palubný; razič; reportér; reštaurátor; revízor; rezbár; robotník; roletár; roľník; rozhodca; rozmnožovač tlačovín; rušňovodič; rybár námorný; SBSkár, bez zbrane aj so zbraňou; sadzač (mimo fotosadzby); sekáč trstiny; sieťotlačiar; skladník;
sklár; sklenár; sladovník; smaltovač; sochár; spracovateľ textílií a umeleckých látok; sprievodca v jaskyni; stavbyvedúci; stavebný
kontrolór; stavebný technik; staviteľ lodí; stolár; strojník; strojný technik; studniar; súkromný hospodár; sústružník; šička obuvi;
šička textílií - veľkovýroba; špeditér; štukatér; tanečník; tapetár; taxikár; tesár; tkáč; tlačiar, hĺbkotlačiar, ofsetový tlačiar; traktorista; učiteľ jazdy v autoškole; učiteľ tanca; učiteľ telocviku; údržbár; ukladač telefónnych káblov; umelecký hrnčiar, zámočník,
sklár, kováč, remeselník; upratovačka; varič piva; včelár; vinohradník; vlakvedúci; vodič z povolania; vojak z povolania; vulkanizér;
výhybkár; výpravca; výrobca hračiek; výrobca náhrobných kameňov; výrobca produktov, prístrojov, nástrojov, zariadení; záhradník;
zamestnanec šrotoviska; zámočník; zásobovač, dokladač tovaru; závozník; zootechnik; zvárač; zverolekár; žaluziar; žehlič; železničiar; železničný sprievodca; žeriavnik
baník (podzemný); baník (povrchový); baník v bauxitových baniach; banský rubač (podzemný); banský rubač (povrchový); banský
strojník; banský vedúci; cestár, údržbár ciest; cestný stavbár; čistič fasád (priečelí domov); čistič okien; čistič výhybiek; člen bezpečnostnej hliadky so zbraňou; člen horskej služby; drevorubač, pilčík; elektroinštalatér (vysokonapäťový); elektrolytik v chemickom
priemysle; finančný strážca, preprava peňazí, SBS; galvanizér; hutník; hutný pracovník pri obohacovaní rudy; kominár; letec - vojak;
letecký inštruktor; naftár; personál na namornej lodi; pohraničník; poľovník; potápač; požiarnik; pracovník na píle; prepravca peňazí;
reštaurátor - práca vo výškach; smetiar; speleológ; stavbár ciest; stavebný klampiar; tavič; tunelár; učiteľ lietania; výhybkár; výrobca
zbraní; záchranár / lekár Letecká zách. služba; zlievač
Nepoistiteľné povolania a profesie
kaskadér; krotiteľ zveri; pretekársky vodič, jazdec; pyrotechnik; športovec (profesionál); policajt - útvar osobitného
určenia polic. zboru (PPU, kukláči); vojak z povolania - mierová misia
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administratívny pracovník; advokát; agronóm; aktuár; analytik; aranžér; aranžér výkladov; architekt; archivár; asistent odbytu; audítor;
bakteriológ; bankový zamestnanec; barman; bezpečnostný technik; biológ; botanik; bufetár; cirkevný hodnostár; civilný zamestnanec armády bez zbrane; colný úradník; cukrár; čašník; daňový poradca; dekoratér keramiky; dekoratér sklenených výrobkov; dieťa; diplomat;
dirigent; dispečer; domáca; domáci opatrovateľ; dopravný inžinier; doručovateľ listových zásielok; dôchodca; ekológ; ekonóm; elektroinžinier; elektrotechnik; epidemiológ - výskum hromadne sa vyskytujúcich infekčných chorôb; etnológ; exekútor; farmaceut; filmový
distributér; filológ; filozof; fotolaborant, vyvolávač fotografií, fotograf - interiér; fyzik; genetik; geodet; geograf; grafik; herec; historik; hlásateľ; hodinár; horizontkár (odborník pracujúci na horizontálnej točovke); hosteska; hudobník; hudobný skladateľ; chemický inžinier;
chirurg; choreograf; chovateľ domácich zvierat malých; chyžná; informatik; interný kontrolór; jemnomechanik, mechanik; kaderník; kameraman; kartograf; klenotník; klobučník a výrobca čiapok; kňaz; knihovník; kolportér (roznášač letákov a novín); konateľ; konštrukčný
kreslič; kontrolór cestovných lístkov; kontrolór služieb; konzul; korektor; korepetitor; kostymér; košikár; kozmetička; kožušník; krajčír/ka;
krupier; kurátor; kvetinár; laborant (nie v chemickom priemysle); ladič klavírov; lekár okrem RZP a LZS; lekárnik; lektor; lesný inžinier; letecký mechanik - pozemný personál; letiskový dispečer; liečiteľ; logistik; logopéd; maklér; manažér; model/ka; manikér/ka; marketingový
pracovník; masér; maskér; materská dovolenka; meteorológ; moderátor, komentátor; národopisec; nezamestnaný; notár; novinár; obchodník; obchodný zástupca; odhadca; opatrovateľ detí; operátor výpočtovej techniky; opravár rádioprijímačov, televízorov, telefónov;
optik, ošetrovateľ starých ľudí; ovocinár; parochniar; pedikér; pekár; pokladník; policajt - pracovník policajnej správy, administratíva - bez
zbrane; politik; poštár, pracovník na pošte za okienkom; potravinársky technik; pôrodná asistentka; právnik; právny poradca; predavač;
premietač; prevádzkar; príslušník cirkevného rádu; producent; programátor; projektant; projektový manažér; prokurátor; psychológ;
publicista; radca; rádiomechanik; rádiotechnik; rádiotelegrafista v kancelárii; recepčný; referent; rehabilitačný pracovník; reklamný a propagačný pracovník; reprodukčný grafik; retušér; revízny technik; režisér; rybár riečny; röntgenový asistent; sadrovač; sanitár (ošetrovateľ);
sekretárka; servírka; skúšobný technik; sociálny pracovník; spevák; spisovateľ; turistický sprievodca; sprievodca vo vlaku; sprostredkovateľ; stavebný technický kreslič; stenograf; sudca; súdny vykonávateľ; súdny zapisovateľ; šatniar; školiteľ; školník; štatistik; študent;
technický kreslič; technik (bez bližšieho určenia); technik meracích a regulačných zariadení; technik rádií a televízorov; technológ - administratíva; telefonista; THP pracovník - administratíva; tlačový hovorca; tlmočník; toaletár; tréner; triedič tovaru; učiteľ (bez bližšieho
určenia); učiteľ/ka MŠ; účtovník; umelec (bez bližšieho určenia); umelecký maliar, kreslič; umývač riadu; úradník; úradný posol; usporiadateľ; uvádzač; vedecký pracovník; vedúci pracovnej skupiny - predák; vedúci, riadiaci pracovník; vedúci, vychovávateľ v detskom domove;
vrátnik (bez zbrane nie SBS); vychovávateľ; vystavovateľ; vyšívač, čipkár; výťahár (liftboy); výtvarník; záhradný architekt; zapisovateľ; zdravotná sestra; zdravotný praktikant, zdravotnícky pracovník; zlatník; zubný lekár; zubný technik; zvukár; ženy, muži v domácnosti

