
Čo by ste mali vedieť

POISTNÉ KRYTIE A PLNENIE
Všetky riziká, pred ktorými vás kryjeme, nájdete v poistke a poistných podmienkach, ktoré sú súčas-
ťou vašej poistnej zmluvy. Zvážte vhodnosť poistenia závažných rizík, akými sú úmrtie, invalidita, 
závažné ochorenia, ktoré majú fatálne následky na chod rodiny, domácnosti či na vašich blízkych 
a aj menej závažných rizík (práceneschopnosť, hospitalizácia a pod.). Niektoré poistné podmienky 
obsahujú presný zoznam diagnóz, ochorení alebo poškodení zdravia, ktoré sú kryté z daného dopln-
kového poistenia. Ich zoznam je bežne uvedený v tzv. tabuľkách náhrad. Všetky poisťovne vymedzu-
jú určité prípady, kedy neposkytujú poistné plnenie. Preto venujte zvláštnu pozornosť informáciám 
o výlukách, obmedzeniach a čakacích dobách uvedených v poistných podmienkach.

AKTUALIZUJTE SI SVOJE POISTENIE
Upravte si svoje poistné krytie vždy, keď sa výraznejšie zmení vaša osobná alebo rodinná situ-
ácia. Napríklad, keď sa vám narodí dieťa, uzavriete manželstvo či získate hypotéku. Aj voliteľné 
doplnkové poistenia sa menia a vyvíjajú. Doplnkové poistenie môže dnes kryť ďaleko viac rizík 
ako to staré, ktoré ste uzatvárali napr. pred 5 rokmi. Poraďte sa s finančným agentom, či uzavreté 
doplnkové poistenia zodpovedajú vašim aktuálnym potrebám.

PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY A ZMENY
Životné poistenie môžete zrušiť kedykoľvek, štandardne písomnou formou. Predčasné zrušenie 
životného poistenia môže byť pre vás nevýhodné, nakoľko strácate poistnú ochranu. V prípade 
zmeny vašej životnej situácie je možné poistnú zmluvu upraviť, napríklad znížením poistného alebo 
úpravou poistných krytí. O zmenu v poistnej zmluve je možné požiadať kedykoľvek písomne.

INDEXÁCIA A JEJ VÝHODA
Indexácia je forma ochrany poistenia pred infláciou, kedy sa zvyšujú poistné sumy a poistné. 
Indexáciou je možné zachovať si počas celej doby poistenia reálnu hodnotu poistného krytia. 
Pri poistnej udalosti by ste si už totiž nemuseli kvôli rastu cien za vyplatené peniaze pokryť nákla-
dy v rozsahu ako dnes. Je len na vás, či sa pre indexáciu poistnej zmluvy rozhodnete, resp. ju 
v budúcnosti zrušíte, alebo naopak, o ňu požiadate.

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI
Nezabudnite spolu s hlásením poistnej udalosti zaslať všetky potrebné dokumenty. Rýchlosť 
vybavenia poistnej udalosti vo veľkej miere závisí od toho, či poisťovateľ dostane všetky doklady 
naraz. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť, je súčasťou formulára na hlásenie poistných 
udalostí alebo ho nájdete na našej web stránke. Prípadne nám zavolajte a my vám radi všetko 
vysvetlíme.

PLATBY POISTNÉHO
Nezabudnite platiť poistné včas, v plnej výške a so správnymi platobnými údajmi. Neplatením 
poistného sa môžete dostať do situácie, že vaša poistná zmluva bude ukončená z dôvodu nepla-
tenia poistného.

PRAVIDELNÉ INFORMÁCIE
Po spracovaní poistnej zmluvy vám zašleme písomné potvrdenie o uzatvorení poistenia - poistku.
Raz ročne vám na vašu adresu zašleme výročný list, v ktorom nájdete aktuálne informácie o stave 
vašej poistnej zmluvy. Venujte výročnému listu pozornosť. Toto obdobie je zároveň vhodné na 
stretnutie s vaším finančným agentom a posúdenie aktuálnosti vašej poistnej ochrany.

ONLINE PRÍSTUP KU VŠETKÝM INFORMÁCIÁM
Využite možnosti unikátnej služby WebKlient, ktorá vám pomôže jednoducho a rýchlo získať všetky 
aktuálne informácie o vašom poistení. Viac o službe nájdete aj na stránke www.nnpoistovna.sk.
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Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa § 792a Občianskeho zákonníka. 
Dokument neobsahuje úplný rozsah práv a povinnos  , ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej 
zmluvy.

2.1 Obchodné meno a právna forma: NN Životná poisťovňa, a.s., akciová spoločnosť (ďalej len „Poisťovateľ“)
2.2 Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, 

ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika
2.3 Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: 
 Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika 
2.4 Telefónne číslo: 0850 111 464
2.5 E-mailová adresa: klient@nn.sk
2.6 Webové sídlo: www.nnpoistovna.sk 

NN Životná poisťovňa, a.s., akciová spoločnosť, 
IČO: 35 691 999, DIČ: SK2020861557, Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bra  slava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 1095/B

3.1 Názov poistného produktu:
  NN Partner, rizikové životné poistenie 

(ďalej len „NN Partner, životné poistenie“).

3.2  Popis poistného produktu - NN Partner, životné 
poistenie: 

 a)  Popis poistenia alebo súboru poistení 
   Poistný produkt NN Partner, životné poistenie, je ži-

votné poistenie pre prípad úmr  a poisteného z Hlav-
ného poistenia s fi xnou poistnou sumou vo výške 400 
EUR a s jednorazovým bonusom 40 000 EUR v prípa-
de úmr  a následkom úrazu pri dopravnej nehode. To 
znamená, že pokiaľ dôjde k poistnej udalos   – úmr  e 
poisteného, vypláca sa poistná suma. V prípade, ak 
dôjde k poistnej udalos   – úmr  e poisteného násled-
kom úrazu pri dopravnej nehode, spolu s poistnou 
sumou pre prípad úmr  a sa vypla   aj jednorazový 
bonus vo výške 40 000 EUR. K poisteniu je možné si 
dojednať nasledovné doplnkové poistenia: 

  •  Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia 
poistného (ďalej len „OPP_01“)

  •  Doplnkové poistenie invalidity od 41 % 
s jednorazovou výplatou (ďalej len „IJ41_01“)

  •  Doplnkové poistenie invalidity od 71 % 
s jednorazovou výplatou (ďalej len „IJ71_01“)

  •  Doplnkové poistenie invalidity od 41 % 
s rentovou výplatou (ďalej len „IR41_01“)

  •  Doplnkové poistenie invalidity od 71 % 
s rentovou výplatou (ďalej len „IR71_01“)

  •  Doplnkové poistenie úmr  a (ďalej len „UV_01“)
  •  Doplnkové poistenie úmr  a s klesajúcou poist-

nou sumou (ďalej len „UVK_01“)
  •  Doplnkové poistenie úmr  a následkom úrazu 

(ďalej len „UNU_01“)
  •  Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s 

progresívnym plnením (ďalej len „TNUP_01“)

  •  Doplnkové poistenie doby liečenia úrazu (ďalej 
len „DNL_01“)

  •  Doplnkové poistenie bolestného k dobe lieče-
nia úrazu (ďalej len „BDNL_01“)

  •  Doplnkové poistenie operácie v dôsledku cho-
roby (ďalej len „OZCH_01“)

  •  Doplnkové poistenie kri  ckých chorôb (ďalej 
len „KCH_01“)

  •  Doplnkové poistenie najčastejších kri  ckých 
chorôb (ďalej len „KCH4_01“)

  •  Doplnkové poistenie následkov kri  ckých 
chorôb alebo úrazov (ďalej len „NKCH_01“)

  •  Doplnkové poistenie hospitalizácie (ďalej len 
„HOS_01“)

  •  Doplnkové poistenie práceneschopnos   (ďalej 
len „PN28_01“)

  •  Doplnkové poistenie kri  ckých chorôb pre de   
(ďalej len „KCHD_01“)

  •  Quatropoistenie - Doplnkové poistenie úmr-
 a a invalidity od 41 % s klesajúcou poistnou 

sumou (ďalej len „Q41_01“)
  •  Quatropoistenie - Doplnkové poistenie úmr-

 a a invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou 
sumou (ďalej len „Q71_01“) 

  •  Duopoistenie - Doplnkové poistenie úmr  a a 
invalidity od 41 % s klesajúcou poistnou sumou 
(ďalej len „DUO41_01“)

  •  Duopoistenie - Doplnkové poistenie úmr  a a 
invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou sumou 
(ďalej len „DUO71_01“)

   Doplnkové poistenia rizík úrazu, choroby alebo 
úmr  a uvedené vyššie nie sú pevnou súčasťou 
produktu, čo znamená, že je možné si ich dojed-
nať na základe výberu a podľa potrieb poistníka 
a poisteného. Doplnkové poistenia nie je možné 
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uzavrieť samostatne, ale výlučne k Hlavnému 
poisteniu. 

 b)  Všeobecná informácia o poistnej dobe a poist-
nom období 

   Poistná doba je počet poistných rokov určených 
poistníkom pri uzavre   poistnej zmluvy. Poistná 
doba určuje dobu, na ktorú sa poistenie uzatvára 
a začína plynúť od technického začiatku poistenia. 
Poistná doba doplnkového poistenia nemusí byť 
totožná s poistnou dobou Hlavného poistenia, 
ale nemôže byť dlhšia ako poistná doba Hlavného 
poistenia. 

   Poistné obdobie je obdobie určené v poistnej 
zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné. 
Poistné obdobie môže byť mesačné, štvrťročné, 
polročné alebo ročné. 

 c)  Poistné riziká 
   Hlavné poistenie: úmr  e poisteného z Hlavného 

poistenia s fi xnou poistnou sumou vo výške 400 
EUR a s jednorazovým bonusom 40 000 EUR v 
prípade úmr  a následkom úrazu pri dopravnej 
nehode v priebehu poistnej doby. To zname-
ná, že pokiaľ dôjde k poistnej udalos   – úmr  e 
poisteného, vypláca sa poistná suma. V prípade, 
ak dôjde k poistnej udalos   – úmr  e poisteného 
následkom úrazu pri dopravnej nehode, spolu s 
poistnou sumou pre prípad úmr  a sa vypla   aj 
jednorazový bonus vo výške 40 000 EUR. Poist-
né riziká pre doplnkové poistenia sú uvedené v 
Tabuľke poistných rizík, ktorá tvorí súčasť tohto 
dokumentu a v článkoch tohto dokumentu, ktoré 
upravujú všeobecnú charakteris  ku poistného 
plnenia a spôsob určenia poistného plnenia.

 d)  Všeobecná charakteris  ka poistného plnenia
   Poistné plnenie z Hlavného poistenia sa vzťahu-

je na úmr  e poisteného z Hlavného poistenia 
počas trvania poistenia, pričom poistné plnenie 
je vyplatené oprávneným osobám poisteného z 
Hlavného poistenia. 

   Všeobecná charakteris  ka poistného plnenia pre 
doplnkové poistenia je uvedená v Tabuľke poist-
ných rizík, ktorá tvorí súčasť tohto dokumentu 
a v článkoch tohto dokumentu, ktoré upravujú 
všeobecnú charakteris  ku poistného plnenia a 
spôsob určenia poistného plnenia. Podmienky, 
za ktorých nevzniká Poisťovateľovi povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie, alebo je Poisťovateľ 
oprávnený poistné plnenie znížiť, sú uvedené v 
bode 3.4 tohto dokumentu. 

 e) Iné 
   Všetky doplnkové poistenia ponúkajú možnosť 

zvýšiť poistnú ochranu poisteného.

3.3 Spôsob určenia výšky poistného plnenia: 
 a) Z Hlavného poistenia 
  •  V prípade úmr  a poisteného z Hlavného poistenia 

v priebehu poistnej doby sa oprávneným osobám 
vypla   fi xná poistná suma vo výške 400 EUR. 

  •  V prípade úmr  a poisteného následkom úrazu 
pri dopravnej nehode z Hlavného poistenia 
v priebehu poistnej doby sa oprávneným oso-
bám vypla   fi xná poistná suma vo výške 400 
EUR spolu s jednorazovým bonusom vo výške 
40 000 EUR. 

 b) Z doplnkových poistení
   Spôsob určenia poistného plnenia pri doplnko-

vých poisteniach je uvedený v Tabuľke poistných 
rizík, ktorá tvorí súčasť tohto dokumentu 
a v článkoch tohto dokumentu, ktoré upravujú 
všeobecnú charakteris  ku poistného plnenia 
a spôsob určenia poisteného plnenia.

3.4  Podmienky, za ktorých nevzniká Poisťovateľovi 
povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je 
Poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť 

  Upozornenie: V produkte NN Partner, životné 
poistenie, existujú výluky a obmedzenia plnenia 
uvedené v nižšie uvedených článkoch VPP, OPP 
príslušných doplnkových poistení a vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch. Poisťovateľ nie je 
povinný vypla  ť poistné plnenie alebo je oprávnený 
znížiť poistné plnenie z Hlavného poistenia v zmysle 
ustanovení článku 12 Všeobecných poistných 
podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“). 
Poisťovateľ nie je povinný vypla  ť poistné plnenie 
alebo je oprávnený znížiť poistné plnenie z dopln-
kového poistenia: 

 1. v zmysle ustanovení článku 12 VPP, 
 2.  v zmysle ustanovení príslušných OPP pre dopln-

kové poistenie: 
  •  pre OPP_01, v situáciách uvedených v článku 5 

a 6 OPP pre toto doplnkové poistenie; 
  •  pre IR41_01, IR71_01, v situáciách uvedených v 

článku 6 a 8 OPP pre toto doplnkové poistenie;
  •  pre IJ41_01, IJ71_01, v situáciách uvedených v 

článku 6 a 7 OPP pre toto doplnkové poistenie;
  •  pre TNUP_01, v situáciách uvedených v článku 

7 OPP pre toto doplnkové poistenie; 
  •  pre PN28_01, v situáciách uvedených v článku 

5 a 7 OPP pre toto doplnkové poistenie; 
  •  pre HOS_01, v situáciách uvedených v článku 7 

a 8 OPP pre toto doplnkové poistenie; 
  •  pre OZCH_01, v situáciách uvedených v článku 

6 a 7 OPP pre toto doplnkové poistenie; 
  •  pre KCH4_01 a NKCH_01, ak 
   a)  poistná udalosť v dôsledku choroby nastane 

počas čakacej doby, ktorá je 3 mesiace, resp. 
24 mesiacov pre chorobu neplodnosť a začína 
plynúť dňom začiatku doplnkového poistenia, 

   b)  poistná udalosť nastala v priamej súvislos   
s ochorením, ktoré bolo diagnos  kované 
pred začiatkom doplnkového poistenia, 

   c)  v zmysle definícií uvedených v článku 3 OPP 
KCH4_01 a NKCH_01 sa príslušná diagnóza 
nepovažuje za poistnú udalosť;
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   •  pre KCH_01 ak
   a)  v zmysle defi nícií uvedených v Prílohe č. 1 

Tabuľka defi nícií kri  ckých chorôb a per-
centuálneho plnenia z poistnej sumy v OPP 
pre toto doplnkové poistenie sa príslušná 
diagnóza nepovažuje za poistnú udalosť,

   b)  v situáciách uvedených v článku 6 OPP pre 
toto doplnkové poistenie,

   c)  poistná udalosť nastala v priamej súvislos   
s ochorením, ktoré bolo diagnos  kované 
pred začiatkom doplnkového poistenia;

  •  pre DNL_01, v situáciách uvedených v článku 9 
OPP pre toto doplnkové poistenie;

  •  pre BDNL_01, v situáciách uvedených v článku 
8 OPP pre toto doplnkové poistenie;

  •  pre KCHD_01, ak
   a)  v zmysle defi nícií uvedených v Prílohe č. 1 

Tabuľka defi nícií kri  ckých chorôb a per-
centuálneho plnenia z poistnej sumy v OPP 
pre toto doplnkové poistenie sa príslušná 
diagnóza nepovažuje za poistnú udalosť,

   b)  v situáciách uvedených v článku 7 OPP pre 
toto doplnkové poistenie;

  •  pre Q41_01, Q71_01, DUO41_01 a DUO71_01, 
v situáciách uvedených v článku 12 OPP pre 
toto doplnkové poistenie

  Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné pl-
nenie v prípade odstúpenia od poistnej zmluvy zo 
strany Poisťovateľa z dôvodu a spôsobom uvede-
ným v bode 3.6 písm. d) a f) tohto dokumentu.

  Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie 
v situáciách uvedených v článku 12 VPP.

  Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie 
v zmysle ustanovení platných právnych predpisov.

3.5  Informácia o spôsobe stanovenia a platenia poist-
ného, jeho splatnos   a o dôsledkoch nezaplatenia 
poistného: 

  Výška poistného predstavuje súčet poistného za 
Hlavné poistenie a všetky doplnkové poistenia do-
jednané na poistnej zmluve. Poistné ako za Hlavné 
poistenie, ako aj poistné za doplnkové poistenie je 
stanovené na základe výšky poistnej sumy, poistnej 
doby Hlavného poistenia, resp. doplnkového poiste-
nia, vstupného veku poisteného, zdravotného stavu, 
pracovnej a záujmovej činnos   poisteného, prípadne 
na základe iných skutočnos   uvedených v poistnej 
zmluve. Poistné za Hlavné poistenie a doplnkové 
poistenia môže byť znížené o výšku zľavy dojednanú 
v poistnej zmluve. Bežné poistné je v plnej výške 
použité na kry  e poistného rizika Hlavného poistenia 
a doplnkových poistení. Bežné poistné za prvé poist-
né obdobie je splatné pri uzavre   poistnej zmluvy, 
poistné za ďalšie poistné obdobia je splatné v prvý 
deň poistného obdobia. Poistné môže byť platené 
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 
Nezaplatenie poistného vo výške, v čase a spôsobom 
podľa poistnej zmluvy môže mať za následok zánik 

poistenia podľa Občianskeho zákonníka. Poistník má 
povinnosť zapla  ť dlh zodpovedajúci dlžným poplat-
kom a dlžnému poistnému. Poistník je povinný pla  ť 
poistné za celú poistnú dobu a počas celej poistnej 
doby. Ak poistenie zanikne pred uplynu  m poistnej 
doby, má Poisťovateľ právo na poistné za dobu do 
zániku poistenia.

3.6 Spôsob zániku poistnej zmluvy: 
 a)  Poistnú zmluvu, prípadne jej časť alebo jej 

dodatok týkajúci sa doplnkových poistení, môže 
vypovedať každá zo zmluvných strán, a to aj bez 
uvedenia dôvodu, v lehote 2 mesiacov odo dňa 
jej uzavre  a. Výpovedná lehota je osemdenná 
a jej uplynu  m poistenie zaniká. Výpoveď je nut-
né dať v písomnej forme a doručiť Poisťovateľovi 
alebo poistníkovi. 

   V prípade vypovedania poistenia zo strany 
Poisťovateľa do 2 mesiacov od uzavre  a poist-
nej zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie 
celého zaplateného poistného. 

 b)  Poistenie, pri ktorom je dohodnuté bežné po-
istné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov 
pred jeho uplynu  m. 

   Poisťovateľ nemôže podľa predchádzajúcej 
vety, vypovedať poistenie osôb s výnimkou 
poistenia pre prípad úrazu. 

 c)  Poistník je oprávnený najneskôr do 30 dní odo 
dňa uzavre  a poistnej zmluvy od nej odstúpiť. 
Prejav vôle poistníka urobený do 30 dní odo 
dňa uzavre  a poistnej zmluvy a smerujúci k jej 
zrušeniu sa považuje za odstúpenie od poistnej 
zmluvy. Odstúpenie od poistnej zmluvy musí mať 
písomnú formu a musí byť doručené poštou, 
kuriérom alebo osobne do sídla Poisťovateľa.

 d)  Ak poistník alebo poistený uviedol v poistnej 
zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách neprav-
divé alebo neúplné údaje alebo odpovede (za 
predpokladu, že poistná zmluva alebo jej dodatky 
by pri pravdivom a úplnom poskytnu   daných 
informácií neboli uzavreté), Poisťovateľ je po 
zistení nepravdivos   alebo neúplnos   informácií 
oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy. Týmto nie 
je dotknuté právo na náhradu škody Poisťovateľa. 

 e)  Poistník je oprávnený vypovedať doplnkové 
poistenie, resp. poistnú zmluvu, ak Poisťovateľ 
zmenil čiastku mesačného poistného za Hlavné 
poistenie, doplnkové poistenia, čiastku poistného 
za dojednané poistné obdobie a/alebo poistnú 
sumu maximálne o 10 % z pôvodne dohodnutej 
čiastky, a to v prípade zistenia chyby v písaní 
alebo počítaní v poistnej zmluve alebo z dôvodu 
ocenenia rizika poisteného. Doplnkové poiste-
nie/ poistenie zaniká ku dňu doručenia výpovede 
Poisťovateľovi.

 f)  Poistenie končí aj v prípadoch uvedených v Ob-
čianskom zákonníku a v bode 4.3 VPP.
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 g)  Doplnkové poistenie zaniká aj v prípadoch uve-
dených v bode 9.2 a článku 5 VPP.

3.7 Ďalšie podmienky uzavre  a poistnej zmluvy: 
  Podmienkou uzatvorenia zmluvy životného poiste-

nia je: 
 a)  zistenie a zaznamenanie požiadaviek a potrieb 

poistníka a poisteného, ich znalos   a skúsenos   
týkajúcich sa životného poistenia a finančnej 
situácie poistníka s ohľadom na životné pois-
tenie, a to prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu Poisťovateľa podľa zákona o finančnom 
sprostredkovaní a poradenstve a o zmene nie-
ktorých zákonov (zákon č. 186/2009 Z. z. v znení 
neskorších právnych predpisov) 

 b)  iden  fikácia a overenie iden  fikácie účastníkov 
poistenia spôsobom ustanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

3.8  Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú 
Poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy 
v zmysle platných právnych predpisov bez súhlasu 
druhej zmluvnej strany: 

  Poisťovateľ robí všetky zmeny so súhlasom a s ve-
domím účastníka poistenia podľa poistnej zmluvy. 
Podmienky a pravidlá za akých je Poisťovateľ opráv-
nený vykonať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu 
druhej zmluvnej strany sú uvedené v príslušných 
VPP a OPP. Akúkoľvek takto vykonanú zmenu je 
možné zo strany poistníka odmietnuť za podmienok 
ustanovených v poistnej zmluve. 

 a)  Poisťovateľ je do vydania poistnej zmluvy opráv-
nený zmeniť čiastku mesačného poistného za 
doplnkové poistenia, čiastku poistného za do-
jednané poistné obdobie a/alebo poistnú sumu 
najviac o 10 % z pôvodne dohodnutej čiastky, 
a to v prípade zistenia chyby v písaní alebo počí-
taní alebo z dôvodu ocenenia rizika poisteného. 

 b)  V zmysle ustanovenia bodu 9.2 VPP, ak ozná-
menie zmeny poistníkom/poisteným bude mať 
za následok zvýšenie alebo zníženie poistného 
rizika, Poisťovateľ má právo na zostávajúcu časť 
poistnej doby alikvotne zvýšiť alebo znížiť poist-
né za doplnkové poistenie na úroveň zodpoveda-
júcu zmenenému riziku, o čom bude Poisťovateľ 
poistníka písomne informovať.

 c)  V zmysle bodu 6.3 a 6.4 OPP pre PN28_01, bodu 
5.3 a 5.4 OPP pre DNL_01, je Poisťovateľ opráv-
nený zmeniť poistnú sumu doplnkového poiste-
nia tak, aby zodpovedala podmienkam stanove-
ným v daných OPP pre pomer poistnej sumy a 
čistého príjmu poisteného k rozhodnému dňu.

 d)  V zmysle ustanovenia článku 13 Spoločné 
ustanovenia pre zmeny týkajúce sa poistenia 
v príslušných VPP si Poisťovateľ vyhradzuje právo 
zvýšiť výšku poistného alebo znížiť poistnú sumu.

3.9  Ďalšie zmeny, ktoré je možné vykonať na poistnej 
zmluve:

 a)  Ak sa poistník rozhodne uzavrieť poistnú zmluvu 
bez skúmania zdravotného stavu a vyjadrí na 
poistnej zmluve svoj súhlas s úpravou poistnej 
zmluvy podľa rozsahu poistného kry  a v zmysle 
limitov uvedených vo VPP v Prílohe č. 2 - Tabuľka 
pre limity poistných súm pre uzavre  e poistnej 
zmluvy bez skúmania zdravotného stavu, má Po-
isťovateľ právo v prípade, že sú v poistnej zmluve 
dohodnuté poistné kry  a vo vyšších poistných 
sumách ako sú maximálne limity poistného kry  a 
bez skúmania zdravotného stavu uvedené vo 
VPP v Prílohe č. 2 - Tabuľka pre limity poistných 
súm pre uzavre  e poistnej zmluvy bez skúmania 
zdravotného stavu,  eto poistné kry  a upraviť 
na maximálnu výšku poistných súm v súlade s 
limitmi uvedenými vo VPP v Prílohe č. 2 - Tabuľka 
pre limity poistných súm pre uzavre  e poistnej 
zmluvy bez skúmania zdravotného stavu.

 b)  V priebehu poistnej doby je možné kedykoľvek 
požiadať o zmenu:

  ba)  poistných súm, s výnimkou poistnej sumy 
Hlavného poistenia, 

  bb) poistného, 
  bc) rozsahu doplnkových poistení, 
  bd) poistníka, 
  be) oprávnených osôb. 
 
3.10  Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pocho-

piť riziká spojené s poistnou zmluvou:
 
  Riziko vzniku náhodnej udalos  , ktorá nie je súčas-

ťou dohodnutého poistenia: 
  Poistník a poistený aj napriek dohodnutému poiste-

niu naďalej znášajú poistné riziká, ktoré sú uvedené 
vo výlukách poistenia, obmedzeniach poistného pl-
nenia, poistné riziko, ak nastane počas čakacej doby. 
Bližšie informácie ohľadne podmienok, za ktorých 
Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné 
plnenie, resp. je oprávnený poistné plnenie znížiť sú 
uvedené v čas   3.4 tohto dokumentu.

  Výpoveď doplnkových úrazových poistení 
zo strany Poisťovateľa:

  Doplnkové poistenie spojené s rizikom úrazu, t.j. 
UNU_01, TNUP_01, DNL_01, BDNL_01, môže Pois-
ťovateľ kedykoľvek vypovedať ku koncu poistného 
obdobia; výpoveď sa musí dať (doručiť) aspoň 6 
týždňov pred jeho uplynu  m. 

 
 Podmienky uzatvorenia platného poistenia: 
  Základnou podmienkou platného a účinného po-

istenia je poskytnu  e správnych, úplných, aktuál-
nych a pravdivých informácií a údajov účastníkmi 
poistenia obsiahnutých najmä v návrhu poistnej 
zmluvy alebo v zmenách a doplneniach poist-
nej zmluvy vrátane dokumentácie predkladanej 
Poisťovateľovi v súvislos   s poisteným. Osobitnú 
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4.1 Spôsob vybavovania sťažnos  
  Podnet/sťažnosť je možné podať poisteným, po-

istníkom alebo oprávnenou osobou nasledovnou 
formou:

 •  písomne na adresu Jesenského 4/C,, 
811 02 Bra  slava,

 • e-mailom na staznos  @nn.sk,
 •  alebo telefonicky prostredníctvom kontaktného 

centra (Tel.: 0850 464 111).
 Obsah sťažnos  :
 •  Sťažnosť musí obsahovať meno a priezvisko sťa-

žovateľa, adresu sťažovateľa, predmet sťažnos   
a čoho sa sťažovateľ domáha.

 •  Sťažnosť musí byť zrozumiteľná, čitateľná a pod-
písaná sťažovateľom (pokiaľ to nie je v rozpore 
s formou sťažnos  ).

 Lehota na vybavenie sťažnos  :
 •  30 dní odo dňa doručenia sťažnos  , v odôvod-

nených prípadoch môže byť predĺžená zo stra-
ny Poisťovateľa na 60 dní. O tejto skutočnos   
Poisťovateľ bez zbytočného odkladu informuje 
sťažovateľa.

4.2  Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, 
ktoré pla  a pre poistnú zmluvu:

 a)  Na právne vzťahy založené poistnou zmluvou 
pla   právo Slovenskej republiky a všetky spory, 
ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy 
alebo v súvislos   s ňou patria do výlučnej právo-

moci súdov Slovenskej republiky a budú rozho-
dované podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky.

 b)  Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov sú od dane oslo-
bodené plnenia z poistenia osôb, najmä plnenia 
z poistenia pre prípad smr  , choroby, hospitali-
zácie v zdravotníckom zariadení a pracovnej ne-
schopnos  , úrazu a invalidity. Odbytné (odkupná 
hodnota) vyplácané pri predčasnom ukončení 
poistenia a poistenia pre prípad doži  a určitého 
veku podliehajú dani z príjmu a sú zdaňované 
sadzbou dane z príjmu aktuálnou v čase výplaty. 
Zrážku dane je povinná vykonať poisťovňa ako 
pla  teľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri 
pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Daňové 
predpisy, ktoré pla  a pre poistnú zmluvu ako aj 
iné informácie o daňových povinnos  ach, ktoré 
sa vzťahujú na poistnú zmluvu sú uvedené v 
dokumente Poisťovateľa Všeobecné informácie 
o daňových povinnos  ach, ktoré sa vzťahujú na 
poistnú zmluvu. Tento dokument je poskytovaný 
klientovi ako súčasť informácií pred uzatvorením 
poistnej zmluvy.

4.3  Informácia o mieste zverejnenia správy o fi nanč-
nom stave Poisťovateľa:

  Poisťovateľ zverejňuje svoju správu o fi nančnom 
stave na webovom sídle Poisťovateľa www.nn.sk.

pozornosť je potrebné venovať informáciám 
o zdravotnom stave poisteného v čase uzatvore-
nia poistenia alebo jeho zmeny poskytovaným 
Poisťovateľovi prostredníctvom zdravotného 
dotazníka alebo vyhlásenia o zdravotnom stave, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy 
alebo dodatku k nej. 

  Pokiaľ budú účastníkmi poistenia z akéhokoľvek 
dôvodu Poisťovateľovi poskytnuté neúplné, neprav-
divé, nesprávne alebo neaktuálne informácie alebo 
dokumentácia, Poisťovateľ je oprávnený v súlade so 
všeobecnými právnymi predpismi úplne alebo sčas-
  odstúpiť od poistnej zmluvy, odmietnuť, alebo 

primerane znížiť poistené plnenie.
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Tabuľka poistných rizík

Doplnkové 
poistenia

Poistné riziká Všeobecná charakteris  ka 
poistného plnenia v prípade 
vzniku poistnej udalos  

Spôsob určenia výšky poistného plnenia

OPP_01 Pokles schopnos   vyko-
návať zárobkovú činnosť 
o 71 % a viac na základe 
vydaného Rozhodnu  a 
Sociálnej poisťovne.

Povinnosť pla  ť poistné Hlav-
ného poistenia a prípadných 
doplnkových poistení preberá 
na seba Poisťovateľ. Povinnosť 
poistníka pla  ť poistné Hlav-
ného poistenia a prípadných 
doplnkových poistení zaniká.

Aktuálne poistné Hlavného poistenia 
a prípadných doplnkových poistení v čase 
vzniku poistnej udalos  .

IR41_01/
IR71_01

Pokles schopnos   vyko-
návať zárobkovú činnosť 
pri IR41_01 o 41 % až 
70 % a pri IR71_01 
o 71 % a viac na základe 
vydaného Rozhodnu  a 
Sociálnej poisťovne.
Pre plnenie vopred je po-
istným rizikom potvrdená 
diagnóza uvedená v prí-
lohe k OPP, pretrvávajúca 
minimálne 6 mesiacov.

Poistenému za začne vyplácať 
mesačná renta.

Poistná suma pre toto doplnkové poiste-
nie platná v čase vzniku poistnej udalos   
sa vypláca vo forme mesačnej renty, a to 
pri plnení vopred po dobu maximálne 12 
mesiacov, inak až do skončenia poistenia, 
resp. do zániku výplaty renty defi novanej 
v OPP.

IJ41_01 Pokles schopnos   vyko-
návať zárobkovú činnosť 
o 41 % a viac (najviac 
však o 70 %) na základe 
vydaného Rozhodnu  a 
Sociálnej poisťovne 
u poisteného z dôvodu 
choroby alebo úrazu.

Poistenému sa vypla   poistné 
plnenie vo výške uvedenej v 
stĺpci Spôsob určenia výšky 
poistného plnenia. 

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100% poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  . 

IJ71_01 Pokles schopnos   vyko-
návať zárobkovú činnosť 
o 71 % a viac na základe 
vydaného Rozhodnu  a 
Sociálnej poisťovne 
u poisteného z dôvodu 
choroby alebo úrazu.

Poistenému sa vypla   poistné 
plnenie vo výške uvedenej v 
stĺpci Spôsob určenia výšky 
poistného plnenia. 

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100 % poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  . 
Progresívne plnenie (150 % poistnej sumy) 
je poskytnuté v prípade invalidity 71 % 
a viac a zároveň diagnos  kovaním kvad-
ruplégie alebo terminálneho ochorenia. 

UV_01 Úmr  e. Oprávneným osobám poistené-
ho je vyplatená poistná suma.

Poistná suma pre toto doplnkové poiste-
nie platná v čase vzniku poistnej udalos  .

UVK_01 Úmr  e. Oprávneným osobám poistené-
ho je vyplatená poistná suma; 
poistná suma pre toto doplnko-
vé poistenie je na každom výro-
čí znižovaná o rovnakú čiastku.

Poistná suma pre toto doplnkové poiste-
nie platná v čase vzniku poistnej udalos  .

UNU_01 Úmr  e následkom úrazu 
s progresiou 100 % pri 
dopravnej nehode.

Oprávneným osobám poistené-
ho je vyplatená poistná suma. 

Poistná suma pre toto doplnkové poiste-
nie platná v čase vzniku úmr  a následkom 
úrazu. V prípade, ak je príčinou poistnej 
udalos   dopravná nehoda, oprávnené 
osoby získajú bonus vo výške 100 % do-
hodnutej poistnej sumy.
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TNUP_01 Poškodenie zdravia ná-
sledkom úrazu, na ktoré 
sa vzťahuje poistné plne-
nie a ktoré je uvedené v 
Tabuľke náhrad pre toto 
doplnkové poistenie.

Poistenému je vyplatená per-
centuálna časť poistnej sumy 
po aplikovaní progresie v zá-
vislos   od rozsahu poškodenia 
zdravia.

Súčin poistnej sumy platnej pre toto 
doplnkové poistenie platnej v čase vzniku 
úrazu a percenta poistného plnenia po 
aplikovaní progresie. Percento poistného 
plnenia po aplikovaní progresie sa stanoví 
na základe percenta poškodenia zdravia 
poisteného v zmysle Tabuľky náhrad uve-
denej v OPP pre toto doplnkové poistenie 
upravené o progresiu v zmysle Tabuľky 
progresívneho plnenia uvedenej v OPP 
pre toto doplnkové poistenie. V prípade 
viacnásobného poškodenia
a)  čas   tela alebo orgánu v tej istej zák-

ladnej čas   tela v dôsledku jedného 
úrazu sa pre určenie rozsahu poško-
denia vezme do úvahy to poškodenie 
zdravia poisteného, ktoré je ohodno-
tené najvyšším percentom poistného 
plnenia pred aplikovaným progresie,

b)  rôznych čas   tela alebo rôznych orgá-
nov v rôznych základných čas  ach tela 
v dôsledku jedného úrazu sa pre urče-
nie rozsahu poškodenia zdravia vezme 
do úvahy súčet všetkých takýchto 
poškodení uvedených v Tabuľke náhrad 
v príslušných OPP, maximálne však v 
rozsahu 100 % poškodenia zdravia.

DNL_01 Poškodenie zdravia ná-
sledkom úrazu, na ktoré 
sa vzťahuje poistné plne-
nie a ktoré je uvedené v 
Tabuľke náhrad pre toto 
doplnkové poistenie.

V prípade poškodenia zdravia 
poisteného následkom úrazu, 
na ktoré sa vzťahuje poistné 
kry  e, sa poistenému vypla   
poistné plnenie vo výške uve-
denej v stĺpci Spôsob určenia 
výšky poistného plnenia.

Súčin dojednanej poistnej sumy a poč-
tu dní štandardizovanej doby liečenia 
úrazu podľa Tabuľky náhrad v prísluš-
ných OPP. Poistné plnenie je vynásobené 
koefi cientom progresie v závislos   od 
závažnos   úrazu. Úraz, ktorý si vyžaduje 
štandardizovanú liečbu dlhšie ako 90 dní 
sa násobí koefi cientom 2, ak ide o úraz 
so štandardizovanou dobou liečby viac 
ako 170 dní, násobí sa koefi cientom 3. Ak 
je bezprostredne po úraze nevyhnutná 
hospitalizácia trvajúca aspoň 1 deň, počas 
doby hospitalizácie sa poskytne dvojnáso-
bok dohodnutej poistnej sumy.

BDNL_01 Poškodenie zdravia 
(zranenie) následkom 
úrazu, ktoré je uvedené v 
Tabuľke náhrad pre toto 
doplnkové poistenie.

V prípade poškodenia zdravia 
(zranenia) následkom úrazu, na 
ktoré sa vzťahuje poistné kry  e, 
vypla   Poisťovateľ poistenému 
poistné plnenie vo výške uve-
denej v stĺpci Spôsob určenia 
výšky poistného plnenia.

Poisťovateľ poskytne jednorazové poistné 
plnenie vo forme fi xnej poistnej sumy 
uvedenej pre daný úraz a zvolenej kategó-
rie poistnej sumy podľa Tabuľky náhrad v 
príslušných OPP.

PN28_01 Pracovná neschopnosť 
poisteného, ktorá
•  má za následok zníže-

nie príjmu poistného.
•  trvá dlhšie ako 28 dní.

V prípade pracovnej neschop-
nos   poisteného, na ktorú sa 
vzťahuje poistné kry  e vypla   
Poisťovateľ poistenému poist-
né plnenie vo výške uvedenej 
v stĺpci Spôsob určenia výšky 
poistného plnenia.

Súčin poistnej sumy (dennej dávky) pre 
toto doplnkové poistenie platenej v čase 
vzniku pracovnej neschopnos   a celkovej 
dĺžky pracovnej neschopnos   (od prvého 
dňa). Poistné plnenie sa poskytuje spätne 
od prvého dňa pracovnej neschopnos  . 
Maximálne poistné plnenie je až 600 dní 
na jednu poistnú udalosť alebo diagnózu.
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HOS_01 Hospitalizácia, ktorá je 
nevyhnutná z lekárskeho 
hľadiska v dôsledku cho-
roby alebo úrazu, a ktorá 
trvá minimálne 1 polnoc.

V prípade hospitalizácie pois-
teného, na ktorú sa vzťahuje 
poistné kry  e, vypla   Poisťova-
teľ poistenému poistné plne-
nie vo výške uvedenej v stĺpci 
Spôsob určenia výšky poistného 
plnenia.

Súčin poistnej sumy (dennej dávky) pre 
toto doplnkové poistenie platnej k dátu-
mu prvého dňa hospitalizácie a počtu dní 
hospitalizácie. V prípade hospitalizácie, 
ktorá trvá nepretržite minimálne 10 dní, 
vypla   Poisťovateľ dvojnásobok dennej 
dávky od prvého dňa hospitalizácie. V prí-
pade hospitalizácie z dôvodu tehotenstva 
(okrem pôrodu alebo umelého prerušenia 
tehotenstva), vypla   Poisťovateľ dvojnáso-
bok dennej dávky od prvého dňa hospita-
lizácie. V prípade hospitalizácie z dôvodu 
pôrodu, ktorá trvá nepretržite minimálne 
4 dni, vypla   Poisťovateľ dvojnásobok 
dennej dávky od 4. dňa hospitalizácie. 

OZCH_01 Operácia v dôsledku cho-
roby. Operácie, na ktoré 
sa vzťahuje poistné plne-
nie sú uvedené v Tabuľke 
poistných plnení pre toto 
doplnkové poistenie.

V prípade vykonania operácie 
poisteného, na ktorú sa vzťa-
huje poistné kry  e, vypla   
Poistovateľ poistenému poistné 
plnenie vo výške uvedenej v 
stĺpci Spôsob určenia výšky 
poistného plnenia.

Súčin poistnej sumy pre toto doplnkové 
poistenie platnej v čase vzniku poistnej 
udalos   a percenta určeného v závislos   
od typu operácie podľa Tabuľky poistných 
plnení uvedenej v OPP pre toto doplnkové 
poistenie.

KCH4_01 Diagnos  kovanie nie-
ktorého z nasledujúcich 
4 kri  ckých ochorení u 
poisteného: zhubné ná-
dorové ochorenie, infarkt 
srdcového svalu, moz-
gová príhoda, skleróza 
mul  plex.

V prípade vzniku kri  ckej cho-
roby u poisteného, na ktorú sa 
vzťahuje poistné kry  e, vypla   
Poisťovateľ poistenému poistné 
plnenie vo výške poistnej sumy 
alebo percentuálnej čas   poist-
nej sumy platnej v čase poistnej 
udalos   spôsobom uvedeným 
v čas   Spôsob určenia výšky 
poistného plnenia.

Spôsob určenia výšky poistného plnenia 
je uvedený v čas   Spôsob určenia poist-
ného plnenia pre KCH4_01 a NKCH_01, 
ktorá sa nachádza pod Tabuľkou poistných 
rizík.

NKCH_01 Vznik niektorej z kri  c-
kých chorôb alebo ná-
sledkov kri  ckých chorôb 
a úrazov zo zoznamu 28 
kri  ckých chorôb a ná-
sledkov kri  ckých chorôb 
alebo úrazov uvedených 
v OPP tohto doplnkového 
poistenia u poisteného.

V prípade vzniku kri  ckej cho-
roby alebo následku kri  ckej 
choroby alebo úrazu u poistené-
ho, na ktorú sa vzťahuje poistné 
kry  e, vypla   Poisťovateľ poiste-
nému poistné plnenie vo výške 
poistnej sumy alebo percentuál-
nej čas   poistnej sumy platnej v 
čase poistnej udalos   spôsobom 
uvedeným v čas   Spôsob urče-
nia výšky poistného plnenia.

Spôsob určenia výšky poistného plnenia 
je uvedený v čas   Spôsob určenia poist-
ného plnenia pre KCH4_01 a NKCH_01, 
ktorá sa nachádza pod Tabuľkou poistných 
rizík.
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KCH_01 Vznik niektorej z kri  ckých 
chorôb alebo podstúpenie 
niektorej z operácií, ktoré 
sú defi nované v zmysle 
OPP pre toto doplnkové 
poistenie. 

V prípade vzniku kri  ckej cho-
roby alebo podstúpenie niek-
torej z operácií u poisteného, 
na ktorú sa vzťahuje poistné 
kry  e, vypla   Poisťovateľ 
poistenému poistné plnenie vo 
výške uvedenej v stĺpci Spô-
sob určenia výšky poistného 
plnenia.

Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej uda-
los   vypla   poistenému poistné plnenie 
vo výške dohodnutej poistnej sumy alebo 
jej čas  , a to v závislos   od typu kri  ckej 
choroby alebo podstúpenej operácie, 
ktoré sú predmetom poistnej udalos  . 
Konkrétna výška poistného plnenia pre 
jednotlivé diagnózy je stanovená pre kaž-
dú diagnózu v Tabuľke defi nícií kri  ckých 
chorôb a percentuálneho plnenia z poist-
nej sumy uvedenej v OPP pre toto dopln-
kové poistenie. Celková hodnota vyplate-
ných poistných plnení je maximálne 100 
% poistnej sumy alebo 150% pri uplatnení 
diagnózy terminálneho ochorenia. 

KCHD_01 Vznik niektorej z kri  ckých 
chorôb alebo podstúpenie 
niektorej z operácií, ktoré 
sú defi nované v zmysle 
OPP pre toto doplnkové 
poistenie.

V prípade vzniku kri  ckej cho-
roby alebo podstúpenie niek-
torej z operácií u poisteného 
dieťaťa, na ktorú sa vzťahuje 
poistné kry  e, vypla   Poisťova-
teľ poistenému poistné plne-
nie vo výške uvedenej v stĺpci 
Spôsob určenia výšky poistného 
plnenia.

Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej 
udalos   vypla   poistenému/zákonnému 
zástupcovi poistné plnenie vo výške do-
hodnutej poistnej sumy alebo jej čas  , a to 
v závislos   od typu kri  ckej choroby alebo 
podstúpenej operácie, ktoré sú predme-
tom poistnej udalos  . Konkrétna výška 
poistného plnenia pre jednotlivé jednotlivé 
diagnózy je stanovená pre každú diagnózu 
v Tabuľke defi nícií kri  ckých chorôb a per-
centuálneho plnenia z poistnej sumy uve-
denej v OPP pre toto doplnkové poistenie. 
Celková hodnota vyplatených poistných 
plnení je maximálne 100 % poistnej sumy 
alebo 120 % poistnej sumy pri uplatne-
ní diagnózy, ktorá má v Tabuľke defi nícií 
kri  ckých chorôb percentuálne plnenie pri 
diagnóze 100 % bonus vo výške 20 % ako 
príspevok na ošetrovanie.
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Q41_01 Úmr  e jednej z poiste-
ných osôb v priebehu 
trvania poistnej doby 
Doplnkového poistenia 
alebo invalidita jednej 
z poistených osôb s Mie-
rou poklesu 41 % a viac 
z dôvodu choroby alebo 
úrazu, podľa toho, ktorá
z týchto poistných uda-
los   bola Poisťovateľovi 
nahlásená skôr.

Poisťovateľ v prípade vzniku po-
istnej udalos   úmr  a poistené-
ho vypla   oprávneným osobám 
poistné plnenie vo výške aktuál-
nej poistnej sumy platnej v čase 
vzniku poistnej udalos  . 
Poisťovateľ v prípade vzniku 
poistnej udalos   invalidita 
vypla   poistenému aktuálnu 
poistnú sumu platnú v čase 
vzniku poistnej udalos  . Ak 
nastane poistná udalosť úmr  e 
oboch poistených osôb násled-
kom tej istej náhodnej udalos  , 
oprávneným osobám je vypla-
tená navyše suma vo výške 
100 % poistnej sumy platnej 
v čase vzniku poistnej udalos  . 
Poistné plnenie z Doplnkové-
ho poistenia je vyplatené z tej 
poistnej udalos  , ktorá bola 
ako prvá nahlásená počas 
poistnej doby. Poistná suma pre 
toto Doplnkové poistenie je na 
každom výročí znižovaná 
o rovnakú čiastku.

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100 % poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  . 

Q71_01 Úmr  e jednej z poiste-
ných osôb v priebehu 
poistnej doby alebo 
priznanie invalidity 
s Mierou poklesu 71 % 
a viac jednej z poistených 
osôb z dôvodu choroby 
alebo úrazu, podľa toho, 
ktorá z týchto poistných 
udalos   bola Poisťova-
teľovi nahlásená skôr.

Poisťovateľ v prípade vzniku 
poistnej udalos   úmr  a poiste-
ného vypla   oprávneným oso-
bám poistné plnenie vo výške 
aktuálnej poistnej sumy platnej 
v čase vzniku poistnej udalos  .
Poisťovateľ v prípade vzniku 
poistnej udalos   invalidita 
vypla   poistenému aktuálnu 
poistnú sumu platnú v čase 
vzniku poistnej udalos  . Ak 
nastane poistná udalosť úmr  e 
oboch poistených osôb násled-
kom tej istej náhodnej udalos  , 
oprávneným osobám je vypla-
tená navyše suma vo výške 
100 % poistnej sumy platnej 
v čase vzniku poistnej udalos  . 
Poistné plnenie z Doplnkové-
ho poistenia je vyplatené z tej 
poistnej udalos  , ktorá bola 
ako prvá nahlásená počas 
poistnej doby. Poistná suma pre 
toto Doplnkové poistenie je na 
každom výročí znižovaná 
o rovnakú čiastku.

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100 % poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  .
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DUO41_01 Úmr  e poisteného 
v priebehu poistnej doby 
alebo priznanie invalidity 
s Mierou poklesu 41 % 
a viac poistenému z dôvo-
du choroby alebo úrazu, 
podľa toho, ktorá z týchto 
poistných udalos   bola 
Poisťovateľovi nahlásená 
skôr.

Poisťovateľ v prípade vzniku po-
istnej udalos   úmr  a poistené-
ho vypla   oprávneným osobám 
poistné plnenie vo výške aktuál-
nej poistnej sumy platnej v čase 
vzniku poistnej udalos  .
Poisťovateľ v prípade vzniku po-
istnej udalos   invalidita vypla   
poistenému aktuálnu poistnú 
sumu platnú v čase vzniku 
poistnej udalos  . Poistná suma 
pre toto Doplnkové poistenie je 
na každom výročí znižovaná 
o rovnakú čiastku.

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100 % poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  .

DUO71_01 Úmr  e poisteného 
v priebehu poistnej doby 
alebo priznanie invalidity 
s Mierou poklesu 71 % 
a viac poistenému z dôvo-
du choroby alebo úrazu, 
podľa toho, ktorá z týchto 
poistných udalos   bola 
Poisťovateľovi nahlásená 
skôr.

Poisťovateľ v prípade vzniku po-
istnej udalos   úmr  a poistené-
ho vypla   oprávneným osobám 
poistné plnenie vo výške aktuál-
nej poistnej sumy platnej v čase 
vzniku poistnej udalos  .
Poisťovateľ v prípade vzniku po-
istnej udalos   invalidita vypla   
poistenému aktuálnu poistnú 
sumu platnú v čase vzniku 
poistnej udalos  . Poistná suma 
pre toto Doplnkové poistenie je 
na každom výročí znižovaná 
o rovnakú čiastku.

Poistným plnením je jednorazová výplata 
100 % poistnej sumy, ktorá je aktuálne 
platná ku dňu vzniku poistnej udalos  .

Tabuľky náhrad pre doplnkové poistenia sú uvedené v prílohách príslušných OPP.
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Spôsob určenia výšky poistného plnenia pre KCH4_01 a NKCH_01

KCH4_01
Poistné plnenie sa určí ako príslušné percento poistnej 
sumy doplnkového poistenia KCH4_01 platnej v čase 
vzniku poistnej udalos   zodpovedajúce diagnóze 
a závažnos   ochorenia, a to podľa Tabuľky č. 1 „Percen-
to plnenia podľa závažnos   diagnos  kovanej kri  ckej 
choroby“, ktorá tvorí Prílohu OPP pre toto doplnkové 
poistenie (ďalej len „Tabuľka č. 1“).

Maximálne poistné plnenie za všetky poistné udalos   
vzniknuté z doplnkového poistenia KCH4_01 je spolu 
100 % poistnej sumy.

Pokiaľ príde k vzniku poistnej udalos  , z ktorej Poisťova-
teľ vypla   plnenie za menej závažný stav podľa Tabuľky 
č. 1, dané doplnkové poistenie nezaniká, ale pokračuje 
ďalej, až kým výška všetkých vyplatených poistných 
plnení nedosiahne spolu 100 % poistnej sumy aktuálnej 
pri vzniku prvej poistnej udalos  . Pokiaľ nastane poist-
ná udalosť infarkt srdcového svalu menej závažný stav, 
nárok na poistné plnenie z tejto diagnózy/ochorenia 
vzniká z tohto doplnkového poistenia poistenému len 
raz. Pokiaľ nastane poistná udalosť mozgová príhoda 
menej závažný stav, nárok na poistné plnenie z tejto 
diagnózy/ochorenia vzniká z tohto doplnkového poiste-
nia poistenému len raz. Pokiaľ nastane poistná udalosť 
zhubne nádorové ochorenie menej závažný stav, nárok 
na poistne plnenie z tohto doplnkového poistenia 
môže vzniknúť aj opakovane, ak ide o primárne zhubne 
nádorové ochorenie, ktoré vzniklo na inom orgáne ako 
zhubné nádorové ochorenie, za ktoré už bolo vyplatené 
predchádzajúce poistné plnenie pre zhubné nádorové 
ochorenie menej závažný stav.

NKCH_01
Poistné plnenie sa určí ako príslušné percento poistnej 
sumy doplnkového poistenia NKCH_01 platnej ku dňu 
vzniku poistnej udalos   zodpovedajúce diagnóze, resp. 
následku a závažnos   ochorenia, a to podľa Tabuľky č. 2 
„Percento plnenia podľa závažnos   následkov choroby 
alebo úrazu“, ktorá je uvedená v Prílohe OPP pre toto 
doplnkové poistenie (ďalej len „Tabuľka č. 2“).

Maximálne poistné plnenie za všetky poistné udalos   
vzniknuté z doplnkového poistenia NKCH_01 je spolu 
100 % poistnej sumy.

Pokiaľ príde k vzniku poistnej udalos   a Poisťovateľ 
vypla   poistné plnenie za menej závažný stav alebo 
závažný stav podľa Tabuľky č. 2, doplnkové poistenie 
NKCH_01 nezaniká výplatou poistného plnenia, ale 
pokračuje ďalej, až kým maximálna výška všetkých vy-
platených poistných plnení nedosiahne spolu 100 % po-
istnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalos  .

Pokiaľ príde k opakovanému výskytu poistnej udalos   
v dôsledku kri  ckej choroby alebo následku kri  ckej 
choroby z tohto doplnkového poistenia, z ktorej/kto-
rého už raz bolo vyplatené poistné plnenie, poistený 
nemá nárok na ďalšie poistné plnenie z tejto diagnózy 
alebo následku.

Pokiaľ jedna príčina (ochorenie alebo úraz) spôsobí 
viac diagnóz alebo následkov defi novaných v Tabuľke 
č. 2, bude vyplatené poistné plnenie za každú poistnú 
udalosť vo výške príslušného percenta zodpovedajú-
ceho diagnóze, resp. následku a závažnos   ochorenia, 
resp. následku podľa Tabuľky č. 2, pričom súčet týchto 
poistných plnení je maximálne 100 % poistnej sumy 
aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalos  .

Maximálnym poistným plnením pre neplodnosť je 10 % 
poistnej sumy maximálne však 1 500 EUR.

Kombinácia KCH4_01 a NKCH_01
Maximálne poistné plnenie za všetky poistné udalos   
vzniknuté z doplnkového poistenia KCH4_01 a NKCH_01 
je spolu 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej 
poistnej udalos  .
Pokiaľ jedna príčina (ochorenie alebo úraz) spôsobí viac 
diagnóz defi novaných v Tabuľke č. 1 a v Tabuľke č. 2, 
bude vyplatené poistné plnenie za každú poistnú uda-
losť vo výške uvedenej v príslušných OPP, pričom súčet 
týchto poistných plnení je maximálne 100 % poistnej 
sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej udalos  .
Pokiaľ príde k vzniku poistných udalos   defi novaných 
v Tabuľke č. 1 a v Tabuľke č. 2, doplnkové poistenia 
KCH4_01 a NKCH_01 nezanikajú, ale pokračujú ďalej, 
až kým maximálna výška všetkých vyplatených plnení 
nedosiahne 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku 
prvej poistnej udalos  .

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto dokumente neobsahujú úplný rozsah práv a povinnos  , ktorý poistníkovi vyplýva z uzav-
re  a poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnos   ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri 
predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Tento Predzmluvný informačný dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy nado-
búda účinnosť od 1. júla 2020.
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Všeobecné informácie o daňových povinnos  ach, 
ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu

1. DPH
  Poisťovacia činnosť je podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

zmien a predpisov oslobodená od dane z pridanej hodnoty, preto v sume poistného nie je zahrnutá 
daň z pridanej hodnoty.

2. Daň z príjmov
 Z daňového hľadiska môžu pri ukončení poistenia nastať nasledovné prípady:

 2.1 Ukončenie poistenia v dôsledku poistnej udalos  :
  a)  poistné plnenie z poistenia osôb najmä v prípade úmr  a, úrazu, invalidity je podľa Zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) oslobodené od dane 
z príjmu, a teda nedochádza k jeho zdaneniu;

  b)  plnenie z poistenia pre prípad doži  a určitého veku sa podľa Zákona o dani z príjmov považuje 
za príjem z kapitálového majetku. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z takýchto príjmov 
je suma plnenia znížená o zaplatené poistné.

 2.2 Predčasné skončenie poistenia:
  a)  s výplatou odkupnej hodnoty
    Výplata odkupnej hodnoty sa v zmysle Zákona o dani z príjmov považuje za príjem 

z kapitálového majetku. Základom dane je kladný rozdiel medzi odkupnou hodnotou 
a skutočne zaplateným poistným.

  b)  s výplatou odkupnej hodnoty s predchádzajúcimi (mimoriadnymi) výbermi
    Základom dane v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat (mimoriadnych výberov) 

z poistenia pre prípad doži  a určitého veku je rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším 
plnením, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm 
plnenia z poistenia pre prípad doži  a určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného 
poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane. 
Z príjmov z poistenia sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba platná v čase výplaty. 

   Zrážku dane vykonáva poisťovateľ pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech 
poistníka. Pre poistníka je táto daň konečná. Pri výplate poistného plnenia sa postupuje podľa 
zákonov platných v čase jeho výplaty.

3. Zrušenie nezdaniteľnej čas   základu dane
  Od 1. januára 2011 nie je možné znížiť si daňový základ o zaplatené príspevky na životné poistenie, 

ktoré bolo možné (pri splnení určitých podmienok) uplatniť si vo výške preukázateľne zaplatenej 
v danom zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 398,33 eura.


