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Osobitné poistné podmienky quatropoistenia - doplnkového poistenia úmr  a 
a invalidity od 41 % s klesajúcou poistnou sumou (Q41_01) a quatropoistenia - 

doplnkového poistenia úmr  a a invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou sumou 
(Q71_01) a duopoistenia - doplnkového poistenia úmr  a a invalidity od 41 % 

s klesajúcou poistnou sumou (DUO41_01) a duopoistenia - doplnkového 
poistenia úmr  a a invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou sumou (DUO71_01)

1.  Všeobecné ustanovenia
1.1   Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovateľom podľa Občianskeho zákonníka tvoria 

súčasť poistnej zmluvy a určujú práva a povinnos   poisťovateľa, poistníka a poisteného pre quatropoistenie - do-
plnkové poistenie úmr  a a invalidity od 41 % s klesajúcou poistnou sumou (Q41_01) (ďalej len „Q41_01“) a pre 
quatropoistenie - doplnkové poistenie úmr  a a invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou sumou (Q71_01) (ďalej 
len „Q71_01“) a pre duopoistenie - doplnkové poistenie úmr  a a invalidity od 41 % s klesajúcou poistnou sumou 
(DUO41_01) (ďalej len „DUO41_01“) a pre duopoistenie - doplnkové poistenie úmr  a a invalidity od 71 % s klesajú-
cou poistnou sumou (DUO71_01) (ďalej len „DUO71_01“). Na účely týchto OPP sa za doplnkové poistenie považujú 
všetky vyššie uvedené doplnkové poistenia (ďalej len „Doplnkové poistenie“), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 
Doplnkové poistenie je možné uzavrieť súčasne pri uzavre   Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného 
poistenia podľa podmienok určených poisťovateľom.

1.2  Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.
 
2.  Poistený
2.1   Poisteným je osoba, ktorá v čase uzatvorenia Doplnkového poistenia spĺňa podmienky defi nované vo VPP a zároveň 

nie je uznaná za invalidnú podľa aktuálne platných právnych predpisov o sociálnom poistení v zmysle slovenského 
právneho poriadku.

2.2   V rámci Q41_01 a Q71_01 je možné dojednať poistné kry  e výlučne pre 2 poistené osoby a v rámci DUO41_01 
a DUO71_01 je možné dojednať poistné kry  e výlučne pre 1 poistenú osobu.

3.  Poistná udalosť - všeobecné ustanovenia
3.1   Poistnou udalosťou je úmr  e poisteného alebo invalidita poisteného v priebehu trvania poistnej doby Doplnkového 

poistenia. 
3.2   Invaliditou sa rozumie vydanie rozhodnu  a Sociálnej poisťovne alebo iného relevantného orgánu verejnej moci 

Slovenskej republiky o miere poklesu schopnos   vykonávať zárobkovú činnosť poisteným v takom rozsahu, ktorým 
sa zakladá invalidita poisteného (ďalej len „Miera poklesu“) v zmysle aktuálne platných právnych predpisov o sociál-
nom poistení (ďalej len „Rozhodnu  e“), ak súčasne:

 a)  Rozhodnu  e bolo vydané
  (i) počas poistnej doby Doplnkového poistenia,
  (ii) pred dňom, v ktorom technický vek poisteného je 64 rokov,
  (iii) počas života poisteného,
 b)   Rozhodnu  e určilo v prípade Q41_01 a DUO41_01 Mieru poklesu 41 % a viac a v prípade Q71_01 a DUO71_01 

určilo Mieru poklesu 71 % a viac. 
3.3   Dňom vzniku poistnej udalos   invalidity poisteného je deň vydania Rozhodnu  a spĺňajúceho podmienky uvedené 

v bode 3.2.
3.4  Poisťovateľ má právo pri likvidácii poistnej udalos   invalidita prostredníctvom určeného odborného lekára alebo 

v zdravotníckom zariadení preskúmať, či Miera poklesu podľa Rozhodnu  a zodpovedá zdravotnému stavu poistené-
ho. Ak poisťovateľ na základe tohto lekárskeho vyšetrenia zis  , že Miera poklesu podľa Rozhodnu  a nezodpovedá 
zdravotnému stavu poisteného, tak má poisťovateľ právo rozhodnúť, že poistná udalosť podľa týchto OPP nevznikla, 
nevypla  ť poistné plnenie alebo určiť na základe svojho preskúmania Mieru poklesu. Ak poisťovateľ už začal vy-
plácať poistné plnenie, je oprávnený o vyplatenú čiastku znížiť Aktuálnu hodnotu osobného konta (pla   pre prípad 
inves  čného životného poistenia), prípadne si nárokovať vrátenie plnej výšky vyplateného poistného plnenia, a to 
ku dňu rozhodnu  a poisťovateľa, že poistná udalosť invalidita podľa týchto OPP nevznikla. O tejto skutočnos   bude 
poisťovateľ poistníka a poisteného ihneď ako to bude možné informovať.

3.5  V prípade, že poistený sa odmietne podrobiť lekárskej prehliadke podľa bodu 3.4 týchto OPP, poisťovateľ je opráv-
nený rozhodnúť, že poistná udalosť nevznikla a nie je povinný vypla  ť poistné plnenie. 

3.6  V prípade zmeny legisla  vy alebo zmeny postupov Sociálnej poisťovne pri určovaní Miery poklesu alebo na základe 
iných objek  vnych skutočnos   (t. j. skutočnos   poisťovateľom nezapríčinených alebo skutočnos  , ktoré nemohli 
byť poisťovateľom predvídané a ani odvrátené), ktoré podľa odborného a odôvodneného uváženia poisťovateľa 
budú mať významný dopad na určovanie Miery poklesu opro   aktuálnym pravidlám a situácii v čase vzniku platnos   
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týchto OPP, má poisťovateľ právo posudzovať Mieru poklesu výlučne na základe lekárskeho vyšetrenia, ktoré vykoná 
poisťovateľom určený odborný lekár na základe pravidiel platných v čase vzniku platnos   týchto OPP a nebyť viazaný 
Rozhodnu  m.

3.7 Úmr  m sa rozumie úmr  e poisteného počas poistnej doby Doplnkového poistenia. 
3.8  Dňom vzniku poistnej udalos   úmr  e poisteného je deň, kedy nastalo úmr  e poisteného v zmysle údajov vyplýva-

júcich z úmrtného listu.

4. Poistná udalosť - osobitné ustanovenia pre Q41_01
4.1  Poistnou udalosťou je úmr  e jednej z poistených osôb v priebehu trvania poistnej doby Doplnkového poistenia ale-

bo invalidita jednej z poistených osôb s Mierou poklesu 41 % a viac z dôvodu choroby alebo úrazu, podľa toho, ktorá 
z týchto poistných udalos   bola poisťovateľovi nahlásená skôr. 

4.2   Za poistnú udalosť sa považuje  ež úmr  e oboch poistených osôb v prípade, ak zomreli následkom tej istej náhodnej 
udalos  . 

4.3   V prípade ktorejkoľvek poistnej udalos   uvedenej v bode 4.1 alebo 4.2 Doplnkové poistenie zaniká obom poisteným 
osobám. 

5.  Poistná udalosť - osobitné ustanovenia pre Q71_01
5.1   Poistnou udalosťou je úmr  e jednej z poistených 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 poisťovateľovi nahlásená skôr.

5.2   Za poistnú udalosť sa považuje  ež úmr  e oboch poistených osôb v prípade, ak zomreli následkom tej istej náhodnej 
udalos  .  

5.3  V prípade ktorejkoľvek poistnej udalos   uvedenej v bode 5.1 alebo 5.2 Doplnkové poistenie zaniká obom poisteným 
osobám. 

6.  Poistná udalosť - osobitné ustanovenia pre DUO41_01
6.1  Poistnou udalosťou je úmr  e poisteného v priebehu poistnej doby alebo priznanie invalidity s mierou poklesu 41 % 

a viac poistenému z dôvodu choroby alebo úrazu, podľa toho, ktorá z týchto poistných udalos   bola poisťovateľovi 
nahlásená skôr. V prípade, že nastane ktorákoľvek z uvedených poistných udalos  , Doplnkové poistenie zaniká.

7.  Poistná udalosť - osobitné ustanovenia pre DUO71_01
7.1  Poistnou udalosťou je úmr  e poisteného v priebehu poistnej doby alebo priznanie invalidity s mierou poklesu 71 % 

a viac poistenému z dôvodu choroby alebo úrazu, podľa toho, ktorá z týchto poistných udalos   bola poisťovateľovi 
nahlásená skôr. V prípade, že nastane ktorákoľvek z uvedených poistných udalos  , Doplnkové poistenie zaniká.

8.  Poistné plnenie
8.1  Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   podľa týchto OPP vypla   poistenému poistné plnenie z Doplnkového 

poistenia z tej poistnej udalos  , ktorá bola ako prvá z časového hľadiska nahlásená poisťovateľovi, pokiaľ nie je 
v týchto OPP uvedené inak.  

8.2   Pre Q41_01 a Q71_01 pla  , ak nastane poistná udalosť úmr  e oboch poistených osôb následkom tej istej náhodnej 
udalos  , oprávneným osobám je vyplatená navyše suma vo výške 100 % poistnej sumy platnej v čase vzniku poistnej 
udalos  . 

8.3   Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   úmr  a poisteného vypla   oprávneným osobám poistné plnenie vo 
výške aktuálnej poistnej sumy určenej podľa článku 9 týchto OPP platnej v čase vzniku poistnej udalos  .

8.4   Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   invalidita vypla   poistenému aktuálnu poistnú sumu určenú podľa 
článku 9 týchto OPP platnú v čase vzniku poistnej udalos  . 

9.  Poistná suma
9.1   Pre prípad úmr  a a invalidity poisteného je poistná suma spoločná, v prípade Q41_01 a Q71_01 je poistná suma 

spoločná pre obe poistené osoby. 
9.2   Poistná suma Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve. Poistná suma bude znižovaná o čiastku stano-

venú ako podiel poistnej sumy a rokov poistnej doby platných v čase uzavre  a Doplnkového poistenia. Znižovanie 
podľa predchádzajúcej vety bude vykonávané vždy ku dňu výročia Doplnkového poistenia. Po znížení je poistná 
suma zaokrúhlená matema  cky na celé euro a tvorí aktuálnu poistnú sumu platnú až do nasledujúceho dňa výročia 
Doplnkového poistenia, v ktorom dôjde k úprave poistnej sumy. Takáto zmena poistnej sumy nemá vplyv na výšku 
poistného.

9.3   Na poistnú sumu sa nevzťahuje ochrana pred infl áciou podľa VPP.
9.4   V prípade, ak poistná suma bola zmenená v období od dátumu vzniku poistnej udalos   po nahlásenie poistnej uda-

los  , poisťovateľ vypla   poistné plnenie vo výške poistnej sumy platnej v čase vzniku poistnej udalos  .
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10.  Poistné
10.1   Poistné za Doplnkové poistenie je uvedené v poistnej zmluve. V posledných 3 rokoch trvania poistnej doby Doplnko-

vého poistenia poistník pla   len 1 % zo sadzby poistného. Poistné sa zaokrúhľuje na dve desa  nné miesta matema-
 cky.

11.  Čakacia doba
11.1   Poisťovateľ aplikuje pre Doplnkové poistenie pre poistnú udalosť invalidita poisteného výlučne v dôsledku choroby 

čakaciu dobu v trvaní 18 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku Doplnkového poistenia.
11.2   Ak počas čakacej doby vznikne poistná udalosť invalidita poisteného výlučne v dôsledku choroby, poisťovateľ nepo-

skytne poistné plnenie, Doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalos   a poisťovateľ v tomto prípade 
vrá   poistníkovi poistné za Doplnkové poistenie.

11.3   Ak v priebehu trvania poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia na základe žiados   poist-
níka, tak sa na čiastku zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 
18 mesiacov pre poistnú udalosť invalidita poisteného výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť dňom nasle-
dujúcim po dni účinnos   zvýšenia poistnej sumy.

11.4   V prípade vzniku poistnej udalos   invalidita poisteného výlučne v dôsledku choroby počas čakacej doby podľa bodu 
11.3 týchto OPP, poisťovateľ berie do úvahy poistnú sumu v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poist-
nej sumy Doplnkového poistenia.

12.  Obmedzenia poistného plnenia
12.1   Z Doplnkového poistenia je vylúčená Miera poklesu podľa Rozhodnu  a, ktorá je dôsledkom ochorenia, poranenia, 

poškodenia zdravia alebo neúplnej čas   tela, ktorej funkčnosť alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne obmedzená, 
a zároveň, ak tento stav alebo ochorenie nastali pred začiatkom Doplnkového poistenia.

12.2   Poisťovateľ nie je povinný vypla  ť poistné plnenie, ak poistná udalosť úmr  e vznikla v súvislos   s ochorením, ktoré-
ho príznaky sa prejavili pred začiatkom Doplnkového poistenia.

12.3  Na Doplnkové poistenie sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia uvedené vo VPP.

13.  Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalos  
13.1   Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalos   invalidita poisteného potrebné predložiť aj 

nasledujúce doklady:
 a)  riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalos  “,
 b)  kópiu Rozhodnu  a,
 c)  kópiu odborného posudku o invalidite,
 d)  kópie lekárskych správ o zdravotnom stave poisteného, pre ktorý bola priznaná invalidita.
13.2  V prípade poistnej udalos   úmr  e poisteného je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
 a)  úmrtný list (originál alebo úradne overená kópia),
 b) list o prehliadke mŕtveho,
 c)  záverečná prepúšťacia správa z nemocnice alebo iného zariadenia, 
 d)  policajná správa, ak bola smrť vyšetrovaná políciou.  

14.  Zánik Doplnkového poistenia
 Okrem prípadov uvedených vo VPP, Doplnkové poistenie zaniká aj:
 a)  dňom nasledujúcim po dni vzniku poistnej udalos  , alebo
 b)   pre DUO41_01 a DUO71_01 dňom výročia Doplnkového poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiahne 

64 rokov veku. Pre Q41_01 a Q71_01 Doplnkové poistenie zaniká dňom výročia Doplnkového poistenia v poist-
nom roku, v ktorom staršia poistená osoba dosiahne 64 rokov veku.


