
Zmluvné dojednania pre program Moja Farbička Plus (ďalej len „ZD”)
Článok 1: Predmet programu
1. V rámci programu Moja Farbička Plus je možné

uzatvoriť nasledovné poistenia pre dieťa a pre poistníka:
1.1 Poistenia pre dieťa

a) investičné životné poistenie (6ULM),
b) poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa bez

 progresie (12UM ),
c) poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa

s progresiou (13UM ),
d) poistenie denného odškodného počas

nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa
(14UM),

e) poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa (15UM),

f) poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby (15NM),

g) poistenie kritických chorôb dieťaťa (ZN6),
h) poistenie chirurgického zákroku dieťaťa (BM1),
i) poistenie zodpovednosti z domácnosti (Z6),
j) poistenie oslobodenia od platenia poistného

v prípade vzniku zdravotného hendikepu (OP6),
k) poistenie Doktor+ (SMO),
l) poistenie Allianz Best Doctors (BD2),
m) poistenie Služba Asistent  (SA1).

1.1.1 K investičnému životnému poisteniu (5ULM) je automa -
ticky dojednané bezplatné poistenie Baby kartou (BB1).

1.2 Poistenia pre poistníka
a) poistenie smrti s výplatou anuity (R6),
b) poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie

(12UP), 
c) poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou

(13UP),
d) poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným

plnením pre účastníka dopravnej nehody (16UP),
e) poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu

s následkom smrti (UN1), 
f) poistenie oslobodenia od platenia poistného

v prípade invalidity (OP3),
g) poistenie oslobodenia od platenia poistného

v prípade invalidity alebo úmrtia (OP5),
h) poistenie náhrady poistného pri dlhodobej

pracovnej neschopnosti (NP1),
i) poistenie Allianz Best Doctors (BD2),
j) poistenie Služba  Asistent  (SA1).

1.3 V rámci programu Moja Farbička Plus môže samostatne
existovať len investičné životné poistenie (6ULM).
K investičnému životnému poisteniu (6ULM) je možné
uzatvoriť poistenia podľa ods. 1.1 písm. b) až m) 
a ods. 1.2 tohto článku za súčasného dodržania
podmienok uvedených v bode 1.3.1. až 1.3.4 tohto
odseku.

1.3.1 Úrazové poistenia 12UM a 13UM nemôžu existovať
súčasne.

1.3.2 Úrazové poistenia 12UP a 13UP nemôžu existovať
súčasne.

1.3.3 Poistenie OP3 a poistenie OP5 nemôžu existovať
súčasne.

1.3.4 Poistenie NP1 je možné v rámci poistnej zmluvy
uzatvoriť len v prípade, ak je uzatvorené aj poistenie
OP3 alebo poistenie OP5.

Článok 2: Základné pojmy
Dieťaťom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má v deň začiatku
poistenia vstupný vek maximálne 15 rokov, minimálne však 
2 týždne.

Článok 3: Investičné životné poistenie
1. Ak je poistnou udalosťou úrazová smrť spôsobená

dopravnou nehodou, ktorá nastala počas doby platenia
(t.j. ak investičné životné poistenie nie je v splatenom
stave), poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe poistné
plnenie podľa čl. 4 Osobitných poistných  podmienok pre
investičné životné poistenie (6UL/6ULM) navýšené 
o 5 000 EUR.

2. Poisťovateľ nenavýši poistné plnenie podľa ods. 1. tohto
článku ak: 
a) úraz s následkom smrti poisteného vznikne

v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom
trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne
odsúdený,

b) úraz s následkom smrti poisteného vznikne
v dôsledku požitia alebo  aplikácie návykovej látky,
ktorou je alkohol (pri zistenom promile alkoholu
v krvi nad 1,5), omamná látka, psychotropná látka,
alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť
psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo
rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie
(s výnimkou užívania lekárom predpísaných liečiv),

c) úraz s následkom smrti poisteného vznikne
v dôsledku psychiatrickej diagnózy, t.j. diagnózy F00
až F99 (duševné choroby a poruchy správania)
podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb alebo
poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického
záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného,

d) úraz s následkom smrti poisteného vznikne
v súvislosti s tým, že poistený sa ako vodič,
spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla
zúčastní pretekov alebo súťaží alebo s nimi
súvisiacich tréningových jázd.

3. Poisťovateľ je oprávnený znížiť navýšenie poistného
plnenia podľa ods. 1. tohto článku ak:
a) úraz s následkom smrti poisteného vznikne

v súvislosti s konaním poisteného, ktoré bolo
v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený poistné plnenie znížiť až do výšky 50 %
podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela
k vzniku poistnej udalosti,

b) úraz s následkom smrti poisteného nastane
v dôsledku  požitia alkoholu pri zistenom promile
alkoholu v krvi do 1,5 vrátane.
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné
plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená



skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti,
c) úraz s následkom smrti poisteného vznikne zjavným

precenením vlastných telesných síl, schopnosti
a znalosti, prípadne nedbanlivosťou. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť
až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti.

Článok 4: Poistenie zodpovednosti z domácnosti (Z6)
1. Na poistenie zodpovednosti z domácnosti sa vzťahujú

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
zodpovednosti z domácnosti, ustanovenia čl. 6 ods. 1., 2.,
5. a 8., čl. 8, čl. 14, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie osôb a tieto ZD.

2. Poistenie zanikne okrem dôvodov uvedených v ods. 1.
tohto článku aj uplynutím dňa, ktorý predchádza
výročnému dňu v kalendárnom roku, v ktorom poistené
dieťa dovŕši vek 25 rokov.

3. Pri zániku poistenia podľa ods. 2. tohto článku má
poisťovateľ nárok na poistné za dobu do zániku tohto
poistenia. Poisťovateľ vráti poistníkovi nespotrebované
poistné.

Článok 5: Poistenie Doktor+ (SMO)
1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú.
2. Odchylne od čl. 7 písm. b) Poistných podmienok pre

poistenie Doktor+ poistenie zanikne uplynutím dňa,
 ktorý predchádza výročnému dňu v kalendárnom roku,
v ktorom poistené dieťa dovŕši vek 25 rokov.

Článok 6: Poistenie Služba Asistent (SA1)
Poistenie uzatvorené dieťaťu zanikne okrem dôvodov
uvedených v čl. 6 Všeobecných poistných podmienok pre
poistenie osôb (ďalej len „VPP“) aj uplynutím dňa, ktorý
predchádza výročnému dňu v kalendárnom roku, v ktorom
poistené dieťa dovŕši vek 25 rokov.

Článok 7: Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným
plnením pre účastníka dopravnej nehody (16UP)
1. Oprávnenou osobou v zmysle čl. 2 ods. 17. Všeobec ných

poistných podmienok pre poistenie osôb je pois tené dieťa.
2. Odchylne od čl. 8 ods. 5. Všeobecných poistných

podmienok pre poistenie osôb nie je možné zmeniť
určenie oprávnenej osoby.

Článok 8: Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade vzniku zdravotného hendikepu (OP6)
1. Uplynutím dňa, ktorý predchádza dňu vzniku nároku na

oslobodenie od platenia poistného v prípade vzniku
 zdravotného hendikepu, zanikne poistenie oslobodenia
od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
(OP5), poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity (OP3) a poistenie náhrady poistného
pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (NP1).

2. Poistnou sumou je súčet bežného poistného za všetky
poistené osoby a poistenia v rámci programu, okrem
OP3, OP5, SA1 a NP1.

Článok 9: Poistenie Baby kartou (BB1)
1. Poisťovateľ vydá poistenému dieťaťu bezplatne Baby

kartu. Začiatok platnosti poistenia Baby kartou (BB1) je
zhodný s dňom začiatku investičného životného
poistenia (6ULM).

2. V prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovateľ poistné
plnenie jednému dieťaťu iba z jednej Baby karty.

3. Poistenie Baby kartou (BB1) skončí najneskôr dovŕšením
15 rokov veku dieťaťa, ak skôr nedôjde k jeho zániku
v zmysle čl. 14 ods. 2. týchto ZD.

4. V rámci poistenia Baby kartou (BB1) sú uzatvorené
nasledovné poistenia:

4.1 Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
4.1.1 Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie

v rámci poistenia Baby kartou sa riadi Osobitnými
poistnými podmienkami pre poistenie trvalých
následkov úrazu bez progresie (12UP), s výnimkou čl. 2
a čl. 5.

4.1.2 Poistná suma je 3 350 EUR.
4.1.3 Ustanovenia čl. 4 ods. 1. Poistných podmienok pre

úrazové poistenie sa na poistenie trvalých následkov
úrazu bez progresie uzatvorené v rámci poistenia Baby
kartou nevzťahujú.

4.2 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v poistení
Baby kartou.

4.2.1 Na Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v poistení
Baby kartou sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky
pre cestovné poistenie, ustanovenia čl. 6 ods. 2., 5. a 8., čl.
8, čl. 14, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie osôb, Osobitné poistné
podmienky pre poistenie liečebných nákladov
v zahraničí v poistení Baby kartou (BB1) a tieto ZD.

Článok 10: Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity alebo úmrtia (OP5)
1. V prípade, že bude počas platnosti poistnej zmluvy

uzatvorené poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity alebo úmrtia (OP5),
poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
invalidity (OP3) zanikne dňom, ktorý predchádza dňu
účinnosti dopoisťovaného poistenia.

2. Poistnou sumou je súčet bežného poistného za všetky
poistené osoby a poistenia v rámci programu, okrem
UN1, SA1 a NP1.

Článok 11: Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity (OP3)
1. Ak sa poistník a poisťovateľ nedohodnú inak, uplynutím

dňa, ktorý predchádza dňu vzniku nároku na
oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity,
zanikne poistenie Doktor+ (SMO).

2. V prípade, že bude počas platnosti poistnej zmluvy
uzatvorené poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity (OP3), poistenie
oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
alebo úmrtia (OP5) zanikne dňom, ktorý predchádza
dňu účinnosti dopoisťovaného poistenia.

3. Poistnou sumou je súčet bežného poistného za všetky
poistené osoby a poistenia v rámci programu, okrem
UN1, SMO, SA1 a NP1.

Článok 12: Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti (UN1)
1. Oprávnenou osobou v zmysle čl. 2 ods. 17. Všeobec ných

poistných podmienok pre poistenie osôb je pois tené
dieťa.

2. Odchylne od čl. 8 ods. 5. Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie osôb nie je možné zmeniť
určenie oprávnenej osoby.



Článok 13: Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti (NP1)
Poistnou sumou je súčet bežného poistného za všetky postené
osoby a poistenia v rámci programu.

Článok 14: Poistný rok a výročný deň pri dopoisťovaných
poisteniach, poistné
Ak bude v rámci poistnej zmluvy po začiatku poistenia
uzatvorené ďalšie poistenie:

a) prvý poistný rok tohto poistenia začína dňom jeho
začiatku a končí uplynutím dňa, ktorý predchádza
výročnému dňu poistenia/poistení, ktoré bolo/boli
uzatvorené pri uzatvorení poistnej zmluvy. Každý
ďalší poistný rok tohto poistenia je zhodný
s poistným rokom poistenia/poistení, ktoré
bolo/boli uzatvorené pri uzatvorení  poistnej
zmluvy,

b) výročný deň tohto poistenia je zhodný s výročným
dňom poistenia/poistení, ktoré bolo/boli
uzatvorené pri uzatvorení poistnej zmluvy.

Článok 15: Poistná doba
Poistná doba poistení podľa čl. 1. ods. 1. bodu 1.1 písm. b) až
m) a bodu 1.2 týchto ZD nesmie byť dlhšia ako poistná doba
investičného životného poistenia (6ULM).

Článok 16: Zánik poistenia
1. Dňom zániku investičného životného poistenia podľa čl.

1 ods. 1.1 písm. a) týchto ZD alebo jeho zmenou na
poistenie v splatenom stave zanikajú poistenia podľa čl.
1 ods. 1.1 písm. b) až m) a ods. 1.2  týchto ZD.

2. Dňom zániku investičného životného poistenia podľa čl.
1 ods. 1.1 písm. a) týchto ZD zanikne poistenie Baby
kartou (BB1). 

Článok 17: Zľava na poistnom
1. V prípade, ak poistník uzatvorí s poisťovateľom poistnú

zmluvu s takým počtom uzatvorených poistení, ktoré
poisťovateľ požaduje za účelom udelenia zľavy na
poistnom, poisťovateľ môže udeliť poistníkovi zľavu na

poistnom, a to za podmienok uvedených v tomto článku.
2. Poisťovateľ zverejní na svojom webovom sídle

nasledovné podmienky poskytovania zľavy na
poistnom:
a) zoznam poistení, ktoré sa započítavajú do počtu

poistení potrebných pre udelenie zľavy na poistnom,
b) výška poskytnutej zľavy na poistnom v závislosti

od počtu uzatvorených poistení,
c) zoznam poistení, na ktoré sa poskytuje zľava na

poistnom,
d) zoznam poistení, na ktoré sa neposkytuje zľava na

poistnom,
e) informácia, či sa poskytnutie zľavy na poistnom

vzťahuje na novú poistnú zmluvu a/alebo na
dopoistenie (zvýšenie počtu uzatvorených pois -
tení) a/alebo na odpoistenie (zníženie počtu
uzatvorených poistení).

3. Ak v priebehu trvania poistenia dôjde na poistnej  zmluve
k zmene počtu uzatvorených poistení, ktorá má vplyv na
výšku poskytnutej zľavy na poistnom, výška poskytnutej
zľavy na poistnom sa upraví s účinnosťou najneskôr
k naj bližšiemu výročnému dňu uzatvorených poistení na
poistnej zmluve, ktorý nasleduje po takejto zmene. Ak
v dôsledku zmeny počet uzatvorených pois tení na
poistnej zmluve klesne pod minimálny počet,  ktorý
poisťovateľ požaduje za účelom udelenia zľavy na
poistnom, poskytnutá zľava na poistnom poistníkovi
zaniká, a to s účinnosťou najneskôr k najbližšiemu
výročnému dňu zostávajúcich poistení na poistnej
 zmluve, ktorý nasleduje po takejto zmene.

Článok 18: Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že sú ustanovenia týchto ZD v rozpore

s ustanoveniami všeobecných poistných podmienok,
poistných podmienok alebo osobitných poistných
podmienok, platia ustanovenia týchto ZD.

2. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD je možné sa
v poistnej zmluve odchýliť.

3. Tieto ZD boli schválené dňa 20.12.2019. 


