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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE INVALIDITY ALEBO INVALIDITY KOMPLET
(K VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE)

OPP 1214
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Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie invalidity a invalidity kom-
plet pre poisteného (ďalej len „OPP 1214“) upravujú právne vzťahy vzni-
kajúce medzi poisťovňou a poisteným na základe pripoistenia invalidity 
alebo invalidity komplet poisteného uzavretého k poisteniu PROFI INVEST.
V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy líšia od ustanovení 
OPP 1214, sú rozhodujúce ustanovenia poistnej zmluvy.
Ak ustanovenia OPP 1214 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, 
poistníkom a poisteným odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP 1214 v 
tejto časti prednosť pred ustnaoveniami VPP za podmienky, ak by sa 
použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1214 
a VPP, ktoré si neodporujú platia popri sebe.
Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú uprave-
né ani v poistnej zmluve, ani v OPP 1214, sa spravujú príslušnými usta-
noveniami VPP, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Čiastočná invalidita - taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane 
pred dôchodkovým vekom, a ktorý je podľa platných právnych predpi-
sov Slovenskej republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a maximálne 
do 70% vrátane v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V prípade, 
že poistený nemá nárok na priznanie invalidity Sociálnou poisťovňou 
z iných než zdravotných dôvodov, je táto podmienka nahradená lekár-
skym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozmedzí 40%-70% zo 
Sociálnej poisťovne nárok.
Plná invalidita – taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred 
dôchodkovým vekom, a ktorý je podľa platných právnych predpisov Slo-
venskej republiky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdra-
vou fyzickou osobou. V prípade, že poistený nemá nárok na priznanie 
invalidity Sociálnou poisťovňou z iných než zdravotných dôvodov, je táto 
podmienka nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre 
ktorý by poistený inak mal na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70% zo Sociálnej poisťovne nárok.
Choroba alebo ochorenie – je stav organizmu vznikajúci pôsobením 
vonkajších alebo vnútorných faktorov narúšajúcich jeho správne fungo-
vanie a rovnováhu.
Čakacia doba – časovo vymedzené obdobie 2 rokov od začiatku tohto 
pripoistenia, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je 
predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie.

Predmetom pripoistenia invalidity je záväzok poisťovne poskytnúť poist-
né plnenie, ak nastane poistná udalosť a záväzok poistníka platiť poistné.
Pripoistenie invalidity môže  vzniknúť  spolu s poistnou zmluvou alebo 
kedykoľvek počas jej trvania na základe žiadosti poistníka. Začiatok po-
istenia pre pripoistenie invalidity je:
a) zhodný so začiatkom poistenia, ak pripoistenie invalidity vzniká 

spolu s poistnou zmluvou alebo

Osobou s právom na výplatu poistného plnenia je poistený.
V prípade oznámenia poistnej udalosti podľa  článku 4 ods. 8 OPP 1214, 
keď nemôže vykonať oznámenie poistnej udalosti sám poistený, môže 
tak urobiť určená oprávnená osoba. Ak jej niet, môže tak urobiť manžel, 
ak ho niet dieťa, ak ho niet rodič, ak ani jeho niet spolužijúca osoba 
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak sa poistený stal invalidným pre plnú alebo pre čiastočnú invaliditu 
v zmysle OPP 1214, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie za 
dojednané pripoistenie podľa odseku 2 a 3. Nárok na poistné plnenie za 
plnú alebo čiastočnú invaliditu vzniká iba vtedy, ak sa poistený stal plne 
alebo čiastočne invalidným podľa OPP 1214 a to najneskôr do konca 
mesiaca, v ktorom sa poistený dožije veku 65 rokov a pre zdravotný 
problém, ktorý vznikol po uzatvorení pripoistenia viažúceho sa na čias-
točnú a plnú invaliditu v zmysle OPP 1214.
Ak sa poistený stal invalidným pre plnú invaliditu v zmysle OPP 1214  
poisťovňa vyplatí poistenému:
a) jednorazovo dojednanú poistnú sumu z pripoistenia invalidita a 

toto pripoistenie zaniká,
b) jednorazovo dojednanú poistnú sumu z pripoistenia invalidita kom-

plet a toto pripoistenie zaniká.
Ak sa poistený stal invalidným pre čiastočnú invaliditu v zmysle OPP 1214:
a) Z pripoistenia invalidita nevzniká nárok na poistné plnenie a toto 

pripoistenie ostáva v platnosti bez zmeny,
b) Z pripoistenia invalidita komplet poisťovňa vyplatí v prípade, ak 

prvou poistnou udalosťou z tohto pripoistenia je čiastočná invalidita 
vyplatí poisťovňa také % z dojednanej poistnej sumy pre pripoiste-
nie invalidita komplet aké stanovila Sociálna poisťovňa pre pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a toto pripoistenie ostáva 
v platnosti pre prípadné ďalšie poistné plnenie alebo plnenia:
1. z dôvodu čiastočnej invalidity v zmysle OPP 1214 vo vyššom 

% poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako bolo 
už doteraz priznané a to až do vyplatenia 70% dojednanej 
poistnej sumy pre pripoistenie invalidita komplet. V prípade 
vyplatenia 70% z dojednanej poistnej sumy, z jednej alebo z 
viacerých poistných udalostí pripoistenia komplet toto pripo-
istenie  nezaniká, ale ďalšou poistnou udalosťou, ktorá zakla-
dá nárok na výplatu poistného plnenia môže byť iba plnenie 
za plnú invaliditu podľa písm. b) bod 2. 

2. z dôvodu plnej invalidity v zmysle OPP 1214, kedy poisťovňa 
vyplatí dojednanú poistnú sumu pre pripoistenie invalidita 
komplet, ak ďalej nie je určené inak, v plnej výške bez ohľa-

b) prvý deň nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti 
poistníka o vznik pripoistenia invalidity.

Pripoistenie invalidity môže vzniknúť v dvoch rôznych samostatných a na 
sebe nezávislých pripoisteniach, pričom je možné dojednať iba jedno z nich:
a) Pripoistenie invalidity poskytujúce krytie pre plnú invaliditu podľa 

OPP 1214 alebo
b) Pripoistenie invalidity komplet poskytujúce krytie pre čiastočnú a 

plnú invaliditu podľa OPP 1214.
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du na výšku predchádzajúcich poistných plnení vyplatených 
podľa písm. b) bod 1. V prípade vyplatenia celej výšky do-
jednanej poistnej sumy za pripoistenie invalidita komplet z 
dôvodu plnej invalidity toto pripoistenia zaniká.

3. Poistné plnenie za pripoistenie invalidita komplet má stano-
venú maximálnu výšku poistného plnenia za všetky poistné 
udalosti na 170% z dojednanej poistnej sumy pre toto riziko.

Deň vzniku poistnej udalosti z pripoistenia invalidita alebo invalidita 
komplet je deň, odkedy bola poistenému priznaná Sociálnou poisťov-
ňou  čiastočná alebo plná invalitita v zmysle OPP 1214. V prípade, ak 
poistený nemá nárok na invalidný dôchodok v zmysle pravidiel podľa, 
ktorých posudzuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť Soci-
álna poisťovňa, z iných než zdravotných dôvodov, je dňom vzniku poist-
nej udalosti z pripoistenia invalidita alebo invalidita komplet deň, ktorý 
vyplýva z lekárskeho posudku ako deň, keď zdravotný stav poisteného 
spĺňa podmienky, pre ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za 
invalidného. Tento deň je možné stanoviť lekárom v lekárskom posudku 
najskôr na deň, keď došlo k ustáleniu zdravotného stavu.
Ak bolo v poistnej zmluve dojednané pripoistenie invalidita alebo inva-
lidita komplet a poistený sa stal plne alebo čiastočne invalidným počas 
trvania pripoistenia, najneskôr však do posledného dňa mesiaca, v kto-
rom poistený dovŕši vek 65 rokov, a od začiatku pripoistenia alebo od 
dátumu účinnosti zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri 
dynamizácii), uplynula dvojročná čakacia doba pre pripoistenie invalidity 
alebo invalidity komplet, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie 
v zmysle odseku 2 a 3.
Uplynutie dvojročnej čakacej doby pre pripoistenie invalidity alebo inva-
lidity komplet podľa OPP 1214 podľa ods. 5 tohto článku sa nevyžaduje, 

ak nastala plná alebo čiastočná  invalidita podľa OPP 1214 výlučne v 
dôsledku úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia. Úrazom pre účely 
OPP 1214 je poškodenie definované v čl. 1 ods. 4 OPP 1211.
Ak sa stane poistený čiastočne alebo plne invalidný v zmysle OPP 1214 
z dôvodu ochorenia v čase trvania dvojročnej čakacej doby pre pripo-
istenie invalidity alebo invalidity komplet, nevzniká  nárok na poistné 
plnenie. Dojednané pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet v ta-
kom prípade ostáva v platnosti bez zmeny.
Poistený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bez 
zbytočného odkladu poisťovni predložiť doklady potrebné pre výplatu 
poistného plnenia, a to najmä:
a) vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti,
b) potvrdenie o priznaní invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou, 
c) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na pre-

ukázanie vzniku poistnej udalosti,
d) iné doklady - podľa toho, aké doklady poisťovňa v konkrétnom 

prípade požaduje.
Ak poistený poisťovni nepredloží doklady špecifikované v bode 8 tohto 
článku a poisťovňa nevie bez týchto podkladov o nároku na poisné 
plnenie rozhodnúť, nevyplatí poistné plnenie. Po doložení požadovaných 
podkladov sa poisťovňa bude posúdením nároku opätovne zaoberať.

OPP 1214 nadobúdajú  platnosť  dňa  15.2.2022 a účinnosť dňom uzatvorenia 
konkrétnej poistnej zmluvy, ktorej sú súčasťou.
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