
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Tento rozsah nárokov a dojednaní pre produkt Provital Invest dopĺňajú 
a bližšie špecifikujú Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné 
poistenie (VPP 3000-9) a spolu tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Článok 2 – Poistná ochrana
1) Poistnou udalosťou v tomto poistení sa rozumie smrť poisteného. Ná-

rok na poistné plnenia vzniká poistenému alebo oprávnenej osobe, 
podľa podmienok uvedených v tomto Rozsahu nárokov.

2) Ak ďalej nie je uvedené inak, v prípade smrti poisteného vyplatí po-
isťovňa oprávnenej osobe hodnotu poistenia ku dňu smrti poistené-
ho navýšenú o 10 % z hodnoty poistenia ku dňu smrti poisteného 
v prípade akejkoľvek smrti, maximálne však navýšenú o 1 000 EUR 
alebo o 15 % z hodnoty poistenia ku dňu smrti poisteného v prípade 
smrti úrazom, maximálne však navýšenú o 2 000 EUR. Ustanovenia 
predchádzajúcej vety sa nepoužijú, v prípade, že poistník platí me-
sačne poistné vo výške 50 EUR a viac. V prípade podľa predchádza-
júcej vety, ak nastane smrť poisteného vyplatí poisťovňa oprávnenej 
osobe hodnotu poistenia ku dňu smrti poisteného navýšenú o 15 % 
z hodnoty poistenia ku dňu smrti poisteného v prípade akejkoľvek 
smrti, maximálne však navýšenú o 2 000 EUR alebo o 20 % z hod-
noty poistenia ku dňu smrti poisteného v prípade smrti úrazom, ma-
ximálne však navýšenú o 4 000 EUR alebo zaplatené poistné bez 
poistného za pripoistenia (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia).

3) K poisteniu je možné dojednať pripoistenia – odškodné za chirurgic-
ký zákrok (OCHZ), dočasné rizikové pripoistenie (DRP), smrť násled-
kom úrazu (SNU), trvalé následky úrazu (TNU), trvalé následky úrazu 
s progresívnym plnením 350 % (TNUP), trvalé následky úrazu s prog-
resívnym plnením 500 % (TNUP2), hospitalizáciu následkom úrazom 
(UH), čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), invaliditu následkom 
úrazu (IU), ochorenie na kritickú chorobu (KCH), hospitalizáciu (H), 
denné odškodné za čas PN následkom úrazu (DO), denné odškodné 
za čas PN následkom choroby alebo úrazu (DOPN) a oslobodenie od 
platenia poistného (ONP) v súlade s internými usmerneniami poisťov-
ne. Tieto pripoistenia sa riadia samostatnými osobitnými poistnými 
podmienkami. 

4)  Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je dohodnu-
té, že v rámci rizika Smrť následkom úrazu (SNU) poisťovňa vyplatí 
dvojnásobok dojednanej poistnej sumy, ak nastala smrť následkom 
úrazu v dopravnom prostriedku, okrem dvojkolesových dopravných 
prostriedkov (maximálne však navýšenie o 10 000 EUR).

5) V rámci tohto poistenia je možné dojednať aj jeden zo zvýhodnených 
balíkov pripoistení vyhotovený v štyroch variantoch poistných súm, 
pričom každý balík zahŕňa tieto riziká: Smrť následkom úrazu (SNU), 
Trvalé následky úrazu (TNU), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) 
a Hospitalizácia následkom úrazu (UH). Maximálny vstupný vek pois-
teného pri dojednaní niektorého z balíkov pripoistení je 65 rokov.

6)  V rámci tohto poistenia je možné realizovať vklad mimoriadneho po-
istného na základe písomnej žiadosti poistníka. Vklad mimoriadneho 
poistného je možný v minimálnej výške 500 EUR kedykoľvek v prie-
behu trvania poistenia.

Článok 3 – Poistná doba
Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 4 – Umiestnenie poistného
Pri tomto produkte sa poistné používa iba na nákup akumulačných po-
dielových jednotiek.
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Článok 5 – Prechod poistenia do stavu 
bez platenia poistného

1)  Poistenie s bežne plateným poistným môže prejsť do stavu bez pla-
tenia poistného, ak od začiatku poistenia uplynuli tri roky a poistník 
zaplatil za túto dobu splatné poistné. 

2)  Súčasne platí, že aktuálna hodnota poistenia v čase prechodu do 
stavu bez platenia poistného musí byť vyššia ako 1 000 EUR.

3)  Poisťovňa si vyhradzuje právo sumu uvedenú v bode 2 tohto článku 
meniť v zmysle VPP 3000-9 čl. 7, ods. 10 až 14.

4)  Z poistenia v stave bez platenia poistného sa naďalej uplatňujú po-
platky z účtu poistníka. Ak však hodnota účtu poistníka nepostačuje 
na úhradu poplatkov alebo sa zníži na nulu, poistenie zaniká.

Článok 6 – Odkúpenie, čiastočné odkúpenie 
hodnoty poistnej zmluvy 

1) Poistník môže pri bežne platenom poistení písomne požiadať o zánik 
poistenia s výplatou odkupnej hodnoty. 

2) Poistník môže v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
investičné životné poistenie tiež písomne požiadať o čiastočné odkú-
penie hodnoty poistenia. Čiastočný odkup má za následok zníženie 
počtu podielových jednotiek na účte poistníka. Minimálna hodnota 
účtu poistenia po realizovaní čiastočného odkupu musí byť vo výške 
najmenej 300 EUR. Poisťovňa si vyhradzuje právo túto výšku meniť 
v zmysle VPP 3000-9 čl. 7, ods. 10 – 14.

3) V prípade, že sa po vykonaní čiastočného odkupu zvýši riziko pois-
ťovne, spojené s poistením, poisťovňa má právo vykonať zníženie mi-
nimálnej poistnej sumy o čiastku, nepresahujúcu výšku čiastočného 
odkupu v zmysle VPP 3000-9 čl. 7, ods. 10 – 14.

4)  Ak však hodnota účtu poistníka po čiastočnom odkúpení nepostaču-
je na úhradu poplatkov alebo sa zníži na nulu, poistenie zaniká bez 
nároku na náhradu.

5) Odkup (aj čiastočný odkup) v prípade mimoriadneho vkladu je mož-
ný kedykoľvek v priebehu trvania poistenia. Ak bolo na poistnej 
zmluve vložený mimoriadny vklad, tak čiastočný odkup sa realizuje 
v prvom rade z mimoriadneho poistného a v prípade vyššej odku-
povanej čiastky, ako je hodnota účtu na mimoriadnom vklade, sa  
zvyšná čiastka odkupuje z hlavnej časti investičného životného po-
istenia.

Článok 7 – Poplatky
1) Poisťovňa má v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 

investičné životné poistenie právo zaúčtovať si poplatky z poistnej 
zmluvy uvedené v tomto článku. Poisťovňa si vyhradzuje právo úč-
tovať tieto poplatky v zmysle VPP 3000-9 čl. 6 podľa aktuálneho 
sadzobníka poplatkov pre Provital Invest zverejneného na dostup-
ných obchodných miestach poisťovne a na internetovej stránke  
www.kpas.sk v sekcii Dôležité odkazy a v podsekcii Život.

2) Poplatky za správu investičného životného poistenia sa z účtu poist-
níka odpočítavajú ku dňu začiatku poistenia a potom vždy k mesač-
nému predelu poistenia, bez ohľadu na interval platenia. Odpočítava-
nie poplatkov má za následok zníženie počtu podielových jednotiek 
na účte poistníka.

3)  Výška poplatkov za správu PZ:
 Bežne platené poistenie

–  fixné náklady –  2,00 EUR mesačne od štvrtého roka počas 
doby platenia poistenia

    –  1,00 EUR mesačne po dobe platenia poiste-
nia

1/2

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B



–  variabilné náklady –  5 % z prijatého poistného počas doby plate-
nia poistenia.

 Mimoriadne poistné
–  variabilné náklady – 2 % z prijatého mimoriadneho poistného. 

4)  Výška poplatkov za počiatočné náklady:
 Bežne platené poistenie

–  variabilné náklady z lehotného poistného počas prvých troch ro-
kov.

Výška poplatku v % z poistného za:
Ročné poistné 1. rok 2. rok 3. rok
menej ako 480 EUR 50,0 % 40,0 % 30,0 %
menej ako 600 EUR 45,0 % 37,0 % 28,5 %
menej ako 720 EUR 40,0 % 34,0 % 26,5 %
720 EUR a viac 35,0 % 30,0 % 25,0 %

– variabilné náklady z lehotného poistného počas štvrtého až sied-
meho roku trvania poistenia počas doby platenia

Trvanie poistnej zmluvy Výška poplatku v % z  poistného 
15 až 19 rokov 10,00 %
20 až 24 rokov 15,00 %
25 až 29 rokov 20,00 %
30 a viac rokov 25,00 %

–  variabilné náklady od ôsmeho roku trvania poistenia – 4 % ročne 
z ročného poistného počas doby platenia poistenia.

5)  Výška ďalších poplatkov za správu PZ:
Bežne platené poistenie
–  variabilné náklady – 0,25 % ročne z počtu akumulačných podie-

lových jednotiek počas doby platenia poistenia
–  fixné náklady – 10 EUR ročne po dobe platenia poistenia

6)  Odkupný poplatok:
 Bežne platené poistenie
 Poplatok za odkúpenie hodnoty poistenia (aj čiastočne odkúpenie) 

počas doby platenia poistenia je:
– v prvých troch rokoch poistenia 0 EUR,
– od štvrtého roku poistenia je výška poplatku 5 EUR.

 Odkupný poplatok po uplynutí doby platenia poistenia je vo výške 
5 EUR (platí aj pre čiastočný odkup).

 Mimoriadne poistné
 Počas doby platenia poistenia v prvých troch rokoch poistenia sú po-

platky za odkúpenie (aj čiastočne odkúpenie) mimoriadneho poistné-
ho vo výške 0 EUR. Od štvrtého roku poistenia je výška odkupného 
poplatku 5 EUR.

 Pre mimoriadne poistné po dobe platenia poistenia je poplatok za 
odkúpenie (aj čiastočné odkúpenie) vo výške 5 EUR.

7)  Poistník môže bezplatne uskutočniť prevod alebo presun podielových 
jednotiek dvakrát ročne. Ostatné zmeny alokačných pomerov sú spo-
platňované v zmysle VPP 3000-9 čl. 6 podľa aktuálneho sadzobníka 
poplatkov, úrokov a limitov, ktorý je k nahliadnutiu na internetovej 
stránke www.kpas.sk v sekcii Dôležité odkazy a v podsekcii Život.

8) V prípade, že poistenie prejde do stavu bez platenia poistného, pois-
ťovňa si účtuje jednorazový poplatok:

Rok poistenia Výška poplatku Výpočet

1. – 3. rok prechod 
nie je možný

z hodnoty účtu4. – 9. rok 10 %
10 a viac rokov 5 %

 V prípade, že poistník po prechode poistenia do stavu bez platenia 
poistného požiada o odkup, odkupný poplatok je vo výške 5 EUR.

 Po prechode poistenia do stavu bez platenia poistného sa platí iba 
poplatok za správu poistnej zmluvy vo výške 1 EUR (odsek 3) a po-
platok za počiatočné náklady podľa odseku 4.

Článok 8 – Dynamizácia 
K tomuto poisteniu je možné dojednať dynamizáciu poistenia. Táto dyna-
mizácia sa nevzťahuje na dojednané pripoistenia.

Tento rozsah nárokov a dojednaní platí odo dňa 30.06.2020 a spolu 
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poiste-
nie č. 3000-9 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. V prípade 
dojednania jedného z balíkov pripoistení alebo niektorého pripoistenia 
osobitne sú neoddeliteľnou súčasťou aj Osobitné poistné podmienky pre 
pripoistenie chirurgického zákroku č. 2100-5, Osobitné poistné podmien-
ky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidi-
ty č. 2200-8, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie kritických 
chorôb č. 2300-5, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitali-
zácie č. 2400-5 a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denného 
odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby 
č. 2500-7.
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