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Článok 1: Predmet programu Senior (ďalej len „program“)
1. V rámci programu je možné dojednať nasledovné poistenia: 

a) kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
so skrátenou dobou platenia (K3S),

b) poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP),

c) poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením
od 10 % (18UP),

d) poistenie telesného poškodenia následkom úrazu (19UP),
e) poistenie Služba Asistent (SA1).

2. Základné poistenie je povinnou súčasťou programu. Základ-
ným poistením je
a) poisteným zvolený súbor poistení z ponúkaných súborov

poistení uvedených v poistnej zmluve s pevne stanovený-
mi poistnými sumami alebo

b) poisteným zvolený súbor poistení s voliteľnými poistnými
sumami a vybranými poisteniami.

2.1 Úrazové poistenia uvedené v ods. 1. písm. b) až d) tohto člán-
ku môžu byť v rámci základného poistenia podľa ods. 2. písm.
b) tohto článku dojednané len ku kapitálovému životnému
poisteniu uvedenému v ods. 1. písm. a) tohto článku.

3. Voliteľné poistenie je nepovinnou súčasťou programu. Voliteľ -
ným poistením je poistenie Služba Asistent (SA1).

3.1 Voliteľné poistenie je možné v rámci programu dojednať len k
základnému poisteniu podľa ods. 2. tohto článku, ak nie je
v týchto ZD uvedené inak.

3.2 Voliteľné poistenie je možné dojednať len ku kapitálovému ži-
votnému poisteniu uvedenému v ods. 1. písm. a) tohto článku,
ku ktorému je zároveň dojednané aspoň jedno úrazové po -
istenie uvedené v ods. 1. písm. b) až d) tohto článku.

Článok 2: Poistiteľné osoby
1. Poistiteľnou osobou je každá fyzická osoba, u ktorej sú ku dňu

uzavretia poistnej zmluvy v rámci programu súčasne splnené
všetky nasledovné podmienky:
a) jej vstupný vek je minimálne 55 rokov a maximálne 66 ro-

kov,
b) nie je odkázaná na opatrovanie alebo asistenciu inej oso-

by v rozsahu 4 a viac hodín denne,
c) nie je a ani v posledných 3 mesiacoch pred uzavretím po-

istnej zmluvy nebola hospitalizovaná v nemocnici alebo
inom zdravotníckom zariadení,

d) nepožiadala o umiestnenie alebo nie je umiestnená v za-

riadení sociálnych služieb z dôvodu odkázanosti na po-
moc inej osoby.

Článok 3: Úrazové poistenia
1. Na úrazové poistenia uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) až d) tých-

to ZD sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 1. a čl. 5 Poistných
podmienok pre úrazové poistenie.

2. Úrazové poistenie uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) týchto ZD za-
nikne okrem dôvodov uvedených v čl. 2 ods. 2. Osobitných po-
istných podmienok pre poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu aj zánikom kapitálové-
ho životného poistenia uvedeného v čl. 1 ods. 1. písm. a) tých-
to ZD.

Článok 4: Poistné, doba platenia poistného
1. Pri področnom platení sa poistné za poistenie uvedené v čl. 1

ods. 1 písm. e) týchto ZD dojednané v rámci programu nezvy-
šuje o področnú prirážku. 

2. Dobu platenia poistného pre kapitálové životné poistenie uve-
dené v čl. 1 ods. 1. písm. a) týchto ZD je možné dojednať na
dobu 5 alebo 10 rokov odo dňa začiatku tohto poistenia.
Za zvyšnú časť poistnej doby tohto poistenia, ktorá nasleduje
po uplynutí dohodnutej doby platenia poistného pre toto po -
istenie, poistník poistné za toto poistenie neplatí. 

3. Od nasledujúceho výročného dňa po uplynutí doby platenia
poistného pre kapitálové životné poistenie uvedené v čl. 1 ods.
1. písm. a) týchto ZD sa lehota platenia poistného pre poiste-
nia uvedené v čl. 1 ods. 1. písm. b) až e) týchto ZD automatic-
ky zmení na ročnú. Poisťovateľ a poistník sa však môžu dohod-
núť aj na področnom platení poistného pre poistenia uvedené
v čl. 1 ods. 1 písm. b) až e) týchto ZD, ak bude dodržaná pod-
mienka minimálneho poistného na poistnej zmluve.

Článok 5: Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že sú ustanovenia týchto ZD v rozpore s ustanove-

niami Všeobecných poistných podmienok pre poistenie osôb,
poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok,
ktorými sa riadi tento program, platia ustanovenia týchto ZD.

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

3. Tieto ZD boli schválené dňa 01.06.2016.

Zmluvné dojednania pre program Senior (ďalej len „ZD“)

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len
„VPP“) sa vzťahujú na všetky poistenia osôb, uzatvorené v rámci
poistnej zmluvy, ktorej sú súčasťou.

Článok 2: Základné pojmy
1. Bonusový úrok: úrok, o ktorý sa poisťovateľ zaväzuje

zhodnotiť rezervu životného poistenia. Bonusový úrok
poskytne poisťovateľ, ak je to uvedené v príslušných osobit-
ných poistných podmienkach, spôsobom a za podmienok
v nich uvedených.

2. Bonusové zhodnotenie rezervy: zhodnotenie rezervy
životného poistenia o bonusový úrok za podmienok
stanovených poisťovateľom.

3. Cestná premávka: užívanie diaľnic, ciest, miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vodičmi  vozidiel

a chodcami.
4. Čakacia doba: časový úsek od začiatku poistenia, počas

ktorého poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť
poistné plnenie.

5. Doba nevyhnutného liečenia: doba liečenia úrazu, ktorá je
stanovená poisťovateľom v Tabuľke plnenia za dobu
liečenia úrazu. Táto doba musí byť adekvátne a dostatočne
zdokumentovaná ošetrujúcim lekárom náležitým klinickým
popisom a liečebným procesom.

6. Dopravná nehoda: udalosť v cestnej premávke, ktorá sa
stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla.

7. Dynamika: zvýšenie bežného poistného a tým i jemu
zodpovedajúce zvýšenie poistnej sumy, vypočítané podľa
poistno - matematických metód v závislosti od indexu
navýšenia. Index navýšenia pre účely dynamiky určuje
poisťovateľ.

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb
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