
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Tento rozsah nárokov a dojednaní pre produkt Provital Invest dopĺňajú a bliž-
šie špecifikujú Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné pois-
tenie (VPP 3000-10) 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 chirur-
gický zákrok (OCHZ), Dočasné rizikové pripoistenie (DRP), Smrť ná-
sledkom úrazu (SNU), Trvalé následky úrazu (TNU), Trvalé následky 
úrazu s progresívnym plnením 350 % (TNUP), Trvalé následky úrazu 
s progresívnym plnením 500 % (TNUP2), Hospitalizácia následkom 
úrazu (UH), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), Invalidita ná-
sledkom úrazu (IU), Ochorenie na kritickú chorobu (KCH), Ochorenie 
na onkologickú chorobu (OCH), Invalidita chorobou alebo úrazom 
(IUCH), Hospitalizácia (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 poisťovne. Tieto pripoistenia sa riadia sa-
mostatnými osobitnými poistnými podmienkami. 

4) K poisteniu je možné dojednať nasledovné pripoistenia s detskou 
sadzbou pre osoby so vstupný vekom od 0 do 14 rokov – Odškodné 
za chirurgický zákrok (OCHZ), Dočasné rizikové pripoistenie (DRP), 
smrť následkom úrazu (SNU), Trvalé následky úrazu (TNU), Trvalé 
následky úrazu s progresívnym plnením 350 % (TNUP), Trvalé ná-
sledky úrazu s progresívnym plnením 500 % (TNUP2), Hospitalizá-
cia následkom úrazu (UH), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), 
Ochorenie na kritickú chorobu (KCH), Hospitalizácia (H), Materiálna 
škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení (MS), Zodpovednosť 
za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom školskému zariadeniu 
(ZMS) v súlade s internými usmerneniami poisťovne. Tieto pripois-
tenia sa riadia samostatnými osobitnými poistnými podmienkami. 
Účinnosť detskej sadzby je platná do výročného dňa poistenia v roku, 
kedy poistená osoba dovŕši 25 rokov. Od 25. roku života poistenej 
osoby nadobúdajú  účinnosť pri pripoisteniach sadzby pre dospelých.

5) Pre osoby so vstupným vekom od 0 do 14 rokov je v rámci poistenia 
tiež možné dojednať cestovné poistenie pre liečebné náklady dieťaťa 
v zahraničí na území Európy s poistnou sumou do 33 500 EUR za 
poistné 1 EUR ročne. Dosiahnutím 18. roku veku dieťaťa cestovné 
poistenie pre liečebné náklady dieťaťa zaniká. Cestovné poistenie pre 
liečebné náklady dieťaťa sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali pri 
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každom vycestovaní do zahraničia, pri ktorom nepretržitý pobyt v za-
hraničí je najviac 60 dní. V prípade poistnej udalosti je poistený po-
vinný predložiť doklad (napr. cestovný pas, cestovný doklad, doklad 
o ubytovaní v zahraničí), na základe ktorého je možné jednoznačne 
preukázať termín prekročenia štátnej hranice. Pre poistenie podľa 
tohto odseku platia Všeobecné poistné podmienky pre cestovné po-
istenie v zahraničí – EUROTRAVEL č. 390-5.

6) Pre osoby so vstupným vekom od 0 do 14 rokov je k poisteniu do 25. 
roku života automaticky bezplatne dojednané pripoistenie Detské zlo-
meniny v prípade, že je zároveň dojednané aspoň jedno z úrazových 
pripoistení (SNU, TNU, TNUP, TNUP2, UH, ČNL) alebo balík pripoiste-
ní podľa odseku 8. V prípade zlomeniny kosti (aj neúplnej zlomeniny) 
poisteného dieťaťa vyplatí poisťovňa poistné plnenie. Poistné plnenie 
sa určí podľa nasledovných kategórií:
a) poistné plnenie vo výške 60 EUR – za združené zlomeniny tváre, 

zlomeniny lebečnej klenby a spodiny lebečnej
b) poistné plnenie vo výške 40 EUR – za zlomeniny hrudných kostí 

(rebrá, hrudná kosť), zlomeniny kľúčnej kosti, tvárových a noso-
vých kostí, zlomeniny dlhých kostí (stehenná kosť, kosti predko-
lenia – píšťala, ihlica; ramenná kosť, kosti predlaktia – vretenná 
kosť, lakťová kosť), zlomeniny členka a člnkovitej kosti, zlomeni-
ny panvy a zlomeniny stavcov

c) poistné plnenie vo výške 20 EUR – za zlomeniny malých kostí 
(kosti ruky – články prstov, zápästné a záprstné kosti; kosti nohy 
– jabĺčko, články prstov, priehlavkové a predpriehlavkové kosti) 
a zlomeniny lopatky. 

 Pripoistenie Detské zlomeniny automaticky zanikne nultou hodinou 
výročného dňa poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-
vŕši 25 rokov.

7)  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).

8) Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je dohodnu-
té, že v rámci rizika Hospitalizácia následkom úrazu (UH) poisťovňa 
vyplatí dvojnásobok dojednanej poistnej sumy, ak nastal úraz v pred-
školskom alebo školskom zariadení (priestory školy, školský klub 
detí) s preukázaným dokladom z predškolského/školského zariade-
nia (Záznam o školskom úraze), ktorý vyžadoval hospitalizáciu. Pod 
školským zariadením sa rozumie školské výchovno – vzdelávacie 
zariadenie pre deti do veku 15 rokov (vrátane). Pri plnení poisťovňa 
postupuje podľa Osobitných poistných podmienok pre pripoistenie 
úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity. Pri splnení pod-
mienok výplata poistného plnenia opakovane pri každej poistnej uda-
losti počas trvania poistnej zmluvy.

9) Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je dohodnu-
té, že v rámci rizika Hospitalizácia následkom úrazu (UH) poisťovňa 
vyplatí dvojnásobok dojednanej poistnej sumy, ak nastal úraz pri vý-
kone pracovnej činnosti s preukázaným dokladom od zamestnávate-
ľa (Záznam o pracovnom úraze), ktorý vyžadoval hospitalizáciu. Pri 
plnení poisťovňa postupuje podľa Osobitných poistných podmienok 
pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity. 
Pri splnení podmienok výplata poistného plnenia opakovane pri kaž-
dej poistnej udalosti počas trvania poistnej zmluvy.

10) 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), 
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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.

11) 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 – 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 3000-10 čl. 7, ods. 10 až 15.

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 5 – 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 a podielov na účte poistníka. Minimálna 
hodnota účtu poistenia po realizovaní čiastočného odkupu musí byť 
vo výške najmenej 300 EUR. Poisťovňa si vyhradzuje právo túto výš-
ku meniť v zmysle VPP 3000-10 čl. 7, ods. 10 – 15.

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 3000-10 čl. 7, ods. 10 – 15.

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 odkupo-
vanej čiastky, ako je hodnota účtu na mimoriadnom vklade, sa zvyš-
ná čiastka odkupuje z hlavnej časti investičného životného poistenia.

Článok 6 – 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 3000-10 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 
a podielov 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

–  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 podielových jednotiek 

a podielov 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 a podielov dvakrát ročne. Ostatné zmeny alokačných pomerov 
sú spoplatňované v zmysle VPP 3000-10 čl. 6 podľa aktuálneho sadzob-
níka 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.
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Článok 7 – 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 01.07.2022 a spolu 
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poiste-
nie č. 3000-10 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. 2300-6, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkolo-
gických chorôb č. 3800, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie 
invalidity chorobou alebo úrazom č. 2600, Osobitné poistné podmienky 
pre pripoistenie hospitalizácie č. 2400-5 a Osobitné poistné podmienky 
pre pripoistenie denného odškodného za čas práceneschopnosti násled-
kom úrazu alebo choroby č. 2500-7, Osobitné poistné podmienky pre pri-
poistenie materiálnej škody č. 2800-2 a Všeobecné poistné podmienky 
pre cestovné poistenie v zahraničí – EUROTRAVEL č. 390-5.

3/3


