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Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
» Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve
La Vita: Poistenie osôb – ŽIVOTNÉ
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami: Občianskeho zákonníka, 8 časť, Hlava 15 v platnom znení, všeobecnými poistnými podmienkami (VPP), osobitnými poistnými podmienkami (OPP), zmluvnými dojednaniami (ZD), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Poistné riziká
Základné:
1.
2.
3.
4.

investičné životné poistenie pre poisteného č. 1
poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného č. 1
poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre poisteného č. 1
doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov pre poisteného č. 1

Doplnkové:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

poistenie úveru (U),
exotické ochorenia (EXO),
ochorenia z počítača (OPC),
ochorenia zo stresu (OSTR),
zdravotnícke ochorenia (ZDR),
ochorenia spôsobené administratívou (ADM),
sirotský dôchodok (SD),
závažné ochorenia – 15 chorôb (ZO15), závažné ochorenia – 37 chorôb (ZO37), dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia (ZO2)
detské závažné ochorenia – 16 chorôb (DZO16), detské závažné ochorenia – 34 chorôb (DZO34), dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia (ZO2),
chirurgický zákrok (CHZ),
poistenie pre ženy (PZE),
invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo (I40), invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo (I70),
invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok (ID40), invalidita v rozsahu nad 70 % – dôchodok (ID70),
odobratie vodičského oprávnenia (OVO),
ošetrovné (O),
denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa (PN15), od 29. dňa (PN29), od 62. dňa (PN62),
denná dávka pri hospitalizácii (H),
smrť následkom úrazu s dvojnásobných plnením pri dopravnej nehode (SUD2),
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 1 000 % (TNPT),
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora (TNP10 pre seniora),
trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode (TND),
trvalé poškodenie končatín a zmyslov následkom úrazu (KAZ),
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa (DNLU8),
denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa (DVU15),
prémiová ochrana (PO),
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prémiová ochrana pre seniora (PO pre seniora),
invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 % (IU40), invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % (IU70),
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU),
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (HU pre seniora),
poistenie rakoviny pre seniora (RAKS),
oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poistnej osoby (OPI),
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti (NPN),
oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity poistenej osoby (OI),
oslobodenie od platenia poisteného v prípade smrti poistenej osoby (OS),
druhý lekársky názor (DLN),
asistenčné služby EXTRA (ASE),
asistenčné služby PREMIUM (ASP),
medicínska asistencia (MA).

Popis poistného produktu a spôsob určenia a výšky poistného plnenia
Základné:

Poistná doba celej poistnej zmluvy je rovná maximálnej poistnej dobe z uzatvorených základných poistení. Doba platenia doplnkového poistenia je
zhodná s poistnou dobou uzatvoreného doplnkového poistenia. Výška poistného a doba platenia poistného za jednotlivé poistenia je uvedená v poistnej zmluve a v Zmluvných dojednaniach pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1).
Doba platenia základného životného poistenia závisí od zvoleného variantu poistenia:
a) pre investičné životné poistenie je doba platenia zhodná s poistnou dobou, avšak maximálne do 75. roku života Poisteného č. 1
b) pre poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou je doba platenia zhodná s poistnou dobou
c) pre poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou je doba platenia poistenia zhodná s poistnou dobou
d) pre doživotné poistenie smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov je doba platenia do 85. roku života poisteného
Poistné plnenie je plnenie v prípade, ak nastane poistná udalosť.
Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie za podmienok uvedených vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1), čl. 9 Poistné
plnenie.
–

–

–

–

investičné životné poistenie pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 1 a ak sa poistený dožije dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia, poisťovateľ vyplatí hodnotu podielových jednotiek a hodnotu mimoriadnych
podielových jednotiek k tomuto dátumu zníženú o odkupný poplatok. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie však následkom
samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe vyššiu z nasledovných hodnôt: poistná suma platná k dátumu úmrtia poisteného alebo hodnota
podielových jednotiek k dátumu úmrtia poisteného. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre investičné životné poistenie (OPP IŽP 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 10 Investičné životné poistenie, bod 10.1.
poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné
č. 2 a ak sa poistený dožije konca poistenia pre toto poistenie, poistenie zanikne bez nároku na výplatu poistného plnenia. Ak dôjde v dobe trvania
poistenia k smrti poisteného, nie však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe pre toto poistenie poistnú sumu dojednanú
na poistnej zmluve a poistenie zanikne. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre životné poistenie (OPP Ž 2012.1),
čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.1.
poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné
č. 3 a ak sa poistený dožije konca poistenia pre toto poistenie, poistenie zanikne bez nároku na výplatu poistného plnenia. Ak dôjde v dobe trvania
poistenia k smrti poisteného, nie však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe aktuálnu poistnú sumu pre toto poistenie a
poistenie zanikne. Aktuálna poistná suma je stanovená pre aktuálny poistný rok a pre poistenie s poistnou dobou trvajúcou n rokov nasledovne:
–
v prvom poistnom roku je rovná poistnej sume dojednanej v poistnej zmluve,
–
v ďalších poistných rokoch sa aktuálna poistná suma rovná poistnej sume dojednanej v poistnej zmluve ročne znižovanej o počet n – tín
rovnajúcich sa počtu celých uplynutých poistných rokov od začiatku poistenia,
–
v poslednom poistnom roku je aktuálna poistná suma rovná jednej n–tine poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Bližší popis poistného
plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre životné poistenie (OPP Ž 2012.1), čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.2.2. poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného č. 1.
doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté
poistné riziko – základné č. 4 a ak dôjde v čase trvania poistenia k smrti poisteného, nie však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu dojednanú na poistnej zmluve a hodnotu mimoriadnych podielových jednotiek daného účtu poistenia k dátumu úmrtia
poisteného a poistenie zanikne. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre doživotné poistenie pre prípad smrti s
možnosťou mimoriadnych vkladov (OPP DS 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie.

–

Doplnkové:

–

Z uvedených doplnkových poistení sa dojednávajú len tie, ktoré sú uvedené v uzatvorenej poistnej zmluve. V prípade, ak nastala poistná udalosť,
poistená osoba má nárok na poistné plnenie za podmienok uvedených vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1), čl. 9 Poistné plnenie a v OPP pre
poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2017.1), čl. 4 Poistné plnenie.

–

poistenie úveru (U) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie úveru a ak sa poistený dožije konca poistenia a v priebehu poistenia nedôjde k priznaniu invalidity poistenému alebo k závažnému ochoreniu, poistenie zanikne bez nároku na výplatu
poistného plnenia. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe
aktuálnu poistnú sumu pre toto poistenie a poistenie zanikne. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k priznaniu invalidity (v rozsahu nad 40% alebo
v rozsahu nad 70%, podľa toho, ktorý druh úverového poistenia je dojednaný v poistnej zmluve) poistenému, nie však v súvislosti s ochorením,
ktorého príznaky boli diagnostikované pred začiatkom poistenia, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe aktuálnu poistnú sumu pre toto poistenie.
Ak dôjde v dobe trvania poistenia k diagnostikovaniu niektorého zo závažných ochorení alebo sa poistený podrobí niektorému z výkonov definovaných v Tabuľke závažných ochorení (balík 15 chorôb alebo balík 37 chorôb, podľa toho, ktorý druh úverového poistenia je dojednaný v poistnej
zmluve), vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe aktuálnu poistnú sumu pre toto poistenie. Aktuálna poistná suma je stanovená pre aktuálny poistný
rok a pre poistenie s poistnou dobou trvajúcou n rokov nasledovne:
–
v prvom poistnom roku je rovná poistnej sume dojednanej v poistnej zmluve,
–
v ďalších poistných rokoch sa aktuálna poistná suma rovná poistnej sume dojednanej v poistnej zmluve ročne znižovanej o počet n – tín
rovnajúcich sa počtu celých uplynutých poistných rokov od začiatku poistenia,
–
v poslednom poistnom roku je aktuálna poistná suma rovná jednej n–tine poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Bližší popis poistného
plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poisteniu úveru (OPP U 2019.1).
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

poistenie exotických ochorení (EXO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie exotických ochorení a u poisteného
bolo diagnostikované počas poistenia a po uplynutí čakacej doby niektoré z importovaných ochorení uvedených v Tabuľke exotických ochorení
(TEXO), poskytne poisťovateľ poistné plnenie za importované ochorenia definované v TEXO stanovené ako súčin poistnej sumy platnej pre toto
poistenie v čase vzniku poistnej udalosti a percenta určeného v TEXO pre dané ochorenie. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na preventívne očkovanie na ochorenia uvedené v TEXO. Bližší popis poistného plnenia a príspevku na prevenciu pre toto poistenie je
uvedený v OPP pre poistenie exotických ochorení (OPP EXO 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie a čl. 6 Prevencia.
poistenie ochorení z počítača (OPC) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení z počítača a u poisteného
došlo počas poistenia a po uplynutí čakacej doby k podrobeniu sa niektorej z operácií, ktoré sú definované v Tabuľke ochorení z počítača (TOPC),
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za vykonanú operáciu definovanú v TOPC stanovené ako súčin poistnej sumy platnej pre toto poistenie v
čase vzniku poistenej udalosti a percenta určeného v TOPC pre danú operáciu. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na rehabilitáciu alebo fyzioterapiu ako prevenciu k predchádzaniu operácie hernioplastiky disku. Bližší popis poistného plnenia a príspevku na prevenciu
pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie ochorení z počítača (OPP OPC 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie a čl. 6 Prevencia.
poistenie ochorení zo stresu (OSTR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení zo stresu a u poisteného
bolo počas poistenia a po uplynutí čakacej doby diagnostikované niektoré z ochorení alebo došlo k podrobeniu sa niektorému zo zákrokov, ktoré
sú definované v Tabuľke ochorení zo stresu (TOSTR), poskytne poisťovateľ poistné plnenie za diagnostikovanie ochorenia alebo vykonaný zákrok,
ktoré sú definované v TOSTR vo výške poistnej sumy platnej pre toto poistenie v čase vzniku poistenej udalosti. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na absolvovanie preventívnej prehliadky na kardiovaskulárne ochorenia. Bližší popis poistného plnenia a príspevku
na prevenciu pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie ochorení zo stresu (OPP OSTR 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie a čl. 6 Prevencia.
poistenie zdravotníckych ochorení (ZDR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie zdravotníckych ochorení
a u poisteného bolo počas poistenia a po uplynutí čakacej doby diagnostikované niektoré z ochorení alebo došlo k podrobeniu sa operácii, ktoré
sú definované v Tabuľke zdravotníckych ochorení (TZDR), poskytne poisťovateľ poistné plnenie za diagnostikovanie ochorenia alebo vykonanú
operáciu definovanú v TZDR stanovené ako súčin poistnej sumy platnej pre toto poistenie v čase vzniku poistenej udalosti a percenta určeného
v TZDR pre dané ochorenie alebo operáciu. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na absolvovanie preventívneho očkovania
na ochorenia uvedené v TZDR alebo absolvovanie seminára alebo školenia so zameraním na predchádzanie stresu a syndrómu vyhorenia. Bližší
popis poistného plnenia a príspevku na prevenciu pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie zdravotníckych ochorení (OPP ZDR 2020.1),
čl. 5 Poistné plnenie a čl. 6 Prevencia.
poistenie ochorení spôsobených administratívou (ADM) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení
spôsobených administratívou a u poisteného došlo počas poistenia a po uplynutí čakacej doby k podrobeniu sa niektorej skupine operácií alebo
ochoreniu, ktoré sú definované v Tabuľke ochorení spôsobených administratívou (TADM), poskytne poisťovateľ poistné plnenie za vykonanú operáciu alebo diagnostikovanie ochorenia definované v TADM stanovené ako súčin poistnej sumy platnej pre toto poistenie v čase vzniku poistenej
udalosti a percenta určeného v TADM pre danú skupinu operácií alebo ochorenie. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na
kúpeľnú starostlivosť po operácií alebo po diagnostikovaní niektorého z ochorení definovaných v TADM. Bližší popis poistného plnenia a príspevku
na prevenciu pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie ochorení spôsobených administratívou (OPP ADM 2022.1), čl. 5 Poistné plnenie
a čl. 6 Prevencia.
sirotský dôchodok (SD) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové sirotský dôchodok a ak sa poistený dožije konca
poistenia pre toto poistenie, poistenie zanikne bez nároku na výplatu poistného plnenia. Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie
však následkom samovraždy, vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe pre toto poistenie poistné plnenie vo forme dôchodku vyplácaného mesačne.
Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre sirotský dôchodok (OPP SD 2016.1), čl. 5 Poistné plnenie.
závažné ochorenia – 15 chorôb (ZO15), závažné ochorenia – 37 chorôb (ZO37), dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia
(ZO2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové závažné ochorenia – 15 chorôb, závažné ochorenia – 37 chorôb,
dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia a ak dôjde v čase trvania poistenia u poisteného k diagnostikovaniu niektorého z ochorení
alebo sa podrobil niektorému z výkonov, ktoré sú definované v Tabuľke závažných ochorení (TZO) a uvedené v skupine 1 – 3 Tabuľke skupín
závažných ochorení (TSZO), najskôr však po uplynutí čakacej doby, vyplatí poisťovateľ poistenému poistnú sumu pre prípad závažných ochorení
– 15 chorôb alebo závažných ochorení – 37 chorôb dojednanú v poistnej zmluve. Ak dôjde v čase trvania poistenia u poisteného
k diagnostikovaniu niektorého ochorenia alebo sa podrobil niektorému z výkonov, ktoré sú definované v TZO a uvedené v skupine 4 TSZO, vyplatí poisťovateľ poistenému 20 % z poistnej sumy. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre vybrané
ochorenia a počas poistenia vzniká nárok na dvojnásobné plnenie zo závažných ochorení, pre výpočet poistného plnenia sa zvyšuje poistná suma
pre prípad závažných ochorení na dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Bližší popis poistného plnenia pretoto poistenie je
uvedený v OPP pre poistenie závažných ochorení (OPP ZO 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie.
detské závažné ochorenia – 16 chorôb (DZO16), detské závažné ochorenia – 34 chorôb (DZO34), dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia (ZO2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové detské závažné ochorenia – 16 chorôb, detské
závažné ochorenia – 34 chorôb, dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia a ak dôjde v čase trvania poistenia u poisteného k diagnostikovaniu niektorého z ochorení alebo sa podrobil niektorému z výkonov, ktoré sú definované v Tabuľke detských závažných ochorení (TDZO)
a uvedené v skupine 1 – 3 Tabuľke skupín detských závažných ochorení (TSDZO), najskôr však po uplynutí čakacej doby, vyplatí poisťovateľ poistenému poistnú sumu pre prípad závažných ochorení – 16 chorôb alebo závažných ochorení – 34 chorôb dojednanú v poistnej zmluve. Ak dôjde v
čase trvania poistenia u poisteného k diagnostikovaniu niektorého ochorenia alebo sa podrobil niektorému z výkonov, ktoré sú definované v TDZO
a uvedené v skupine 4 TSDZO, vyplatí poisťovateľ poistenému 20 % z poistnej sumy. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre vybrané ochorenia a počas poistenia vzniká nárok na dvojnásobné plnenie zo závažných ochorení, pre výpočet
poistného plnenia sa zvyšuje poistná suma pre prípad závažných ochorení na dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Bližší
popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie detských závažných ochorení (OPP DZO 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie.
chirurgický zákrok (CHZ) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové chirurgický zákrok a počas poistenia sa poistený po uplynutí čakacej doby podrobil chirurgickému zákroku, ktorý je uvedený v Tabuľke chirurgických zákrokov (TCHZ), poskytne poisťovateľ
poistné plnenie za vykonaný chirurgický zákrok stanovený ako súčin poistnej sumy platnej pre toto poistenie v čase zákroku a percenta určeného
pre daný zákrok v TCHZ. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie chirurgického zákroku (OPP CHZ
2022.1), čl. 4 Poistné plnenie.
poistenie pre ženy (PZE) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie pre ženy a počas trvania poistenia a
po uplynutí čakacej doby dôjde u poistenej k diagnostikovaniu niektorého z ochorení alebo sa podrobila niektorej z operácii, alebo sa jej narodilo
dieťa s vrodenou chybou v zmysle Tabuľky pre ženy (TPZE) poskytne poisťovateľ poistné plnenie stanovené ako súčin poistnej sumy pre toto
poistenie a percenta určeného pre danú diagnózu definovanú podľa Tabuľky pre ženy (TPZE). Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je
uvedený v OPP pre poistenie pre ženy (OPP PZE 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie.
invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo (I40), invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo (I70) – v prípade, ak je v poistnej zmluve
uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo, invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo a ak dôjde počas
poistenia k priznaniu invalidity poistenej osoby v dôsledku choroby alebo úrazu, poskytne poisťovateľ jednorazovo poistné plnenie vo výške poistnej sumy a toto poistenie zanikne. Poistné plnenie sa určí vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve pre príslušný rozsah invalidity.
Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I,
ID, IU 2017.1), čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.2.
invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok (ID40), invalidita v rozsahu nad 70% – dôchodok (ID70) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok, invalidita v rozsahu nad 70 % – dôchodok a ak dôjde počas poistenia
k priznaniu invalidity poistenej osoby v dôsledku choroby alebo úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dôchodku vyplácaného mesačne. Poistné plnenie sa určí vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve pre príslušný rozsah invalidity. Bližší popis poistného plnenia
pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID, IU 2017.1), čl. 5 Poistné
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plnenie, bod 5.1.
odobratie vodičského oprávnenia (OVO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie odobratia vodičského oprávnenia a po uplynutí čakacej doby dôjde u poisteného k strate zdravotnej spôsobilosti na základe čoho mu bude príslušným Dopravným inšpektorátom policajného zboru SR odobraté/ obmedzené vodičské oprávnenie poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dôchodku
vyplácaného mesačne po dobu maximálne 10 rokov. Poistné plnenie sa určí vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Bližší popis
poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie odobratia vodičského oprávnenia (OPP OVO 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie.
ošetrovné (O) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové ošetrovné a ak dôjde v čase trvania poistenia k ošetrovaniu
poisteného, poskytne poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu pre ošetrovné uvedenú v poistnej zmluve. Ak sa ošetrovaný lieči na niektoré
z ochorení alebo výkonov definovaných v Tabuľke detských závažných ochorení (TDZO), poskytne poisťovateľ oprávnenej osobe dvojnásobok
poistnej sumy pre ošetrovné uvedenej v poistnej zmluve. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie ošetrovné (OPP O 2018.1), čl. 5 Poistné plnenie.
denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa (PN15), od 29. dňa (PN29), od 62. dňa (PN62) – v prípade, ak je
v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa, od 29. dňa (PN29),
od 62. dňa a ak dôjde počas poistenia k práceneschopnosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dennej dávky dohodnutej v poistnej
zmluve, ktorá sa vypláca za dni práceneschopnosti, odo dňa určeného v poistnej zmluve ako začiatok plnenia po splnení podmienok definovaných OPP pre poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie
dennej dávky pri práceneschopnosti (OPP PN 2021.1), čl. 6 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy
a zľavy z poistenia, bod 9.5.
denná dávka pri hospitalizácii (H) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri hospitalizácii a ak
dôjde počas poistenia k hospitalizácii poisteného, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve, za
každý kalendárny deň hospitalizácie bez časového obmedzenia. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie
dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (OPP H, HU 2019.1), čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.1
a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy a zľavy z poistenia, bod 9.4.
smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (SUD2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko
doplnkové smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode a ak dôjde počas poistenia k úrazu poistenej osoby v zmysle
OPP pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2017.1), následkom ktorého poistená osoba zomrela, pričom smrť nastala najneskôr do troch rokov
od úrazu, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve, pokiaľ príčinou úrazu bola dopravná nehoda. Bližší popis
poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie smrti následkom úrazu, smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a smrti
následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (OPP SU, SUD, SUD2 2012.1), čl. 4 Poistné plnenie, bod 4.3.
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 1 000 % (TNPT) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové trvalé
následky úrazu s progresívnym plnením 1 000 % a ak dôjde počas poistenia k úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý zanechá poistenému trvalé následky po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu podľa Oceňovacej tabuľky B, poskytne poisťovateľ poistné plnenie.
Výška poistného plnenia sa určí v závislosti od percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu spôsobom určeným v OPP TNPT, PO, KAZ
2022.1. Percentuálny rozsah trvalých následkov úrazu je stanovený v Oceňovacej tabuľke B. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je
uvedený v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 1 000 %, poistenie prémiovej ochrany a poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT, PO, KAZ 2022.1), čl. 5 Poistné plnenie.
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora (TNP10 pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné
riziko – doplnkové trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora a ak dôjde počas poistenia k úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý
zanechá poistenému trvalé následky s minimálnym rozsahom 10 % podľa Oceňovacej tabuľky B po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3
rokov od vzniku úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie. Výška poistného plnenia sa určí v závislosti od percentuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu spôsobom určeným v OPP TNP10 pre seniora, PO pre seniora 2022.1. Percentuálny rozsah trvalých následkov úrazu je stanovený
v Oceňovacej tabuľke B. V rámci tohto poistenia poisťovateľ poskytne aj príspevok na prenájom zdravotných a rehabilitačných pomôcok, lieky a
výživové doplnky urýchľujúce hojenie následkov úrazu, rehabilitáciu po úraze, ktorá je nad rámec rehabilitácie hradenej zdravotnou poisťovňou.
Bližší popis poistného plnenia a príspevku na prevenciu po vzniku úrazu pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie trvalých následkov
úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora a poistenia prémiovej ochrany pre seniora (OPP TNP10 pre seniora, PO pre seniora 2022.1)
, čl. 5 Poistné plnenie a čl. 6 Prevencia.
trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode (TND) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie trvalých
následkov úrazu pri dopravnej nehode a ak dôjde počas trvania poistenia k úrazu, ktorého príčinou bola dopravná nehoda, a tento úraz zanechá
poistenému trvalé následky aspoň v minimálnom rozsahu po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie stanovené ako súčin poistnej sumy a percentuálneho rozsahu trvalých následkov. Percentuálny rozsah trvalých následkov
úrazu je stanovený v Oceňovacej tabuľke B. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie trvalých následkov
úrazu pri dopravnej nehode (OPP TND 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy a zľavy
z poistenia, bod. 9.10.
trvalé poškodenie končatín a zmyslov následkom úrazu (KAZ) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov a ak dôjde počas poistenia k úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý zanechá poistenému trvalé poškodenie
končatín a zmyslov po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu v zmysle Oceňovacej tabuľky E, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie. Výška poistného plnenia sa rovná súčinu poistnej sumy a percentuálneho rozsahu trvalého poškodenia končatín a zmyslov podľa
Oceňovacej tabuľky E. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym
plnením 1 000 %, poistenie prémiovej ochrany a poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT, PO, KAZ 2022.1),
čl. 5 Poistné plnenie.
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa (DNLU8) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté
poistné riziko – doplnkové denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa a ak dôjde počas poistenia k úrazu poisteného a doba hojenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom je dlhšia ako začiatok plnenia dojednaný v poistnej zmluve, poskytne poisťovateľ
za každý deň liečenia denné plnenie, ktoré zodpovedá príslušnému telesnému poškodeniu stanovenému v Oceňovacej tabuľke A, najviac však do
maximálneho počtu dní stanoveného v tejto tabuľke. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie dennej dávky
za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s progresívnym plnením a za dobu nevyhnutného liečenia
úrazu s percentuálnym plnením (OPP DNLU, DNLUP, DNLU% 2016.1), čl. 4 Poistné plnenie, bod 4.1.1 a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La
Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy a zľavy z poistenia, bod 9.7.
denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa (DVU15) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa a ak dôjde počas poistenia k úrazu poisteného a doba
hojenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom je dlhšia ako začiatok plnenia dojednaný v poistnej zmluve, poskytne poisťovateľ za každý deň
liečenia denné plnenie, ktoré zodpovedá príslušnému telesnému poškodeniu stanovenému v Oceňovacej tabuľke D, najviac však do maximálneho
počtu dní stanoveného v tejto tabuľke. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie dennej dávky pre prípad
vážnejších úrazov (OPP DVU 2016.1), čl. 4 Poistné plnenie.
prémiová ochrana (PO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové prémiová ochrana a ak dôjde počas poistenia k úrazu
v zmysle OPP UCH, ktorý zanechal poistenému po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu trvalé následky s minimálnym
rozsahom 50 % podľa Oceňovacej tabuľky B, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy pre poistenie prémiovej ochrany.
Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 1 000 %, poistenie
prémiovej ochrany a poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT, PO, KAZ 2022.1), čl. 5 Poistné plnenie.
prémiová ochrana pre seniora (PO pre seniora) v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové prémiová ochrana pre
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seniora a ak dôjde počas poistenia k úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý zanechal poistenému po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov
od vzniku úrazu trvalé následky s minimálnym rozsahom 50 % podľa Oceňovacej tabuľky B, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy pre poistenie prémiovej ochrany pre seniora. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie
trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora a poistenia prémiovej ochrany pre seniora (OPP TNP10 pre seniora, PO
pre seniora 2022.1) , čl. 5 Poistné plnenie
invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 % (IU40), invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % (IU70) – v prípade, ak je v poistnej
zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 %, invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % a ak
dôjde počas poistenia k priznaniu invalidity poistenej osoby v dôsledku úrazu, poskytne poisťovateľ jednorazovo poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy a toto poistenie zanikne. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie invalidity, invalidity
vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID, IU 2017.1), čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.2.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri
hospitalizácii následkom úrazu a ak dôjde počas poistenia k hospitalizácii poisteného následkom úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo
forme dennej dávky za každý kalendárny deň hospitalizácie s časovým obmedzením , t. j. maximálne 90 dní za jednu poistnú udalosť v priebehu
štyroch rokov od dátumu vzniku úrazu. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (OPP H, HU 2019.1), čl. 5 Poistné plnenie, bod 5.2.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (HU pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko –
doplnkové denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora a ak dôjde počas poistenia k hospitalizácii poisteného následkom úrazu,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dennej dávky za každý kalendárny deň hospitalizácie s časovým obmedzením , t. j. maximálne 90
dní za jednu poistnú udalosť v priebehu štyroch rokov od dátumu vzniku úrazu. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP
pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (OPP HU pre seniora 2020.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné
poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy a zľavy z poistenia, bod 9.9.
poistenie rakoviny pre seniora (RAKS) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie rakoviny pre seniora
a počas trvania poistenia a po uplynutí čakacej doby dôjde u poisteného k diagnostikovaniu rakoviny v zmysle Tabuľky pre poistenie rakoviny pre
seniora (TRAKS) poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve, v prípade diagnostikovania rakoviny
insitu v zmysle Tabuľky pre poistenie rakoviny pre seniora (TRAKS) poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške 10% z výšky poistnej sumy
dohodnutej v poistnej zmluve. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie rakoviny pre seniora (OPP RAKS
2021.1), čl. 4 Poistné plnenie.
oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poistenej osoby (OPI) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné
riziko – doplnkové oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poistenej osoby a ak dôjde počas poistenia k priznaniu invalidity poistenej osoby v dôsledku choroby alebo úrazu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme dôchodku vyplácaného mesačne. Bližší
popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID,
IU 2017.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 12 Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity poisteného.
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti (NPN) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti a ak počas trvania poistenia dôjde k práceneschopnosti, má poistená osoba nahradené poistné vo výške mesačného poistného za všetky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve za každý začatý mesiac trvania práceneschopnosti.
Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie náhrady poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti (OPP
NPN 2018.1), čl. 6 Poistné plnenie.
oslobodenie od platenia poisteného v prípade invalidity poistenej osoby (OI) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko
– doplnkové oslobodenie od platenia poisteného v prípade invalidity poistenej osoby a ak v priebehu trvania poistenia, najskôr však po 18–tich
mesiacoch od začiatku tohto poistenia, bola poistenej osobe podľa príslušných platných právnych predpisov SR priznaná plná invalidita, je poistená osoba oslobodená od platenia. Oslobodenie od platenia sa vzťahuje na bežné poistné za všetky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve,
ktoré zostávajú v platnosti aj po priznaní plnej invalidity poistenej osobe. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre
poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistnej osoby (OPP OI 2017.1), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie
La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 11 Poistenie oslobodenia od platenia poistného, bod 11.2.
oslobodenie od platenia poisteného v prípade smrti poistenej osoby (OS) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové oslobodenie od platenia poisteného v prípade smrti poistenej osoby a ak dôjde počas poistenia k smrti poistenej osoby v čase trvania tohto
poistenia, nie však následkom samovraždy do dvoch rokov od začiatku tohto poistenia, zaniká od najbližšej splatnosti poistného, ktorá nasleduje
po dni úmrtia poistenej osoby, povinnosť platiť bežné poistné za všetky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve, ktoré zostávajú v platnosti po úmrtí
poistenej osoby. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
smrti poistnej osoby (OPP OS 2012.2), čl. 5 Poistné plnenie a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 11 Poistenie oslobodenia
od platenia poistného, bod 11.1.
druhý lekársky názor (DLN) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové druhý lekársky názor a ak dôjde počas
poistenia k poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme zabezpečenia služieb. Bližší popis poistného plnenia pre toto poistenie
je uvedený v OPP pre poistenie druhého lekárskeho názoru (OPP DLN 2020.1), čl. 6 Poistné plnenie.
asistenčné služby EXTRA (ASE) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové asistenčné služby EXTRA a ak dôjde
počas poistenia k poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme zabezpečenia služieb. Bližší popis poistného plnenia pre toto
poistenie je uvedený v OPP pre poistenie asistenčných služieb EXTRA (OPP ASE 2020.1), čl. 6 Poistné plnenie.
asistenčné služby PREMIUM (ASP) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové asistenčné služby PREMIUM
a ak dôjde počas trvania poistenia k poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme zabezpečenia služieb. Bližší popis poistného
plnenia pre toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie asistenčných služieb PREMIUM (OPP ASP 2020.1), čl. 6 Poistné plnenie.
medicínska asistencia (MA) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie medicínskej asistencie a ak dôjde
počas trvania poistenia k poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme zabezpečenia služieb. Bližší popis poistného plnenia pre
toto poistenie je uvedený v OPP pre poistenie medicínskej asistencie (OPP MA 2021.1), čl. 5 Poistné plnenie.
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Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie alebo je
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
Základné:

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo zdravotného stavu poisteného stanovené nesprávne technické parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo zodpovedať otázky poisťovateľa podľa platných právnych
predpisov. Poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli priamo alebo nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vznikli na základe príčin špecifikovaných vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1), čl. 11 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa. Poistenie nie je možné uzatvoriť pre osoby
uvedené vo VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1), čl. 10 Nepoistiteľné osoby. Na vybrané poistenia sa vzťahuje čakacia doba, resp. zvláštna čakacia
v súlade s VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1), čl. 2 Výklad pojmov, bod 2.32.
–
–

investičné životné poistenie pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 1 platia okrem výluk
a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre investičné životné poistenie (OPP IŽP 2020.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre poisteného č. 1, poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného č. 1 v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 2 a 3 platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie
osôb špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre životné poistenie (OPP Ž 2012.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia
poisťovateľa.

Doplnkové:

Na poistné riziká – doplnkové platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia
uvedené v OPP pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2017.1), čl. 6 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
–
–
–

–

–
–
–

–
–

–

–

–

–
–

poistenie ochorení z počítača (OPC) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení z počítača platia okrem
výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia
uvedené v OPP pre poistenie ochorení z počítača (OPP OPC 2020.1), čl. 9 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
poistenie ochorení zo stresu (OSTR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení zo stresu platia okrem
výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia
uvedené v OPP pre poistenie ochorení zo stresu (OPP OSTR 2020.1), čl. 8 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
poistenie zdravotníckych ochorení (ZDR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie zdravotníckych ochorení
platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a
obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie zdravotníckych ochorení (OPP ZDR 2020.1), čl. 8 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa a v ZD
pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 9 Bonusy a zľavy z poistenia, bod 9.8.
poistenie ochorení spôsobených administratívou (ADM) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie
ochorení spôsobených administratívou platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie ochorení spôsobených administratívou (OPP ADM 2022.1), čl.
9 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
chirurgický zákrok (CHZ) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové chirurgický zákrok platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené
v OPP pre poistenie chirurgického zákroku (OPP CHZ 2022.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
poistenie pre ženy (PZE) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie pre ženy platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené
v OPP pre poistenie pre ženy (OPP PZE 2021.1), čl. 8 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
odobratie vodičského oprávnenia (OVO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie odobratia vodičského oprávnenia platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných
vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie odobratia vodičského oprávnenia (OPP OVO 2021.1), čl. 8 Výluky a obmedzenia
plnenia poisťovateľa.
ošetrovné (O) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové ošetrovné platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo
VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie ošetrovné (OPP 0 2018.1), čl. 6 Maximálna výška poistnej sumy a čl. 10 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa (PN15), od 29. dňa (PN29), od 62. dňa – v prípade, ak je v poistnej
zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa, od 29. dňa, od 62. dňa platia
okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti (OPP PN 2021.1), čl. 7 Maximálna výška dennej dávky a čl. 11 Výluky
a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
denná dávka pri hospitalizácii (H) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri hospitalizácii platia
okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (OPP H, HU
2019.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri
hospitalizácii následkom úrazu platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii
následkom úrazu (OPP H, HU 2019.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (HU pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko –
doplnkové denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb
a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii
následkom úrazu pre seniora (OPP HU pre seniora 2020.1), čl. 6 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
poistenie rakoviny pre seniora (RAKS) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistené riziko – doplnkové poistenie rakoviny pre seniora
platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky
a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie rakoviny seniora (OPP RAKS 2021.1), čl. 7 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti (NPN) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti platia okrem výluk a obmedzení uvedených vo VPP pre poistenie osôb a OPP pre
poistenie úrazu a choroby špecifikovaných vyššie aj výluky a obmedzenia uvedené v OPP pre poistenie náhrada poistného v prípade dlhodobej
práceneschopnosti (OPP NPN 2018.1) čl. 9 Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa.
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Spôsoby zániku poistnej zmluvy
Základné:

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká aj v prípadoch definovaných vo VPP poistenie osôb (VPP
2018.1), čl. 13 Zánik poistenia.
–
–
–

investičné životné poistenie pre poisteného č. 1 – prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 1 môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre investičné životné poistenie (OPP IŽP 2020.1), čl. 14 Zánik poistenia a v ZD pre životné poistenie La
Vita (ZD La Vita 2022.1), čl. 8 Zánik poistenia, bod 8.1.
poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre poisteného č. 1, poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre poisteného č. 1
–
v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 2 a 3 môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre
životné poistenie (OPP Ž 2012.1), čl. 8 Zánik poistenia.
doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov pre poisteného č. 1 – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – základné č. 1 môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou
mimoriadnych vkladov (OPP DS 2020.1), čl. 12 Zánik poistenia.

Doplnkové:

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká aj v prípadoch definovaných vo VPP poistenie osôb (VPP
2018.1), čl.13 Zánik poistenia a v OPP pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2017.1), čl. 7 Zánik poistenia.
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

poistenie exotických ochorení (EXO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie exotických ochorení môže poistenie
zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie exotických ochorení (OPP EXO 2020.1), čl. 10 Zánik poistenia.
poistenie ochorení z počítača (OPC) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení z počítača môže poistenie
zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie ochorení z počítača (OPP OPC 2020.1), čl. 12 Zánik poistenia.
poistenie ochorení zo stresu (OSTR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie ochorení zo stresu môže poistenie
zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie ochorení zo stresu (OPP OSTR 2020.1), čl. 10 Zánik poistenia.
poistenie zdravotníckych ochorení (ZDR) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – poistenie zdravotníckych ochorení môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie zdravotníckych ochorení (OPP ZDR 2020.1), čl. 11 Zánik poistenia.
poistenie ochorení spôsobených administratívou (ADM) – v prípade ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie
ochorení spôsobených administratívou môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP poistenie ochorení spôsobených administratívou
(OPP ADM 2022.1), čl. 12 Zánik poistenia.
sirotský dôchodok (SD) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové sirotský dôchodok (SD), môže poistenie zaniknúť
aj v prípadoch uvedených v OPP pre sirotský dôchodok (OPP SD 2016.1), čl. 6 Zánik poistenia.
poistenie úveru (U) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie úveru, môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie úveru (OPP u 2019.1), čl. 9 Zánik poistenia.
závažné ochorenia – 15 chorôb (ZO15), závažné ochorenia – 37 chorôb (ZO37), dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia
(ZO2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové závažné ochorenia – 15 chorôb, závažné ochorenia – 37 chorôb,
dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie závažných ochorení (OPP ZO 2021.1), čl. 8 Zánik poistenia.
detské závažné ochorenia – 16 chorôb (DZO16), detské závažné ochorenia – 34 chorôb (DZO34) dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia (ZO2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové detské závažné ochorenia – 16 chorôb, detské
závažné ochorenia – 34 chorôb, dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP
pre poistenie detských závažných ochorení (OPP DZO 2021.1), čl. 8 Zánik poistenia.
chirurgický zákrok (CHZ) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové chirurgický zákrok môže poistenie zaniknúť aj
v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie chirurgického zákroku (OPP CHZ 2022.1), čl. 9 Zánik poistenia.
poistenie pre ženy (PZE) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie pre ženy môže poistenie zaniknúť aj
v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie pre ženy (OPP PZE 2021.1), čl. 10 Zánik poistenia.
invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo (I40), invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo (I70) – v prípade, ak je v poistnej zmluve
uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo, invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo môže poistenie
zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID, IU 2017.1), čl. 9
Zánik poistenia.
invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok (ID40), invalidita v rozsahu nad 70% – dôchodok (ID70) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok, invalidita v rozsahu nad 70 % – dôchodok môže poistenie zaniknúť aj
v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID, IU 2017.1), čl. 9 Zánik poistenia.
odobratie vodičského oprávnenia (OVO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie odobratia vodičského
oprávnenia môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie odobratia vodičského oprávnenia (OPP OVO 2021.1), čl. 10
Zánik poistenia.
ošetrovné (O) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové ošetrovné môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie ošetrovné (OPP O 2018.1), čl. 12 Zánik poistenia.
denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa (PN15), od 29. dňa (PN29), od 62. dňa – v prípade, ak je v poistnej
zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa, od 29. dňa, od 62. dňa môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti (OPP PN 2021.1), čl. 13 Zánik poistenia.
denná dávka pri hospitalizácii (H) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri hospitalizácii môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom
úrazu (OPP H, HU 2019.1), čl. 9 Zánik postenia.
smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (SUD2) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko –
doplnkové , smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre
poistenie smrti následkom úrazu, smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej
nehode (OPP SU, SUD, SUD2 2012.1), čl. 5 Zánik poistenia.
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 1 000 % (TNPT) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové trvalé
následky úrazu s progresívnym plnením 1 000 % môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s
progresívnym plnením 1 000 %, poistenie prémiovej ochrany a poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT, PO,
KAZ, 2022.1), čl. 6 Zánik poistenia.
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora (TNP10 pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné
riziko – doplnkové trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre
poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora a poistenia prémiovej ochrany pre seniora (OPP TNP10 pre seniora,
PO pre seniora 2022.1), čl. 8 Zánik poistenia.
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trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode (TND) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu pri dopravnej
nehode (OPP TND 2021.1), čl. 8 Zánik poistenia.
trvalé poškodenie končatín a zmyslov následkom úrazu (KAZ) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové trvalé
poškodenie končatín a zmyslov následkom úrazu, môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu
s progresívnym plnením 1 000 %, poistenie prémiovej ochrany a poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT,
PO, KAZ, 2022.1), čl. 6 Zánik poistenia.
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa (DNLU8) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté
poistné riziko – doplnkové denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch
uvedených v OPP pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s progresívnym plnením a za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s percentuálnym plnením (OPP DNLU, DNLUP, DNLU% 2016.1), čl. 5 Zánik poistenia.
denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa (DVU15) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko
– doplnkové denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP
pre poistenie dennej dávky pre prípad vážnejších úrazov (OPP DVU 2016.1), čl. 6 Zánik poistenia.
prémiová ochrana (PO) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové prémiová ochrana môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 1 000 %, poistenie prémiovej ochrany a poistenie trvalého
poškodenia končatín a zmyslov následkom úrazu (OPP TNPT, PO, KAZ, 2022.1) , čl. 6 Zánik poistenia.
prémiová ochrana pre seniora (PO pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové prémiová ochrana pre seniora môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením od 10 % pre seniora
a poistenia prémiovej ochrany pre seniora (OPP TNP10 pre seniora, PO pre seniora 2022.1), čl. 8 Zánik poistenia.
invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 % (IU40), invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % (IU70) – v prípade, ak je v poistnej
zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 %, invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, IU, ID 2017.1),
čl. 9 Zánik poistenia.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové denná dávka pri
hospitalizácii následkom úrazu môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii a poistenie
dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (OPP H, HU 2019.1), čl. 9 Zánik postenia.
denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu pre seniora (HU pre seniora) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné rizik – doplnkové hospitalizácia následkom úrazu pre seniora môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie hospitalizácie následkom
úrazu pre seniora (OPP HU pre seniora 2020.1), čl. 8 Zánik poistenia.
poistenie rakoviny pre seniora (RAKS) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie rakoviny pre seniora môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie rakoviny pre seniora (OPP RAKS 2021.1), čl. 8 Zánik poistenia.
oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poistenej osoby (OPI) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné
riziko – doplnkové oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poistenej osoby môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených
v OPP pre poistenie invalidity, invalidity vo forme dôchodku, invalidity úrazom (OPP I, ID, IU 2017.1), čl. 9 Zánik poistenia.
náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti (NPN) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie náhrada poistného
v prípade dlhodobej práceneschopnosti (OPP NPN 2018.1) čl. 11 Zánik poistenia.
oslobodenie od platenia poisteného v prípade invalidity poistenej osoby (OI) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové oslobodenie od platenia poisteného v prípade invalidity poistenej osoby môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie
oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistnej osoby (OPP OI 2017.1), čl. 6 Zánik poistenia a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD
La Vita 2022.1), čl. 11 Poistenie oslobodenia od platenia poistného.
oslobodenie od platenia poisteného v prípade smrti poistenej osoby (OS) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové oslobodenie od platenia poisteného v prípade smrti poistenej osoby môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie
oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistnej osoby (OPP OS 2012.2), čl. 6 Zánik poistenia a v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La
Vita 2022.1), čl. 11 Poistenie oslobodenia od platenia poistného.
druhý lekársky názor (DLN) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové druhý lekársky názor môže poistenie zaniknúť
aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie druhého lekárskeho názoru (OPP DLN 2020.1), čl. 9 Zánik poistenia.
asistenčné služby EXTRA (ASE) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové asistenčné služby EXTRA môže poistenie
zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie asistenčných služieb EXTRA (OPP ASE 2020.1), čl. 10 Zánik poistenia.
asistenčné služby PREMIUM (ASP) – v prípade ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové asistenčné služby PREMIUM môže
poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie asistenčných služieb PREMIUM (OPP ASP 2020.1) čl. 10 Zánik poistenia.
medicínska asistencia (MA) – v prípade, ak je v poistnej zmluve uzavreté poistné riziko – doplnkové poistenie medicínskej asistencie môže poistenie zaniknúť aj v prípadoch uvedených v OPP pre poistenie medicínskej

Informácia o spôsobe stanovenia a platenia poistného, jeho splatnosti a dôsledkoch nezaplatenia poistného
Poistenie sa dojednáva ako poistenie s bežne plateným poistným. Bežné poistné tvorí poistné za uzatvorené základné životné poistenia a doplnkové
poistenia pre všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve. Bežné poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobie (mesačne, štvrťročne, polročne,
ročne) počas doby platenia.
Výška poistného a doba platenia poistného za jednotlivé poistenia je uvedená v poistnej zmluve a v Zmluvných dojednaniach pre životné poistenie
La Vita (ZD La Vita 2022.1)
Poistné je stanovené na základe poistnomatematických zásad tak, aby bolo umožnené trvalé plnenie všetkých záväzkov poisťovateľa. Poistenie
zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky
s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
Všeobecné nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia sú uvedené v Prehľade poplatkov, nákladových položiek
a parametrov poistenia.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny
poistnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany
Poisťovateľ je oprávnený upravovať nákladové položky súvisiace s dojednaným poistením uvedené v Prehľade poplatkov, nákladových položiek
a parametrov, s ktorými bol poistník oboznámený pred uzatvorením poistnej zmluvy o hodnotu medziročného nárastu inflácie vyhlásenú Štatistickým
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úradom Slovenskej republiky, v prípade zmien súvisiacich právnych predpisov alebo z vážnych objektívnych dôvodov. o týchto zmenách je poisťovateľ
povinný poistníka vopred písomne informovať s uvedením dôvodov týchto zmien. Zmena sa uskutoční aktualizáciou alebo vydaním nového Prehľadu
poplatkov, ktorý poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke po splnení informačnej povinnosti poisťovateľa podľa prechádzajúcej vety.
Upozornenie

Podľa § 792a ods. 5 Občianskeho zákonníka ak poisťovňa poskytne údaje týkajúce sa možných platieb nad rámec dohodnutých platieb
podľa poistnej zmluvy, poisťovňa je povinná poskytnúť Vám, vzorový prepočet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny iných častí
výpočtu vypočíta s tromi rôznymi úrokovými sadzbami.

Dodatočné informácie pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu
Informácie o investičnom riziku
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Informácie o podmienkach a spôsobe stanovenia odkupnej hodnoty pri odkupe alebo čiastočnom odkupe
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané investičné životné poistenie, vzniká nárok na výplatu odkupnej hodnoty poistenia z tohto poistenia v súlade
s ustanoveniami o zániku v OPP IŽP a v súlade s ustanoveniami v ZD pre životné poistenie La Vita (ZD La Vita 2022.1) čl. 7 Odkupná hodnota a čl.
8 Zánik poistenia.
Výška odkupnej hodnoty poistenia (O) pre poisteného č. 1 sa určí ako:
O = HPJ – OP – DP + P
Výška odkupnej hodnoty poistenia (O) pre poisteného č. 2 sa určí ako:
O = HPJ – OP
Kde:
HPJ – hodnota podielových jednotiek a hodnota mimoriadnych podielových jednotiek investičného životného poistenia ku dňu účinnosti zániku poistenia podľa zásad stanovených poisťovateľom
OP – odkupný poplatok
DP – prípadný nedoplatok na poistnej zmluve za ostatné poistenia (okrem investičného životného poistenia) P – prípadný preplatok na zmluve
Výška odkupného poplatku v jednotlivých rokoch trvania poistenia je uvedená v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia.
Odkupný poplatok je stanovený ako percento z hodnoty podielových jednotiek.
Po splnení podmienok nároku na odkupnú hodnotu, má poistník právo kedykoľvek požiadať o spätné odkúpenie časti podielových jednotiek s výplatou
čiastočnej odkupnej hodnoty. Poisťovateľ si vyhradzuje právo žiadosť o výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty zamietnuť, alebo navrhnúť podmienky,
za ktorých je možné výplatu čiastočnej odkupnej hodnoty povoliť v zmysle parametrov uvedených v Prehľade poplatkov. Poisťovateľ môže stanoviť
v Prehľade poplatkov parametre pre počet a pre minimálnu a maximálnu výšku čiastočnej odkupnej hodnoty. Poisťovateľ má právo v prípade výplaty
čiastočnej odkupnej hodnoty znížiť poistnú sumu alebo preskúmať zdravotný stav poisteného a podľa poistno–technických zásad príslušne zvyšovať
rizikové poistné a to v prípade dohodnutého variantu plnenia podľa bodu 3.1 OPP IŽP. Poistník má právo kedykoľvek počas trvania poistenia požiadať
o spätné odkúpenie časti alebo všetkých mimoriadnych podielových jednotiek. za vykonanie čiastočného odkupu má poisťovateľ právo na odkupný
poplatok a nákladovú položku za realizáciu výplaty podľa aktuálne platného Prehľadu poplatkov.

Popis poplatkov alebo iných nákladov, ktoré platí klient, sú zahrnuté v poistnom a znižuje sa
nimi hodnota investície
Všeobecné nákladové položky súvisiace s investičnou činnosťou poisťovne vo výške rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou, Nákladové položky, ktoré poisťovateľovi vznikajú v súvislosti so správou poistenia, platobným stykom a párovaním platieb na individuálne zmluvy, Nákladová položka
súvisiaca s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa pre daného poisteného, Odkupný poplatok stanovený ako percento z hodnoty podielových
jednotiek.
Podrobný a kompletný prehľad poplatkov a nákladov sa nachádza v Prehľade poplatkov, nákladových položiek a parametrov poistenia.

Periodicita a forma zasielania výpisu o stave poistenia
Klient je informovaný o stave poistenia pravidelne, prostredníctvom listu Stav osobného účtu poistníka, ktorý je posielaný raz ročne k výročnému dňu
poistenia.

Spôsob sprístupňovania informácií o aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov
Klient je informovaný o stave účtu poistníka, počte podielových jednotiek a cene podielových jednotiek prostredníctvom listu Stav osobného účtu
poistníka.

Spôsob sprístupňovania informácií o aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov
Klient je informovaný o stave účtu poistníka, počte podielových jednotiek a cene podielových jednotiek prostredníctvom listu Stav osobného účtu poistníka. Zároveň sa na stránke www.generali.sk nachádzajú informácie o výkonnosti jednotlivých fondov.
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Iné dôležité informácie		
Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou
zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná napríklad písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne,
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e–mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky. zo sťažnosti musí
byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou
formou musí byť sťažovateľom podpísaná. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína
plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi. V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto
lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.

§

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu

Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na
poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Všeobecné informácie o daňových povinnostiach sa nachádzajú v Informáciách pre klienta.
Informácie o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa
www.generali.sk

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy
Podľa § 802a OZ v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť. Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a OZ, vráti
poisťovateľ osobe, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené
poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil a náklady v zmysle bodu 13.3 VPP pre poistenie osôb (VPP 2018.1). Ak
náklady a poskytnuté poistné plnenie presahujú výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila zmluvu alebo poistený,
poisťovateľovi tento rozdiel. Prejav vôle – odstúpenie od poistnej zmluvy osoby, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, je potrebné doručiť v
písomnej forme na adresu poisťovateľa najneskôr v lehote stanovenej v § 802a OZ.
Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa
riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a doložiek, ktoré sú uvedené v
poistnej zmluve a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom znení.

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú
informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom
ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom
registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
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