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ROZSAH NÁROKOV A DOJEDNANÍ PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PROVITAL
PARTNER
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Tento Rozsah nárokov a dojednaní pre rizikové životné poistenie Provital
Partner dopĺňajú a bližšie špecifikujú Všeobecné poistné podmienky pre
životné poistenie (VPP 2000-8) a spolu s VPP 2000-8 a poistnou zmluvou tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Tieto pripoistenia sa riadia samostatnými osobitnými poistnými podmienkami.
5) V rámci tohto poistenia je možné dojednať pre poisteného aj spolupoistené osoby aj jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení stanovený poisťovňou v poistnej zmluve v štyroch variantoch poistných
súm, pričom každý balík obsahuje tieto riziká: Smrť následkom úrazu
(SNU), Trvalé následky úrazu (TNU), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) a Hospitalizácia následkom úrazu (UH).
6) K poisteniu je automaticky bezplatne dojednané pripoistenie Zlomeniny kostí úrazom (ZKU) počas celej doby trvania poistenia a to za
podmienky, ak je dojednané aspoň jedno z úrazových pripoistení
alebo jeden z balíkov pripoistení. V prípade zlomeniny kosti (aj neúplnej zlomeniny) poisteného vyplatí poisťovňa maximálne jedenkrát
poistnú sumu 300 EUR (pri zlomenine krátkych kostí) a maximálne
jedenkrát poistnú sumu vo výške 500 EUR (pri zlomenine dlhých
kostí). V prípade, že v poistnej zmluve dôjde v priebehu trvania poistenia ku zrušeniu všetkých úrazových pripoistení, na základe ktorých
poistený získal ZKU, ZKU zaniká.
7) K poisteniu je taktiež automaticky bezplatne dojednané pripoistenie
Výmena kĺbov úrazom (VKU) počas celej doby trvania poistenia a to
za podmienky, že je poistenie dojednané na dobu 10 rokov a viac
a zároveň je poistná suma hlavného rizika vo výške 10 000 EUR
a viac. Pri výmene kĺbu poisteného, ktorého potreba bude v príčinnej súvislosti s úrazom poisteného, vyplatí poisťovňa maximálne
jedenkrát poistnú sumu vo výške 1 500 EUR (pri výmene lakťového alebo kolenného kĺbu) a maximálne jedenkrát poistnú sumu vo
výške 3 000 EUR (pri výmene ramenného alebo bedrového kĺbu).
V prípade, že v poistnej zmluve dôjde v priebehu trvania poistenia
ku zníženiu poistnej sumy hlavného rizika pod hranicu 10 000 EUR,
pripoistenie VKU zaniká.
8) Podmienkou vzniku pripoistenia Zlomeniny kostí úrazom (ZKU) a Výmena kĺbov úrazom (VKU) je, že vek poisteného v čase uzatvorenia
poistnej zmluve je maximálne do 60. roku veku poisteného. Pripoistenia ZKU a VKU zanikajú pri dosiahnutí 65. veku poisteného.
9) Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je dohodnuté, 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 môže dosiahnuť
10 000 EUR).
10) Odchýlne od poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve je dohodnuté, že v prípade, že je v rámci poistnej zmluvy pripoistená aspoň
jedna spolupoistená osoba a zároveň má poistený dojednané niektoré z nasledovných rizík, poistený získava zvýhodnené poistné plnenie
za uvedených podmienok:
a) Hospitalizácia (H) – ak bude poistený hospitalizovaný následkom
úrazu, poisťovňa vyplatí dvojnásobok dohodnutého poistného plnenia (maximálne však 100 EUR na deň);
b) Trvalé následky s progresívnym poistným plnením 350 % (TNUP)
– ak poistený utrpí úraz, ktorý je poistnou udalosťou a bude klasifikovaný ako pracovný úraz a zároveň zanechá poistenému trvalé
následky, poisťovňa vyplatí dvojnásobok dohodnutého poistného
plnenia (maximálne však do 30 % poškodenia v zmysle Oceňovacích tabuliek);
c) Invalidita následkom úrazu (IU) – ak poistený utrpí úraz, ktorý
je poistnou udalosťou a bude klasifikovaný ako pracovný úraz
a poistenému bude v jeho dôsledku priznaný plný invalidný dôchodok, poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku

Článok 2 – Poistná ochrana
1) Poistnou udalosťou v tomto poistení sa rozumie smrť poisteného.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému alebo oprávnenej osobe
podľa podmienok uvedených v tomto Rozsahu nárokov.
V prípade poistnej udalosti a
» ak je v poistnej zmluve dohodnutá klesajúca poistná suma:
• v prípade smrti poisteného počas poistnej doby, poisťovňa
vyplatí oprávneným osobám alikvotnú časť dojednanej poistnej sumy, ktorá zodpovedá príslušnému poistnému roku
a určí sa nasledovne: poistná suma pre riziko smrti sa vynásobí koeficientom (n-r)/n, kde n je poistná doba a r je počet
uplynutých celých rokov od začiatku poistenia ku dňu úmrtia,
• v prípade vzniku plnej invalidity poisteného následkom úrazu, poisťovňa vyplatí poistenému alikvotnú časť dojednanej
poistnej sumy, ktorá zodpovedá príslušnému poistnému roku
a určí sa nasledovne: poistná suma pre riziko invalidity úrazom sa vynásobí koeficientom (n-r)/n, kde n je poistná doba
a r je počet uplynutých celých rokov od začiatku poistenia ku
dňu vzniku nároku na invaliditu,
» ak je v poistnej zmluve dohodnutá konštantná poistná suma:
• v prípade smrti poisteného počas poistnej doby, poisťovňa
vyplatí oprávneným osobám dojednanú poistnú sumu za
úmrtie.
2) V rámci tohto poistenia je možnosť poistiť nielen poisteného, ale aj
štyri ďalšie spolupoistené osoby. Poistený je hlavnou poistenou osobou (ďalej len „poistený“) a spolupoistené osoby sú vedľajšie poistené osoby (ďalej len „spolupoistená osoba“). Spolupoistené osoby sa
môžu poistiť formou pripoistení. V prípade úmrtia hlavného poisteného počas dojednanej poistnej doby, poistenie zaniká.
3) K poisteniu je možné dojednať pre poisteného nasledovné pripoistenia –
Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ), Smrť následkom úrazu (SNU),
Trvalé následky úrazu (TNU), Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 % (TNUP), Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
500 % (TNUP2), Hospitalizácia následkom úrazom (UH), Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), Invalidita následkom úrazu (IU), Ochorenie
na kritickú chorobu (KCH), Ochorenie na onkologickú chorobu (OCH),
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 samostatnými osobitnými poistnými podmienkami.
4) K poisteniu je možné dojednať pre každú spolupoistenú osobu nasledovné pripoistenia – 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 následky úrazu s progresívnym plnením 500 % (TNUP2), Hospitalizácia následkom úrazu (UH), Čas
nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), Invalidita následkom úrazu (IU),
Ochorenie na kritickú chorobu (KCH), Ochorenie na onkologickú chorobu (OCH), Hospitalizácia (H), Denné odškodné za čas PN následkom úrazu (DO) a Denné odškodné za čas PN následkom choroby
alebo úrazu (DOPN) v súlade s internými usmerneniami poisťovne.
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Článok 5 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý tzn.
poistníkovi ani poistenému z tohto nevzniká nárok na výplatu odkupnej
hodnoty alebo jej časti.

dohodnutej poistnej sumy (maximálne však navýšenie môže dosiahnuť 10 000 EUR);
d) Ochorenie na kritickú chorobu (KCH) – ak bude poistenému po
uplynutí dvoch rokov od začiatku trvania pripoistenia diagnostikovaná kritická choroba, ktorá je definovaná v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie kritických chorôb, poisťovňa
vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej poistnej
sumy (maximálne však navýšenie môže dosiahnuť 5 000 EUR).
11) V prípade, že v poistnej zmluve budú v priebehu trvania poistenia
zrušené všetky pripoistenia pre spolupoistené osoby, zvýhodnené
poistné plnenia podľa odseku 10 zanikajú.

Článok 6 – Podiely na zisku
Poistenie je bez nároku na podiely na zisku.
Tento rozsah nárokov a dojednaní platí odo dňa 01.04.2021 a spolu so
Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie č. 2000-8
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. V prípade dojednania jedného z balíkov pripoistení alebo niektorého pripoistenia samostatne sú
neoddeliteľnou súčasťou aj Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie
chirurgického zákroku č. 2100-5, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity č. 2200-8,
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie kritických chorôb č. 2300-5,
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkologických chorôb
č. 3800, Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie
č. 2400-5 a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby
č. 2500-7.

Článok 3 – Obmedzenie poistnej ochrany
Ak do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy nastane smrť poisteného následkom choroby, ktorá bola v čase uzavretia poistnej zmluvy
alebo počas doby dvoch mesiacov od jej uzavretia diagnostikovaná, vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe zaplatené poistné a poistenie zanikne.
Článok 4 – Dynamizácia poistenia
K tomuto poisteniu nie je možné dojednať dynamizáciu poistenia.
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