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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE KAPITÁLOVO - INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ 
POISTENIE ZA JEDNORÁZOVO PLATENÉ POISTNÉ – PRODUKT IŽP8 PROFI INVEST 

 

KAPITÁLOVO - INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 

 

Poistník a poistený 

Poistníkom musí byť plnoletá osoba. 
Poisteným môže byť fyzická osoba, ktorej vstupný vek je 
od 0 do 80 rokov. 

 

Poistná udalosť 

Poistnou udalosťou v kapitálovo - investičnom životnom 
poistení je: 

(1) smrť poisteného následkom choroby alebo úrazu, 
ku ktorej dôjde počas trvania poistenia, 

(2) dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej 
zmluve. 

 

Poistná suma, poistné plnenie poisťovne 

(1) Poistná suma pre prípad smrti je definovaná ako 
vyššia z nasledovných hodnôt: zaplatené jednorazové 
poistné alebo aktuálnahodnota kapitálového poistenia 
+ 10% z kapitálovej hodnoty poistenia. Kapitálová 
hodnota poistenia je aktuálna hodnota investičnej 
časti + aktuálna hodnota kapitálovej časti. 

(2) Poistná suma v prípade dožitia je definovaná ako 
vyššia z nasledovných hodnôt: poistná suma pre 
prípad dožitia alebo kapitálová hodnota PZ. 
 

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej 
invalidity poisteného 
Poistník nemá nárok na oslobodenie od platenia 
poistného pri plnej invalidite poisteného, ak nie je 
dojednané v tejto poistnej zmluve pripoistenie 
oslobodenia od platenia poistného   v prípade plnej 
invalidity poisteného. 

 

Odkup, čiastočný odkup 

(1) Poistník môže písomne požiadať o zánik poistenia s 
výplatou odkupnej hodnoty. Odkupná hodnota bude 
vyplatená v zmysle Všeobecných poistných 
podmienok pre investičné životné poistenie. 

(2) Pri zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty sa 
poistníkovi vyplatí odkupná hodnota poistenia ku dňu 
zániku poistenia, ktorej výška sa vypočíta ako súčet 
aktuálnej hodnoty investičnej časti poistenia a 98 % z 
aktuálnej kapitálovej časti poistenia. 

(3) Mimoriadny výber možno vykonať len vo výške: 
a) pri ktorej neklesne poistnej sumy pre prípad 

dožitia pod sumu 1000 Eur a zároveň,  
b) pri ktorej neklesne kapitálová hodnota 

poistnej zmluvy pod hodnotu 1000 Eur. 

  Mimoriadne poistné 

(1) Mimoriadne poistné môže poistník zaplatiť kedykoľvek 

počas poistnej doby, a to na základe žiadosti o 

mimoriadne poistné.  

(2) Mimoriadne poistné je alokované výhradne do 

investičnej časti poistenia. 

 

Pripoistenia 

Na jednej poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenia 

pre poistenú osobu: 
- Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) 

- Denné odškodné za pobyt v nemocnici z úrazu 

(DONÚ) - Hospitalizácia 

- Denné odškodné za pobyt v nemocnici z choroby 

(DONCh) - Hospitalizácia 

- Invalidita (INP) (iba plná)  

- Invalidita komplet (INK) (čiastočná/plná)  

- Smrť následkom úrazu (SU) 

- Trvalé následky úrazu (TN)  

- Trvalé následky úrazu detí (TNd) 

- Zlomenina následkom úrazu (ZL) 

- Závažné ochorenie detí poisteného (ZOd) 

- Závažné ochorenie poisteného (Civilizačné 

ochorenia)  

- Závažné ochorenia maloletého (Civilizačné 

ochorenia) 

 

POISTNÁ DOBA PRIPOISTENÍ 

- Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) - od 0 do 70 

rokov vrátane 

- Denné odškodné za pobyt v nemocnici z úrazu (DONÚ) 

- Hospitalizácia - od 1 do 70 rokov vrátane 

- Denné odškodné za pobyt v nemocnici z choroby 

(DONCh) - Hospitalizácia - od 1 do 60 rokov vrátane 

- Invalidita (INP) (iba plná) - od 18 do 64 rokov vrátane 

- Invalidita komplet (INK) (čiastočná/plná) - od 18 do 64 

rokov vrátane 

- Smrť následkom úrazu (SU) - od 18 do 85 rokov vrátane 

- Trvalé následky úrazu (TN) - od 0 do 70 rokov vrátane 

- Trvalé následky úrazu detí poisteného (TNd) - od 18 do 

85 rokov vrátane 

- Zlomenina následkom úrazu (ZL) - od 0 do 70 rokov 

vrátane 

- Závažné ochorenie detí poisteného (ZOd) - od 18 do 85 

rokov vrátane 

- Závažné ochorenie poisteného (Civilizačné ochorenia) - 

od 18 do 60 rokov vrátane 

- Závažné ochorenia maloletého (Civilizačné ochorenia)- 

od 0 do 17 rokov vrátane 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom 15.02.2022 a spolu s dojednaniami 
v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.



 


