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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIA 
 

Úvodné ustanovenie 
Pre pripoistenia, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „poistiteľ“), platí uzavretá poistná zmluva, ustanovenia týchto 
Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia (ďalej len „OPP“), ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie   a 
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 
 
 

 
Poistiteľ dojednáva: 

Spoločné ustanovenia 

Článok 1 
Predmet pripoistenia 

 
Článok 7 

Poistná udalosť 
1. Poistnou udalosťou v úrazovom pripoistení je úraz alebo jeho 

následok, ktorým bola postihnutá poistená osoba počas trvania 
pripoistenia a ktorého charakteristika zodpovedá dohodnutým 

úrazové pripoistenie fyzických osôb pre prípad: 
a) trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %, 
b) trvalých následkov v dôsledku úrazu, 
c) smrti spôsobenej úrazom 

a invalidné pripoistenie fyzických osôb pre prípad: 
d) poberania invalidného dôchodku, 

tak, ako je to uvedené v poistnej zmluve. 
 

Článok 2 
Začiatok a koniec pripoistenia 

1. Pripoistenie  sa  začína   nultou   hodinou   dňa   dohodnutého v 
poistnej zmluve ako začiatok pripoistenia, najskôr však nultou 
hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy. 
Začiatok pripoistenia nemusí byť zhodný s technickým 
začiatkom poistenia. 

2. Koniec pripoistenia je zhodný s koncom životného poistenia. 
Invalidné pripoistenie však končí najneskôr dovŕšením 65. roku 
veku poisteným. 

 
Článok 3 

Pojem pripoistenie 
Pripoistenie je poistenie, ktoré nie je možné dojednať samostatne, 
ale vždy sa dojednáva spolu so životným poistením. 

 
Článok 4 

Výpoveď pripoistenia 
1. Pripoistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch 

mesiacov od jeho dojednania. Výpovedná lehota je osemdenná, 
jej uplynutím pripoistenie zanikne. 

2. Poistník môže vypovedať pripoistenie s bežným poistným ku 
koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť 
týždňov pred jeho uplynutím. 

3. Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku pripoistenia. 
 

Článok 5 
Výluky z pripoistenia 

Osoba, ktorá v čase dojednávania pripoistenia: 
a) je práceneschopná, 
b) je pripútaná na lôžko, 
c) je infikovaná vírusom HIV, 
d) poberá invalidný dôchodok alebo je invalidná, 
e) je zdravotne ťažko postihnutá aj keď nie je uznaná ako 

osoba invalidná, 
nemôže byť poisteným. 

 
Článok 6 

Pojem úrazu 
1. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie alebo smrť, ktoré boli 

spôsobené nečakaným, náhlym, násilným a jednorazovým 
pôsobením vonkajších vplyvov. 

2. Za úraz sa považuje aj detská obrna a meningoencefalitída 
prenosná kliešťami, a tiež tetanus a besnota spôsobená 
nákazou pri úraze. 

3. Za úraz sa považuje aj utopenie, udusenie, vyhladovanie alebo 
vysmädnutie nezávislé od vôle poisteného, ktoré poistenému 
spôsobili smrť. 

4. Za úraz sa považujú aj nasledovné udalosti nezávislé od vôle 
poisteného, ktoré poistenému spôsobili trvalé telesné 
poškodenie alebo smrť: 
a) popálenie, obarenie, pôsobenie úderu blesku alebo 

elektrického prúdu, 
b) vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo 

leptavých látok, len v prípade, že pôsobili na poisteného 
nepretržite, krátkodobo a rýchlo. 

5. Za úraz sa nepovažuje: 
a) samovražda alebo pokus o ňu, 
b) úmyselné sebapoškodenie, 
c) infarkt myokardu. 

poistným podmienkam. 
2. Poistnou udalosťou v invalidnom pripoistení je právoplatné 

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného 
dôchodku poistenému počas trvania pripoistenia za splnenia 
ostatných dohodnutých poistných podmienok. V prípade, ak sa 
počas trvania poistenia zmenia kritériá pre vznik nároku na 
invalidný dôchodok, poistiteľ je oprávnený rozhodnúť o priznaní 
poistného plnenia v súlade s kritériami pre vznik nároku na 
invalidný dôchodok platnými v deň začiatku poistenia. 

 
Článok 8 

Rozsah a splatnosť poistného plnenia 
Poistiteľ poskytuje poistenému z pripoistenia poistné plnenie v 
rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve: 
1. za trvalé následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 %: 

a) Ak sa po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu preukáže, 
že v dôsledku úrazu zostanú poistenému: 
aaa) trvalé následky v rozsahu do 35 % podľa oceňovacích 
tabuliek poistiteľa, bude poistenému vyplatená suma 
zodpovedajúca toľkým percentám z poistnej  sumy   pre   
prípad   trvalých   následkov   úrazu s progresiou 400 %, 
koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov 
úrazu podľa oceňovacích tabuliek, 
aab) trvalé následky v rozsahu od 36 % do 50 % podľa 
oceňovacích tabuliek poistiteľa, bude poistenému 
vyplatená suma zodpovedajúca dvojnásobku toľkých 
percent z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov 
úrazu s progresiou 400 %, koľkým percentám zodpovedá 
rozsah trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích 
tabuliek, 
aac) trvalé následky v rozsahu od 51 % do 100 % podľa 
oceňovacích tabuliek poistiteľa, bude poistenému 
vyplatená suma zodpovedajúca štvornásobku toľkých 
percent z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov 
úrazu s progresiou 400 %, koľkým percentám zodpovedá 
rozsah trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích 
tabuliek. 

b) Poistiteľ poskytne poistenému z pripoistenia trvalé 
následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 % aj poistné 
plnenie vo výške primeraných priamych liečebných 
nákladov vynaložených poisteným na lekárom indikovanú 
nevyhnutnú rehabilitáciu súvisiacu s úrazom zanechajúcim 
trvalé následky a na lekárom indikované nevyhnutné 
kozmetické operácie súvisiace s úrazom zanechajúcim 
trvalé následky, ktorých účelom je zníženie následkov 
poškodenia zdravia poisteného po úraze, pokiaľ tieto 
náklady vznikli poistenému počas prvého roka po úraze a 
poistenému nevznikol nárok na ich úhradu zo zdravotného 
poistenia, a to do výšky polovice predpokladanej výšky 
poistného plnenia za trvalé následky v dôsledku úrazu, 
najviac však vo výške 20 %    z poistnej sumy pre prípad 
trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %. 
Primerané náklady sú náklady, ktoré sú v čase a v mieste 
ich vynaloženia obvyklé; primeranosť nákladov určí 
poistiteľ. Poistné krytie sa vzťahuje   len    na    náklady    
vynaložené    poisteným   v zdravotníckom zariadení s 
platným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia. 

c) Do jedného roka po úraze bude poistenému vyplatené 
poistné plnenie za trvalé následky len vtedy, ak bude 
jednoznačne určený druh a rozsah trvalých následkov 
úrazu z lekárskeho hľadiska. 

d) Ak nie je možné rozsah trvalých následkov jednoznačne 
určiť, je poistený ako aj poistiteľ oprávnený dať lekársky 
nanovo určiť rozsah trvalých následkov ročne do štyroch 
rokov odo dňa úrazu, a po dvoch rokoch odo dňa úrazu aj 
lekárskou komisiou. 
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Ak poistený zomrie následkom úrazu v priebehu roka po 
úraze, nevzniká nárok na plnenie pre prípad trvalých 
následkov úrazu. 

e) V prípade, že jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko 
trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové 
následky súčtom percent za jednotlivé následky, 
maximálne však 100%. 

f) Ak poistenému ostali trvalé následky v dôsledku úrazu a 
tieto trvalé následky sa týkajú časti tela alebo orgánu, 
ktorého funkcia bola z akýchkoľvek príčin znížená už pred 
týmto úrazom, poistiteľ zníži poistné plnenie o toľko 
percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce 
poškodenie. 

g) Poistiteľ vyplatí dedičom poisteného sumu rovnajúcu sa 
rozsahu preukázaných trvalých následkov úrazu v dobe 
smrti poisteného, ak poistený zomrie pred výplatou plnenia 
za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu. 

h) Ak poistenému ostanú trvalé následky v dôsledku detskej 
obrny a meningoencefalitídy prenášanej kliešťami, poistiteľ 
plní z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu 
vtedy, ak sérologicky zistené ochorenie vypukne najskôr 15 
dní po začiatku, ale najneskôr 15 dní po zániku poistnej 
zmluvy. Za začiatok choroby (okamih poistného prípadu) 
sa považuje deň, kedy bol lekár vyhľadaný kvôli detskej 
obrne alebo meningoencefalitíde ako diagnostikovanej 
chorobe. 

2. za trvalé následky v dôsledku úrazu: 
a) Ak sa po uplynutí jedného roka, odo dňa úrazu preukáže, 

že v dôsledku úrazu zostanú poistenému trvalé následky, 
bude z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu 
vyplatená suma zodpovedajúca toľkým percentám z 
poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu, koľkým 
percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov podľa 
oceňovacích tabuliek. 

b) Ustanovenia ods. 1 písm. c) až i) tohto článku platia pre 
pripoistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu 
primerane. 

3. za smrť spôsobenú úrazom: 
a) Ak dôjde k úmrtiu poisteného v dôsledku úrazu v priebehu 

jedného roka od dňa úrazu, vyplatí poistiteľ poistnú sumu 
pre prípad smrti spôsobenej úrazom oprávnenej osobe. 

b) Ak poistený zomrie na následky úrazu, za ktoré už poistiteľ 
plnil, vyplatí poistiteľ oprávnenej osobe rozdiel medzi 
poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a sumou 
už vyplatenou. 

c) Ak dôjde k úmrtiu poisteného v dôsledku detskej obrny a 
meningoencefalitídy prenášanej kliešťami, poistiteľ vyplatí 
poistné plnenie oprávnenej osobe pre prípad smrti v 
dôsledku úrazu, ak sérologicky zistené  ochorenie vypukne 
najskôr 15 dní po začiatku, ale najneskôr 15 dní po zániku 
poistnej zmluvy. Za začiatok choroby (okamih poistného 
prípadu) sa považuje deň, kedy bol lekár vyhľadaný kvôli 
detskej obrne alebo meningoencefalitíde ako 
diagnostikovanej chorobe. 

4. za poberanie invalidného dôchodku: 
a) Ak bol poistenému počas doby pripoistenia, najskôr však 

po uplynutí aspoň dvoch rokov od začiatku pripoistenia 
priznaný právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne 
invalidný dôchodok. Deň, od ktorého bol invalidný 
dôchodok priznaný nemôže byť skorší, ako dva roky od 
začiatku pripoistenia. Ochranná lehota dvoch rokov sa 
nevzťahuje na prípad, ak bol invalidný dôchodok priznaný 
poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne z dôvodu úrazu, ktorý poistený utrpel po 
dojednaní invalidného pripoistenia. 

b) Poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve sa vypláca 
mesačne od 1. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,  v 
ktorom rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní 
invalidného dôchodku poistenému nadobudlo 
právoplatnosť. 

c) Ak bolo rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo posudok 
posudkového lekára vydaný porušením právnych 
povinností poistníka alebo poisteného, má poistiteľ právo 
požadovať vrátenie vyplateného poistného plnenia. Toto 
právo má poistiteľ aj v prípade, ak Sociálna poisťovňa 
rozhodla o povinnosti poisteného vrátiť invalidný dôchodok 
vyplatený neprávom. 

d) Ak poistiteľ zistí, že poistený alebo poistník porušil 
oznamovaciu povinnosť voči poistiteľovi, alebo voči 
Sociálnej poisťovni, môže primerane znížiť poistné plnenie 
alebo zastaviť jeho vyplácanie, a to podľa vplyvu, aký malo 
porušenie povinnosti na výšku poistného plnenia. 

e) Poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve sa vypláca do 
konca mesiaca, od ktorého bol poistenému právoplatným 
rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok  
odňatý,   alebo   zastavené   jeho   vyplácanie z dôvodu 
zániku nároku na invalidný dôchodok, alebo od ktorého bol 
poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne priznaný starobný dôchodok, predčasný 
starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, najneskôr 
však do konca mesiaca, v ktorom poistený dovŕšil 65. rok 
veku. Poistné plnenie vyplatené poistiteľom po tomto 
termíne je poistený povinný vrátiť. 

5. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poistiteľ skončil 
vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa 
plniť. 

6. V prípade, že nie je zaplatené poistné v plnej výške, poistiteľ je 
oprávnený znížiť poistné plnenie o dlžné poistné. 

 
Článok 9 

Poistenie detí pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu 
1. Deti poisteného od dovŕšenia 2. roku života do dovŕšenia 18. 

roku života (aj budúce alebo právoplatne adoptované) sú 
poistené  pre  prípad  trvalých  následkov  v dôsledku  úrazu    s 
progresiou 400 % počas doby, po ktorú má tento poistený platne 
dojednané poistné riziko trvalé následky v dôsledku úrazu s 
progresiou 400 %, pričom základom pre výpočet poistného 
plnenia pre každé dieťa je jedna tretina poistnej sumy   pre   
prípad   trvalých   následkov   v dôsledku   úrazu   s progresiou 
400 % dohodnutej pre tohto poisteného, najviac však 6 000 eur. 
Poistenie detí pre prípad trvalých následkov     v dôsledku úrazu 
s progresiou 400 % sa v ďalšom spravuje ustanoveniami týchto 
OPP. 

2. Deti poisteného od dovŕšenia 2. roku života do dovŕšenia 18. 
roku života (aj budúce alebo právoplatne adoptované) sú 
poistené pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu počas 
doby, po ktorú má tento poistený platne dojednané poistné riziko 
trvalé následky v dôsledku úrazu , pričom základom pre výpočet 
poistného plnenia pre každé dieťa je jedna tretina poistnej sumy 
pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu dohodnutej pre 
tohto poisteného, najviac však 6 000 eur. Poistenie detí pre 
prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu sa v ďalšom 
spravuje ustanoveniami týchto OPP. 

 
Článok 10 

Okamžité poistné plnenie 
1. Poistiteľ vyplatí poistenému do 48 hodín od doručenia 

objektívnej lekárskej správy preddavok na poistné plnenie (ďalej 
aj ako „okamžité poistné plnenie“), pokiaľ nárok na okamžité 
poistné plnenie bol poistiteľovi oznámený v lehote jedného 
mesiaca od lekárskeho zistenia, a to na poistiteľom určené 
faxové číslo alebo na poistiteľom určenú e-mailovú adresu a 
pokiaľ z lekárom potvrdenej lekárskej správy sú zrejmé 
nasledovné údaje: dátum vzniku úrazu, popis vzniku úrazu, 
podrobný popis druhu a rozsahu telesného poškodenia 
poisteného. 

2. Poistiteľ poskytne okamžité poistné plnenie najviac v sume, 
ktorú bude poistiteľ povinný podľa aktuálneho stavu trvalých 
následkov úrazu minimálne vyplatiť. Poistiteľ si vyhradzuje 
právo v odôvodnených prípadoch neposkytnúť okamžité poistné 
plnenie. 

 
Článok 11 

Rozšírené úrazové krytie 
1. Pokiaľ má poistený dojednané pripoistenie trvalých následkov  v 

dôsledku úrazu s progresiou 400 % alebo pripoistenie trvalých 
následkov v dôsledku úrazu ako aj pripoistenie smrti spôsobenej 
úrazom, poistné krytie sa rozširuje na ďalšie úrazy poisteného 
uvedené v oceňovacej tabuľke poistiteľa pre rozšírené úrazové 
krytie (ďalej len „poistený úraz“). 

2. Ak nastane poistený úraz, poistiteľ vyplatí poistenému poistné 
plnenie vo forme dennej dávky za dobu, ktorá zodpovedá  podľa 
ošetrujúceho lekára poisteného dobe skutočného liečenia úrazu, 
najviac však za dobu, ktorá zodpovedá dobe nevyhnutného 
liečenia pre tento úraz podľa oceňovacej tabuľky poistiteľa pre 
rozšírené úrazové krytie. Pre určenie dĺžky doby nevyhnutného 
liečenia po úraze je rozhodujúce stanovisko poistiteľa. 

3. Poistné plnenie sa poskytne vo výške 1 ‰ z poistnej sumy pre 
prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 % 
alebo   z poistenej   sumy   pre   prípad   trvalých   následkov   v 
dôsledku úrazu,. 

Ak bolo poistenému v dôsledku jedného úrazu spôsobených 
niekoľko telesných poškodení, plní poistiteľ len za dobu 
najdlhšieho nevyhnutného liečenia. Ak utrpí poistený v dobe 
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liečenia jedného úrazu ďalší úraz, stanoví sa počet dní, za ktoré 
poistiteľ plní dennú dávku, najviac ako súčet počtu dní 
uvedených v oceňovacej tabuľke poistiteľa pre obidve telesné 
poškodenia. Doba, počas ktorej sa doba liečenia obidvoch 
úrazov prekrýva, sa započítava len raz. 

4. Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia sa vyplatí, ak doba 
nevyhnutného liečenia po úraze dosiahne minimálne 7 dní 
(karenčná doba). 

5. Rozšírené úrazové krytie podľa tohto článku sa vzťahuje na dva 
poistené úrazy poisteného počas celej doby trvania poistnej 
zmluvy. 

6. Ak poistený úraz zanechá trvalé následky, vyplatí poistiteľ 
poistenému poistné plnenie  z pripoistenia trvalých  následkov v 
dôsledku úrazu s progresiou  400  %  alebo  trvalé  následky v 
dôsledku úrazu znížené o poistné plnenie z rozšíreného 
úrazového krytia. 

7. Poistiteľ nie je povinný vyplatiť poistné plnenie za rozšírené 
úrazové krytie, ak poistený zomrie do jedného mesiaca odo dňa 
úrazu. 

 
Článok 12 

Rozšírené úrazové krytie detí 
1. Počas doby, po ktorú poistený spĺňa podmienky pre vznik 

nároku na rozšírené úrazové krytie, sa rozšírené úrazové krytie 
vzťahuje aj na deti poisteného od dovŕšenia 2. roku života do 
dovŕšenia 18. roku života (aj budúce alebo právoplatne 
adoptované), a to za podmienok uvedených v tomto článku. 

2. Ak u dieťaťa poisteného podľa odseku 1 tohto článku nastane 
poistený úraz, poistiteľ vyplatí dieťaťu tohto poisteného poistné 
plnenie vo výške 1 ‰ z jednej tretiny poistnej sumy platnej pre 
výpočet poistného plnenia z rozšíreného úrazové krytia tohto 
poisteného, najviac však zo sumy 6 000 eur. Rozšírené úrazové 
krytie detí podľa tohto článku sa vzťahuje na dva poistené úrazy 
všetkých detí poisteného počas doby trvania poistnej zmluvy. 

3. Ak poistený úraz zanechá trvalé následky, vyplatí poistiteľ 
poistenému dieťaťu poistné plnenie z pripoistenia trvalé 
následky v dôsledku úrazu s progresiou 400 % alebo trvalé 
následky   v dôsledku    úrazu    znížené    o poistné    plnenie  z 
rozšíreného úrazového krytia detí. Rozšírené úrazové krytie detí 
sa v ďalšom spravuje týmito OPP. 

 
Článok 13 

Obmedzenie poistného plnenia 
1. Poistiteľ je oprávnený podľa povahy prípadu primerane znížiť 

poistné plnenie, ak k úrazu alebo invalidite, ktorá bola dôvodom 
pre priznanie invalidného dôchodku poisteného Sociálnou 
poisťovňou, došlo v súvislosti s jeho konaním, za ktorý bol 
rozhodnutím súdu právoplatne odsúdený. 

2. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak 
poistenému spôsobila smrť úmyselným trestným činom, za 
ktorý bola rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená. 

3. Ustanovenie odseku 2 platí aj v prípade, ak proti  takejto osobe 
nemohlo byť začaté trestné stíhanie, pretože trestné stíhanie je 
neprípustné zo zákona, alebo bolo zastavené, bola udelená 
milosť a pod. 

4. Pripoistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku 
automaticky prestáva byť súčasťou dojednaného poistenia 
uplynutím poistného roka, ktorého koniec pripadne na 
kalendárny rok, v ktorom poistený pre prípad poberania 
invalidného dôchodku dovŕši vek 65 rokov. Táto skutočnosť 
nemá vplyv na trvanie poistného krytia pre ostatné pripoistenia. 

 
Článok 14 

Výluky z poistného plnenia 
1. Nárok na poistné plnenie nevzniká za úrazy alebo za poberanie 

invalidného dôchodku pre invaliditu, ktoré nastali v dôsledku: 
a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom 

stave, 
b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane 

pôvodcov vzbury, 
c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR 

postihnutá nukleárnou katastrofou, 
d) za úrazy, ktoré nastali v dôsledku srdcového infarktu, 

mozgovej porážky alebo epileptického záchvatu, 
e) účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek 

dôvodom, 
f) epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť 

populácie (pandémia). 
2. Nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípade: 

a) telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo 
zásahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na 
svojom tele, pokiaľ poistný prípad nedal k tomuto podnet, 

b) telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo 
jadrovou energiou. 

 
Článok 15 

Lekárska komisia 
1. V prípade rozdielov v názoroch poisteného a poistiteľa o type a 

rozsahu poisteného úrazu alebo trvalých následkov úrazu alebo 
o existencii či príčine poberania invalidného dôchodku, 
rozhodne o týchto skutočnostiach lekárska komisia, zložená z 
dvoch lekárov a jedného predsedu. Jedného lekára komisie 
menuje poistiteľ a jedného poistený. Predseda je volený lekármi  
komisie  z odborných  lekárov,  majúcich  skúsenosti   s 
posudzovaním úrazu alebo invalidity. Ak sa lekári nedohodnú do 
jedného mesiaca od ich vymenovania o osobe predsedu, 
vymenuje predsedu na návrh poistiteľa alebo poisteného 
Lekárska komora SR. 

2. Právo požiadať o rozhodnutie lekárskej komisie má poistený aj 
poistiteľ. 

3. Poistený je povinný nechať sa od lekárov komisie vyšetriť a 
podriadiť sa všetkým opatreniam, ktoré táto komisia považuje za 
potrebné. 

4. Náklady na lekársku komisiu budú znášať poistiteľ alebo 
poistený podľa toho, kto požiadal o prešetrenie zdravotného 
stavu lekárskou komisiou. 

 
Článok 16 
Poistné 

1. Výška poistného pre pripoistenie sa určí podľa sadzieb 
stanovených poistiteľom pre jednotlivé druhy pripoistenia. 

2. Poistiteľ na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej 
činnosti poisteného, alebo na základe iných informácií 
uvedených v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, môže pred 
uzavretím poistnej zmluvy stanoviť zvýšenie poistného za 
pripoistenie, vylúčiť určité riziko z poistného krytia, alebo 
odmietnuť časť návrhu, a to podľa zásad stanovených 
poistiteľom. 

3. Poistiteľ môže zvýšiť poistné pre pripoistenie aj počas trvania 
poistnej zmluvy, ak je v priebehu poistenia vyššia miera invalidity 
alebo úrazovosti ako bola očakávaná pri uzatváraní poistnej 
zmluvy. Ak poistený so zvýšením poistného nesúhlasí, môže 
poistiteľ vypovedať pripoistenie. Pripoistenie zaniká posledným 
dňom mesiaca, v ktorom bola výpoveď poistiteľa doručená 
poistenému. 

 
Článok 17 

Platenie poistného 
Za pripoistenie sa poistné platí v rovnakých poistných obdobiach a za 
rovnakú dobu ako poistné za životné poistenie. Za invalidné 
pripoistenie  sa  platí  poistné  do  konca  kalendárneho  mesiaca,    v 
ktorom bolo poistiteľovi doručené právoplatné rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného 
dôchodku alebo výsluhového dôchodku poistenému, najneskôr do 
konca poistnej doby invalidného pripoistenia. 

 
Článok 18 

Povinnosti poisteného 
Povinnosťou poisteného a poistníka je: 
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky, týkajúce 

sa dojednávaného pripoistenia (to platí, aj keď ide o zmenu už 
dojednaného poistenia) ako aj zdravotného stavu poisteného, 

b) plniť povinnosti, ktoré boli dohodnuté, alebo ktoré sú uvedené v 
Občianskom zákonníku, vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre životné poistenie a v týchto Osobitných 
poistných podmienkach pre pripoistenia, 

c) poistený je povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze 
lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a dbať o to, 
aby bol výsledok ošetrenia preukázateľný lekárskou 
dokumentáciou, 

d) v zákonnej lehote písomne oznámiť poistiteľovi, že poistený 
utrpel úraz, prípadne, že v dôsledku úrazu zomrel, 

e) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne o 



4/4  

priznaní invalidného dôchodku oznámiť túto skutočnosť 
poistiteľovi, predložiť poistiteľovi kópiu právoplatného 
rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku, posudok 
posudkového lekára a doklad o príčine vzniku invalidity, 

f) do 30 dní od zmeny skutočností podstatných pre dojednané 
pripoistenie oznámiť poistiteľovi, že posudok posudkového 
lekára alebo rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku bolo 
napadnuté alebo zrušené, že posudkový lekár rozhodol o tom, 
že poistený prestal byť invalidný, že zanikol nárok na invalidný 
dôchodok, že invalidný dôchodok bol odňatý, alebo bolo 
zastavené jeho vyplácanie, prípadne iné skutočnosti rozhodné 
pre poistné plnenie. 

 

Článok 19 
Práva a povinnosti poistiteľa 

1. Poistiteľ má právo: 
a) požadovať zaplatenie poistného dohodnutého v poistnej 

zmluve, 
b) požadovať od poisteného, aby sa podrobil lekárskym 

prehliadkam v zdravotníckom zariadení, ktoré určí poistiteľ 
a aby predložil údaje zo zdravotnej dokumentácie, 

c) preveriť stav invalidity a existenciu vyplácania invalidného 
dôchodku počas vyplácania poistného plnenia a za týmto 
účelom na vlastné náklady požadovať s vecou súvisiace 
informácie a doklady a raz do roka lekárske vyšetrenie u 

poistiteľom vyžiadaného lekára, 
d) odmietnuť plnenie z pripoistenia podľa § 802 ods. 2 

Občianskeho zákonníka; odmietnutím plnenia zaniká 
pripoistenie. 

2. Poistiteľ je povinný: 
a) v prípade poistnej udalosti vyplatiť poistné plnenie 

dohodnuté v poistnej zmluve, 
b) vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti v dôsledku úrazu 

oprávneným osobám podľa § 817 a § 818 Občianskeho 
zákonníka, ak poistnou udalosťou je smrť poisteného. 

 
Článok 20 

Vzťah pripoistenia k životnému poisteniu 
Pripoistenie tvorí so životným poistením jeden celok. Bez životného 
poistenia nemôže pokračovať. V okamihu, kedy končí životné 
poistenie, zanikne i pripoistenie. 

 
Článok 21 

Záverečné ustanovenia 
1. Vo veciach neupravených týmito Osobitnými poistnými 

podmienkami pre pripoistenia platia ustanovenia Všeobecných 
poistných podmienok pre životné poistenie a ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

2. Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia sú platné od 
1.10.2021. 


