
Pre pripoistenie opatrovníctvo poisteného k životnému poisteniu, dojed-
návané spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianske-
ho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tie-
to Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP 2900-2“) a dojednania 
v poistnej zmluve.

Článok 1 – Definícia pojmov
Osobná asistencia: pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
vykonávaná osobným asistentom, ktorej účelom je aktivizácia, podpora 
sociálneho začlenenia fyzickej osoby a podpora jej nezávislosti a mož-
nosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie 
pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľno časových aktivít v sú-
lade so zákonom: Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona o živnostenskom podnikaní.
Opatrovanie: každodenná pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným po-
stihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domác-
nosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom 
domácom prostredí v súlade so zákonom: Zákon o peňažných príspev- 
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
Prislúchajúce VPP – všeobecné poistné podmienky k určitému produktu, 
ktoré poistník svojim podpisom prevzal pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Článok 2 – Predmet pripoistenia
Pripoistenie opatrovníctvo poisteného zabezpečuje udržanie životnej 
úrovne iba v prípade, keď v dôsledku úrazu alebo choroby bude pois-
tený odkázaný na osobnú asistenciu alebo na opatrovanie. Pripoiste-
nie je doplnkom peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo na 
opatrovanie, ktorých výšku neovplyvňuje. Nie je súčasťou základného 
zdravotného poistenia ani ho nenahradzuje. Pripoistenie opatrovníctvo je 
dojednané vo forme pripoistenia k životnému poisteniu.

Článok 3 – Druhy pripoistení
1) Poisťovňa v rámci pripoistení k životným poisteniam dojednáva podľa 

týchto OPP 2900-2 pripoistenie opatrovníctvo poisteného.
2) Poisťovňa môže dojednávať aj iné druhy pripoistení. Ak takéto pripois-

tenie nie je upravené osobitnými poistnými podmienkami ani poistnou 
zmluvou, platia preň ustanovenia podmienok, ktoré sú mu povahou a 
účelom najbližšie.

Článok 4 – Vznik, zánik a zmena pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej 

zmluve.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia.
3) Koniec platenia pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je 

zhodný s dátumom konca platenia životného poistenia, ak nebol stano-
vený inak.

4) Pripoistenie zaniká:
a) zánikom životného poistenia,
b) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov po uzavretí 

pripoistenia bez udania dôvodu; výpovedná lehota je osemdenná; 
jej uplynutím poistenie zanikne,

c) výpoveďou pripoistenia za bežne platené poistné poistníkom as-
poň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, pričom životné 
poistenie zostáva v platnosti,

d) výpoveďou poistníka po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poist-
nej zmluvy v prípade poistenia, pri ktorom je dojednané jednora-
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zové poistné, poistenie zanikne výpoveďou deň nasledujúci po 
doručení výpovede poisťovni, 

e) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
f) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
g) úmrtím poisteného,
h) redukciou životného poistenia,
i) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
j) vyplatením jednorazovej výplaty dôchodku.

Článok 5 – Poistné, platenie poistného
1) Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poist-

ným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalku-

lačných zásad.
3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo 

životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i toto 
pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, 
ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

Článok 6 – Poistná udalosť
1) Poistnou udalosťou je vznik nároku na prvý dôchodok životného pois-

tenia po priznaní osobnej asistencie poistenému alebo vznik nároku na 
prvý dôchodok životného poistenia po priznaní peňažného príspevku na 
opatrovanie podľa zákona platného na území Slovenskej republiky, t. j. 
Zbierka zákona č. 448/2008 (Zákon o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní) alebo Zbierka zákona 
č. 447/2008 (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažké-
ho zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
počas doby poistenia z dôvodu choroby alebo úrazu, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

2) Poisťovňa nie je povinná plniť za pobyt poisteného v zariadeniach, kde 
je poskytovaná 24 hodinová ústavná starostlivosť a kde si stav poiste-
ného nevyžaduje opatrovníka alebo osobnú asistenciu.

Článok 7 – Dôsledky neplatenia poistenia
1) Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia vše-

obecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
2) Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.

Článok 8 – Plnenie poisťovne
1) Poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie za opatrovníctvo poisteného 

a osobnú asistenciu po predložení rozhodnutia z Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny o vzniku nároku na osobnú asistenciu alebo opatrov-
níka.

2) Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré v čase priznania nároku a aj 
v čase výplaty doživotného mesačného dôchodku spĺňajú podmienku 
Článku 6 bod 1, vzniknú počas výplaty doživotného dôchodku na území 
Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je v poistnej zmluve do-
hodnuté inak.

3) Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti (podľa 
Článku 6 bod 1) poskytnúť dohodnutú sumu vo forme navýšenia do-
životného mesačného dôchodku. Pre určenie výšky poistného plnenia 
je rozhodujúce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že tomu 
nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré ob-
medzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie.

4) Pri právach na plnenie z tohto poistenia začína plynúť premlčacia doba 
rok po vzniku poistnej udalosti. Premlčacia doba trvá tri roky.
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Článok 9 – Plnenie z pripoistenia opatrovníctvo  
poisteného

1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak nastala 
poistná udalosť podľa Článku 6 bod 1, poisťovňa začne vyplácať po-
istenému dojednanú sumu vo forme navýšenia výplaty dôchodku pre 
toto riziko vždy spolu s výplatou doživotného mesačného dôchodku, 
t. j. v prípade, že nevzniklo právo na doživotný dôchodok, poistenému 
plnenie z tohto pripoistenia nemôže byť poskytnuté.

2) Poistený je povinný pred prvou výplatou dojednanej sumy vo forme na-
výšenia výplaty dôchodku poisťovne písomne požiadať o výplatu a zá-
roveň uviesť aktuálnu adresu, resp. účet, na ktorý má byť dojednaná 
suma poukazovaná.

3) V prípade, ak je poistenému zrušený nárok na osobnú asistenciu ale-
bo opatrovníka, je poistený povinný poisťovni túto skutočnosť písomne 
ohlásiť.

4) Nárok na dojednanú sumu vo forme navýšenia výplaty dôchodku pre 
toto riziko má poistený len za predpokladu, že v čase aktuálne vypláca-
ného dôchodku mu je stále priznaný nárok na osobnú asistenciu alebo 
opatrovníka.

5) Ak je poistenému zrušený nárok na osobnú asistenciu alebo opatrov-
níka, poisťovňa od najbližšej splatnosti dôchodku ukončí vyplácanie 
dojednanej sumy vo forme navýšenia výplaty dôchodku. Od najbližšej 
splatnosti dôchodku bude poisťovňa vyplácať len základný dôchodok.

Článok 10 – Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, poisťovňa neplní za:
- poistený nemá nárok na výplatu poistného plnenia z pripoistenia 

Opatrovníctvo poisteného počas doby platenia poistenia, resp. počas 
doby oslobodenia od platenia.

Článok 11 – Dynamizácia
V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia.

Článok 12 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.

Článok 13 – Záverečné ustanovenia
Tieto poistné podmienky pre pripoistenie k životným poisteniam nado-
búdajú platnosťou od 01.01.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.
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