
Článok 1 – Poistná ochrana
1) V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe poistné 

plnenie vo výške buď dojednanej poistnej sumy alebo hodnoty poistenia 
ku dňu smrti poisteného, zvýšenej o 10 % z poistnej sumy dojednanej 
pre prípad smrti v poistnej zmluve, podľa toho, ktorá zo súm je vyššia.

2) K poisteniu je možné dojednať pripoistenia – odškodné za chirur-
gický zákrok (OCHZ), dočasné rizikové pripoistenie (DRP), smrť ná-
sledkom úrazu (SNU), trvalé následky úrazu (TNU), trvalé následky 
úrazu s progresívnym plnením (TNUP), hospitalizáciu následkom úra-
zom (UH), čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL), invaliditu násled-
kom úrazu (IU), ochorenie na kritickú chorobu (KCH), mesačnú vý-
platu (MV), hospitalizáciu (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 sa-
mostatnými Osobitnými poistnými podmienkami. 

3)  V prípade, že v platnosti ostávajú pôvodné pripoistenia Smrť násled-
kom úrazu (SNU) a Trvalé následky úrazu (TNU) tak ako boli dojed-
nané v pôvodnej poistnej zmluve bez zmeny (bez navýšenia poistnej 
sumy), tak platia pre tieto pripoistenia nasledujúce podmienky:
a)  Ak úraz nastane vo voľnom čase, teda mimo výkonu činnosti 

vyplývajúcej z pracovného pomeru alebo z činnosti vykonávanej 
za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov, vznikne 
oprávnenej osobe nárok na dvojnásobné poistné plnenie.

b) Poisťovňa určí výšku plnenia za trvalé následky úrazu tak, aby 
zodpovedalo povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobe-
ného úrazom. Poisťovňa má povinnosť plniť, ak takto stanovená 
výška plnenia je najmenej 5 %.

Článok 2 – Poistná doba
Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 3 – Umiestnenie poistného
Výška matematickej rezervy pôvodnej poistnej zmluvy je použitá na ná-
kup podielových jednotiek a podielov bez realizácie poplatku za predčas-
né ukončenie zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi upravujú-
cimi daň z príjmu. Podielové jednotky a podiely budú nakúpené podľa 
kurzu platného podľa Všeobecných poistných podmienok pre investičné 
životné poistenie v nasledujúci deň po dni realizácie zmeny (náhrady 
poistnej zmluvy) v informačnom systéme poisťovne. Výška garantova-
ných odkupných hodnôt v prípade zániku poistnej zmluvy, uvedená v pô-
vodnej poistnej zmluve sa nahrádza hodnotou účtu poistníka, zníženou 
o príslušný poplatok za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy.

Článok 4 – Prechod poistenia do stavu bez platenia 
poistného

1) Poistenie s bežne plateným poistným môže prejsť do stavu bez plate-
nia poistného, ak od začiatku poistenia uplynuli dva roky a poistník 
zaplatil za túto dobu splatné poistné.

2) Súčasne platí, že minimálna výška odkupnej hodnoty poistnej zmluvy 
poistníka pri prechode do stavu bez platenia poistného je 165 EUR. 
Poisťovňa si vyhradzuje právo túto výšku meniť.

Článok 5 – Odkúpenie, čiastočné odkúpenie hodnoty 
poistnej zmluvy  

1) Poistník môže v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
investičné životné poistenie písomne požiadať o zrušenie poistenia 
s výplatou odkupnej hodnoty.

ROZSAH NÁROKOV A DOJEDNANÍ PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE  
KONTIINVEST – NÁHRADA

2) Poistník môže v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
investičné životné poistenie tiež písomne požiadať o čiastočné od-
kúpenie hodnoty poistnej zmluvy. Čiastočný odkup má za následok 
zníženie počtu podielových jednotiek a podielov na účte poistníka. 
Minimálna výška čiastočného odkupu ako aj minimálna výška zostá-
vajúcej odkupnej hodnoty poistenia ku dňu čiastočného odkupu musí 
byť 165 EUR. Poisťovňa si vyhradzuje právo túto výšku meniť.

3)  V prípade, že sa po vykonaní čiastočného odkupu zvýši riziko pois-
ťovne, spojené s poistením, poisťovňa má právo vykonať zníženie mi-
nimálnej poistnej sumy o čiastku, nepresahujúcu výšku čiastočného 
odkupu.

Článok 6 – Poplatky
1) Poisťovňa má v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 

investičné životné poistenie právo zaúčtovať si poplatky z poistnej 
zmluvy.

2) Poplatky za správu investičného životného poistenia sa z účtu poist-
níka odpočítavajú ku dňu začiatku poistenia a potom vždy k mesač-
nému predelu poistenia, bez ohľadu na interval platenia. Odpočítava-
nie poplatkov má za následok zníženie počtu podielových jednotiek 
a podielov na účte poistníka.

3)  Výška poplatkov za správu investičného životného poistenia:
 Bežne platené poistenie:

– fixné náklady – 0,33 EUR mesačne,
– variabilné náklady – 0,08 % mesačne z hodnoty podielových jed-

notiek a podielov.
4)  Výška poplatkov za odkúpenie hodnoty (aj čiastočné odkúpenie) po-

istnej zmluvy:
 Bežne platené poistenie: 

– fixné náklady – 2,32 EUR.
5)  Poistník môže bezplatne uskutočniť prevod nasledujúcich platieb ale-

bo presun podielových jednotiek a podielov len 1x ročne. Ostatné 
zmeny alokačných pomerov sú spoplatňované poplatkom v zmysle 
aktuálneho sadzobníka poplatkov, úrokov a limitov.

6)  Všetky zmeny sú spoplatňované v zmysle aktuálneho sadzobníka 
poplatkov.

7)  Poisťovňa je oprávnená výšku poplatkov z poistnej zmluvy, poplatkov 
za správu investičného životného poistenia a poplatkov za odkúpenie 
hodnoty poistnej zmluvy meniť zverejnením v aktuálnom sadzobníku 
poplatkov, úrokov a limitov.

8)  Výška poplatkov je uvedená v aktuálnom sadzobníku poplatkov, úro-
kov a limitov, ktorý sa nachádza na obchodnom mieste spoločnosti 
alebo na internetovej stránke poisťovne www.kpas.sk v sekcii Život.

9)  Zmena poplatku bude uvedená v sadzobníku poplatkov, úrokov a li-
mitov a jej zverejnením bude platná aj pre už dojednané poistenia.

Tento Rozsah nárokov a dojednaní platí odo dňa 15.11.2022 a spolu so 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie 
č. 3000-11 je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. V prípade dojedna-
nia jedného z balíkov pripoistení alebo niektorého pripoistenia samostatne 
sú neoddeliteľnou súčasťou aj Osobitné poistné podmienky pre pripoiste-
nie chirurgického zákroku č. 2100-5, Osobitné poistné podmienky pre pri-
poistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity č. 2200-8,  
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie kritických chorôb č. 2300-6,  
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.
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