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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHO
ZA ČAS PRÁCENESCHOPNOSTI NÁSLEDKOM ÚRAZU ALEBO CHOROBY
Pre pripoistenie denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej
len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

3) Poistenie nie je možné dojednať:
– ak je poistenému v čase vstupu do poistenia priznaný invalidný
dôchodok,
– ak je poistený hospitalizovaný alebo práceneschopný,
– ak bol poistený do dátumu uzavretia poistenia diagnostikovaný ako
nositeľ vírusu HIV.
4) Poistený nemôže byť poistený týmto poistením (pripoistením) súčasne viacerými poistnými zmluvami.
5) Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovateľa, vzťahujúce sa na dojednané poistenie, o zdravotnom stave poisteného, ako aj
ďalšie otázky potrebné na uzavretie poistnej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať za následok odstúpenie od
zmluvy alebo odmietnutie plnenia alebo zníženie poistného plnenia.
6) Poisťovateľ odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok za dojednaných podmienok poistnú zmluvu neuzavrel. Pri odstúpení od zmluvy vráti poisťovateľ poistníkovi
zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré mu uzavretím poistenia
vznikli, a poistník alebo poistený, je povinný vrátiť poisťovateľovi to,
čo z poistenia plnil.
7) Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre uzavretie
zmluvy podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.
Odmietnutím plnenia poistenie zanikne bez náhrady.
8) Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením
poistného krytia alebo v súvislosti s poistnými udalosťami overovať
zdravotný stav poisteného, a to na základe lekárskych správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj
prehliadkou lekárom, ktorého poistenému určí poisťovateľ. Za týmto
účelom poistený vyhlasuje, že podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva súhlas,
aby poisťovateľ podľa potreby zisťoval jeho zdravotný stav a oprávňuje
každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho bude ošetrovať, aby
poskytol poisťovateľovi informácie o jeho zdravotnom stave.
9) Pri uzavretí poistnej zmluvy i zvyšovaní poistného krytia má poisťovateľ v prípade zvýšeného rizika právo primerane zvýšiť poistné,
prípadne upraviť podmienky poistenia alebo novo dojednanú zmluvu
vypovedať alebo žiadosť o zvýšenie poistného krytia odmietnuť.
10) V prvých dvoch mesiacoch od uzavretia zmluvy môže poisťovateľ
i poistník vypovedať poistenie bez udania dôvodu. Poisťovateľ má
právo na pomernú časť poistného.
11) Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia namiesto
toho, kto s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrel.
12) Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdravotný stav
poisteného, a to na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych
zariadení, v ktorých sa poistený liečil, ako aj prehliadkou lekárom,
ktorého mu sama určí. Podpísaním návrhu poistnej zmluvy poistený súhlasí, aby poisťovateľ podľa potreby zisťoval jeho zdravotný
stav a oprávňuje každého lekára, ktorý ho doteraz ošetroval alebo ho
bude ošetrovať, aby poskytol poisťovateľovi informácie o jeho zdravotnom stave.

Článok 1 – Definícia pojmov
Všeobecná ochranná lehota, ochranná lehota: časovo vymedzené obdobie počas
ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie.
Čakacia doba na plnenie za dočasnú práceneschopnosť: v poistnej zmluve dohodnutá súvislá doba práceneschopnosti poisteného, ktorá musí uplynúť,
aby vznikol nárok na plnenie za nasledujúce obdobie tejto práceneschopnosti. Za práceneschopnosť počas čakacej doby poisťovateľ neposkytuje plnenie. Pre toto pripoistenie sa dojednáva čakacia doba 21 dní.
Denné odškodné: suma, na ktorú vzniká nárok za každý pracovný deň.
Obmedzenia na pripoisteniach: písomný dokument stanovujúci maximálne poistné sumy pre konkrétne pripoistenie, ktorý sa nachádza na internetovej
stránke www.kpas.sk. Obmedzenia na pripoisteniach môže poisťovňa
doplňovať a meniť. Pre poistenú osobu sú rozhodujúce obmedzenia na
pripoisteniach platné v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.
Čistý príjem: v zmysle týchto poistných podmienok sa čistým príjmom rozumie:
a) príjem zo závislej činnosti a funkčné požitky v zmysle zákona o dani
z príjmu, a to po odpočte z dane z príjmu, poistného na sociálne
zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti, ako aj
poistné na všeobecné zdravotné poistenie,
b) príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti v zmysle
zákona o dani z príjmov po odpočte výdavkov vynaložených na ich
dosiahnutie, zaistenie a udržanie, po odpočte dani z príjmu a poistného na sociálne zabezpečenie, príspevkov na štátnu politiku zamestnanosti a poistného na všeobecné zdravotné poistenie, pokiaľ nebolo
poistné a príspevok zahrnuté do týchto údajov.
Článok 2 – Predmet pripoistenia
1) Poistenie pre prípad denného odškodného za čas práceneschopnosti
následkom úrazu alebo choroby slúži v rámci neživotného poistenia na výplatu poistného plnenia v prípade straty na zárobku počas
dočasnej práceneschopnosti poisteného v dôsledku jeho ochorenia,
choroby alebo úrazu v zmysle ustanovení týchto osobitných poistných podmienok a poistnej zmluvy.
2) Poisťovateľ môže spolu s poistením pre prípad denného odškodného
za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby dojednať
aj iné druhy poistenia (napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici a pod.). Pre tieto poistenia
potom platia poistné podmienky pre príslušné poistenie a dojednania
v poistnej zmluve.
Článok 3 – Uzavretie poistnej zmluvy
1) Návrh poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je
uzavretá, ak je návrh poistnej zmluvy podpísaný zmluvnými stranami
alebo ak poisťovateľ vydaním poistky akceptuje návrh poistnej zmluvy podpísaný poistníkom (poisteným).
2) Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Poistka je neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

Článok 4 – Vznik, zánik a zmena pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
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2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia alebo pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného
poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti tejto
zmeny v poistnej zmluve.
3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný
s dátumom konca platenia poistného životného poistenia, ak nebol
stanovený koniec pripoistenia inak. Pri poisteniach, kde bolo poistné
zaplatené jednorazovo, je koniec pripoistenia zhodný s koncom životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
4) Pripoistenie zaniká:
a) zánikom životného poistenia,
b) výpoveďou pripoistenia za bežne platené poistné 6 týždňov pred
skončením poistného obdobia, pričom životné poistenie zostáva
v platnosti,
c) výpoveďou pripoistenia za jednorazové poistné poistníkom alebo
poisťovateľom bez udania dôvodu so 6 – týždňovou lehotou, ktorá začína plynúť od dátumu výpovede poistníka alebo poisťovateľa,
d) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovateľom,
e) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
f) úmrtím poisteného,
g) redukciou životného poistenia,
h) dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom,
i) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy.
5) Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
6) Poistník a poisťovateľ sa môžu dohodnúť na zmene už dojednaného
poistenia, pričom poisťovateľ je povinný plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od účinnosti tejto dohody.
Dohoda o zmene poistenia musí mať písomnú formu.
7) Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka,
ktorou sa zvýši výška poistného krytia, je poisťovateľ povinný plniť
zvýšené poistné krytie až po uplynutí ochranných lehôt, ak sú také
dojednané. Do ich uplynutia poisťovateľ plní podľa pôvodného dojednania, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
8) Poistník je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovateľovi
všetky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy, zvýšenie rizika pri zmene
povolania alebo forme zárobkovej činnosti a pri zmene mimopracovnej činnosti.
1)
2)

3)

4)
5)
6)

3)

4)

5)

6)

7)

Článok 5 – Poistné, platenie poistného
Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovateľom podľa
kalkulačných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného,
ktorý sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa
pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v
poistnej zmluve.
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.
Poisťovateľ má právo stanoviť prirážku pre určité druhy povolania
alebo zárobkové činnosti.
Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.
Poistné za všetky obdobia sa platia spolu.

8)

9)

Článok 6 – Poistná udalosť
1) Poistnou udalosťou sa rozumie lekárom uznaná práceneschopnosť
poisteného, ktorá nastala dôsledkom úrazu počas doby trvania poistenia (ďalej iba „práceneschopnosť“) a jej následkom došlo ku strate zárobku, za podmienky, že k prvému dňu prerušenia pracovnej
činnosti poistený skutočne vykonával profesijnú činnosť, ktorá mu
zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.
2) Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad denného
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odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo
choroby, potom poistnou udalosťou je lekárom vystavená dočasná
práceneschopnosť poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá
vznikla v čase trvania poistenia po uplynutí ochrannej lehoty a ktorá
nepretržite trvá aj po uplynutí čakacej doby uvedenej v týchto OPP,
resp. v poistnej zmluve. V poistnej zmluve môže byť tiež dojednané,
že poistnou udalosťou bude len práceneschopnosť vzniknutá výlučne
následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.
Vznik pracovnej neschopnosti je potrebné doložiť lekárom vystaveným dokladom o dočasnej pracovnej neschopnosti. Za
doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti vystavený lekárom v súlade s článkom 6 bod 1 týchto OPP sa nepovažuje:
a) doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom poisteného
alebo inou osobou poistenému blízkou,
b) doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti vystavený poisteným, aj keď je oprávnený vydávať potvrdenia o
pracovnej neschopnosti.
V prípade, ak dĺžka práceneschopnosti bude neúmerne dlhšia ako
priemerná doba liečby pre dané ochorenie alebo následok úrazu a
toto predĺženie práceneschopnosti nebude v lekárskej dokumentácii
dostatočne zdôvodnené lekárskymi vyšetreniami u príslušného odborného lekára, určí výšku poistného plnenia poisťovateľ na základe
oceňovacej tabuľky a vyjadrenia lekára poisťovateľa. Poisťovateľ nie
je povinný pristúpiť k poistnému plneniu, v prípade nedostatočného
zdokladovania liečby príslušným odborným lekárom.
Ochranná lehota pre prípad denného odškodného za čas práceneschopnosti z dôvodu choroby začína plynúť v deň uzavretia poistnej
zmluvy a trvá 3 mesiace. Pokiaľ sa počas tohto obdobia stane poistený
práceneschopným, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie.
Všeobecná ochranná lehota pre prípad dočasnej práceneschopnosti
z dôvodu úrazu začína plynúť v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá
do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého
poistného poistníkom. Pokiaľ sa počas tohto obdobia stane úraz, ktorý vedie k práceneschopnosti poisteného, poisťovateľ neposkytne
plnenie. Nárok na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k práceneschopnosti, sa stal po uplynutí nultej hodiny dňa,
ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.
Za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle týchto poistných podmienok sa považuje stav, keď poistený z dôvodu choroby alebo úrazu a na základe lekárskeho rozhodnutia nemôže vykonávať a ani
nevykonáva svoje zamestnanie alebo svoju zárobkovú činnosť, tiež
nevykonáva riadiacu či kontrolnú činnosť, a to ani počas obmedzenej časti dňa. Za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle týchto
poistných podmienok sa nepovažuje stav, keď u poisteného preukázateľne nedochádza k strate na zárobku, napríklad: študent, domáca,
materská dovolenka, nezamestnaný a pod.
Poistenie sa nevzťahuje na tie zdravotné problémy ani následky úrazu, o ktorých poistený vedel a pre ktoré bol pred začiatkom poistenia
vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo poskytnuté lekárske poradenstvo.
Poistenie sa nevzťahuje ani na tie zdravotné problémy, ktoré priamo
súvisia so zdravotným problémom, ktorým poistený trpel pred začiatkom poistenia.
Poistenie sa nevzťahuje na práceneschopnosť, ktorej príčinou sú:
a) choroba alebo úraz vzniknuté pri páchaní úmyselného trestného
činu alebo pri pokuse oň,
b) choroba alebo následok úrazu vzniknuté pod vplyvom, v dôsledku požitia či pre pravidelné požívanie alkoholických nápojov, návykových látok alebo vysokých dávok liekov bez súhlasu lekára,
c) úmyselné sebapoškodenie, pokus o samovraždu alebo úmyselné
spôsobenie choroby,
d) vyšetrenia, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osobnom záujme poisteného, ktoré nemajú liečebný účel alebo sú vykonané za
účelom kozmetickej korekcie,
e) choroba alebo úraz vzniknuté v príčinnej súvislosti s profesionálnym vykonávaním športu,

f) kúpeľná liečba, rekondičný pobyt,
g) umelé prerušenie tehotenstva, ak nebolo dôsledkom závažných
zdravotných dôvodov,
h) umelé oplodnenie a liečba sterility,
i) liečenie závislostí, vrátane odvykacích kúr.
10) Pre určenie dátumu vzniku a dátumu zániku dočasnej práceneschopnosti sú rozhodujúce dátum vzniku a dátum skončenia pracovnej
neschopnosti uvedené v potvrdení o pracovnej neschopnosti vystavenom lekárom.
11) Dĺžka pracovnej neschopnosti musí zodpovedať rozsahu a povahe
ochorenia alebo úrazu. V prípade, ak dĺžka práceneschopnosti nezodpovedá povahe a rozsahu ochorenia alebo úrazu, je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie primerane znížiť. Dĺžka práceneschopnosti bude v tomto prípade stanovená na základe doložených lekárskych
správ o priebehu liečby, alebo podľa výpisu z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne.
12) Nová choroba alebo následok úrazu, ktoré vzniknú počas trvania
pracovnej neschopnosti, sa posudzujú ako nová poistná udalosť iba
vtedy, ak s trvajúcou chorobou alebo následkom úrazu nie sú v príčinnej súvislosti.
13) Pri vzniku práceneschopnosti v dôsledku viacerých diagnóz v rovnakom časovom období poisťovateľ poskytne poistné plnenie len
za jednu poistnú udalosť, resp. za práceneschopnosť z tej diagnózy,
ktorá sa počas celej doby práceneschopnosti liečila nepretržite a najdlhšie.

ťovne, ktoré bolo potrebné na zistenie rozsahu plnenia. Vyšetrovanie
musí byť vykonané bez zbytočného odkladu.
9) V prípade dočasnej práceneschopnosti je poistený povinný poisťovateľovi predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o pracovnej neschopnosti a jej trvaní na tlačive poisťovateľa.
10) Poisťovateľ má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej udalosti, preverovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia, preverovať zdravotný stav poisteného
prehliadkou u lekára, ktorého sama určí.
11) Pri opakovanej práceneschopnosti poisteného z tej istej príčiny alebo
pri chorobe či úraze, ktoré lekársky súvisia so skôr poisťovateľom
odškodnenou práceneschopnosťou v dôsledku choroby či úrazu, je
poisťovateľ povinný plniť najviac za 365 dní za všetky poistné zmluvy tohto druhu (vrátane predchádzajúcich zaniknutých zmlúv).
Článok 8 – Výluky, obmedzenia plnenia poisťovateľa
1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede,
alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve
stanovené nesprávne technické parametre poistenia (poistné, doba
poistenia a pod.), je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane
znížiť.
2) Poisťovateľ neplní za
a) práceneschopnosť z dôvodu, pri ktorom nevzniká nárok na nemocenské dávky z nemocenského poistenia,
b) práceneschopnosť dôsledkom degeneratívnych ochorení chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov.
3) Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poisťovateľ nie
je povinný plniť za poistné udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo
vznikli:
a) v súvislosti s účasťou poisteného na:
- vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského konfliktu), vzburách, povstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách (iba dobrovoľná účasť) a na teroristickej akcii,
- potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej
povinnosti na území Slovenskej republiky,
b) pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úradnému predpisu,
alebo bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,
c) pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými,
vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning).
4) Poisťovateľ podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však
o jednu polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s konaním
poisteného, pre ktoré bola uznaná súdom za vinného trestným činom
alebo s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo
smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti.
5) Ak bolo konanie podľa odseku 3 úmyselné a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, poisťovateľ zníži svoje plnenie o viac ako polovicu.
6) Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví poisťovateľ zásady upravujúce rozsah a podmienky plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepriamej súvislosti s bojovými
akciami alebo vojnovými udalosťami.

Článok 7 – Plnenie poisťovateľa
1) Z poistenia pre prípad denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby je poisťovateľ povinný v prípade poistnej udalosti vyplácať poistenému poistné plnenie vo forme
dojednanej denného odškodného za práceneschopnosť, ak tomu
nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré
obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie.
2) Denné odškodné za práceneschopnosť vypláca poisťovateľ za dni
práceneschopnosti po uplynutí čakacej doby, ktorá je dojednaná v
poistnej zmluve, počas trvania nepretržitej práceneschopnosti, najdlhšie však do uplynutia 365 dní od vzniku práceneschopnosti, ak
v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. Nárok na poistné plnenie
je najdlhšie do výročného dňa začiatku poistenia, v ktorom poistený
dovŕši vek 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
3) Nárok na denné odškodné za práceneschopnosť vznikne vtedy, ak
práceneschopnosť trvá nasledujúci deň po skončení čakacej doby.
4) Poistná suma (denné odškodné) musí byť stanovená v poistnej zmluve tak, aby zodpovedala predpokladanému zníženiu alebo strate príjmu poisteného pri pracovnej neschopnosti z výkonu povolania, ktoré
je špecifikované v poistnej zmluve.
5) Výška poistnej sumy sa určí podľa dokumentu Obmedzenia na pripoisteniach. Poisťovateľ je oprávnený meniť aj v priebehu poistenia
pravidlá pre stanovenie výšky poistnej sumy, a to v závislosti na
aktuálnom dosahovanom príjme zo zárobkovej činnosti poistených
osôb, vyplatených nemocenských a sociálnych dávok a stanoviť tak
nové maximálne výšky poistnej sumy.
6) Stanovenie výšky poistnej sumy závisí od dosahovaného príjmu poisteného. Pri stanovení poistnej sumy sa vychádza z dosiahnutého príjmu poisteného za posledné zdaňovacie obdobie pred vznikom alebo
zmenou poistenia. Poisťovateľ je oprávnený pri uzatváraní poistnej
zmluvy alebo zmeny poistenia, ako aj pri šetrení poistných udalostí
preskúmať výšku príjmu poisteného.
7) Pri poistnej udalosti plní poisťovateľ denné odškodné do výšky dojednanej poistnej sumy, najviac však vo výške, ktorá spolu s plnením za
poistenie práceneschopnosti od iných poisťovateľov neprekročí maximálnu výšku poistnej sumy určenú podľa dokumentu Obmedzenia
na pripoisteniach, stanovenú na základe čistého príjmu poisteného
dosahovaného za posledné zdaňovacie obdobie pred vznikom poistnej udalosti.
8) Poistné plnenie je splatné do 15 dní od skončenia vyšetrovania pois-

Článok 9 – Povinnosti poisteného
1) Poistený je povinný:
a) pravdivo a úplne zodpovedať na otázky poisťovateľa týkajúce sa
predmetného poistenia, ako aj na dôležité otázky v súvislosti so
vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poistného plnenia,
b) bezodkladne po skončení práceneschopnosti oznámiť poisťovateľovi ukončenie práceneschopnosti na príslušnom tlačive poisťovateľa s doložením fotokópie dokladu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti s vyznačením jej konca,
c) dodržiavať liečebný režim a starať sa o znovunadobudnutie práceschopnosti,
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2)
3)

4)

5)

Článok 11 – Úprava poistného
Poisťovňa je oprávnená pristúpiť k zmene výšky poistného dojednaného v poistnej zmluve podľa stanovených poistno-matematických zásad,
pokiaľ jeho výška nezabezpečuje trvalú splniteľnosť záväzkov poisťovne, vrátane tvorby dostatočných technických rezerv podľa osobitného
predpisu1. Zmena poistného sa vykoná k najbližšiemu výročiu poistnej
zmluvy. Ak poisťovňa využije svoje právo zvýšiť poistné, môže poistník
požadovať pokračovanie trvania poistnej zmluvy s pôvodnou výškou poistného za podmienky primeraného zníženia poistnej sumy.

d) na požiadanie poisťovateľa podrobiť sa vyšetreniu u lekára určeného poisťovateľom,
e) poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovateľa
všetky informácie potrebné na zistenie poistnej udalosti a určenie
rozsahu poistného plnenia a spolupracovať na ich získaní.
Náklady na vyhotovenie potvrdení o vzniku, trvaní a ukončení práceneschopnosti znáša poistený. Náklady na lekárske vyšetrenie požadované poisťovateľom znáša poisťovateľ.
V prípade lekárskej prehliadky pre stanovenie rozsahu trvalých následkov mimo bydliska klienta, je možné preplatenie cestovných
nákladov po požiadaní poisteným, maximálne však do výšky cestovného lístka autobusu alebo vlaku druhej triedy. V prípade, ak je
poistená osoba maloletá, náklady budú preplatené aj sprevádzajúcej
osobe; vzniknuté náklady poisťovateľ vyplatí zákonnému zástupcovi
maloletej osoby.
Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisťovateľa, nakoľko nebol spokojný s ohodnotením za trvalé následky
úrazu, je povinný znášať náklady na toto vyšetrenie. Kontrolná lekárska prehliadka bude uskutočnená až po uhradení týchto nákladov
(v zmysle platného cenníka úhrad za lekárske služby )poisteným.
Lekár, ktorý je zároveň aj poisteným si nemôže sám vypísať a ani potvrdiť tlačivo pre poisťovňu. Takýto postup nie je prípustný ani v prípade jeho rodinných príslušníkov. Poistený, ak je lekár je povinný
absolvovať liečbu úrazu u iného lekára, ktorý zároveň vyplní tlačivo
pre poisťovateľa.

Článok 12 – Územná platnosť
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Európy. Na
uznanie pracovnej neschopnosti sa aplikuje postup ustanovený príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 13 – Dynamizácia
V poistnej zmluve môže byť dojednaná dynamizácia poistenia. Ak je dynamizácia poistenia dojednaná, potom je poisťovateľ oprávnený v závislosti od vývoja miery inflácie zvýšiť výšku poistných súm, dôchodkov
a poistného, a to podľa zásad uvedených v poistnej zmluve a ustanovení
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
Článok 14 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.
Článok 15 – Doručovanie písomností
1) Písomnosti sa poistenému, poistníkovi, poškodenému i oprávneným
osobám doručujú na poslednú známu adresu bydliska (sídla).
2) Ak je doručovaná výzva na zaplatenie poistného podľa Občianskeho
zákonníka alebo výpoveď poisťovne do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia a iné písomnosti, považujú sa za doručené, ak ich
adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, ktorým ich pošta označila
za nedoručené uplynutím odbernej lehoty a následne ich vrátila odosielajúcej strane.

Článok 10 – Oprávnená osoba na plnenie poisťovateľa
1) Oprávnené osoby pre výplatu plnenia poisťovne sú:
a) poistený pre všetky plnenia okrem plnenia v prípade smrti úrazom, a ak už nežije, jeho dedičia, v prípade, ak je poistený v čase
výplaty plnenia maloletý, k rukám zákonného zástupcu,
b) osoba, resp. osoby určené poistníkom v poistnej zmluve menom
a dátumom narodenia (rodným číslom), prípadne vzťahom k poistenému, pre všetky plnenia v prípade úrazovej smrti poisteného.
2) Ak poistník neurčil oprávnené osoby alebo ak nenadobudnú tieto
osoby právo na plnenie, oprávnenými osobami v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka sú:
a) manžel (manželka) poisteného,
b) ak ho (jej) niet, deti poisteného,
c) ak ich niet, rodičia poisteného,
d) ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z
tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané
výživou na poisteného,
e) ak ich niet, dedičia poisteného.
3) Poistník má právo zmeniť určenie oprávnenej osoby až do vzniku
poistnej udalosti. Zmena musí byť urobená písomnou formou a nadobúda účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, že poistník
nie je súčasne i poisteným, k zmene oprávnenej osoby je potrebný
písomný súhlas poisteného.
4) Maloletej osobe vyplatí poisťovateľ poistné plnenie na účet v peňažnom ústave založený zákonným zástupcom maloletého (ďalej len
„účet“). Zákonný zástupca maloletého je povinný vyplatené poistné
plnenie odovzdať poistenému bezodkladne po dosiahnutí jeho plnoletosti. Vyplatením poistného plnenia poisťovateľom na účet prechádza zodpovednosť za odovzdanie poistného plnenia poistenému
(oprávnenej osobe) na zákonného zástupcu. V zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie na účet prechádza zodpovednosť za škodu
na zákonného zástupcu maloletého.
5) Ak je oprávnená osoba na výplatu plnenia po úmrtí poisteného v čase
výplaty poistného plnenia maloletá, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie na účet v peňažnom ústave založený zákonným zástupcom maloletého. Zákonný zástupca maloletého je povinný vyplatené poistné
plnenie odovzdať oprávnenej osobe bezodkladne po dosiahnutí jej
plnoletosti.

Článok 16 – Záverečné ustanovenia
1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poistníkom,
poisteným, alebo poisťovateľom, budú vyplatené v mene platnej na
území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté
inak.
2) Prípadnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby je povinná prijať každá organizačná jednotka poisťovateľa. Písomný výsledok
prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovateľ sťažovateľovi v zákonom
stanovených lehotách.
3) Pre poistenie platí právo Slovenskej republiky.
4) Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotknutých osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v rozsahu podľa zákona
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení v spojení so súhlasom podľa nasledujúcej vety. Neoddeliteľnou
súčasťou uzatvorenej poistnej zmluvy je písomne daný a vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých
osôb dotknutých uzatvorenou poistnou zmluvou.
5) Tieto poistné podmienky pre pripoistenia k životným poisteniam
nadobúdajú platnosť od 25.05.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.

1 § 69 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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