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OPP 2700-1

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE POLOVIČNÉ
A ÚPLNÉ OSIROTENIE
Pre pripoistenie osirotenie 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 2700-1“) a dojednania v poistnej
zmluve.

7) Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, je poisťovateľ povinný plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovateľ plní podľa
pôvodného dojednania.
8) Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia začína v deň uzavretia
poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého, resp. zvýšeného poistného poistníkom.

Článok 1 – Základné pojmy
Sirota: nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa.
Osirotenie: stav, kedy sa nezaopatrené dieťa stane sirotou.
Polovičné osirotenie: v zmysle týchto OPP 2700-1 sa polovičným osirotením
rozumie
a) v prípade, ak je v návrhu poistnej zmluvy uvedený iba jeden rodič/
osvojiteľ poisteného - úmrtie uvedeného rodiča/osvojiteľa,
b) v prípade, ak sú v návrhu poistnej zmluvy uvedení obaja rodičia/
osvojitelia poisteného - úmrtie prv zomretého z uvedených rodičov/
osvojiteľov.
Úplné osirotenie: v zmysle týchto OPP 2700-1 sa úplným osirotením rozumie
úmrtie oboch rodičov/osvojiteľov poisteného počas trvania poistenia.
Rodič dieťaťa: biologický rodič ako aj osvojiteľ, osoba, ktorej bolo toto dieťa
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej poistnou udalosťou
vznikne právo na poistné plnenie v prípade, že je dohodnuté, že poistnou
udalosťou je smrť poisteného.

Článok 4 − Poistné, platenie poistného
1) Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné
poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovateľom podľa
kalkulačných 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 5 − Dôsledky neplatenia poistenia
1) Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
2) Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.
Článok 6 – Plnenie poisťovateľa
1) V závislosti od dojednaného druhu pripoistenia je poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie za:
a) polovičné osirotenie,
b) úplné osirotenie.
2) Poisťovateľ plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania
poistenia na území Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve dohodnuté inak.
3) Z poistenia je poisťovateľ povinný pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť jednorazové plnenie. Pre určenie výšky poistného plnenia je
rozhodujúce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že tomu
nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré
obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie.
4) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, z pripoistení
polovičné osirotenie a úplné osirotenie poisťovateľ nie je povinný
poskytnúť plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej
ochrannej lehoty pre pripoistenia. Všeobecná ochranná lehota pre
pripoistenia začína v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej
hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného
poistníkom. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia sa nevzťahuje na pripoistenia dojednané v skupinovom životnom poistení.

Článok 2 − Druhy pripoistení
1) Poisťovateľ v rámci pripoistení k životným poisteniam dojednáva
podľa týchto OPP 2700-1:
a) pripoistenie polovičné osirotenie,
b) pripoistenie úplné osirotenie.
Článok 3 – 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.
Pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného
poistenia je začiatok pripoistenia zhodný s dňom jeho dojednania
k životnému poisteniu. Pripoistenie je účinné od nultej hodiny dňa
nasledujúceho po dni jeho dojednania.
3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný
s dátumom konca 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) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovateľom,
d) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
e) úmrtím poisteného (rodiča) pri polovičnom osirotení a úmrtím
oboch poistených (rodičov) pri úplnom osirotení,
f) redukciou životného poistenia,
g) dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom.
5) Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu. Poisťovateľ vydá poistníkovi písomné potvrdenie jeho požiadavky na zmenu pripoistenia.
6) Ak sa účastníci dohodnú na zmene už dojednaného pripoistenia, je
poisťovateľ povinný plniť zo zmeneného poistenia až z poistných
udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.

Článok 7 − Plnenie z pripoistenia polovičné osirotenie
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak nastalo
v dobe poistenia polovičné osirotenie poisteného dieťaťa, poisťovateľ
vyplatí poistenému, resp. zástupcovi poisteného dieťaťa ustanoveného súdom, dojednanú poistnú sumu pre toto riziko.
2) Ak boli v poistnej zmluve uvedení obaja rodičia poisteného, poistné
plnenie za toto pripoistenie sa vyplatí pri úmrtí prv zomrelého rodiča
uvedeného v poistnej zmluve.
3) Ak bol v poistnej zmluve uvedený len jeden rodič poisteného, poistné
plnenie za toto pripoistenie sa vyplatí len pri úmrtí uvedeného rodiča
v poistnej zmluve.
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Článok 8 − Plnenie z pripoistenia úplné osirotenie
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak nastalo
v dobe poistenia úplné osirotenie poisteného dieťaťa, poisťovateľ vyplatí poistenému, resp. zástupcovi poisteného dieťaťa ustanoveného
súdom, dojednanú poistnú sumu pre toto riziko len v prípade, že obidvaja rodičia zomreli v dobe poistenia. Ak bolo skôr vyplatené poistné plnenie za polovičné osirotenie, poisťovňa vyplatí poistné plnenie
len vo výške rozdielu obidvoch dojednaných poistných súm.
2) Pripoistenie úplné osirotenie je možné dojednať len, ak boli v poistnej
zmluve uvedení obaja rodičia poisteného.
3) Ak jeden z rodičov poisteného dieťaťa zomrel v dobe pred začiatkom
poistenia, pri úmrtí druhého rodiča v dobe poistenia poisťovňa vyplatí
poistné plnenie ako pri polovičnom osirotení.

e) v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,
f) chirurgickým zákrokom z estetických dôvodov (kozmetická
a plastická chirurgia),
g) dlhodobým pôsobením jadrového žiarenia, následkom jadrovej
reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,
h) 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,
i) pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými,
vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning),
j) v dôsledku telesného poranenia alebo choroby existujúcich pred
uzavretím poistnej zmluvy.

Článok 9 − 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, riziková skupina a pod.), je poisťovateľ oprávnený plnenie primerane znížiť. Ak sa poisťovateľ pri poistnej udalosti dozvie,
že poistený je nesprávne zaradený do nižšej rizikovej skupiny, zníži
poistné plnenie pomerom poistného, ktorý poistník platil, a poistného, ktoré zodpovedá vyššej rizikovej skupine. Následne bude aplikované pomerné plnenie na všetky poistné udalosti až do doby, kým
nenastane zmena zaradenia do správnej rizikovej skupiny. Žiadosť
o zmenu zaradenia do právnej rizikovej skupiny je potrebné zaslať
písomne.
2) Poisťovateľ podľa okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však
o jednu polovicu, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s konaním
poisteného, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom,
resp. v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na
zdraví, resp. smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti.
3) Ak bolo konanie podľa odseku 2 úmyselné a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, poisťovateľ zníži svoje plnenie o viac ako polovicu.
4) Ak dôjde k poistnej udalosti po úraze alebo pri chorobe a rodič/
osvojiteľ nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovateľ právo primerane znížiť plnenie, najviac však o jednu polovicu, pokiaľ toto konanie
malo vplyv na výšku poistného plnenia.
5) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie poisťovateľa, toto právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému smrť
úmyselným trestným činom, pre ktorý bola uznaná súdom za vinnú.
V čase, keď sa proti osobe, ktorej má vzniknúť právo na plnenie,
vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie je
poisťovateľ povinný plniť.
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.
7) 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 rodiča poisteného na:
aa) vojnových udalostiach (pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského konfliktu), vzburách, povstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách (iba dobrovoľná účasť) a na teroristickej akcii,
ab) potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej
povinnosti na území Slovenskej republiky,
b) pri samovražde, pokuse o ňu alebo pri úmyselnom sebapoškodení,
c) zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekárskeho
doporučenia,
d) užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog alebo omamných či toxických látok,

Článok 10 – Práva a povinnosti poisťovateľa,
poisteného, poistníka
Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím poistenia, zvýšením poistného krytia a poistnými udalosťami overovať zdravotný stav
rodičov poisteného dieťaťa uvedených v poistnej zmluve, 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 podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, 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.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.
Po oznámení poistnej udalosti je poisťovateľ povinný vykonať vyšetrovanie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť,
bez zbytočného odkladu a vyplatiť plnenie, ak vznikol nárok, v lehote
stanovenej Občianskym zákonníkom.
Rodičia poisteného dieťaťa uvedení v poistnej zmluve, resp. poistník, sú povinní pravdivo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa
vzniku poistenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky
v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na zistenie rozsahu poistného plnenia.
Poistník je povinný počas trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky
zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena
a pod.).
Ak dôjde počas trvania poistenia u poisteného k zvýšeniu rizika (pri
zmene povolania, mimopracovnej činnosti) alebo k zmene pracovnej alebo mimopracovnej činnosti, ktoré sú predmetom poistenia, je
povinnosťou poistníka, resp. poisteného, túto skutočnosť poisťovni
ihneď oznámiť, pokiaľ má zmena vplyv na zaradenie poisteného do
rizikovej skupiny.
Povinnosťou rodičov poisteného dieťaťa je bez zbytočného odkladu
vyhľadať po úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa
podľa pokynov lekára.
Rodič poisteného alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný poisťovateľovi písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a na
žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady potrebné na stanovenie
rozsahu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovateľ nevyplatí poistnú sumu až do splnenia uvedených povinností.
Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie z tohto pripoistenia, je povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti.

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Článok 11 − Oprávnená osoba na plnenie poisťovateľa
V prípade, ak je poistený v čase výplaty plnenia maloletý, vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie k rukám zástupcu ustanoveného maloletému
dieťaťu súdom, ktorý by s ním mal nakladať v prospech maloletého
v zmysle platných ustanovení zákona o rodine. Zákonný zástupca maloletého je povinný vyplatené poistné plnenie odovzdať poistenému bezodkladne po dosiahnutí jeho plnoletosti. Vyplatením poistného plnenia
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poisťovateľom prechádza zodpovednosť za odovzdanie poistného plnenia poistenému (oprávnenej osobe) na zákonného zástupcu. V zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka splnením povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie prechádza zodpovednosť za škodu na
zástupcu maloletého dieťaťa.

2)

Článok 12 − Dynamizácia
V poistnej zmluve nemôže byť dojednaná dynamizácia poistenia.

3)
4)

Článok 13 − Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.
Článok 14 − 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.

5)

Článok 15 − Záverečné ustanovenia
1) Všetky platby realizované v súvislosti s poistením či už poistníkom,
poisteným, alebo poisťovateľom, budú vyplatené v mene platnej na
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území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté
inak.
Prípadnú písomnú sťažnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby
je povinná prijať každá organizačná jednotka poisťovateľa. Písomný
výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovateľ sťažovateľovi
v zákonom stanovených lehotách.
Pre pripoistenie platí právo Slovenskej republiky.
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 zákonov 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.
Tieto poistné podmienky pre pripoistenia k životným poisteniam
nadobúdajú platnosť od 25.05.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.

