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OPP 3600-1

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ PRIPOISTENIE
Odkupná hodnota (odbavné): suma, vyplatená z hodnoty účtu poistníka pri
jej odkúpení pred uplynutím doby platnosti zmluvy. Predstavuje hodnotu
účtu poistníka, zníženú o príslušný poplatok za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy.
Pripoistenie: voliteľné poistné krytie dojednávané k životnému poisteniu.
Čakacia doba: v poistnej zmluve dohodnutá súvislá doba, ktorá musí uplynúť od vzniku náhodnej udalosti, aby vznikol nárok na poistné plnenie za
nasledujúce obdobie po jej uplynutí.
Všeobecná ochranná lehota: časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, nevznikne
nárok na poistné plnenie.

Pre investičné životné pripoistenie dojednávané spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Osobitné
poistné podmienky (ďalej len „OPP 3600-1“) a podmienky dojednané
v poistnej zmluve.
Článok 1 – Základné pojmy
Aktuálny vek: vek poisteného v daný deň, určený súčtom vstupného veku
a počtom uplynutých celých poistných rokov.
Výročný deň začiatku poistenia: deň začiatku poistenia v jednotlivých kalendárnych rokoch.
Poistný rok: obdobie dvanástich mesiacov začínajúce vždy vo výročný deň
poistenia a končiace vždy v deň, ktorý ako posledný predchádza výročný
deň poistenia.
Mesačný predel poistenia: prvý deň v jednotlivých kalendárnych mesiacoch.
Fond (investičný): súhrn finančných prostriedkov, rozdelený na podiely
(podielové jednotky fondu), ktorý je podľa príslušných právnych predpisov spravovaný štátnym orgánom, autorizovanou správcovskou spoločnosťou alebo poisťovateľom. Investičné prostriedky môžu pozostávať
aj z investičných titulov, ktoré tvoria klasické rezervy poisťovateľa, sú
upravené zákonom o poisťovníctve a kontrolované dozorným orgánom.
Podielová jednotka: základná jednotka, ktorá predstavuje časť hodnoty majetku fondu. Rozlišuje sa počiatočná a akumulačná podielová jednotka.
Počiatočná podielová jednotka: podielová jednotka, nakúpená z bežného poistného, splatného v prvých dvoch rokoch poistenia, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
Akumulačná podielová jednotka: v poistení s bežne plateným poistným podielová
jednotka nakúpená z bežného poistného, ktoré je splatné po uplynutí doby
platenia určenej na nákup počiatočných podielových jednotiek. V jednorazovo zaplatenom poistení sa nakupujú len akumulačné podielové jednotky.
Aktuálna hodnota podielovej jednotky: hodnota podielovej jednotky v daný deň,
vyjadrená podielom hodnoty fondu na podielovú jednotku. Určuje cenu
jednotky. Aktuálnu hodnotu podielovej jednotky určuje poisťovateľ. Nákupná cena podielovej jednotky: cena, za ktorú poistník nakupuje podielové jednotky. Nákupnú cenu podielovej jednotky určuje poisťovateľ.
Predajná cena podielovej jednotky: cena, za ktorú poistník predáva podielové
jednotky. Predajnú cenu podielovej jednotky určuje poisťovateľ.
Vyhodnocovací deň: deň, ku ktorému poisťovateľ stanovuje nákupnú a predajnú cenu podielových jednotiek jednotlivých fondov.
Alokačný pomer: poistníkom stanovený pomer rozdeľovania poistného do
jednotlivých fondov.
Prevod: pri bežne platenom poistnom prevod nasledujúcich platieb do
iných, než doterajších fondov.
Presun: presun podielových jednotiek na účte poistníka z jedného fondu
do druhého.
Účet poistníka: je účet vedený poisťovateľom o stave podielových jednotiek
jednotlivých fondov pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.
Hodnota účtu poistníka (hodnota poistenia): v rámci poistnej zmluvy hodnota
rovnajúca sa celkovému počtu podielových jednotiek jednotlivých fondov, vynásobených aktuálnou hodnotou podielových jednotiek pre daný
fond.
Poplatky z investičného životného pripoistenia: zrážky realizované na ťarchu
účtu poistníka za krytie poisteného rizika, administratívne náklady, správu fondov, presun a iné stanovené náklady, súvisiace s investičným životným poistením. Tieto poplatky sa z účtu poistníka odpočítavajú ku
dňu začiatku poistenia a potom vždy k mesačnému predelu poistenia,
bez ohľadu na interval platenia. Odpočítavanie poplatkov má za následok
zníženie počtu podielových jednotiek z účtu poistníka.

Článok 2 – Vznik a zánik pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia,
resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti
tejto zmeny v poistnej zmluve.
3) Koniec pripoistenia je zhodný s dátumom konca platenia poistného
životného poistenia.
4) Pripoistenie zaniká:
a) dátumom poistnej udalosti podľa čl. 9 ods. 1 týchto OPP,
b) zánikom životného poistenia,
c) výpoveďou pripoistenia poistníkom alebo poisťovateľom v lehotách stanovených Občianskym zákonníkom,
d) úmrtím poisteného,
e) dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom,
f) odkupením pripoistenia.
Článok 3 – Poistné, platenie poistného
1) Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné
poistenie a za rovnaké poistné obdobie.
2) Zvolená výška poistného je uvedená v poistnej zmluve.
3) V priebehu platenia bežného poistného za pripoistenie je možné písomne požiadať o mimoriadny vklad poistného prostredníctvom špeciálneho tlačiva, ktorého minimálna výška je určená v sadzobníku poplatkov
uverejnenom na internetovej stránke www.kpas.sk v sekcii Život.
Článok 4 – Fondy, oceňovanie fondov
1) Fondy predstavujú rôzne druhy investícií, ktoré sa od seba odlišujú
predpokladanými výnosmi a rizikom. Výsledok investície môže pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať hodnotu podielových jednotiek
poistníka. Z charakteru fondov vyplýva, že hodnota podielových jednotiek nie je poisťovateľom garantovaná.
2) Riziko spojené s investovaním znáša výhradne poistník.
3) Prostredníctvom podielových jednotiek sa určuje podiel poistníka na
hodnote fondu, nezabezpečuje však poistníkovi žiadne dodatočné
práva z aktív fondu.
4) Poisťovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o ukončení investovania
a spravovania investícií v investičnom fonde. V takomto prípade poisťovateľ oznámi poistníkovi podmienky presunu podielových jednotiek z tohto fondu do iného fondu. Ak poistník do 30 dní od doručenia
príslušného oznámenia nevyužije poisťovateľom ponúkanú možnosť
presunu, podielové jednotky budú vložené do poisťovateľom stanoveného fondu. Náklady s týmto spojené hradí poisťovateľ. Aktuálna
celková hodnota podielových jednotiek, vedená na účte poistníka,
nemôže byť presunom ku dňu presunu zmenená.
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5) Poisťovateľ je povinný najmenej raz za 14 dní stanoviť nákupnú
a predajnú cenu podielových jednotiek jednotlivých fondov.
6) Hodnota fondu k dátumu oceňovania je určená hodnotou všetkých
investícií fondu so zohľadnením prípadných záväzkov k dátumu oceňovania. Výnosy z investícií, dosiahnuté v danom fonde, sú znovuinvestované do fondu.
7) V prípade mimoriadneho vkladu je možnosť investovať do iných fondov ako tých, ktoré si poistník zvolil pri dojednaní pripoistenia. Tieto
fondy spolu s alokáciou mimoriadneho vkladu je potrebné uviesť na
špeciálnom tlačive.

6)

7)

Článok 5 – Umiestnenie poistného
1) Poistník stanoví pri uzatváraní zmluvy alokačný pomer pre rozdelenie
poistného určeného na investičné životné poistenie do jednotlivých
fondov. V tom prípade použije poisťovateľ poistné na nákup podielových jednotiek jednotlivých fondov v súlade so stanoveným alokačným pomerom, ktoré následne pripíše na účet poistníka.
2) Poisťovateľ pripíše podielové jednotky na účet poistníka v druhý vyhodnocovací deň, nasledujúci po dni, v ktorom sú splnené všetky
nasledujúce podmienky súčasne:
– poistné sa stalo splatným
– poistné je zaplatené, za cenu platnú k tomuto dátumu. Ak je deň
splnenia podmienok súčasne vyhodnocovacím dňom, tento sa
považuje za prvý vyhodnocovací deň v poradí.
3) Pri pripoistení s bežne plateným poistným sa poistné použije na nákup akumulačných podielových jednotiek. Poistné, splatné v ďalších
rokoch, sa použije na nákup akumulačných podielových jednotiek.
4) Poistné sa na účet poistníka pripíše len v prípade, ak boli použité
správne identifikátory platby (názov a kód banky, konštantný a variabilný symbol). Nesprávne označené platby sú až do zistenia potrebných údajov uložené na účte poisťovateľa bez nároku na úročenie.
5) Poisťovateľ pripíše podielové jednotky na účet poistníka v druhý vyhodnocovací deň, nasledujúci po dni kedy bolo zaplatené mimoriadne poistné. Rozdeľuje sa do jednotlivých fondov podľa stanoveného
alokačného pomeru.

8)
9)

istenia je uvedená v Sadzobníku poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu na
internetovej stránke www.kpas.sk v sekcii Život a na všetkých organizačných zložkách poisťovateľa, ako aj všetky preukázateľné náklady.
Poplatok určený na krytie rizika pre prípad smrti v investičnom životnom
poistení sa stanoví podľa poistno-technických zásad výpočtu poistného
so zreteľom na aktuálny vek, zdravotný stav, povolanie a mimopracovné
aktivity poisteného, dojednanú dobu poistenia, charakter plnenia, výšku
poistného a iné podstatné skutočnosti súvisiace s prijímaním rizika.
Poplatky budú realizované znížením počtu podielových jednotiek
na účte poistníka za cenu platnú v deň splatnosti týchto poplatkov.
V prípade, že je účet poistníka tvorený z viacerých fondov, zníženie
bude realizované úmerne v každom z fondov podľa hodnoty podielových jednotiek, umiestnených v týchto fondoch, ak v poistnej zmluve
nebolo dohodnuté inak.
V prípade neplatenia bežného poistného, dohodnutého v poistnej
zmluve, bude poisťovateľ z účtu poistníka naďalej uplatňovať poplatky na pokrytie nákladov v zmysle ods. 5. a 6.
Poisťovateľ je oprávnený výšku poplatkov meniť a zverejniť v aktuálnom sadzobníku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk
v sekcii Život. Zverejnením zmeny výšky poplatkov je zmena platná
aj pre už dojednané pripoistenia.

Článok 8 – 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.
Článok 9 – Plnenie poisťovateľa, poistná udalosť
1) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná
udalosť konkretizovaná v poistnej zmluve. Poistnou udalosťou v tomto pripoistení je:
a) smrť poisteného, ku ktorej dôjde počas trvania pripoistenia,
b) dožitie poisteného v deň dojednaný v poistnej zmluve, ak je pripoistenie dojednané na dobu určitú.
2) Poisťovateľ musí byť písomne upovedomený o každej poistnej udalosti, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia poistnej zmluvy. Oznámenia
adresované poisťovateľovi sa považujú za doručené až v okamihu,
keď ich poisťovateľ obdrží. Sprostredkovatelia poistenia môžu oznámenia o vzniku poistnej udalosti prevziať, ale tieto sa považujú za
doručené až potom, čo ich obdrží poisťovateľ.
3) Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú udalosť. Ak
k rovnakému dátumu vzniklo viacero poistných udalostí, poisťovateľ
vyplatí poistné plnenie iba za jednu z nich. Investičné životné pripoistenie zaniká výplatou poistného plnenia.
4) Plnenie z pripoistenia poskytne poisťovateľ poistenému, v prípade
jeho smrti oprávnenej osobe určenej v poistnej zmluve. Ak oprávnená osoba nebola v poistnej zmluve určená alebo ak táto osoba
nenadobudla právo na plnenie, výplata plnenia sa uskutoční podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
5) Oprávnená osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na
poistné plnenie poisťovateľa, toto právo nenadobudne, ak spôsobila
smrť poistenému úmyselným trestným činom, za ktorý bola súdom
právoplatne odsúdená.
6) Z uzavretého pripoistenia je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, a to v prípade smrti poisteného hodnotu účtu ku dňu vzniku poistnej
udalosti a v prípade dožitia poisteného vyplatí poisťovateľ poistenému
hodnotu účtu ku dňu zániku pripoistenia. Pre určenie 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.

Článok 6 – Účet poistníka
1) Na účte poistníka sa vedie evidencia podielových jednotiek jednotlivých fondov, ktorá slúži na stanovenie hodnoty účtu poistníka.
2) Hodnota účtu poistníka v rámci poistnej zmluvy sa určí ako suma
počtu podielových jednotiek jednotlivých fondov vynásobených ich
predajnou cenou.
3) Hodnota účtu poistníka sa mení podľa hodnoty podielových jednotiek fondov, ktoré sú na účte evidované.
4) Poisťovateľ oznamuje poistníkovi stav jeho účtu a zmeny na ňom
písomne raz ročne k výročnému dňu poistenia.
Článok 7 – Poplatky, úroky, náklady, záväzky
1) Poisťovateľ má právo zaúčtovať si poplatky z pripoistenia v zmysle
aktuálneho Sadzobníka poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.kpas.sk v sekcii Život a na všetkých organizačných zložkách poisťovateľa, ako aj všetky preukázateľné náklady.
2) Ak je poistník v omeškaní s platením poistného alebo poisťovateľ s výplatou poistného plnenia, má druhá zmluvná strana nárok na úrok z
omeškania vo výške stanovenej Občianskym zákonníkom a jeho vykonávacím predpisom, ktorým sa určuje výška úrokov z omeškania.
3) V prípade vzniku záväzku poistníka voči poisťovateľovi si poisťovateľ
vyhradzuje právo predmetný záväzok jednostranne započítať.
4) Náklady spojené s ustanoveniami uvedenými v čl. 7 znáša poistník
(poistený).
5) Poisťovateľ má právo na poplatky, ktoré predstavujú zrážky na krytie
rizika pre prípad smrti, na administratívne náklady a na poplatky za
správu fondov. Do poplatkov je zahrnutý aj prípadný poplatok za presun alebo iný stanovený poplatok súvisiaci s investičným životným
pripoistením. O tieto poplatky sa hodnota účtu poistníka mesačne
znižuje. Výška poplatkov za za správu investičného životného pripo-

1 § 69 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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7) Plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil šetrenie, potrebné na zistenie rozsahu povinností poisťovateľa plniť.
8) Výplata poistného plnenia sa uskutoční v súlade s platnými právnymi
predpismi.
9) Poistné plnenie je splatné v mene Euro, pokiaľ nie je zmluvne dojednané inak.
10) Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, pokiaľ nie je zmluvne
dojednané inak.
11) V prípade, ak je poistený v čase výplaty plnenia maloletý, vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie k rukám jeho zákonného zástupcu, ktorý
zodpovedá za nakladanie s ním 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 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 zákonného zástupcu maloletého.

- bojových alebo iných vojnových akciách, pokiaľ Slovenská republika nie je účastníkom vojenského konfliktu,
- vzbure, povstaní, nepokojoch alebo 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) následkom úrazu poisteného:
- pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné
povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úradnému predpisu,
bez vedomia či proti vôli držiteľa lietadla,
- pri účasti poisteného na súťažiach a závodoch so vzdušnými,
vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo pri prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning).
3) V prípade smrti poisteného pri poistnej udalosti podľa ods. 2 vyplatí
poisťovateľ odkupnú hodnotu.
4) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie poisťovne, 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.
5) Poisťovňa je oprávnená uplatniť si voči poistenému zmluvnú pokutu
vo výške 50 % poistného plnenia v prípade, ak poistený nenahlási
poistnú udalosť bezodkladne, najneskôr však do obdobia, kedy druh
a rozsah jeho poistnej udalosti je preveriteľný lekárskym vyšetrením
u lekára, ktorého mu určí poisťovňa.

Článok 10 – Obmedzenia poistného plnenia
1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede,
alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve
stanovené nesprávne technické parametre poistenia, resp. pripoistenia (poistné, doba poistenia, riziková skupina a pod.), je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie primerane znížiť.
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. s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo
smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti.
3) Ak bolo konanie podľa odseku 2 úmyselné a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, poisťovateľ zníži svoje plnenie o viac ako polovicu.
4) Ak došlo k poistnej udalosti, keď bol poistený pod vplyvom návykovej látky, poisťovateľ má právo znížiť svoje plnenie, najviac však
o jednu polovicu. Ak došlo k smrti poisteného následkom úrazu, zníži
poisťovateľ svoje plnenie iba vtedy, ak k úrazu došlo v súvislosti
s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú v prípadoch, na ktoré sa už
aplikovali ustanovenia ods. 2 a 3.
5) Ak nastane smrť následkom samovraždy poisteného do dvoch rokov
od začiatku pripoistenia alebo účinnosti zvýšenia poistného krytia na
žiadosť poistníka, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. V takomto
prípade vráti zaplatené poistné. V rizikovom poistení a poistení úveru
alebo pôžičky pre prípad smrti dlžníka, ak smrť nastane následkom
samovraždy, poisťovateľ neposkytne plnenie ani odkupnú hodnotu,
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
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 úmrtie poisteného spôsobí úmyselné konanie oprávnenej osoby,
za ktoré bude oprávnená osoba súdne stíhaná, poistiteľ nevyplatí
oprávnenej osobe poistné plnenie. Poistné plnenie poisťovateľ vyplatí podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Článok 12 – Prechod poistenia do stavu
bez platenia poistného
1) Pripoistenie s bežne plateným poistným môže prejsť do stavu bez
platenia poistného len v prípade, ak je na životnom poistení vykonaná redukcia poistnej sumy a zároveň pripoistenie trvá viac ako
jeden rok. Ak nastane redukcia poistnej sumy a zároveň doba trvania
pripoistenia bude kratšia ako jeden rok, pripoistenie zaniká.
2) Prechod pripoistenia do stavu bez platenia poistného sa uskutoční
na písomnú žiadosť poistníka alebo z dôvodov neplatenia bežného
poistného. V prípade žiadosti poistníka sa za dátum účinnosti prechodu pripoistenia do stavu bez platenia poistného pokladá dátum
uvedený v žiadosti. Ak je však dátum uvedený v žiadosti starší alebo
rovnaký ako dátum doručenia tejto žiadosti poisťovateľovi alebo nie
je uvedený žiadny dátum, potom dátum účinnosti prechodu pripoistenia do stavu bez platenia poistného je nasledujúci deň po doručení
žiadosti poisťovateľovi. Ak pripoistenie prechádza do stavu bez platenia poistného z dôvodu uplynutia zákonných lehôt pre zaplatenie
poistného, za dátum prechodu do stavu bez platenia poistného sa
pokladá nasledovný deň po dni, kedy zákonná lehota vypršala.
3) Z pripoistenia v stave bez platenia poistného sa naďalej zrážajú poplatky
z účtu poistníka. Ak však hodnota účtu poistníka nepostačuje na úhradu
poplatkov alebo sa zníži na nulu, pripoistenie zaniká bez náhrady.
Článok 13 – Zánik pripoistenia
s výplatou odkupnej hodnoty
1) Poistník má právo na zánik pripoistenia s výplatou odkupnej hodnoty, ak od začiatku pripoistenia uplynula doba minimálne 2 roky
a poistník zaplatil za túto dobu splatné poistné.
2) Pripoistenie zanikne s výplatou odkupnej hodnoty na základe písomnej žiadosti poistníka s dátumom účinnosti uvedeným v žiadosti. Ak
je však dátum uvedený v žiadosti starší alebo rovnaký ako dátum
doručenia tejto žiadosti poisťovateľovi alebo nie je uvedený žiadny
dátum, potom dátum účinnosti zániku pripoistenia s výplatou odkupnej hodnoty je nasledujúci deň po doručení žiadosti poisťovateľovi.
3) Pri zániku pripoistenia s výplatou odkupnej hodnoty v bežne platenom pripoistení sa vyplatí aktuálna odkupná hodnota pripoistenia ku
dňu zániku pripoistenia, ktorej výška závisí od doby zostávajúcej do
konca platenia poistného. Aktuálna odkupná hodnota pripoistenia je
zložená z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek.

Článok 11 – Výluky plnenia poisťovateľa
1) Poisťovateľ nie je povinný plniť za poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku poistenia
do vydania poistky, ktorým poisťovateľ ukončil oceňovanie rizík,
vyplývajúcich zo zdravotného stavu, povolania a mimopracovnej
činnosti poisteného, najdlhšie však do dvoch mesiacov od uzavretia
pripoistenia.
2) Poisťovateľ nie je povinný plniť za poistnú udalosť, ku ktorej došlo:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na:
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4) Výplata odkupnej hodnoty sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu.
5) Poistník má právo požiadať o čiastočnú odkupnú hodnotu pripoistenia, ak od začiatku pripoistenia uplynula doba minimálne 2 roky
a poistník zaplatil za túto dobu splatné poistné. V prípade čiastočného odkupu je minimálny zostatok na účte stanovený sadzobníkom
poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.kpas.
sk v sekcii Život.
6) Poistník má právo požiadať o odkupenie, resp. čiastočné odkupenie v 11. a 15. roku poisteného za zvýhodnených podmienok, ktoré
sú bližšie určené v sadzobníku poplatkov uvedenom na internetovej
stránke www.kpas.sk v sekcii Život.
7) Poistník môže po dovŕšení 18. roku života poisteného požiadať o odkupenie, resp. čiastočné odkupenie pripoistenia za zvýhodnených
podmienok v zmysle sadzobníka poplatkov uvedeného na internetovej stránke www.kpas.sk. v sekcii Život.

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Pre poistníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného
je aktuálna výška poplatku v čase odoslania upomienky na úhradu
dlžného poistného, výzvy na zaplatenie alebo predžalobnej výzvy.
Článok 15 – Doručovanie písomností
1) Poisťovateľ zasiela poistenému, poistníkovi, poškodenému i oprávneným osobám písomnosti na poslednú známu korešpondenčnú adresu poistníka alebo poisteného (ďalej len „adresát“).
2) Písomnosť sa považuje za doručenú:
a) dňom prevzatia písomnosti adresátom,
b) dňom odopretia písomnosti adresátom,
c) posledným dňom úložnej doby na pošte, v prípade neprevzatia
písomnosti adresátom, aj keď sa o jej uložení nedozvedel a
d) dňom vrátenia písomnosti poisťovateľovi s označením adresát
neznámy z dôvodu nesprávnej adresy, ktorú poistník nahlásil.
Článok 16 – Spôsob vybavovania sťažností
1) Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná
v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla
poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa.
2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na
aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť
sťažovateľom podpísaná.
3) Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri
vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4) Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť
neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované
náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť
a sťažnosť bude odložená.
5) Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa
o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej
vety predĺžiť, najviac o 30 dní, o čom bude sťažovateľ bezodkladne
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ
informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
6) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho
istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
7) Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť
vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti
zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť
prešetrí a vybaví.
8) V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má
sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo
na príslušný súd.

Článok 14 – Práva a povinnosti poisťovateľa,
poisteného a poistníka
Poisťovateľ je oprávnený v súvislosti s uzavretím pripoistenia, 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 poisťovni informácie o jeho zdravotnom
stave. Poisťovateľ je rovnako oprávnený skúmať aj iné skutočnosti,
podstatné pre uzavretie poistnej zmluvy.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.
Po oznámení poistnej udalosti je poisťovateľ povinný bez zbytočného
odkladu vykonať vyšetrenie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť a vyplatiť plnenie, ak vznikol nárok, a to v lehote
stanovenej Občianskym zákonníkom.
Poistený, resp. poistník, je povinný pravdivo zodpovedať na otázky
poisťovateľa týkajúce sa vzniku pripoistenia alebo zvýšenia poistného krytia, ako aj na otázky v súvislosti so vznikom poistnej udalosti
pre zistenie rozsahu poistného plnenia.
Poistník, resp. poistený, je povinný počas trvania pripoistenia oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (napr.
zmenu adresy, sídla, mena a pod.).
Ak dôjde počas trvania pripoistenia u poisteného k zvýšeniu rizika (pri zmene povolania, mimopracovnej činnosti), je povinnosťou
poistníka, resp. poisteného, túto skutočnosť poisťovateľovi ihneď
oznámiť, pokiaľ má zmena vplyv na zaradenie do rizikovej skupiny
v pripoistení.
Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný poisťovateľovi písomne oznámiť, že k poistnej udalosti došlo a na žiadosť
poisťovateľa predložiť všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie
rozsahu poistného plnenia. Poistený je povinný, na žiadosť poisťovateľa a jeho náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovateľ nevyplatí
poistné plnenie.
Poistený alebo ten komu vzniklo právo na plnenie je povinný bez
zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti, preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovateľa predložiť
všetky ďalšie doklady, potrebné pre stanovenie rozsahu poistného
plnenia.
Poisťovateľ má právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania
s úhradou splatného poistného poplatok za zaslanie upomienky na
úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného podľa § 801 ods.
2 Občianskeho zákonníka alebo predžalobnej výzvy, a to vo výške
zverejnenej na internetovej stránke www.kpas.sk v sekcii Život. Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky jednotlivých poplatkov.

Článok 17 – Záverečné ustanovenia
1) Všetky platby realizované v súvislosti s pripoistením či už poistníkom,
poisteným, alebo poisťovateľom, budú vyplatené v mene platnej na
území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté
inak.
2) Pripadnú písomnú 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 pripoistenie platí právo Slovenskej republiky.
4) Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
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Group prehlasuje, že pri spracovaní osobných údajov všetkých osôb
dotknutých uzatvorenou poistnou zmluvou postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákonov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a zákona 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 znení

neskorších predpisov 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 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie investičného životného poistenia sú platné od 25.05.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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