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OPP 3700-1

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE
OSLOBODENIA OD PLATENIA S NÁHRADOU POISTNÉHO
Pre pripoistenie oslobodenia od platenia s náhradou poistného v prípade
invalidity alebo smrti spolupoisteného 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 3700-1“) a dojednania v
poistnej zmluve.

zov a jeho puzdier. Úrazom je aj zápal mozgových blán, borelióza, ak
boli prenesené uhryznutím kliešťom; v tomto prípade si poisťovateľ
vyhradzuje právo určiť rozsah a maximálnu výšku poistných plnení
stanovením podmienok v Osobitných poistných podmienkach a to
len pre riziko trvalé následky úrazu a trvalé následky úrazu s progresívnym plnením. V ostatných poistených rizikách viažucich sa na
úraz nevzniká nárok na plnenie pre zápal mozgových blán, boreliózu,
ak boli prenesené uhryznutím kliešťom.
2) Za úraz sa pokladajú i ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené:
a) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu,
b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred
úrazom,
c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov
do otvorenej rany spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri úraze,
d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu,
e) utopením,
f) zlomením, vykĺbením a natrhnutím, nie však vnútorných orgánov
a ciev v dôsledku náhlej, neprimeranej telesnej námahy, nie však
pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou záťažou, nie
však pri preťažení organizmu spôsobenom nadmernou nie náhlou
záťažou,
g) elektrickým prúdom a úderom blesku,
h) zápal mozgových blán a borelióza, ak boli jednoznačne prenesené uhryznutím kliešťom.
3) Úrazom v zmysle týchto OPP nie je:
a) vznik a zhoršenie prietrží, hernie každého druhu a pôvodu vrátane hernie a protrúzie disku, nádory každého druhu a pôvodu, bercové vredy, diabetické gangrény, vznik a zhoršenie aseptických
zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov
a epikondylitíd, povrchové odreniny kože, vertebroalgický a lumboischiadický syndróm, náhle platničkové syndrómy, bolestivé
syndrómy chrbtice (dorzalgie),
b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
c) pracovné úrazy, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa týchto podmienok,
d) choroby z povolania,
e) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov,
ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
f) zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku utrpeného úrazu,
g) náhle cievne príhody, infarkt myokardu a odlúpenie sietnice,
h) smrť alebo telesné poškodenie jadrovým žiarením, vyvolaným
výbuchom alebo závadou jadrového zariadenia a prístrojov, konaním alebo nedbalosťou zodpovedných osôb, inštitúcie alebo
úradu pri doprave, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi
materiálmi,
i) smrť alebo telesné poškodenie následkom samovraždy, pokuse
o ňu a úmyselného sebapoškodenia,
j) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku mentálnych alebo duševných
porúch, pri epileptických alebo iných záchvatoch a kŕčoch, ktoré
zachvátia celé telo poisteného. Nárok na poistné plnenie však
ostáva zachovaný, ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý
sa poistenie vzťahuje a ktorý sa stal počas trvania poistenia.

Článok 1 – definícia pojmov
Invalidita: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spolupoisteného, ktorý je
podľa zákona o sociálnom poistení hodnotený Sociálnou poisťovňou ako
miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a ku dňu vzniku invalidity získal poistený počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení a nespĺňa
podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. V prípade, že spolupoistený nemá nárok na
invalidný dôchodok z iných než zdravotných dôvodov, je táto podmienka
nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne nárok.
Spolupoistená osoba: osoba, na ktorú život a zdravie sa vzťahuje pripoistenie
oslobodenia od platenia s náhradou poistného
Choroba: akákoľvek zmena fyzického zdravia spolupoisteného počas
doby pripoistenia, ktorá je náhla, akútna, závažná a vyžadujúca liečenie
nevyhnutné na stabilizáciu alebo vyliečenie spolupoisteného. Za začiatok
ochorenia a vznik poistnej udalosti poisťovateľ považuje ten deň, kedy
bola choroba lekárom po prvýkrát diagnostikovaná.
Ochranná lehota: časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom pripoistenia, nevznikne nárok
na poistné plnenie.
Obmedzenia na pripoisteniach: písomný dokument stanovujúci maximálne
poistné sumy pre konkrétne pripoistenie, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.kpas.sk v sekcii Život. 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 pôžitky v zmysle zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, a to po odpočte
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 dane 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 – Definícia úrazu
1) Úrazom je v zmysle poistných podmienok akýkoľvek neúmyselný,
náhly a neočakávaný následok pôsobenia vonkajších síl, neočakávané a neprerušované extrémne pôsobenie vysokých alebo nízkych
vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu a jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ktorými
bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Za úraz sa považuje i stav,
keď v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatiny alebo
chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, vä-

Článok 3 – 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,
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 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,
f) redukciou životného poistenia,
g) dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom.
5) Pripoistenie invalidity končí tiež v pripoistení za bežné poistné uplynutím poistného obdobia, v ktorom nárok na poistné plnenie vznikol
prvýkrát.
6) Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu.
7) Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je
poisťovateľ povinný plniť zo zmeneného poistenia až z poistných
udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
8) 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.
9) Ustanovenia ods. 8 neplatia, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo pri
dynamizácii (indexácii) poistenia zo strany poisťovateľa.

od dátumu účinnosti zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka
(nie pri dynamizácii), priznaná invalidita v zmysle týchto podmienok
a v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak, je poistník oslobodený
od povinnosti platiť bežné poistné. V poistnej zmluve môže byť tiež
dojednané, že oslobodenie od platenia sa vzťahuje len na invaliditu
v zmysle týchto podmienok vzniknutú výlučne následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia.
2) Uplynutie ochrannej lehoty podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak bola invalidita v zmysle týchto podmienok priznaná výlučne v dôsledku úrazu,
ktorý sa stal počas trvania poistenia.
3) Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej splatnosti poistného po priznaní invalidity zo Sociálnej poisťovne a týka sa
poistného spravidla za jeden rok trvania poistenia. Poisťovňa prizná
oslobodenie na ďalší rok, ak poistník preukáže, že je spolupoistenému na toto riziko i naďalej priznaná invalidita v zmysle týchto poistných podmienok.
4) Oslobodenie končí najneskôr uplynutím poistného obdobia, v ktorom
spolupoistený dovŕšil 65 rokov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5) Nárok na oslobodenie od platenia poistného nie je v poistení za jednorazové poistné a ani v poistení, ktoré bolo redukované.
6) Poistník je povinný platiť poistné od najbližšej splatnosti poistného,
ktorá nasleduje po skončení oslobodenia od platenia poistného.
7) Poisťovňa má právo overovať zdravotný stav spolupoisteného, pre
ktorého invaliditu priznala oslobodenie od platenia poistného.
8) Poistník, ktorému pre invaliditu spolupoisteného v zmysle týchto podmienok poisťovňa priznala oslobodenie od platenia poistného, je povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o zmene, resp.
odňatí invalidity v zmysle týchto podmienok alebo o výraznom zlepšení zdravotného stavu spolupoisteného. Na poistné, od ktorého bol
poistník neoprávnene oslobodený, sa budú vzťahovať ustanovenia
článku 5, ak poistník na požiadanie poisťovne v ňou určenej lehote
nezaplatí poistné, od platenia ktorého bol neoprávnene oslobodený.
9) Ak boli k životnému poisteniu dojednané i pripoistenia úrazu, invalidity a pod., vzťahuje sa oslobodenie od platenia poistného i na tieto
pripoistenia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
10) Poisťovňa nie je povinná plniť za riziko oslobodenie od platenia poistného pri invalidite spolupoisteného v dôsledku invalidity, ktorých
príčinou je také ochorenie alebo úraz, resp. zdravotné problémy, ktoré priamo súvisia so zdravotnými problémami, ktorými poistený trpel
pred uzavretím poistnej zmluvy.

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 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.
Článok 5 – Dôsledky neplatenia poistného
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 – Poistná udalosť
1) Poistnou udalosťou sa v tomto pripoistení rozumie invalidita spolupoistenej osoby alebo smrť spolupoistenej osoby.
2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň priznania invalidity spolupoistenej osoby alebo deň smrti spolupoistenej osoby.
3) Poisťovateľ nie je povinný plniť počas ochranných lehôt.
4) Nárok na poistné plnenie z tohto pripoistenia vzniká iba v prípade,
ak je uhradené poistné za celé poistné obdobie, v ktorom nastala
poistná udalosť.

Článok 8 – Pripoistenie oslobodenia od platenia
s náhradou poistného v prípade smrti spolupoisteného
1) Ak je dojednané pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pri
úmrtí spolupoisteného za bežné poistné aj nárok na oslobodenie od
platenia poistného v prípade úmrtia spolupoisteného, je ten, na koho
po úmrtí spolupoisteného na toto riziko prešli práva a povinnosti
poistníka vyplývajúce z poistnej zmluvy, oslobodený od povinnosti
platiť bežné poistné.
2) V rámci životného poistenia môže byť v poistnej zmluve dojednané,
že oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje len na úmrtie spolupoisteného výlučne následkom úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania
poistenia. V tomto prípade poisťovňa oslobodí od platenia poistného
iba v prípade, ak k úmrtiu došlo najneskôr do 3 rokov od úrazu spolupoisteného.
3) Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej splatnosti poistného po dátume úmrtia spolupoisteného na toto riziko
a končí uplynutím dojednanej doby platenia poistného.
4) Nárok na oslobodenie od platenia poistného nie je v poistení za jednorazové poistné ani v poistení, ktoré bolo redukované.
5) Ak boli k životnému poisteniu dojednané i pripoistenia úrazu, invalidity a pod., vzťahuje sa oslobodenie od platenia poistného i na tieto
pripoistenia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
6) Nárok na oslobodenie od platenia poistného nie je, ak nastala smrť
spolupoisteného následkom samovraždy v prvých 5 rokoch od za-

Článok 7 – Pripoistenie oslobodenia od platenia
s náhradou poistného
v prípade invalidity spolupoisteného
1) Ak je dojednané pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pri
invalidite spolupoisteného za bežné poistné, tak v zmysle týchto
podmienok platí, že ak sa spolupoistený na toto riziko stane invalidným, je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné. Ak
bola spolupoistenému na toto riziko počas trvania poistenia, najskôr
však po uplynutí ochrannej lehoty pre oslobodenie od platenia pri
invalidite v trvaní dvoch rokov od uzavretia poistnej zmluvy alebo
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čiatku poistenia, resp. od zvýšenia poistného krytia na žiadosť poistníka (nie pri dynamizácii poistenia poisťovňou).
7) Poisťovňa nie je povinná plniť za riziko oslobodenie od platenia poistného pri úmrtí spolupoisteného v dôsledku úmrtia spolupoisteného, ktorého príčinou je také ochorenie alebo úraz, resp. zdravotné
problémy, ktoré priamo súvisia so zdravotnými problémami, ktorými
spolupoistený trpel pred uzavretím poistnej zmluvy.

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 poistenia
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 správnej 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 došlo k úrazu poisteného pod vplyvom alkoholu, omamných či
toxických látok, poisťovateľ zníži svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu. Ak mal takýto úraz za následok smrť poisteného, zníži poisťovateľ svoje plnenie len vtedy, ak k úrazu poisteného došlo
v súvislosti s jeho konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na
zdraví alebo smrť. Ustanovenie o znížení plnenia podľa tohto odseku
nemožno použiť na prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje odsek 2
a 3.
5) Ak poistený po úraze alebo pri chorobe 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.
6) 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.
7) 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.
8) 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 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,
e) v dôsledku choroby AIDS alebo infekcie HIV,

Článok 10 – Práva a povinnosti poisťovateľa,
poisteného a poistníka
1) 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 v platnom znení 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.
2) Poisťovateľ má právo vyžiadať si ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.
3) 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.
4) Poistený, resp. poistník, je povinný 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.
5) Poistník, resp. poistený, je povinný počas trvania poistenia oznámiť
poisťovni všetky zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmenu
adresy, sídla, mena a pod.).
6) 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.
7) Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov
lekára. 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.
8) Poistený 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. Poistený je povinný, na žiadosť poisťovateľa a jeho
náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovateľ sám určí,
a oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu
poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovateľ nevyplatí poistnú sumu až do splnenia uvedených povinností.
9) Poistený, resp. ten, komu vzniklo právo na plnenie z tohto pripoistenia, je povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti.
10) V prípade lekárskej prehliadky pre stanovenie rozsahu trvalých následkov mimo bydliska klienta, je možné preplatenie cestovných
nákladov po požiadaní poisteným, maximálne však do výšky ces3/4

Článok 12 – 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.

tovného 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.
11) 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.
12) 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 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.

Článok 11 – Oprávnená osoba na plnenie poisťovateľa
1) Oprávnené osoby pre výplatu plnenia v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka sú:
a) v prípade smrti poisteného osoby určené poistníkom v poistnej
zmluve menom a dátumom narodenia (rodným číslom), resp.
menom spoločnosti a IČO, prípadne vzťahom k poistenému pre
poistné plnenie,
b) poistený pre všetky plnenia pri dožití alebo invalidite,
c) v prípade vrátenia poistného poistník, a ak už nežije, poistený.
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) V prípade, ak je poistený v čase výplaty plnenia maloletý, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu, 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 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.

Článok 15 – 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 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 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 v znení so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákonov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj so 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 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie oslobodenia od
platenia s náhradou poistného sú platné od 25.05.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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§ 69 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

