POISTNÉ PODMIENKY
pre pripoistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade úplnej invalidity – 2009/1
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity, sa riadi príslušnými ustanoveniami
Obèianskeho zákonníka, VPP ŽP, týmito poistnými podmienkami (ïalej aj „PP OPI“), zmluvnými dojednaniami a podmienkami dojednanými v uzavretej poistnej
zmluve a poistno-technickými zásadami poistite¾a. Tieto poistné podmienky dopåòajú príslušné VPP.

Èlánok 1
Definícia pojmov

Definície pojmov uvedené v príslušných VPP platia aj
pre tieto PP, s výnimkou definície úplnej invalidity. Pre
tieto PP platia aj nasledovné definície:
1. Úplná invalidita je, pre potreby tohto poistenia,
stav poisteného uznaného poistite¾om za úplne invalidného. Základnou podmienkou uznania za úplne invalidného je potvrdenie Sociálnej poisťovne
v Slovenskej republike, že poistený má pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú èinnosť o viac ako 70 % v porovnaní
so zdravou fyzickou osobou a nevykonáva zárobkovú èinnosť. Uvedená percentuálna hodnota je hodnota platná k dátumu úèinnosti týchto PP.
2. Plný invalidný dôchodok je dôchodok priznaný poistenému, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú èinnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou, potvrdený Sociálnou poisťovòou v Slovenskej
republike a nevykonáva zárobkovú èinnosť. Uvedená
percentuálna hodnota je hodnota platná k dátumu
úèinnosti týchto PP.
3. Percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
èinnosť, uvedené v ods. 1 a 2 tohto èlánku - v prípade ak poèas trvania poistenia dôjde v právnych
predpisoch Slovenskej republiky k úprave výšky uvedenej percentuálnej hodnoty na inú hodnotu, je pre
posudzovanie invalidity alebo invalidného dôchodku
rozhodujúca percentuálna hodnota v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými a úèinnými v èase
vzniku poistnej udalosti.
4. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú èinnosť a ktorý má pod¾a poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
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Èlánok 2
Výluky z poistenia

Do poistenia nie sú prijate¾né a poistenie sa nevzťahuje
na osoby, ktoré v èase dojednávania poistenia:
a) sú práceneschopné,
b) užívajú drogy s výnimkou legalizovaných ¾ahkých
drog,

c) absolvovali odvykaciu lieèbu od alkoholu alebo
drog v priebehu posledných dvoch rokov pred
dojednávaním poistenia,
d) sú infikované vírusom HIV,
e) poberajú plný invalidný dôchodok,
f) v èase dojednávania poistenia majú podanú žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok v Sociálnej poisťovni,
g) nemajú trvalý alebo obvyklý pobyt na území
Slovenskej republiky.

Èlánok 3
Poistná udalosť a poistné plnenie, práva
a povinnosti poisteného, poistníka a poistite¾a

1. Poistnou udalosťou v poistení oslobodenia od platenia poistného je úplná invalidita poisteného P1
v dôsledku choroby alebo úrazu, na základe ktorej
je poistenému priznaný plný invalidný dôchodok,
pod¾a èl. 1 týchto PP, ktorá nastane poèas trvania
poistenia a po uplynutí èakacej doby, ak sú splnené ostatné prípadné podmienky vyžadované týmito
PP a poistnou zmluvou. Ustanovenia ods. 2 tohto
èlánku a ustanovenia èl. 5 týchto PP ustanovením
tohto odseku nie sú dotknuté. Základnou podmienkou oslobodenia od platenia poistného je priznanie
plného invalidného dôchodku poistenému Sociálnou poisťovòou v Slovenskej republike v zmysle VPP
a týchto poistných podmienok.
2. Rozhodnutie èi a kedy sa poistený stal úplne invalidným v zmysle týchto poistných podmienok má právo vykonať lekár poistite¾a, na základe poskytnutia
všetkých poistite¾om vyžiadaných podkladov.
3. Poistite¾ je oprávnený poskytnúť poistenému poistné
plnenie odchylne od ustanovení ods. 1 aj v prípade,
ak poistený spåòa podmienky nároku na starobný
dôchodok alebo mu bol priznaný predèasný starobný dôchodok a lekár stanovený poistite¾om na základe posúdenia jeho zdravotného stavu rozhodne
o percente poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
èinnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou vo
výške platnej pre úplnú invaliditu definovanej v èl. 1,
ods. 1 týchto PP.
4. V prípade vzniku nároku na poistné plnenie, ak poistite¾ priznal poistníkovi oslobodenie od platenia
bežného poistného, povinnosť platiť poistné za tie
poistenia, pre ktoré je to v poistnej zmluve dojednané, zaniká odo dòa najbližšej splatnosti poistného
po dni priznania plného invalidného dôchodku Sociálnou poisťovòou a týka sa spravidla poistného za
jeden rok trvania poistenia. Dòom priznania invalidného dôchodku sa rozumie deò, ktorý je uvedený vo
výroku rozhodnutia Sociálnej poisťovne ako deò, od
ktorého sa priznáva invalidný dôchodok.
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5. Oslobodenie od platenia poistného sa predlžuje
vždy na ïalší rok, ak poistený preukáže, že nárok na
poberanie plného invalidného dôchodku trvá aj naïalej. Nárok na poistné plnenie na ïalšie obdobia
je potrebné uplatniť písomne pred uplynutím doby,
na ktorú bolo priznané poistné plnenie. Ustanovenia
èl. 4 ustanovením tohto èlánku nie sú dotknuté.
6. Oslobodenie od platenia poistného konèí najneskôr
uplynutím doby, na ktorú bolo priznané poistné plnenie (ak nebolo preukázané pretrvávanie nároku),
uplynutím doby na ktorú bolo dojednané toto pripoistenie, úmrtím poisteného na ktorého sa vzťahuje
poistenie oslobodenia od platenia poistného, alebo
zánikom dôvodov, pre ktoré sa poistený považuje za
úplne invalidného, najneskôr v hlavný výroèný deò
v kalednárnom roku, v ktorom poistený dovàšil vek
65 rokov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Zánikom pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.
7. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak úplná invalidita je v priamej príèinnej súvislosti s úrazom, ktorý
nastal pred zaèiatkom tohto poistenia.
8. V prípade vzniku nároku na poistné plnenie z tohto pripoistenia zanikajú od dátumu oslobodenia od
platenia poistného pripoistenia, na ktoré sa v poistnej zmluve oslobodenie od platenia poistného
nevzťahuje. Dátum zániku týchto pripoistení je 24.
hodinou posledného dòa poistného obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu úèinnosti
oslobodenia od platenia poistného v zmysle ods. 4
tohto èlánku.
9. Poistite¾ je oprávnený prešetriť zdravotný stav poisteného, dôvody a rozsah invalidity svojim zmluvným lekárom. Toto právo má aj pri každom opätovnom potvrdení trvania nároku na poistné plnenie.
10. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí
poistený. Na doklady vydané manželom, manželkou, súrodencom alebo príbuznými poisteného v
priamom rade sa neprihliada.
11. Poistený je povinný:
a) dbať o zlepšenie svojho zdravotného stavu, dodržiavať lieèebný režim stanovený lekárom, riadiť sa
pokynmi lekára s cie¾om pokroèenia lieèby alebo
zmiernenia invalidity,
b) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe
žiadosti poistite¾a, ktoré vykoná zmluvný lekár
poistite¾a,
c) bez zbytoèného odkladu informovať písomne
poistite¾a o odòatí plného invalidného dôchodku priznaného Sociálnou poisťovòou, o výraznom zlepšení svojho zdravotného stavu alebo
o opätovnom zaradení do pracovnej èinnosti.
V prípade, že uvedené informácie by viedli k zániku nároku na poistné plnenie a poistený tieto informácie zatajil, bude poistite¾ na poistné,
od ktorého platenia bol poistník neoprávnene
oslobodený, aplikovať ustanovenie § 801 OZ, ak
poistník na požiadanie poistite¾a nezaplatí toto
poistné v poistite¾om urèenej lehote.
12. Poistník je povinný platiť poistné od najbližšej splatnosti poistného, nasledujúcej po skonèení nároku
na oslobodenie od platenia poistného.

Èlánok 4
Èakacia doba

1. Èakacia doba je doba, ktorá zaèína plynúť dátumom
zaèiatku poistenia oslobodenia od platenia poistného. Èakacia doba je 2 roky. V poistnej zmluve možno
dohodnúť osobitnú èakaciu dobu.
2. Úplná invalidita, ktorá nastala poèas plynutia èakacej doby nie je považovaná za poistnú udalosť, aj
keï túto èakaciu dobu presahuje a nevzniká právo
na poskytnutie poistného plnenia. V tomto prípade poistenie zanikne a poistite¾ vyplatí poistenému
90 % zaplateného poistného za toto poistenie. Ustanovenia ods. 3 ustanovením tohto odseku sú dotknuté.
3. Èakacia doba sa neuplatòuje v prípade poistnej udalosti výluène v dôsledku úrazu, ktorý nastal po zaèiatku tohto poistenia.
4. Ak dôjde poèas trvania poistenia oslobodenia od
platenia poistného k nasledovným zmenám:
a) zvýšenie poistnej sumy, resp. mesaèného dôchodku v hlavnom poistení alebo pripoistení,
s výnimkou pripoistení invalidného dôchodku
(IP), denných dávok pri hospitalizácii (HP) a pri
pracovnej neschopnosti (NP), alebo
b) dopoistenie pripoistenia, s výnimkou pripoistení
IP, HP a NP, so súèasnou úpravou poistnej sumy
a poistného za pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, vzniká nárok na vyššie plnenie
až z poistných udalostí, ktoré nastanú po uplynutí novej èakacej doby, ktorá zaène plynúť dòom
úèinnosti zmeny poistenia. Plnenia za poistné
udalosti, ktoré nastali poèas plynutia tejto novej
èakacej doby, sa riadia pod¾a pôvodných podmienok pred zaèiatkom platnosti zmeny.

Èlánok 5
Povinnosti osoby
uplatòujúcej nárok na poistné plnenie

1. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný predložiť poistite¾ovi nasledovné doklady:
a) vyplnené tlaèivo poistite¾a „Oznámenie poistnej
udalosti“, aj s popisom príèiny vzniku invalidity
potvrdeným lekárom,
b) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku pod¾a zákona o sociálnom
zabezpeèení, vrátane lekárskej správy na základe
ktorej bolo vydané toto rozhodnutie,
c) podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného
ošetrujú, ošetrovali alebo vyšetrovali, o príèinách,
zaèiatku, druhu, priebehu, predpokladanej dåžke
invalidity a o jej stupni.
Náklady s tým spojené znáša osoba, ktorá nárok
uplatnila, ak nebolo dohodnuté inak.
2. Na žiadosť poistite¾a je potrebné predložiť aj ïalšie
doklady, ktoré sú pre poistite¾a nevyhnutné za úèelom ukonèenia vyšetrenia udalosti.
3. Nárok na poistné plnenie na ïalšie obdobia je potrebné uplatniť písomne pred uplynutím doby, na
ktorú bolo priznané poistné plnenie. Poistite¾ má
právo dodatoène preveriť zdravotný stav poisteného, ako aj vyžiadať predloženie správy o aktuálnom
zdravotnom stave poisteného.

Èlánok 6
Výluky z poistného plnenia

Okrem výluk z poistného plnenia uvedených v príslušných ustanoveniach VPP nárok na poistné plnenie
nevzniká a poistenie sa nevzťahuje tiež na prípady, ak
invalidita nastala ako následok:
a) úmyselného vykonania alebo pokusu o trestný
èin poisteného alebo poistníka, aj v tom prípade, ak títo boli na trestný èin navádzaní alebo pri
òom pomáhali,
b) úmyselného privodenia choroby alebo úbytku síl,
úmyselného sebazranenia alebo pokusu o samovraždu, aj vtedy, ak èin bol uskutoènený v stave
chorobnej duševnej poruchy, ktorý vyluèoval slobodný prejav vôle,
c) úèasti na amatérskych alebo profesionálnych
pretekoch v jazdách na pozemných, vzdušných
a vodných dopravných prostriedkoch vrátane tréningových jázd,
d) vykonávania nebezpeèného druhu športu na zemi
(napr. extrémne horolezectvo a pod.), vo vzduchu
(napr. parašutizmus, amatérske používanie motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich strojov
èi prostriedkov a pod.) alebo na vode (napr. håbkové potápanie, dia¾kové plavby vykonávané jednotlivcom, plávanie alebo èlnkovanie alebo surfovanie v zakázaných vodách a pod.),
e) choroby alebo úrazu (následkov úrazu), ktoré
vzniknú v súvislosti s užitím alkoholu alebo drog,
f) v dôsledku profesionálne vykonávaného športu.

Èlánok 7
Úèinnosť poistných podmienok

Tieto poistné podmienky nadobudli úèinnosť 1. 4. 2009.

