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Zmluvné dojednania pre životné 
poistenie La Vita VUB

A. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pre životné poistenie La Vita, ktoré uzatvára 
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 
709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okres-
ného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 
1325/B, patriaca do skupiny Generali, ktorá je 
uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedeným IVASS (ďalej len „poisťovateľ“), platia 
tieto zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“), ktoré 
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre pois-
tenie osôb (ďalej len „VPP“) a osobitné poistné 
podmienky (ďalej len „OPP“) pre dojednávané 
poistenia.

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto 
ZD alebo v príslušných OPP dojednávaných pois-
tení, sa spravujú ustanoveniami VPP, poistnej 
zmluvy a príslušnými ustanoveniami Občian-
skeho zákonníka.

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto ZD platia okrem pojmov uvedených 
vo VPP a OPP dojednávaných poistení aj nasledovné 
pojmy:
2.1 Poisteným č. 1 sa rozumie poistený, ktorý je uve-

dený v poistnej zmluve ako prvý v poradí. 
2.2 Poisteným č. 2 sa rozumie poistený, ktorý je uve-

dený v poistnej zmluve ako druhý v poradí. 
2.3 Ďalším poisteným sa rozumie poistený, ktorý je 

uvedený v poistnej zmluve ako tretí a ďalší v poradí. 
2.4 Dieťa, dospelý alebo senior je poistený, ktorý 

je menovite uvedený v poistnej zmluve; rozdele-
nie poistených podľa vstupného veku je uvedené 
v informáciách pre klienta, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy, ako aj týchto zmluvných 
dojednaní. 

2.5 Úrazovým poistením sa rozumie poistenie, kde 
poistnou udalosťou je úraz v zmysle OPP pre pois-
tenie úrazu a choroby (ďalej len „OPP UCH“). 

2.6 Z lekárskeho hľadiska nevyhnutnou hospita-
lizáciou (ďalej len „hospitalizácia“) sa rozumie 
taká hospitalizácia, kedy vzhľadom k závažnosti 
a charakteru úrazu alebo choroby musí byť ošet-
renie a liečenie vykonané v nemocnici, v lôžkovej 
časti, ktorá je pod stálym lekárskym dozorom, dis-
ponuje dostatočným diagnostickým, chirurgickým 
a terapeutickým zariadením, pracuje v súlade so 
súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy 
a jej prevádzkovanie je v súlade s príslušnými plat-
nými právnymi predpismi. Za lekársky nevyhnutnú 
hospitalizáciu sa nepovažuje ústavný pobyt v prí-
pade, ak je odôvodnený iba nedostatkom domácej 

starostlivosti či inými osobnými pomermi poiste-
ného.

Článok 3
Predmet poistenia

3.1 Základným poistením životného poistenia La Vita 
je: 

3.1.1 investičné životné poistenie MAX pre poisteného 
č. 1 

3.1.2 poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou pre 
poisteného č. 1 

3.1.3 poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou pre 
poisteného č. 1 

3.1.4 doživotné poistenie smrti s možnosťou mimoriad-
nych vkladov pre poisteného č. 1

3.2 V poistnej zmluve musí byť dojednané aspoň 
jedno základné poistenie. Bez základného pois-
tenia nemôže byť poistná zmluva uzatvorená.

3.3 V poistnej zmluve je možné dohodnúť so zák-
ladným poistením doplnkové poistenia podľa 
aktuálnej ponuky poisťovateľa pre dojednané 
poistenie. 

Článok 4 
Poistné, doba platenia poistného 

4.1 Poistenie La Vita sa dojednáva ako poistenie 
s bežne plateným poistným. 

4.2 Bežné poistné tvorí poistné za uzatvorené zák-
ladné životné poistenia a doplnkové poistenia pre 
všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve. 

4.3 Bežné poistné sa platí za dohodnuté poistné obdo-
bie (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) počas 
doby platenia.

4.4 Doba platenia dohodnutého poistenia:
4.4.1 pre investičné životné poistenie je doba platenia 

zhodná s jeho poistnou dobou alebo do výroč-
ného dňa v roku, v ktorom sa poistený dožije 
75 rokov, podľa toho čo nastane skôr,

4.4.2 pre doživotné poistenie smrti s možnosťou mimo-
riadnych vkladov je doba platenia do výročného 
dňa v roku, v ktorom sa poistený dožije 85. rokov,

4.4.3 okrem prípadov uvedených v predchádzajúcich 
bodoch je doba platenia dohodnutého poistenia 
zhodná s jeho poistnou dobou.

4.5 V prípade úmrtia poistníka, ak poistník nie je 
zároveň poisteným č. 1, resp. pri zániku právnic-
kej osoby ako poistníka, vstupuje na jeho miesto 
poistený č. 1. Pokiaľ nie je poistený č. 1 plnoletý, 
vstupuje na miesto poistníka najstarší plnoletý 
poistený, ak ho niet, tak vstupuje na miesto poist-
níka najstarší neplnoletý poistený, za ktorého 
koná jeho zákonný zástupca.
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Článok 5
Indexácia poistenia

5.1 Indexácia poistenia
5.1.1 V prípade, že je na poistnej zmluve dojednaná 

indexácia poistenia, dochádza ku každoročnému 
zvyšovaniu poistného za investičné poistenie  
a/ alebo poistnej sumy a poistného za rizikové 
poistenie (indexácia).

5.1.2 O percente navýšenia (ďalej len „index“) rozho-
duje poisťovateľ raz ročne, pričom pri jeho určení 
vychádza z vývoja indexov spotrebiteľských cien 
v uplynulom roku publikovaných Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky. Pokiaľ na základe 
vývoja indexu spotrebiteľských cien v uplynulom 
roku vychádza index nižší ako 3 %, poisťovateľ 
pri indexácii použije index vo výške 3 %.

5.1.3 V závislosti od druhu dojednaného produktu exis-
tujú nasledovné typy indexácie:
a) indexácia poistnej sumy a poistného za rizi-

kové poistenie,
b) indexácia poistného za investičné poistenie 

(bez zvýšenia poistnej sumy za investičné 
poistenie) a súčasne poistnej sumy a poist-
ného za rizikové poistenie.

5.1.4 Indexácia sa vykonáva každoročne k výročnému 
dňu začiatku poistenia.

5.2 Vykonanie indexácie poistenia
5.2.1 Indexácia poistnej sumy a poistného za rizikové 

poistenie: 
Poistná suma za rizikové poistenie sa v porov-
naní s naposledy vymeranou poistnou sumou za 
rizikové poistenie zvyšuje o toľko percent, o koľko 
vzrástol index od počiatku poistnej zmluvy, príp. 
od naposledy vykonaného merania. Poistné za 
rizikové poistenie sa stanoví podľa poistno-tech-
nických zásad v závislosti od hodnoty navýšenej 
poistnej sumy za rizikové poistenie, aktuálneho 
veku poistenej osoby a dĺžky trvania poistenia od 
okamihu vykonania indexácie do konca dohod-
nutej doby poistenia. Poistná suma za investičné 
poistenie zostava nezmenená. Poistné za inves-
tičné poistenie zostava nezmenené.

5.2.2 Indexácia poistného za investičné poistenie (bez 
zvýšenia poistnej sumy za investičné poistenie) 
a súčasne poistnej sumy a poistného za rizikové 
poistenie:
Poistné za investičné poistenie sa v porovnaní 
s posledným vymeraným poistným za investičné 
poistenie zvyšuje o toľko percent, o koľko vzrás-
tol index od počiatku poistnej zmluvy, príp. od 
naposledy vykonaného merania. Poistná suma 
za investičné poistenie zostava nezmenená. 
Poistná suma za rizikové poistenie sa v porov-
naní s naposledy vymeranou poistnou sumou za 
rizikové poistenie zvyšuje o toľko percent, o koľko 
vzrástol index od počiatku poistnej zmluvy, príp. 
od naposledy vykonaného merania. Poistné za 
rizikové poistenie sa stanoví podľa poistno-tech-
nických zásad v závislosti od hodnoty navýšenej 
poistnej sumy za rizikové poistenie, aktuálneho 
veku poistenej osoby a dĺžky trvania poistenia od 
okamihu vykonania indexácie do konca dohodnu-
tej doby poistenia.

5.2.3 Poisťovateľ je pri indexácii oprávnený postupo-
vať ako pri navýšení poistného uvedenom v ods. 
10.2.3.

5.2.4 Indexácii nepodliehajú poistné riziká stanovené 
podľa poistno-technických zásad poisťovateľa 
(ide najmä o poistenia denných dávok, poistenia 

rizík s klesajúcou poistnou sumou a pod.) a tiež 
riziká, ktoré dosiahli poisťovateľom stanovené 
maximum poistnej sumy.

5.2.5 Prvá indexácia sa vykoná najskôr po uplynutí 
jedného roka od začiatku poistenia. V prípade, 
že bola indexácia dohodnutá až počas trvania 
poistnej zmluvy, tak sa prvá indexácia vykoná 
s účinnosťou od najbližšieho výročného dňa od 
začiatku poistenia nasledujúceho po dojednaní 
indexácie, ku ktorému je možné zachovať lehotu 
podľa bodu 5.2.6.

5.2.6 Poisťovateľ zašle poistníkovi najneskôr desať týž-
dňov pred výročným dňom od začiatku poistenia, 
ku ktorému sa indexácia vykonáva, oznámenie 
o zmene poistenia.

5.2.7 V prípade, ak poistník nesúhlasí s vykonaním 
indexácie, je povinný zaslať poisťovateľovi pod-
písanú návratku, ktorá je súčasťou zaslaného 
oznámenia o zmene poistenia (pripadne akýkoľ-
vek iný písomný dokument, z ktorého bude zrejmý 
nesúhlas poistníka s vykonaním indexácie), a to 
najneskôr do jedného mesiaca od dátumu doru-
čenia oznámenia o zmene poistenia. V takom 
prípade bude indexácia pre daný poistný rok zru-
šená k dátumu jej účinnosti. V prípade, že poistník 
doručí návratku (resp. akýkoľvek iný písomný 
dokument, z ktorého bude zrejmý nesúhlas poist-
níka s vykonaním indexácie) po márnom uplynutí 
lehoty podľa predošlej vety, takýto nesúhlas poist-
níka s indexáciou bude neúčinný a poisťovateľ aj 
napriek nemu pristúpi k vykonaniu indexácie pre 
daný poistný rok.

5.2.8 V prípade, ak poistník nezašle poisťovate-
ľovi podpísanú návratku (písomné odmietnutie 
indexácie), tak poisťovateľ túto skutočnosť pova-
žuje za vyjadrenie súhlasu s indexáciou poistenia.

5.2.9 V prípade, ak poistník odmietne v súlade s bodom 
5.2.7 tohto článku vykonanú indexáciu, zostávajú 
pôvodné ustanovenia poistnej zmluvy nezme-
nené.

5.2.10 Indexácia sa vykonáva bez ďalšieho preskúma-
nia zdravotného stavu.

5.2.11 V prípade, ak došlo v priebehu trvania poistnej 
zmluvy k oslobodeniu od platenia poistného alebo 
k redukcii poistenia z akéhokoľvek dôvodu, tak sa 
indexácia od tohto momentu na poistnej zmluve 
nevykonáva. Indexácia sa nevykonáva v priebehu 
trvania prázdnin od platenia. Po ukončení prázd-
nin od platenia sa indexácia vykoná na poistnej 
zmluve opäť každoročne.

5.3 Zánik a výpoveď indexácie poistenia
5.3.1 Posledná indexácia poistného za investičné 

poistenie, poistnej sumy a poistného za rizikové 
poistenie sa vykoná 3 roky pred uplynutím doby 
platenia poistného. Zároveň sa v tomto okamihu 
ruší indexácia poistnej zmluvy.

5.3.2 V prípade, že na poistnej zmluve nie je dojed-
nané investičné poistenie, tak posledná indexácia 
poistnej sumy a poistného za rizikové poistenie 
sa vykoná 5 rokov pred uplynutím doby plate-
nia poistného. Zároveň sa v tomto okamihu ruší 
indexácia poistnej zmluvy.

5.3.3 V prípade, že je niektoré riziko dojednané na krat-
šiu dobu ako zvyšné riziká, tak sa jeho indexácia 
naposledy vykoná 1 rok pred koncom jeho plat-
nosti, najneskôr však 3 roky (v zmysle bodu 5.3.1) 
resp. 5 rokov (v zmysle bodu 5.3.2) pred uplynu-
tím doby platenia poistného.

5.3.4 Poistník môže kedykoľvek indexáciu písomné 
vypovedať na celú zostávajúcu poistnú dobu a to 
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s účinnosťou výpovede k najbližšiemu výročnému 
dňu po doručení výpovede poisťovateľovi. Od 
okamihu vypovedania indexácie nedochádza na 
poistnej zmluve k indexácii. V prípade, že klientovi 
bolo počas aktuálneho poistného roka doru-
čené oznámenie o zmene poistenia (o indexácii) 
v zmysle bodu 5.2.6, poistník túto zmenu akcep-
toval (nezaslal späť návratku s nesúhlasom 
s indexáciou, prípadne iný obdobný dokument), 
avšak ešte pred výročným dňom, ku ktorému sa 
má indexácia vykonať, doručil písomnú výpoveď 
indexácie, k indexácii v danom poistnom roku 
dôjde a výpoveď bude účinná až k ďalšiemu 
výročnému dňu od začiatku poistenia.

5.3.5 Poisťovateľ môže kedykoľvek indexáciu písomne 
vypovedať na celú zostávajúcu poistnú dobu, a to 
s účinnosťou výpovede k najbližšiemu výročnému 
dňu po doručení výpovede poistníkovi.

Článok 6
Redukcia

6.1 Pokiaľ je v poistnej zmluve La Vita dojednané 
základné investičné životné poistenie MAX, 
vzniká nárok na redukciu tohto poistenia v súlade 
s ustanoveniami OPP pre investičné životné pois-
tenie („ďalej OPP IŽP“).

6.2 Všetky poistenia dojednané v poistnej zmluve 
okrem investičného životného poistenia zani-
kajú pre neplatenie bežného poistného v súlade 
s ustanoveniami VPP.

Článok 7
Odkupná hodnota poistenia

7.1 Pokiaľ je v poistnej zmluve La Vita dojednané 
investičné životné poistenie MAX, vzniká nárok 
na výplatu odkupnej hodnoty poistenia z tohto 
poistenia v súlade s ustanoveniami o zániku 
v OPP IŽP. Výška odkupnej hodnoty poistenia 
(O) sa určí ako:
O = HPJ – OP – DP + P
Kde:
HPJ – hodnota podielových jednotiek a hodnota 
mimoriadnych podielových jednotiek investičného 
životného poistenia ku dňu účinnosti zániku pois-
tenia podľa zásad stanovených poisťovateľom
OP – odkupný poplatok
DP – prípadný nedoplatok na poistnej zmluve za 
ostatné poistenia (okrem investičného životného
poistenia)
P – prípadný preplatok na poistnej zmluve

7.2 Z vyplatenej odkupnej hodnoty poistenia je pois-
ťovateľ povinný odviesť zrážkovú daň podľa 
aktuálne platných predpisov.

7.3 Pokiaľ v poistnej zmluve La Vita nie je dojed-
nané investičné životné poistenie MAX, nárok na 
výplatu odkupnej hodnoty poistenia nevzniká.

Článok 8
Zánik poistenia

Okrem ustanovení uvedených vo VPP a OPP pre prís-
lušné poistenie, platí nasledovné:
8.1 V prípade smrti poisteného č.1 je poistený č. 2 

alebo ďalší poistený oprávnený písomne požiadať 
o prevod poistnej zmluvy na svoju osobu. Pois-
ťovateľ stanoví podmienky, za ktorých sa prevod 
poistnej zmluvy môže uskutočniť. V prípade, že 
poistený č. 2 alebo ďalší poistený o prevod poist-

nej zmluvy nepožiada, smrťou poisteného č. 1 
zanikajú všetky poistenia uzatvorené touto poist-
nou zmluvou.

8.2 Smrťou poisteného č. 2 alebo ďalšieho poiste-
ného zaniknú iba doplnkové poistenia, ktoré boli 
uzatvorené pre tohto poisteného.

8.3 Počas trvania poistenia musí byť na poistnej 
zmluve v platnosti aspoň jedno základné poiste-
nie, inak poistná zmluva zaniká.

B. DOJEDNANIA PRE ZÁKLADNÉ
A DOPLNKOVÉ POISTENIA

Článok 9
Bonusy z poistenia

 
9.1 Prázdniny v platení investičného životného 

poistenia MAX
9.1.1 Pokiaľ je na poistnej zmluve dojednané investičné 

životné poistenie MAX, môže poistník požiadať 
o prázdniny v platení. Poisťovateľ na základe 
poistno- technických výpočtov prehodnotí, či 
je hodnota na účte dostatočná na poskytnutie 
prázdnin od platenia.

9.1.2 Počas tohto obdobia dochádza k pozastaveniu 
platenia bežného poistného za investičné životné 
poistenie MAX. Ak je na jednej poistnej zmluve 
uzatvorené investičné životné poistenie MAX pre 
poisteného č. 1, dochádza automaticky k prázdni-
nám od platenia k najbližšej splatnosti poistného. 
Počas prázdnin od platenia je poistník naďalej 
povinný platiť poistné za rizikové poistenia.

9.1.3 Prázdniny v platení investičného životného 
poistenia MAX môžu byť poskytnuté najskôr po 
3 rokoch od uzatvorenia investičného životného 
poistenia, pričom poistné za všetky dojednané 
poistenia v poistnej zmluve musí byť zaplatené za 
celé 3 roky od začiatku poistenia. Prázdniny v pla-
tení je možné poskytnúť opakovane, maximálna 
súvislá doba trvania prázdnin je 12 mesiacov.

9.1.4 V prípade, že je na poistnej zmluve uzatvorené 
poistenie oslobodenia od platenia poistného 
v prípade invalidity poistníka a v priebehu trvania 
prázdnin v platení príde k vzniku poistnej uda-
losti podľa Osobitných poistných podmienok pre 
poistenie oslobodenia od platenia poistného v prí-
pade invalidity poistenej osoby (ďalej len „OPP 
OI“), poistená osoba je oslobodená od platenia 
bežného poistného vo výške totožnej s výškou 
bežného poistného za posledné zaplatené 
poistné obdobie.

9.1.5 Ak má poistník záujem o ukončenie prázdnin 
v platení poistného za investičné životné pois-
tenie skôr ako bolo dohodnuté, je povinný túto 
skutočnosť poisťovateľovi oznámiť. Poisťovateľ 
ukončí prázdniny v platení k najbližšej splatnosti 
poistného.

9.1.6 Po ukončení prázdnin v platení je poistník povinný 
opäť uhrádzať bežné poistné za všetky dojed-
nané poistenia.

9.2 Poistenie zlomenín u detí
9.2.1 Každé poistené dieťa do veku 18 rokov vrátane, 

pre ktoré je v poistnej zmluve dojednané pois-
tenie trvalých následkov úrazu s progresívnym 
plnením, má zároveň poistené úplné zlomeniny 
dlhých kostí, kostí lebečných, panvy a ostatných 
kostí.

9.2.2 Ak v priebehu trvania poistenia nastane úraz 
v zmysle OPP UCH, ktorý poistenému dieťaťu 
spôsobí zlomeninu kosti, vyplatí poisťovateľ 
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poistné plnenie vo výške 40 Eur za úplné zlome-
niny dlhých kostí, kostí lebečných a panvy a vo 
výške 20 Eur za ostatné zlomeniny. Maximálne 
poistné plnenie je 60 Eur na jednu poistnú uda-
losť, za všetky poistné zmluvy poisteného dieťaťa 
u poisťovateľa.

9.3 Poistenie paušálnych súm
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie trva-
lých následkov úrazu s progresívnym plnením 
a počas trvania poistenia dôjde k úrazu poistnej 
osoby v zmysle OPP UCH, ktorého následkom 
sú jazvy alebo strata trvalého zubu alebo ruptúra, 
resp. parciálna ruptúra degeneratívne zmene-
nej Achillovej šľachy, budú stanovené paušálne 
poistné sumy nasledujúcim spôsobom:

9.3.1 Poisťovateľ vyplatí v prípade poistnej udalosti 
poistnú sumu vo výške 40 Eur za stratu trva-
lého zuba následkom pôsobenia vonkajšej sily 
a 40 Eur za jazvy spôsobené úrazom o dĺžke 
minimálne 6 cm, resp. v prípade jaziev na tvári 
a na krku o dĺžke minimálne 3 cm (nevzťahuje 
sa na jazvy spôsobené akýmkoľvek chirurgickým 
zákrokom).

9.3.2 Poisťovateľ vyplatí 160 Eur za ruptúru, resp. par-
ciálnu ruptúru degeneratívne zmenenej Achillovej 
šľachy. V prípade ruptúry, resp. parciálnej ruptúry 
degeneratívne zmenenej Achillovej šľachy sa 
nejedná o úraz v zmysle OPP UCH. Na základe 
jednorazovej výplaty paušálnej sumy 160 Eur za 
ruptúru, resp. parciálnu ruptúru degeneratívne 
zmenenej Achillovej šľachy nevzniká poistenému 
nárok na výplatu poistného plnenia z iného úra-
zového poistenia.

9.3.3 Maximálne poistné plnenie za poistenie paušál-
nych súm je 200 Eur na jednu poistnú udalosť, za 
všetky poistné zmluvy poisteného u poisťovateľa. 

9.4 Zvýšené plnenie z poistenia dennej dávky pri 
hospitalizácii

9.4.1 Ak nastane úraz poistnej osoby v zmysle OPP 
UCH a bezprostredne po ňom (maximálne do 
24 hodín po úraze poisteného) nasleduje hospita-
lizácia poisteného, poskytne poisťovateľ plnenie 
z poistenia dennej dávky pri hospitalizácii po dobu 
tejto hospitalizácie vo výške dvojnásobku dennej 
dávky dojednanej v poistnej zmluve.

9.4.2 Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poiste-
nie exotických ochorení a počas poistenia dôjde 
k poistenej udalosti hospitalizácia poisteného 
z dôvodu liečenia na jednu z importovaných 
ochorení vzťahujúcich sa k poisteniu exotických 
ochorení, poskytne poisťovateľ plnenie z  dojed-
naného poistenia dennej dávky pri hospitalizácii 
po dobu hospitalizácie na jednotke intenzívnej 
starostlivosti alebo na infekčnom oddelení vo 
výške dvojnásobku dennej dávky dojednanej 
v poistnej zmluve počas tejto hospitalizácie.

9.5 Zvýšené plnenie z poistenia dennej dávky pri 
práceneschopnosti 

9.5.1 V prípade poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku 
úrazu v zmysle OPP UCH, ktorý si vyžiadal 
lekársky nevyhnutnú hospitalizáciu poisteného 
v zmysle bodu 2.6 týchto ZD trvajúcu dlhšie ako 
7 dní (aspoň 8 dní), poskytne poisťovateľ plnenie 
z poistenia dennej dávky pri práceneschopnosti 
po dobu tejto hospitalizácie vo výške dvojnásobku 
dennej dávky dojednanej v poistnej zmluve.

9.5.2 Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poiste-
nie zdravotníckych ochorení, poistenie ochorení 
zo stresu alebo poistenie ochorení z počítača 
a počas poistenia dôjde k poistenej udalosti 

práceneschopnosť poisteného z dojednaného 
poistenia dennej dávky pri práceneschopnosti, 
denná dávka je zaručená po dobu trvania pois-
tenia a jej výplata je pri poistnej udalosti časovo 
obmedzená na dobu 700 dní (limit poistného 
plnenia).

9.6 Poistenie medicínskej asistencie
Poistná zmluva zahŕňa poistenie medicínskej 
asistencie pre všetkých poistených.

9.7 Zvýšené plnenie z poistenia dennej dávky za 
dobu nevyhnutného liečenia úrazu
Ak nastane úraz poistnej osoby v zmysle OPP 
UCH a bezprostredne po ňom (maximálne do 
24 hodín po úraze poisteného) nasleduje lekársky 
nevyhnutná hospitalizácia poisteného v zmysle 
bodu 2.6 týchto ZD trvajúca aspoň 24 hodín, 
poskytne poisťovateľ plnenie z poistenia dennej 
dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu po 
dobu tejto hospitalizácie vo výške dvojnásobku 
dennej dávky dojednanej v poistnej zmluve.

9.8 Poistenie zdravotníckych ochorení
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie 
zdravotníckych ochorení potom sa aj na ostatné 
dojednané poistenia v rámci poistnej zmluvy, kde 
je dojednané poistenie zdravotníckych ochorení 
vzťahuje nasledujúce: Odlišne od čl. 11 bod 11.2 
b) vo VPP poisťovateľ poskytne poistenému 
poistné plnenie aj za poistnú udalosť, ktorá 
vznikla pôsobením ionizujúcich lúčov, rádioaktív-
nym alebo obdobným žiarením.

9.9 Zvýšené plnenie z poistenia dennej dávky pri 
hospitalizácii následkom úrazu pre seniora
Ak nastane úraz poistenej osoby v zmysle OPP 
UCH a po ňom nasleduje hospitalizácia poiste-
ného na jednotke intenzívnej starostlivosti, po-
skytne poisťovateľ plnenie z poistenia dennej 
dávky pri hospitalizácii následkom úrazu pre se-
niora vo výške dvojnásobku dennej dávky dojed-
nanej v poistnej zmluve za každú polnoc strávenú 
v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti.

9.10 Úverová zľava
9.10.1 Úverová zľava sa vzťahuje na jednu z dvoch 

skupín poistení:
a) Smrť s klesajúcou poistnou sumou alebo
b) Poistenie úveru

9.10.2 Nárok na Úverovú zľavu vzniká v prípade ak sú 
splnené všetky podmienky súčasne, a to:
a) poistený č. 1 a poistený č. 2 (resp. poistený 

č.2. a poistený č.3, ak je poistený č.1. dieťa) 
majú dojednané poistenie z rovnakej skupiny 
poistení uvedených v bode 9.10.1,

b) poistenie je dojednané v rámci jednej poistnej 
zmluvy a v rovnakom čase,

c) poistná suma poistenia jednej poistenej osoby 
je minimálne vo výške ½ poistnej sumy pois-
tenia druhej poistenej osoby.

9.10.3 Pri ukončení poistenia s Úverovou zľavou jednej 
poistenej osoby, nárok na Úverovú zľavu pre 
druhú poistenú osobu týmto dňom zaniká.

9.10.4 Nárok na Úverovú zľavu majú iba dve poistené 
osoby uvedené v bode 9.10.2 písm. a), tzn., že 
ďalšie poistené osoby s dojednaným rovnakým 
poistením nárok na Úverovú zľavu už nemajú.

Článok 10
Investičné životné poistenie

Pre základné investičné životné poistenie poistenia 
La Vita sa dojednáva:
10.1 V súlade s ustanovením článku 3 OPP IŽP je 
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poistné plnenie v prípade smrti poisteného vyššia 
z hodnôt: – poistná suma pre prípad smrti – hod-
nota podielových jednotiek.

10.2 Nákladová položka súvisiaca s úhradou počia-
točných nákladov poisťovateľa v investičnom 
životnom poistení MAX.

10.2.1 Poisťovateľ je oprávnený znížiť výšku zaplate-
ného poistného o nákladovú položku súvisiacu 
s úhradou počiatočných nákladov poisťovateľa. 
Výška nákladovej položky v jednotlivých rokoch sa 
určí na základe percenta stanoveného v aktuálne 
platnom Prehľade poplatkov a výšky aktuálneho 
poistného za investičné životné poistenie. 

10.2.2 Pri znížení poistného za investičné životné pois-
tenie sa nákladová položka súvisiaca s úhradou 
počiatočných nákladov poisťovateľa mení v závis-
losti od aktuálnej výšky poistného.

10.2.3 Pri navýšení poistného za investičné životné 
poistenie je poisťovateľ oprávnený znížiť navý-
šenú časť zaplateného poistného o nákladovú 
položku súvisiacu s navýšením poistného. Výška 
nákladovej položky sa určí na základe percenta 
stanoveného v aktuálne platnom Prehľade 
poplatkov a výšky navýšenej časti poistného za 
investičné životné poistenie.

10.2.4 Ak by podielové jednotky vedené na účte poistenia 
dlhodobo nepostačovali na úhradu nákladových 
položiek spojených s investičným životným 
poistením, poisťovateľ môže písomne navrhnúť 
poistníkovi zvýšenie dohodnutého poistného, 
príp. zodpovedajúce zníženie poistnej sumy pre 
prípad smrti. Ak poistník neakceptuje návrh pois-
ťovateľa, zanikne investičné životné poistenie 
podľa bodu 14.4 OPP IŽP.

Článok 11
Poistenie oslobodenia od platenia poistného

V poistení oslobodenia od platenia poistného je pois-
tenou osobou poistník. Pre poistenie oslobodenia od 
platenia poistného sa dojednáva, že v prípade vzniku 
poistnej udalosti:
11.1 z poistenia oslobodenia od platenia poistného 

v prípade smrti poistníka
11.1.1 ak je poistený č. 1 dieťa, je poistná zmluva 

oslobodená od platenia poistného najdlhšie do 
výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom 
sa poistené dieťa dožije veku 18 rokov,

11.1.2 ak je poistený č. 1 dospelý, je poistná zmluva 
oslobodená od platenia poistného najdlhšie do 
výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom 
uplynie 10 rokov odo dňa úmrtia poistníka. 

11.2 z poistenia oslobodenia od platenia poistného 
v prípade invalidity poistníka 

11.2.1 poistná zmluva je oslobodená od platenia poist-
ného najdlhšie do výročného dňa začiatku 
poistenia v roku, v ktorom sa poistník dožije veku 
65 rokov.

Článok 12
Poistenie oslobodenia od platenia priamej 
investície v prípade invalidity poisteného

12.1 Poistenie oslobodenia od platenia priamej investí-
cie v prípade invalidity poisteného (ďalej len 
„OPI“) sa riadi ustanoveniami Osobitných poist-
ných podmienok pre poistenie invalidity, invalidity 
vo forme dôchodku, invalidity úrazom (ďalej len 
„OPP I, ID, IU“).

12.2 Poistenie OPI sa v prípade poistnej udalosti 
a výplaty poistného plnenia riadi ustanoveniami 

platnými pre druh poistenia stanovený v OPP I, 
ID, IU v ods. 3.1 písm. a) bod ab.

12.3 Poistné plnenie sa vyplatí na ľubovoľný účet pois-
teného, pričom existencia priamej investície nie 
je podmienkou na vyplatenie poistného plnenia.

Článok 13
Poistenie trvalých následkov úrazu

s progresívnym plnením

13.1 Pre percentuálny rozsah trvalých následkov 
(RTN) a poistnú sumu (PS) sa stanoví výška 
poistného plnenia podľa nasledujúcej tabuľky:

Rozsah trvalých
následkov (RTN) v %

Výpočet výšky
poistného plnenia

do 20 % vrátane (RTN x PS)/100

nad 20 % do 50 % vrátane (4 x RTN - 60) 
x PS/100

nad 50 % do 70 % vrátane (6 x RTN - 160) 
x PS/100

nad 70 % do 100 % vrátane (8 x RTN – 300) 
x PS/100

13.2 Pre poistenie trvalých následkov úrazu s progre-
sívnym plnením od 0,001 % je minimálny rozsah 
0,001 %.

13.3 Pre poistenie trvalých následkov úrazu s prog-
resívnym plnením od 10 % je minimálny rozsah 
10 %.

Článok 14
Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti

Denná dávka sa vypláca od prvého dňa práceneschop-
nosti, ak táto trvala minimálne po dobu dohodnutú 
v poistnej zmluve ako začiatok plnenia.

Článok 15
Poistenie prémiovej ochrany

15.1 Poistenie prémiovej ochrany sa riadi ustano-
veniami Osobitných poistných podmienok pre 
poistenie trvalých následkov úrazu a trvalých 
následkov úrazu s progresívnym plnením (ďalej 
len „OPP TN, TNP“).

15.2 Pre poistenie prémiovej ochrany je minimálny 
rozsah 50 %.

15.3 Odlišne od bodu 4.1 OPP TN, TNP sa dojednáva, 
že ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie 
prémiovej ochrany a úraz v zmysle OPP UCH 
zanechal poistenému po ustálení telesného 
poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu 
trvalé následky v rozsahu 50 % a viac podľa oce-
ňovacej tabuľky B, vyplatí poisťovateľ poistné 
plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy pre 
poistenie prémiovej ochrany.

15.4 Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky 
v rozsahu nižšom ako 50 %, poistený nemá nárok 
na plnenie z poistenia prémiovej ochrany.

Článok 16
Poistenie prémiovej ochrany pre seniora

16.1 Poistenie prémiovej ochrany pre seniora sa riadi 
ustanoveniami Osobitných poistných podmienok 
pre poistenie trvalých následkov úrazu s progre-
sívnym plnením od 10 % pre seniora (ďalej len 
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„OPP TNP10 pre seniora“).
16.2 Pre poistenie prémiovej ochrany pre seniora je 

minimálny rozsah 50 %.
16.3 Odlišne od bodu 4.1 OPP TNP10 pre seniora sa 

dojednáva, že ak je v poistnej zmluve dojednané 
poistenie prémiovej ochrany pre seniora a úraz 
v zmysle OPP UCH zanechal poistenému po 
ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 ro-
kov od vzniku úrazu trvalé následky v rozsahu 
50 % a viac podľa Oceňovacej tabuľky B, vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie vo výške dojednanej 
poistnej sumy pre poistenie prémiovej ochrany 
pre seniora.

16.4 Poistenému nevzniká z poistenia prémiovej 
ochrany pre seniora nárok na plnenie podľa 
článku 5 OPP TNP10 pre seniora – Prevencia.

16.5 Ak úraz zanechal poistenému trvalé následky 
v rozsahu nižšom ako 50 %, poistený nemá ná-
rok na plnenie z poistenia prémiovej ochrany pre 
seniora.

Článok 17
Poistenie závažných ochorení s dvojnásob-

ným plnením pre vybrané ochorenia

17.1 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie 
závažných ochorení s dvojnásobným plnením 
pre vybrané ochorenia a počas poistenia vznikol 
nárok na plnenie z poistenia závažných ocho-
rení, pričom príčinou je ochorenie poisteného 
definované v bode 3 Tabuľky závažných ocho-
rení (TZO) s diagnózou uvedenou pre dojednaný 
balík dvojnásobných plnení v Tabuľke diagnóz 
pre dvojnásobné plnenie (bod 17.3 týchto ZD), 
potom vzniká nárok na dvojnásobné plnenie 
z poistenia závažných ochorení, pričom sa pre 
výpočet poistného plnenia zvyšuje poistná suma 
pre prípad závažných ochorení na dvojnásobok 
hodnoty dojednanej v poistnej zmluve.

17.2 V prípade, že vznikol nárok na plnenie z tohto 
poistenia a príčinou nie je ochorenie s diagnózou 
uvedenou v Tabuľke diagnóz pre dvojnásobné 
plnenie uvedenej v bode 17.3 týchto ZD, vyplatí 
poisťovateľ poistenému poistnú sumu dojednanú 
v poistnej zmluve.

17.3 Tabuľka diagnóz pre dvojnásobné plnenie:
Dospelý poistený Balík 

DIEŤABalík MUŽ Balík ŽENA

Di
ag

nó
zy

 p
re

dv
oj

ná
so
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é 

pl
ne

ni
e Zhubný nádor 

hrubého čreva
Zhubný nádor 
prsníka

Všetky 
druhy 
rakoviny

Zhubný nádor 
prostaty

Zhubný nádor 
krčka maternice

Zhubný nádor 
semenníkov

Zhubný nádor 
tela maternice

Zhubný nádor 
priedušiek a pľúc

Zhubný nádor 
vaječníkov

17.4 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie 
závažných ochorení s dvojnásobným plnením, 
bude dospelej poistenej osobe automaticky pri-
delený balík MUŽ alebo ŽENA podľa pohlavia 
tejto dospelej poistenej osoby. O zmenu balíka je 
možné požiadať na osobitnom tlačive.

17.5 Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie 
závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre 
poistenú osobu – dieťa, vzťahuje sa toto poiste-
nie na diagnózy uvedené pre dieťa do dňa pred 
výročným dňom poistenia v roku, v ktorom táto 
osoba dovŕšila maximálny výstupný vek pre pois-

tenú osobu – dieťa stanovený poisťovateľom. Od 
výročného dňa poistenia v roku, v ktorom poistená 
osoba – dieťa dovŕši výstupný vek, vzťahuje sa 
toto poistenie automaticky na diagnózy uvedené 
pre dospelého v závislosti od pohlavia. O zmenu 
balíka je možné požiadať na osobitnom tlačive.

Článok 18
Akceptácia čakacej doby

18.1 Podmienky
Akceptáciu čakacej doby je možné dohodnúť 
pre také druhy poistenia, pre ktoré to aktuálne 
umožňuje poistná zmluva. V prípade uzatvore-
nia akceptácie čakacej doby na novej poistnej 
zmluve u poisťovateľa (ďalej len „nová zmluva“) 
pre jednotlivé druhy poistenia (ďalej len „nové 
poistenie“) a následnom uplatnení pri poistnej 
udalosti musia byť splnené všetky nasledovné 
podmienky súčasne:
a) poistná zmluva u predchádzajúceho poisťo-

vateľa (ďalej len „ predchádzajúca zmluva“) 
musela trvať minimálne 6 mesiacov,

b) predchádzajúca zmluva bola ukončená v roz-
medzí maximálne 3 mesiace pred alebo po 
uzatvorení novej zmluvy,

c) v čase nahlásenia poistnej udalosti u poisťo-
vateľa bola predchádzajúca zmluva ukončená,

d) poistená osoba na novej zmluve, ktorá žiada 
o akceptáciu čakacej doby, musí byť zhodná 
s poistenou osobou v predchádzajúcej 
zmluve,

e) druh nového poistenia sa musí zhodovať 
s druhom poistného krytia predchádzajúceho 
poistenia v predchádzajúcej zmluve (ďalej len 
„ predchádzajúce poistenie“),

f) rozsah nového poistenia sa musí zhodovať 
alebo je obdobný s rozsahom predchádza-
júceho poistenia. V prípade ak rozsah krytia 
nového poistenia prevyšuje rozsah krytia 
predchádzajúceho poistenia (napr. pri pois-
tení závažných ochorení počtom ochorení) 
uplatňuje sa na daný rozdiel čakacia doba 
v plnom rozsahu podľa príslušných OPP 
nového poistenia,

g) akceptácia čakacej doby, resp. trvanie pois-
tenia u predchádzajúceho poisťovateľa sa 
môže uplatniť len na poistnú sumu nového 
poistenia, ktorá je rovnaká alebo nižšia ako 
bola poistná suma predchádzajúceho poiste-
nia. V prípade vyššej poistnej sumy nového 
poistenia sa na rozdiel poistných súm uplatní 
čakacia doba v plnom rozsahu podľa prís-
lušných OPP nového poistenia. V prípade 
poistení s klesajúcou poistnou sumou sa za 
výšku poistnej sumy v predchádzajúcom pois-
tení považuje poistná suma platná k dátumu 
ukončenia predchádzajúceho poistenia.

18.2 Akceptácia
18.2.1 V prípade uplatnenia nároku na akceptáciu 

čakacej doby sa vychádza z ustanovení a defi-
nícií uvedených v poistných podmienkach novej 
zmluvy.

18.2.2 Pri akceptácií čakacej doby sa započítavajú celé 
uplynuté mesiace čakacej doby daného druhu 
poistenia z predchádzajúceho poistenia, resp. 
celé uplynuté mesiace trvania daného druhu pois-
tenia z predchádzajúceho poistenia podľa toho čo 
je pre poisteného výhodnejšie.

18.2.3 Poistená osoba je povinná doložiť poisťovateľovi 
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pri poistnej udalosti doklady preukazujúce ukon-
čenie predchádzajúcej zmluvy, predchádzajúcu 
zmluvu vrátane všetkých dodatkov, prípadne 
poistné podmienky patriace k predchádzajúcej 
zmluve, v opačnom prípade poisťovateľ nie je 
povinný akceptovať čakaciu dobu z predchádza-
júceho poistenia.

18.2.4 Poisťovateľ a poistník sa dohodli a výslovne 
súhlasia s tým, že končené rozhodnutie o akcep-
tovaní čakacej doby je na strane poisťovateľa.

Článok 19
Automatické zmeny v doplnkových poisteniach

V súvislosti s vekom poisteného dochádza k nasledujú-
cim automatickým zmenám:
19.1 V úrazovom poistení dojednanom pre pois-

tenú osobu – dieťa platí dojednaný rozsah 
poistení, dojednaná poistná suma a tomu zod-
povedajúce poistné do dňa pred výročným dňom 
poistenia v roku, v ktorom táto osoba dovŕši maxi-
málny výstupný vek pre poistenú osobu – dieťa 
stanovený poisťovateľom. Vo výročný deň poiste-
nia v roku, v ktorom poistená osoba – dieťa dovŕši 
výstupný vek, dochádza k zvýšeniu poistného 
na poistné platné pre poistenú osobu – dospe-
lého, pričom riziková skupina poisteného podľa 
vykonávaného povolania je automaticky nasta-
vená na rizikovú skupinu 1. Poistník túto zmenu 
akceptuje úhradou upraveného poistného za celú 
poistnú zmluvu v plnej výške. Pokiaľ poistník túto 
zmenu poistenia neakceptuje uvedeným spôso-
bom, znižujú sa poistné sumy daného poisteného 
k uvedenému výročnému dňu v závislosti na 
pomere poistného platného pre poistenú osobu – 
dieťa, k poistnému, ktoré by poisťovateľovi patrilo 
za poistenie poistenej osoby – dospelého. Pokiaľ 
je riziková skupina poisteného podľa vykonáva-
ného povolania iná ako 1, resp. poistený vykonáva 
registrovaný šport z kategórie VRČ v zmysle OPP 
UCH, čl. 5, má poistník a poistený povinnosť 
nahlásiť túto skutočnosť poisťovateľovi. Deň pred 
výročným dňom poistenia v roku, v ktorom pois-
tená osoba – dieťa dosiahne maximálny výstupný 
vek stanovený poisťovateľom, zaniká poistenie 
zlomenín podľa bodu 9.2 týchto ZD.

19.2 V úrazovom poistení dojednanom pre pois-
tenú osobu – dospelého platí dojednaný rozsah 
poistení, dojednaná poistná suma a tomu zodpo-
vedajúce poistné do dňa pred výročným dňom 
poistenia v roku, v ktorom táto osoba dovŕši 
maximálny výstupný vek pre poistenú osobu – 
dospelého stanovený poisťovateľom. Vo výročný 
deň poistenia v roku, v ktorom poistená osoba – 
dospelý dovŕši výstupný vek, dochádza k zmene 
rozsahu poistenia, poistných súm a výšky poist-
ného platného pre poistenú osobu – seniora. 
Poistník túto zmenu akceptuje úhradou uprave-
ného poistného za celú poistnú zmluvu v plnej 
výške. Pokiaľ poistník túto zmenu poistenia neak-
ceptuje uvedeným spôsobom poistenie pre túto 
poistenú osobu zaniká uplynutím posledného dňa 
pred výročným dňom poistenia v roku, v ktorom 
poistená osoba – dospelý dosiahne maximálny 
výstupný vek stanovený poisťovateľom.

19.3 Deň pred výročným dňom poistenia v roku, 
v ktorom poistená osoba – senior dovŕši maxi-

málny výstupný vek pre poistenú osobu – seniora 
stanovený poisťovateľom, poistenie pre túto pois-
tenú osobu zaniká. V prípade poistenia viacerých 
osôb dochádza dovŕšením maximálneho výstup-
ného veku poistenej osoby – seniora automaticky 
k zmene výšky poistného.

Článok 20
Medzinárodné sankcie

Ustanovenie o medzinárodných sankciách uvedené vo 
VPP sa rozširuje nasledovne:
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, 
poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek 
škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, keby sa 
poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poistného 
krytia, poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na 
náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sank-
ciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle 
rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií 
alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej 
únie alebo Spojených štátov amerických (USA). Zoznam 
krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzi-
národných sankcií neposkytuje poistné krytie je uložený 
na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú 
aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných 
osôb. Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani aký-
koľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek 
škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s kra-
jinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej 
vety.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

21.1 Od týchto ZD je možné sa odchýliť v poistnej 
zmluve.

21.2 Tieto ZD nadobúdajú účinnosť dňa 8. 10. 2020 
a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo 
dňa účinnosti týchto ZD.
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poistenia v roku, v ktorom táto osoba dovŕši ma-
ximálny výstupný vek pre poistenú osobu – dieťa 
stanovený poisťovateľom. Vo výročný deň poiste-
nia, v roku ktorom poistená osoba – dieťa dovŕši 
výstupný vek, dochádza k zvýšeniu poistného 
na poistné platné pre poistenú osobu – dospe-
lého, pričom riziková skupina poisteného podľa 
vykonávaného povolania je automaticky nasta-
vená na rizikovú skupinu 1. Poistník túto zmenu 
akceptuje úhradou upraveného poistného za celú 
poistnú zmluvu v plnej výške. Pokiaľ poistník túto 
zmenu poistenia neakceptuje uvedeným spôso-
bom, znižujú sa poistné sumy daného poisteného 
k uvedenému výročnému dňu v závislosti na po-
mere poistného platného pre poistenú osobu – 
dieťa, k poistnému, ktoré by poisťovateľovi patrilo 
za poistenie poistenej osoby – dospelého. Pokiaľ 
je riziková skupina poisteného podľa vykonáva-
ného povolania iná ako 1, resp. poistený vyko-
náva registrovaný šport z kategórie VRČ v zmysle 
OPP UCH, čl. 5, má poistník a poistený povinnosť 
nahlásiť túto skutočnosť poisťovateľovi. Deň pred 
výročným dňom poistenia v roku, v ktorom pois-
tená osoba – dieťa dosiahne maximálny výstupný 
vek stanovený poisťovateľom, zaniká poistenie 
zlomenín podľa bodu 9.2 týchto ZD

17.2 V  úrazovom  poistení  dojednanom  pre  poistenú  
osobu  – dospelého platí dojednaný rozsah pois-
tení, dojednaná poistná suma a tomu zodpoveda-
júce poistné do dňa pred výročným dňom poiste-
nia v roku, v ktorom táto osoba dovŕši maximálny 
výstupný vek pre poistenú osobu – dospelého 
stanovený poisťovateľom. Vo výročný deň pois-
tenia, v roku ktorom poistená osoba –  dospelý 
dovŕši výstupný vek, dochádza k zmene rozsahu 
poistenia, poistných súm a výšky poistného plat-
ného pre poistenú osobu – seniora. Poistník túto 
zmenu akceptuje úhradou upraveného poistného 
za celú poistnú zmluvu v plnej výške. Pokiaľ po-
istník túto zmenu poistenia neakceptuje uvede-
ným spôsobom poistenie pre túto poistenú osobu 
zaniká uplynutím posledného dňa pred výročným 
dňom poistenia v roku, v ktorom poistená osoba 
– dospelý dosiahne maximálny výstupný vek sta-
novený poisťovateľom.

17.3 Deň pred výročným dňom poistenia v roku, 
v ktorom poistená osoba – senior dovŕši maxi-
málny výstupný vek pre poistenú osobu – seniora 
stanovený poisťovateľom, poistenie pre túto pois-
tenú osobu zaniká. V prípade poistenia viacerých 
osôb dochádza dovŕšením maximálneho výstup-
ného veku poistenej osoby – seniora automaticky 
k zmene výšky poistného.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18
18.1 Od týchto ZD je možné sa odchýliť v poistnej 

zmluve.
18.2 Tieto ZD nadobúdajú účinnosť dňa 20. 12. 2020 a 

vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dňa 
účinnosti týchto ZD
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