
Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou
sumou (R0) sa okrem týchto osobitných poistných podmienok
(ďalej len „OPP“) vzťahujú Poistné podmienky pre životné poiste-
nie, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len
„VPP“) a príslušné ustanovenia Zmluvných dojednaní a podmie-
nok, dojednaných v Poistnej zmluve.

Článok 2: Poistná doba, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.
2. Poistenie zaniká dňom, ktorý predchádza výročnému dňu za-

čiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom osoba, ktorá je
ako prvá poistená v rámci poistnej zmluvy poistením R0, do-
vŕši, alebo by dovŕšila vek 85 rokov.

Článok 3: Čakacia doba
1. Čakacia doba začne plynúť dňom začiatku poistenia pre oso-

bu poistenú týmto poistením. 
2. Dĺžka čakacej doby je stanovená nasledovne:

a) pre poistenú osobu so vstupným vekom do 59 rokov vrá-
tane v trvaní 6 mesiacov,

b) pre poistenú osobu so vstupným vekom nad 59 rokov
v trvaní 12 mesiacov.

3. Pre smrť z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Článok  4: Rozsah poistnej ochrany, poistná udalosť a poist-
né plnenie
1. Poistná ochrana je poskytnutá v prípade smrti poisteného,

za súčasného splnenia podmienok pre vznik poistnej udalosti.

2. Poistnou udalosťou v tomto poistení je smrť poisteného ak:
a) smrť nastala počas trvania poistenia a
b) neúrazová smrť nastala po uplynutí čakacej doby. 

3. V prípade poistnej udalosti vznikne oprávnenej osobe právo
na poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy. Ak po-
istený zomrie na následky úrazu spôsobeného dopravnou ne-
hodou, oprávnenej osobe navyše vznikne právo na poistné pl-
nenie vo výške 4 – násobku dohodnutej poistnej sumy.

Článok 5: Hlásenie poistnej udalosti
1. Pri hlásení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť úmrtný list,

podrobnú lekársku alebo úradnú správu o príčine smrti a po-
pis okolností vzniku poistnej udalosti. 

2. Ak smrť poisteného vyšetroval policajný útvar, prikladá sa po-
licajná správa, preukazujúca okolnosti smrti poisteného (pro-
tokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania
a pod.); ak nie je policajná správa k dispozícii, oznamovateľ
uvedie presnú identifikáciu policajného útvaru, ktorý udalosť
vyšetroval (úplnú adresu a telefón). V prípade smrti poistené-
ho na pracovisku je potrebné predložiť zápis z vyšetrovania ta-
kejto smrti.

3. Pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ po-
žadovať ďalšie potrebné doklady a sám vykonávať ďalšie pot -
rebné vyšetrenia.

Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 1.6.2016.
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