OsObitné pOistné pOdmienky pre pripOistenie pracOvnej
neschOpnOsti k spOtrebným úverOm pre klientOv
Otp banka slOvenskO, a. s.
Pripoistenie pracovnej neschopnosti k spotrebným
úverom, ktoré dojednáva Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len
„poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), všeobecnými
poistnými podmienkami pre životné poistenie VPP ŽP –
GŽP – 1/03 (ďalej len „VPP ŽP“), všeobecnými poistnými
podmienkami pre úrazové pripoistenie VPP ÚP – GŽP –
2/03 (ďalej len „VPP ÚP“) a týmito osobitnými poistnými
podmienkami pre pripoistenie pracovnej neschopnosti k
spotrebným úverom pre klientov OTP Banka Slovensko,
a. s. (ďalej len „OPP PN“), a uzatvorenou poistnou
zmluvou č. 21/2010/NP a č. 12/2010/ŽP.

Článok 1 – predmet poistenia a základné
pojmy

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16139/B1

1. Z poistenia rizika pracovnej neschopnosti vzniká v
prípade poistnej udalosti poistenému právo, aby
poisťovateľ za neho uhrádzal splátky spotrebného úveru
poistníkovi, ktoré je povinný platiť ako dlžník zo zmluvy
o spotrebnom úvere uzatvorenej s poistníkom, v
rozsahu a za podmienok stanovených týmito OPP PN,
VPP ŽP, VPP ÚP a poistnou zmluvou.
2. Pojmom použitým v týchto OPP PN sa prikladá
nasledovný význam:
Poisťovateľ – Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, ktorá uzatvorila s
poistníkom poistnú zmluvu.
Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá s
poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná
platiť stanovené poistné. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve
uvedené inak, je v zmysle týchto OPP PN je poistníkom
OTP Banka Slovensko, a. s. (ďalej len „OTP“).
Poistený – fyzická osoba, ktorá je klientom poistníka a
na ktorú sa pripoistenie pracovnej neschopnosti
vzťahuje podľa uzatvorenej poistnej zmluvy a ktorá
spĺňa podmienky uvedené v článku 2 týchto OPP PN.
Oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká právo na
poistné plnenie. Oprávnenou osobou je v zmysle
týchto OPP PN poistník, ak nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.
Poistná zmluva – zmluva uzatvorená medzi
poisťovateľom a poistníkom. Poistná zmluva je

uzatvorená dňom podpísania všetkými zmluvnými
stranami.
Úverová zmluva – zmluva o spotrebnom úvere
uzatvorená medzi poistníkom a poisteným.
Poistná doba – doba, ktorá je ohraničená začiatkom a
koncom pripoistenia podľa ustanovení poistnej zmluvy.
Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý je poistník
povinný platiť poistné.
Poistné plnenie – plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný
poskytnúť vo výške a spôsobom uvedeným v článku 8
týchto OPP PN, ak nastala poistná udalosť.
Poistná ochrana – krytie rizika alebo súboru rizík
poistených poistnou zmluvou. Rozsah pripoistenia
pracovnej neschopnosti k spotrebným úverom je
stanovený v týchto OPP PN.
Čakacia doba – časový úsek v dĺžke 30 bezprostredne
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od dátumu
začiatku pripoistenia.
Pracovná neschopnosť – celková lekársky konštatovaná
neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesnú
činnosť, spôsobená ochorením alebo úrazom.

Článok 2 – poistený
Poistenie sa vzťahuje len na fyzickú osobu – poisteného,
ktorý ku dňu začiatku pripoistenia spĺňa nasledujúce
podmienky pre vznik pripoistenia:
a. ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,
poistenou osobou je osoba staršia ako 18 rokov a
mladšia ako 64 rokov, kde vstupný vek predstavuje
rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku
pripoistenia a kalendárnym rokom, v ktorom sa táto
osoba narodila. Zároveň musí byť splnená
podmienka, že súčet vstupného veku a poistnej
doby, ktorá je zhodná s dobou trvania úveru, musí
byť menší alebo rovný 65;
b. má plnú spôsobilosť na právne úkony;
c. nie je uznaný za dočasne práceneschopného a za
posledných 12 mesiacov nebol uznaný za dočasne
práceneschopného dlhšie ako 30 po sebe
nasledujúcich dní;
d. je zdravý, nie je v pravidelnej lekárskej opatere,
netrpí chronickým, dlhotrvajúcim, opakujúcim sa,
nevyliečiteľným alebo závažným ochorením,
telesnou vadou, závislosťou, ochorením, ktoré by
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e.
f.

g.

h.

mohlo ohroziť jeho zdravie alebo život alebo
ochorením, resp. poruchou zdravia, ktorá by mohla
mať za následok vznik invalidity a nie je pod
pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku
zisteného ochorenia, resp. poruchy zdravia s
pravidelným alebo trvalým užívaním liekov;
netrpí a v posledných 10 rokoch pred začiatkom
poistenia netrpel žiadnym onkologickým ochorením;
netrpí a v posledných 5 rokoch pred začiatkom
poistenia netrpel žiadnym kardiovaskulárnym
ochorením;
netrpí trvalou nervovou alebo duševnou poruchou
ani nervovým alebo duševným ochorením, nie je
závislý od alkoholu alebo iných návykových a
omamných látok;
nemá zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou viac ako 40 % v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných
pre oblasť sociálneho poistenia, nie je poberateľom
invalidného dôchodku a v minulosti nepoberala
čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný
dôchodok.

Článok 3 – Začiatok a koniec pripoistenia
1. Poistná doba je identická s dobou konečnej splatnosti
spotrebného úveru, na ktoré je pripoistenie viazané.
2. Poistná doba začína plynúť nultou hodinou prvého
dňa lehoty, v ktorej je poistený oprávnený čerpať
spotrebný úver a zaniká uplynutím 24. hodiny dňa
konečnej splatnosti úveru, pokiaľ nenastali okolnosti
uvedené v bode 3 tohto článku.
3. V prípade predčasného splatenia spotrebného úveru
alebo vyhlásenia spotrebného úveru za predčasne
splatný, pripoistenie zaniká výročným dňom v mesiaci, v
ktorom poistník oznámi poisťovateľovi predčasné
splatenie spotrebného úveru.
4. Pripoistenie nie je možné dojednať po vyčerpaní, i
čiastočnom, spotrebného úveru.

Článok 4 – Čakacia doba
1. Čakacia doba pre pripoistenie práceneschopnosti
predstavuje 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
od začiatku poistenia. V tejto lehote sa práceneschopnosť
nepovažuje za poistnú udalosť a nevzniká nárok na
poistné plnenie.
2. Čakacia doba sa neuplatňuje pri práceneschopnosti
spôsobenej úrazom.
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Článok 5 – poistné a splatnosť poistného
1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany
dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Výška poistného, jeho splatnosť a dĺžka poistného
obdobia sú dohodnuté v poistnej zmluve.
3. Výška poistného sa pre poistenie a jednotlivé druhy
pripoistenia stanovuje podľa platných kalkulačných
zásad.
4. Pri výplate poistného plnenia je poisťovateľ
oprávnený započítať voči poistnému plneniu prípadné
nedoplatky poistného.
5. Poistné je zaplatené pripísaním poistného na účet
poisťovateľa v jeho peňažnom ústave.
6. Poistné je splatné v platnej mene na území Slovenskej
republiky, ak nie je dohodnuté inak.
7. Ak poistenie zanikne z dôvodu poistnej udalosti pred
uplynutím doby, za ktorú bolo zaplatené poistné, patrí
poisťovateľovi poistné za celé poistné obdobie. Ak
zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo
zaplatené poistné, z iného dôvodu ako je poistná udalosť,
poistenie zanikne k výročnému dňu v mesiaci, v ktorom
poistník oznámi poisťovateľovi zánik tohto poistenia.
Poisťovateľ má nárok na poistné do dátumu zániku.

Článok 6 – poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou sa rozumie lekárom uznaná
práceneschopnosť poisteného, ktorá nastala následkom
choroby alebo úrazu počas doby trvania pripoistenia
(ďalej iba „práceneschopnosť“) a jej následkom došlo
ku strate zárobku, za podmienky, že k prvému dňu
prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne
vykonával profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.
2. Pripoistenie sa nevzťahuje na tie udalosti uvedené v
bode 1 tohto článku, ktoré boli spôsobené úmyselným
konaním poisteného alebo inej osoby z podnetu
poisteného.
3. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie spôsobené
neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením
vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov s výnimkou
pôsobenia mikrobálnych jedov a imunotoxických látok.
Za úraz sa považujú aj udalosti, ktoré vzniknú náhle,
nezávisle od vôle poisteného:
a. utopenie;
b. popáleniny, obareniny, udretie bleskom, vplyv
elektrického prúdu;

c. vdýchnutie škodlivých plynov, pár, vniknutie
jedovatých látok a žieravín do organizmu.
Vznik choroby sa nepovažuje za úraz a infekčné
ochorenie nie je možné považovať za následok úrazu.
Za úraz sa nepovažujú srdcový infarkt a mozgová
mŕtvica a to aj keď vznikli ako následky úrazu.
Úrazom ďalej nie je: infekčné ochorenie, aj keď bolo
prenesené zranením; prietrže (hernie); nádory každého
druhu a pôvodu; bercové vredy; diabetické gangrény;
aseptické zápaly šľachových pošiev, svalových úponov,
kĺbových vačkov a epikondilitíd; lumboischiatický
syndróm; pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ
nemajú povahu úrazu podľa tejto definície;
diagnostické, liečebné a preventívne zákroky, ktoré
neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu;
náhle cievne a mozgové príhody; odlúpenie sietnice;
patologické zlomeniny.
4. Dňom vzniku poistnej udalosti pracovnej neschopnosti
sa rozumie deň začiatku pracovnej neschopnosti uvedený
v potvrdení o pracovnej neschopnosti vystavenom
lekárom alebo zdravotníckym zariadením.

Článok 7 – povinnosti v prípade poistnej
udalosti
1. Povinnosťou poisteného v prípade poistnej udalosti je
bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo v
prípade zdravotných ťažkostí, problémov alebo
komplikácií lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov
lekára a vylúčiť všetky konania, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť jeho zdravotný stav, priebeh či dĺžku
pracovnej neschopnosti. Ak malo porušenie týchto
povinností podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti
alebo zväčšenie rozsahu poistnej udalosti, je poisťovateľ
oprávnený plnenie zo zmluvy znížiť podľa toho, aký
vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti
poskytnúť poistné plnenie.
2. Ak vznikne poistná udalosť uvedená v čl. 6, bod 1
týchto OPP PN, je poistený povinný túto udalosť
bezodkladne oznámiť a súčasne poisťovateľovi predložiť
nasledovné doklady:
a. vyplnené tlačivo oznámenie poistnej udalosti;
b. kópia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
vystaveného lekárom alebo zdravotníckym zariadením
pre Sociálnu poisťovňu s príslušným číslom diagnózy a
dátumom najbližšej kontroly;
c. v prípade hospitalizácie, kópie prepúšťacích správ z
hospitalizácie;
d. po ukončení pracovnej neschopnosti kópiu
dokumentu pracovná neschopnosť vystaveného pre
Sociálnu poisťovňu s dátumom ukončenia pracovnej
neschopnosti.
3. V prípade nedoloženia dokladov uvedených v bode 2
tohto článku nárok na poistné plnenie nevzniká.

4. Trvanie pracovnej neschopnosti musí byť poisťovateľovi
poisteným preukázané najmenej raz za kalendárny
mesiac, najneskôr však do 5. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého bol poistený
práceneschopný. Poistený zasiela poisťovateľovi kópiu
písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára alebo kópiu
preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
5. V prípade nedoloženia dokladu uvedeného v bode 4
tohto článku v stanovenej lehote, oprávnenej osobe
nevzniká ďalej nárok na poistné plnenie a poisťovateľ
považuje svoju povinnosť poskytnúť poistné plnenie za
ukončenú.
6. Na žiadosť poisťovateľa je potrebné takisto predložiť
ďalšie podklady, ktoré sú nevyhnutné pre zisťovanie
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo
jej rozsahu po poistnej udalosti. Poisťovateľ môže
takisto vykonať zisťovanie sám. Poisťovateľ je povinný
poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď boli splnené
všetky podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie
špecifikované v týchto OPP PN a boli mu predložené
všetky relevantné dokumenty, ktoré požadoval. V
prípade, že poistený nedoloží všetky požadované
relevantné dokumenty, je poisťovateľ oprávnený
prerušiť vyšetrenie poistnej udalosti do doby ich
doloženia. Doložené dokumenty k poistnej udalosti si
poisťovateľ ponecháva.
7. Za doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej
neschopnosti vystavený lekárom v súlade s čl. 6, bod 1
týchto OPP PN sa nepovažuje:
a. doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej
neschopnosti vystavený lekárom, ktorý je manželom,
rodičom, dieťaťom poisteného alebo inou osobou
poistenému blízkou;
b. doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej
neschopnosti vystavený poisteným, aj keď je
oprávnený vydávať potvrdenia o pracovnej
neschopnosti.
8. Náklady spojené s predložením podkladov podľa
vyššie uvedených ustanovení hradí ten, kto uplatňuje
nárok voči poisťovateľovi.
9. Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým
lekárom, je povinný znášať náklady tohto vyšetrenia. Ak
na základe kontrolného vyšetrenia poisťovateľ poskytne
ďalšie plnenie, náklady na kontrolné vyšetrenie
poistenému prepláca poisťovateľ.
10. Poisťovateľ je taktiež oprávnený žiadať poisteného,
aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu alebo lekárskej
prehliadke, prípadne sám preskúmavať skutočnosti,
ktoré považuje za potrebné na zistenie svojej povinnosti
poskytnúť poistné plnenie. Pokiaľ poistený vyšetrenie
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nepodstúpi, nie je poisťovateľ do doby, pokým poistený
určené vyšetrenie podstúpi, povinný poskytnúť positné
plnenie. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné
plnenie v prípade, že ním určený lekár nepotvrdí ďalšie
trvanie pracovnej neschopnosti.
11. V prípade nejasností je poistený povinný dokázať, že
k poistnej udalosti došlo.
12. Oznámením poistnej udalosti nezanikajú povinnosti
dlžníka plniť si svoje záväzky voči poistníkovi ako banke.

Článok 8 – poistné plnenie
1. Nárok na poistné plnenie z dôvodu práceneschopnosti poisteného vzniká prvýkrát v kalendárnom
mesiaci, v ktorom je poistený 60. deň v nepretržitej
práceneschopnosti. Ak u poisteného nastane ďalšia
pracovná neschopnosť, ktorá je spôsobená recidívou
choroby alebo úrazu, alebo následkom choroby alebo
úrazu, ktoré boli príčinou pôvodnej pracovnej
neschopnosti, za ktorú už poisťovateľ poskytol poistné
plnenie, a prvý deň ďalšej pracovnej neschopnosti
nastane do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia
pôvodnej pracovnej neschopnosti poisteného, za ktorú
poisťovateľ už poskytol poistné plnenie, ďalšia pracovná
neschopnosť sa považuje za pokračovanie pôvodnej
pracovnej neschopnosti a tým aj za pokračovanie
pôvodnej poistnej udalosti. Ak k ďalšej pracovnej
neschopnosti dôjde po uplynutí 60 kalendárnych dní
odo dňa ukončenia pôvodnej pracovnej neschopnosti,
za ktorú už poisťovateľ plnil, považuje sa ďalšia
pracovná neschopnosť za novú pracovnú neschopnosť a
tým aj za novú poistnú udalosť.
2. Poistné plnenie v prípade práceneschopnosti
poisteného je vyplácané vo výške úverovej splátky podľa
príslušnej úverovej zmluvy a podľa poistnej zmluvy.
3. U každého poisteného môže poistné plnenie z jednej
poistnej udalosti predstavovať maximálne 12
mesačných úverových splátok. U každého poisteného je
maximálne poistné plnenie spolu za všetky poistné
udalosti počas poistnej doby 24 mesačných splátok.
4. V prípade súbehu poistných udalostí u poisteného z
dôvodu straty zamestnania a pracovnej neschopnosti,
plní poisťovateľ z tej poistnej udalosti, ktorá nastane
skôr. Ak plní poisťovateľ z titulu jednej z uvedených
poistných udalostí a v priebehu jej trvania nastane
druhá poistná udalosť, poskytne poisťovateľ plnenie z
druhej poistnej udalosti až potom, čo bolo v plnej výške
poskytnuté poistné plnenie z tej poistnej udalosti, ktorá
nastala skôr a za podmienky, že ku dňu ukončenia prvej
poistnej udalosti sú inak splnené podmienky pre
poskytnutie plnenia z titulu v poradí druhej poistnej
udalosti.
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5. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo
poisťovateľ ukončil vyšetrenie potrebné na zistenie
rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného
odkladu. Ak sa nemôže ukončiť do jedného mesiaca po
tom, čo sa poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti,
poisťovateľ poskytne na požiadanie osobe, ktorej
vznikol nárok na poistné plnenie primeraný preddavok.
6. V prípade, že dĺžka práceneschopnosti bude
neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečby pre dané
ochorenie alebo následok úrazu a toto predĺženie
práceneschopnosti nebude v lekárskej dokumentácii
dostatočne odôvodnené lekárskymi vyšetreniami u
príslušného odborného lekára, určí výšku poistného
plnenia zmluvný lekár poisťovateľa. Poisťovateľ nie je
povinný pristúpiť k poistnému plneniu, v prípade
nedostatočného zdokladovania liečby príslušným
odborným lekárom.
7. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v
tuzemskej mene, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.
8. Za stanovenie technických parametrov poistenia
(poistné, poistná doba, poistná suma) zodpovedá
poistník a poistený. Ak boli, najmä v dôsledku
nesprávne uvedeného dátumu narodenia, výšky
poskytnutého úveru alebo mesačnej splátky úveru
nesprávne stanovené technické parametre poistenia,
výsledkom ktorých bolo stanovenie nižšieho poistného
ako pri správnom stanovení technických parametrov
poistenia, je poisťovateľ oprávnený plnenie zo zmluvy
primerane znížiť.

Článok 9 – územná platnosť pripoistenia
Pripoistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým
dôjde na území Slovenskej republiky.

Článok 10 – Zánik pripoistenia
1. Pripoistenie zaniká:
a. po skončení poistnej doby, ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak;
b. úmrtím poisteného;
c. posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom
poistenému vznikne nárok na poberanie
starobného, invalidného a predčasného dôchodku,
priznaného v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov;
d. odstúpením poisťovateľa od poistenia, ak poistený
porušil povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poisťovateľa a poisťovateľ by
pri pravdivom a úplnom odpovedaní na otázky
týkajúce sa poistenia poistenie neuzavrel.
Odstúpením od poistenia poistenie zaniká od

začiatku a každý z účastníkov zmluvy je povinný
vrátiť to, čo si vzájomne dovtedy z tejto zmluvy plnili;
e. odmietnutím plnenia, ak sa poisťovateľ až po
poistnej udalosti dozvie, že príčinou poistnej udalosti
je skutočnosť, ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede a ktorá pre uzatvorenie poistenia bola
podstatná. Odmietnutím poistného plnenia
poistenie zanikne;
f. ďalšími spôsobmi stanovenými zákonom alebo
spôsobmi, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.
2. Z pripoistenia nevzniká nárok na odkup a podiel na
prebytku.
3. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku
poistenia.

Článok 11 – výluky z pripoistenia
Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistná udalosť
podľa čl. 6, bod 1 nastane:
a. v dôsledku pokusu poisteného o samovraždu;
b. v dôsledku úmyselného sebapoškodenia;
c. následkom úrazov ku ktorým došlo pred začiatkom
poistenia a boli diagnostikované pred začiatkom
poistenia;
d. následkom asténie, duševnej poruchy, duševného
ochorenia alebo poruchy správania;
e. následkom chorôb, ktoré sa z lekárskeho hľadiska
nedajú objektívne potvrdiť, ako napr. migréna;
f. následkom ochorenia alebo poruchy zdravia, pre ktoré
sa poistený liečil, bol v lekárskej starostlivosti alebo
pod lekárskym dohľadom pred vznikom poistenia;
g. v dôsledku pokračovania, následkov alebo recidívy
(opakovania) chorôb alebo porúch zdravia, ku
ktorým došlo pred začiatkom poistenia a boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia;
h. dôsledkom odvykacích, detoxikačných alebo
spánkových kúr;
i. pri zdravotných prehliadkach, vyšetreniach alebo
hospitalizácii, pri liečebných pobytoch v kúpeľných
liečebniach, rehabilitačných centrách a sanatóriách,
ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada;
j. poškodením vzniknutým liečebnými postupmi alebo
zásahmi, ktoré poistený na sebe vykonal alebo si ich
nechal vykonať, pokiaľ k nim neprišlo v súvislosti s
poistnou udalosťou, na ktorú sa poistenie vzťahuje;
k. v dôsledku kozmetických úkonov, ktoré nie sú z
lekárskeho hľadiska nevyhnutné a pri ktorých
nevzniká nárok na nemocenské dávky z
nemocenského poistenia;
l. práceneschopnosť z dôvodov, pri ktorých nevzniká
nárok na nemocenské dávky z nemocenského
poistenia;
m. v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo
nedodržania pokynov lekára;

n. následkom únavového syndrómu;
o. dôsledkom degeneratívnych ochorení chrbtice a ich
priamych a nepriamych dôsledkov;
p. v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom, potratom a s
jeho dôsledkami;
q. v dôsledku choroby alebo úrazu, ktoré nastanú po
dobu, kedy je poistená osoba na materskej
dovolenke a je hmotne zabezpečená v súlade s
predpismi o nemocenskom poistení;
r. v dôsledku choroby, ktorá nastane v dôsledku
pohlavnej nákazy alebo v dôsledku nakazenia
vírusom HIV;
s. následkom požitia alkoholu alebo iných omamných,
návykových a toxických látok alebo nadmerným
užívaním liekov;
t. pri použití motorového vozidla bez platného
vodičského oprávnenia;
u. v dôsledku teroristických útokov, akcií alebo
sabotáží;
v. pri úmyselnej trestnej činnosti poisteného alebo jeho
pokusu o ňu alebo príprave na ňu;
w. v súvislosti s vojnovými udalosťami všetkého druhu,
bez ohľadu, či k poistnej udalosti došlo
sprostredkovane alebo bezprostredne;
x. pri vnútroštátnych násilných nepokojoch, ktorých sa
poistený aktívne zúčastnil na strane iniciátora
nepokojov;
y. manipuláciou so zbraňami, výbušninami, horľavými
alebo toxickými látkami;
z. v dôsledku ochorenia a úrazu, ktoré boli spôsobené
bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou
energiou, ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo
obdobným žiarením, s výnimkou prípadov, keď k
takémuto telesnému poškodeniu prišlo pri
liečebných postupoch a zákrokoch vykonaných v
súvislosti s poistnou udalosťou, na ktorú sa poistenie
vzťahuje;
aa. pri účasti na domácich majstrovstvách,
medzinárodných pretekoch alebo pri prípravách
(tréningoch) na tieto preteky, v dopravnom
prostriedku s motorovým pohonom používaným pri
leteckej,
námornej
alebo
riečnej,
resp.
suchozemskej doprave;
bb. pri účasti na celoštátnych alebo medzinárodných
pretekoch v lyžovaní, v skokoch na lyžiach,
pretekoch na boboch, skiboboch, saniach,
skeletonoch a pri prípravách (tréningoch) na tieto
preteky;
cc. vykonávaním všetkých profesionálne vykonávaných
športov;
dd. pri extrémnych športoch ako sú autokros, enduro,
motokros, plochá dráha, trial, vodný motorizmus a
povolaniach ako sú krotiteľ, kaskadér, artista,
jaskyniar, osobný strážca, vojak alebo policajt
zvláštnej jednotky, pyrotechnik, pri práci v šachtách
alebo v tuneloch, pri paraglaidingu, pri
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horolezectve, pri lietaní rogalom, pri skialpinizme a
skalolezectve, bezmotorovom a motorovom
športovom lietaní, pri motorovej leteckej akrobacii,
pri lietaní v balónoch, pri zoskokoch a lietaní s
padákom z lietadiel i výšin, pri potápaní, raftingu,
pri pretekoch na divokej vode, bungee jumpingu a
pri kontaktných športoch ako sú kickbox a pod.;
ee. pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu s
výnimkou úrazov, ktoré poistený utrpí ako osoba
prepravovaná lietadlom určeným k preprave osôb.
Za prepravovanú osobu sa nepovažuje člen
posádky lietadla, ako aj iná osoba činná pri prevoze
alebo obsluhe lietadla.

Článok 12 – Zmena pripoistenia
Zmena rozsahu poistenia v priebehu poistnej doby nie je
možná.

Článok 13 – povinnosť pravdivého
zodpovedania otázok poisťovateľa
1. Poistník i poistený sú povinní pri uzatváraní, zmenách
a obnove poistenia a pripoistenia, odpovedať pravdivo a
úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce
sa dohodnutého poistenia, pripoistenia a zdravotného
stavu poisteného, najmä na otázky, ktoré sa týkajú jeho
súčasných a predchádzajúcich chorôb, jeho
zdravotných problémov a porúch.
Za otázky poisťovateľa sa považujú aj vyhlásenia
poisteného o jeho zdravotnom stave.
2. Vedomé porušenie povinnosti pravdivo a úplne
odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, môže mať za
následok odstúpenie od poistenia, odmietnutie
poistného plnenia, ak by pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok poistenie neuzavrel alebo krátenie
plnenia podľa zváženia poisťovateľa.
3. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmať
zdravotný stav poisteného a to na základe informácií
vyžiadaných so súhlasom poisteného od ošetrujúcich
lekárov a zdravotníckych zariadení, ako aj lekárskou
prehliadkou poisteného, prípadne vyšetrením u lekára,
ktorého určí poisťovateľ. Poisťovateľ je oprávnený
preskúmať všetky ďalšie skutočnosti, uvádzané
poisteným najmä pri dojednávaní poistenia a pri
oznámení poistnej udalosti.
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4. Podpísanie úverovej zmluvy a dojednanie poistenia
alebo podpísanie tlačiva o oznámení poistnej udalosti
poisteným sa považuje za udelenie súhlasu poisteného
na zisťovanie a skúmanie zdravotného stavu
poisteného.
5. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ dozvie pri
zisťovaní zdravotného stavu toho, koho poisťuje, smie
použiť iba pre svoju potrebu na splnenie účelu poistenia
a pre účely spojené s poistením. Ich použitie v inej
súvislosti je možné len so súhlasom poisteného.
6. Pod pravdivým zodpovedaním otázok sa rozumie aj
splnenie podmienok poistenej osoby, ktoré sú uvedené
v článku 2 týchto OPP PN.

Článok 14 – doručovanie písomností
1. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v
písomnej forme. Oznámenia adresované poisťovateľovi
sú platné v okamihu ich obdržania.
2. Poistník a poistení sú povinní písomne oznámiť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy. Poisťovateľ zasiela
poistníkovi a poistenému písomnosti na poslednú
známu adresu.
3. Písomnosti doručené poistníkovi alebo poistenému sa
považujú za doručené dňom prevzatia zásielky alebo
dňom, kedy poistník alebo poistený odmietol prevziať
zásielku. V prípade, že si adresát v príslušnej lehote
nevyzdvihol na pošte doručenú zásielku, považuje sa za
doručenú v posledný deň lehoty uloženia na pošte, aj keď
sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy
bolo oznámenie vrátené poisťovateľovi ako nedoručená
pre zmenu adresy, ktorú poistený neoznámil.

Článok 15 – príslušnosť súdu
Pre všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z poistenia
spotrebných úverov, na ktoré sa vzťahujú tieto poistné
podmienky, sú kompetentné príslušné súdy v Slovenskej
republike.

Článok 16 – Záverečné ustanovenia
Tieto OPP PN sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
a úverovej zmluvy a nadobúdajú účinnosť dňom
1. 7. 2015.

