všeobecné poistné podmienky
pre SIPO poistenie
Článok 1 – Všeobecné ustanovenia
Pre SIPO poistenie [ďalej len „poistenie“], ktoré dojednáva
Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 953/B, IČO 31 405 410 [ďalej len „poisťovňa“] platia
príslušné ustanovenia Poistnej zmluvy RZ201401 [ďalej len
„poistná zmluva“], týchto Všeobecných poistných podmienok
pre SIPO poistenie [ďalej len „VPP SIPO“], Občianskeho
zákonníka v platnom znení, a to v tomto vymenovanom
poradí.
Článok 2 – Výklad základných pojmov
1. Nezamestnaná osoba – osoba, ktorá z dôvodu straty
zamestnania nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom
vzťahu, štátno-zamestnaneckom alebo služobnom
pomere, ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
a v Slovenskej republike [ďalej len „SR“] je vedená v
evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. Nezamestnanosť – stav nezamestnanej osoby v zmysle
vyššie uvedeného pojmu nezamestnanej osoby.
3. Poistený – fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje,
bližšie definovaná v poistnej zmluve.
4. Poistná udalosť – náhodná udalosť bližšie
špecifikovaná v týchto VPP SIPO, ku ktorej došlo počas
trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
5. Poistné plnenie – plnenie, ktoré je poisťovňa povinná
poskytnúť, ak nastala poistná udalosť.
6. Pracovná neschopnosť – celková
lekársky
konštatovaná neschopnosť poisteného vykonávať
akúkoľvek profesnú činnosť, spôsobená ochorením
alebo úrazom. Dňom vzniku poistnej udalosti pracovnej
neschopnosti sa rozumie deň začiatku pracovnej
neschopnosti uvedený v potvrdení o pracovnej
neschopnosti.
7. Prostriedok diaľkovej komunikácie – pre účely týchto
VPP SIPO sa za prostriedok diaľkovej komunikácie
považuje telefón.
8. Strata zamestnania – skončenie pracovného,
štátno-zamestnaneckého, služobného pomeru alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu, u ktorého už
uplynula skúšobná doba a skončil:
a] výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou
z dôvodu:
– že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje
alebo premiestňuje,
– že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom
na písomné rozhodnutie zamestnávateľa
alebo príslušného orgánu o zmene jeho
úloh, technického vybavenia, o znížení stavu
zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce
alebo o iných organizačných zmenách,
– že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu
prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu
z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou,
alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu
prípustnú
expozíciu
určenú
rozhodnutím
príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
b] okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany
zamestnanca

–

ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho
nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto
posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
– ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi
mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu
za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti.
Dňom vzniku poistnej udalosti straty zamestnania je
deň, ku ktorému bol poistený zaradený do evidencie
uchádzačov o zamestnanie podľa rozhodnutia
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
najskôr však deň, ktorý bezprostredne nasleduje po
dni skončenia pracovného, štátno-zamestnaneckého,
služobného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho
vzťahu.
9. Úraz – udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá
neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením
vonkajších síl [s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych
jedov a imunotoxických látok] spôsobí objektívne
zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, alebo smrť.
Za úraz sa považujú aj nasledujúce udalosti nezávislé
od vôle poisteného, ktoré poistenému spôsobili trvalé
telesné poškodenie alebo smrť: utopenie, popálenie,
obarenie, pôsobenie úderu blesku alebo elektrického
prúdu, vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých
alebo leptavých látok [len v prípade, že pôsobili na
poisteného nepretržite, krátkodobo a rýchlo], vykĺbenie
končatín, ako aj natiahnutie šliach, prasknutie svalov,
väzov a väzivových obalov.
Za úraz sa nepovažuje samovražda alebo pokus o ňu,
úmyselné sebapoškodenie, mozgová mŕtvica, infarkt
myokardu, prasknutie vydutí, epilepsia a podobné
záchvaty, krvácanie do mozgu.
Článok 3 – Spoločné ustanovenia
1. V rámci poistenia podľa týchto VPP SIPO poisťovňa
dojednáva tieto druhy neživotného poistenia: a] poistenie
pracovnej neschopnosti, b] poistenie straty zamestnania
a následnej nezamestnanosti [ďalej len „poistenie straty
zamestnania“]. Poisťovňa v poistnej zmluve dojednáva
tieto druhy poistenia vo forme súboru poistenia.
2. Všetky právne úkony týkajúce sa poistenia musia byť
vykonané písomnou formou, ak v týchto VPP SIPO nie
je uvedené inak.
3. Osoba, ktorá bola priamo oslovená s ponukou na
zriadenie SIPO poistenia finančným sprostredkovateľom
poisťovne prostredníctvom prostriedku diaľkovej
komunikácie, môže prejav vôle byť poisteným podľa
poistnej zmluvy a vyhlásenie, že spĺňa predpoklady
na vznik poistenia podľa poistnej zmluvy, vykonať
aj ústnym vyhlásením adresovaným finančnému
sprostredkovateľovi bezprostredne po predložení
ponuky na zriadenie poistenia. Ústne môže byť daný aj
súhlas so spracovaním údajov o zdravotnom stave podľa
týchto VPP SIPO. Pre ostatné právne úkony týkajúce sa
poistenia sa aj pri poistení podľa tohto bodu vyžaduje
písomná forma.
4. Podmienky vzniku a zániku poistenia, výška poistného,
jeho splatnosť, dĺžka poistného obdobia a poistná doba
sú dohodnuté v poistnej zmluve.
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Článok 4 – Skúmanie zdravotného stavu
1. Poisťovňa je oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania
poistenia ako aj v rámci šetrenia nahlásenej udalosti
preskúmavať zdravotný stav poisteného, a to na
základe správ vyžiadaných s jeho súhlasom alebo podľa
všeobecne záväzných predpisov od zdravotníckych
zariadení, v ktorých sa liečil, ako aj jeho prehliadky
lekárom určeným poisťovňou. Poisťovňa má ďalej právo
obstarať si údaje o zdravotnom stave a zdravotnej
anamnéze poisteného z jeho zdravotnej dokumentácie a
získavať údaje o poistenom z lekárskej správy Sociálnej
poisťovne.
2. Ak poisťovňa vyžaduje lekársku prehliadku alebo
vyšetrenie, je poistený povinný dať sa vyšetriť lekárom
určeným poisťovňou. Poisťovňa v tomto prípade hradí
náklady spojené s touto prehliadkou alebo vyšetrením,
cestovné náklady vo výške cestovného lístka verejnej
autobusovej alebo železničnej osobnej dopravy druhej
triedy a náklady na vystavenie lekárskej správy, ak ju
vyžaduje. Ak poisťovňa lekársku prehliadku, vyšetrenie
alebo správu nevyžaduje, náklady s nimi spojené
nehradí.
3. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní
zdravotného stavu poisteného, smie použiť iba pre
svoju potrebu, príp. ich môže so súhlasom poisteného
oznamovať aj ostatným subjektom podnikajúcim v oblasti
poisťovníctva a asociáciám týchto subjektov. Za účelom
objektívneho posúdenia zdravotného stavu poisteného
môže poisťovňa údaje o zdravotnom stave poisteného
postúpiť aj posudkovému lekárovi poisťovne, ktorému je
oprávnená oznamovať všetky skutočnosti, o ktorých sa
dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného.
4. Súhlas na preskúmavanie zdravotného stavu dáva
poistený pri vstupe do poistenia písomne okrem prípadov,
ak poistený vstupuje do poistenia prostredníctvom
prostriedku diaľkovej komunikácie v súlade s článkom 3
bod 3 týchto VPP SIPO, kedy súhlas na preskúmavanie
zdravotného stavu dáva poistený ústne. Na základe
súhlasu poisteného je poisťovňa oprávnená spracúvať
[kopírovať, skenovať a pod.] údaje o jeho zdravotnom
stave v súvislosti s poistením počas doby nevyhnutnej
na zabezpečenie všetkých práv a povinností
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. V prípade, ak príslušný
lekár, zdravotnícke zariadenie alebo iná osoba, ktorá
má zdravotnú dokumentáciu poisteného, odmietne na
základe súhlasu udeleného poisteným pri uzavieraní
poistnej zmluvy sprístupniť alebo poskytnúť poisťovni
údaje o zdravotnom stave poisteného, resp. zdravotnej
anamnéze poisteného z jeho zdravotnej dokumentácie, je
poistený povinný na žiadosť poisťovne vystaviť poisťovni
plnomocenstvo v rozsahu podľa tohto článku vo forme
ustanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym
predpisom. V prípade smrti poisteného je plnomocenstvo
podľa predchádzajúcej vety povinná vystaviť osoba
oprávnená na poistné plnenie alebo iná osoba, ktorá je
oprávnená na vystavenie takého plnomocenstva podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Ak poistený v priebehu poistenia odvolá svoj súhlas na
preskúmavanie zdravotného stavu podľa ods. 4 tohto
článku alebo ak nedôjde k vystaveniu plnomocenstva pre
poisťovňu podľa ods. 4 tohto článku a ak táto skutočnosť
má vplyv na skúmanie potrebné na zistenie rozsahu
povinnosti poisťovne plniť, poisťovňa si vyhradzuje právo
neplniť, kým nebude obnovený súhlas na preskúmanie
zdravotného stavu alebo kým nebude vystavené
plnomocenstvo, ktoré poisťovni umožní preskúmanie
zdravotného stavu poisteného.
6. Poisťovňa je oprávnená v rámci šetrenia nahlásenej
udalosti preskúmavať dôležité skutočnosti týkajúce sa
straty zamestnania poisteného. Súhlas na preskúmavanie

dáva poistený pri vstupe do poistenia písomne.
7. Poistený je povinný odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky [v prípade, ak poistenie vzniká
podľa článku 3 bodu 3 týchto VPP SIPO aj na otázky
poisťovne predložené ústnou formou] týkajúce sa
poistenia. Za odpovede na otázky poisťovne sa považujú
aj vyhlásenia poisteného a o splnení podmienok na vznik
poistenia.
Článok 5 – Poistenie pracovnej neschopnosti
1. Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť poisteného
v zmysle ustanovení týchto VPP SIPO, ktorá nastala
počas trvania poistenia (a po uplynutí čakacej doby)
a za podmienky, že k prvému dňu prerušenia pracovnej
činnosti poistený skutočne vykonával profesnú činnosť,
ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo
zisk; ak pracovná neschopnosť poisteného nastane
z viacerých dôvodov alebo ak sa počas trvania
pracovnej neschopnosti poisteného poistený stane
práceneschopným aj z iného dôvodu, považuje sa to
za jednu pracovnú neschopnosť a teda i jednu poistnú
udalosť. Za profesnú činnosť, ktorá poistenému
zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo zisk sa
nepovažujú aktivačné práce alebo činnosti.
2. Čakacia doba pre pracovnú neschopnosť v dôsledku
choroby je 30 kalendárnych dní od začiatku poistenia.
3. 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 poisťovňa
plnila, a prvý deň ďalšej pracovnej neschopnosti nastane
do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej
pracovnej neschopnosti poisteného, za ktorú poisťovňa
už plnila, ďalšia pracovná neschopnosť sa považuje za
pokračovanie pôvodnej pracovnej neschopnosti. Nárok
na poistné plnenie nastane prvý deň ďalšej pracovnej
neschopnosti, ktorá je spôsobená recidívou ochorenia
alebo úrazu.
4. Ak k ďalšej pracovnej neschopnosti dôjde po uplynutí 60
kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej pracovnej
neschopnosti, za ktorú poisťovňa už plnila, považuje
sa ďalšia pracovná neschopnosť za novú pracovnú
neschopnosť.
5. Ak u poisteného nastane ďalšia pracovná neschopnosť
pre tú istú diagnózu, pre ktorú bol poistený v pracovnej
neschopnosti, za ktorú už poisťovňa plnila (okrem
prípadu uvedeného v ods. 3 tohto článku), poisťovňa
z tejto pracovnej neschopnosti poskytne poistné plnenie
iba v prípade, ak nastala po uplynutí 18 kalendárnych
mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúcej pracovnej
neschopnosti, za ktorú poisťovňa plnila.
6. Pracovnú neschopnosť poistený preukazuje predložením
kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
vystaveného lekárom alebo zdravotníckym zariadením,
v ktorého lekárskej starostlivosti poistený bol alebo je
v súvislosti s oznamovanou pracovnou neschopnosťou.
7. Na vznik práva na poistné plnenie je nevyhnutné, aby
pracovná neschopnosť trvala nepretržite aspoň 60
kalendárnych dní [ďalej len „lehota trvania pracovnej
neschopnosti“].
8. Poistený je povinný:
a] bezprostredne po uplynutí lehoty trvania pracovnej
neschopnosti písomne oznámiť poisťovni vznik
pracovnej neschopnosti na príslušnom tlačive
poisťovne a predložiť poisťovni na jej požiadanie
aj ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na stanovenie
povinnosti poisťovne plniť a na výšku poistného
plnenia, a to najmä:
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−

b]

c]
d]
e]

f]

g]

kópiu lekárom alebo zdravotníckym zariadením
vystaveného „Potvrdenia o dočasnej pracovnej
neschopnosti“,
− v prípade hospitalizácie i kópiu „Prepúšťacej
správy“ príslušného zdravotníckeho zariadenia,
pravidelne mesačne, najneskôr však do 5. dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
počas ktorého bol poistený práceneschopný,
predkladať poisťovni aktuálne písomné potvrdenie
o trvaní pracovnej neschopnosti [potvrdenie o
dočasnej pracovnej neschopnosti] po dobu trvania
nároku na poistné plnenie,
bez zbytočného odkladu písomne informovať
poisťovňu o ukončení pracovnej neschopnosti,
bez zbytočného odkladu po vzniku úrazu, zdravotných
ťažkostí, problémov alebo komplikácií vyhľadať
lekárske ošetrenie,
dodržiavať všetky pokyny lekára, dodržiavať
liečebný režim a vylúčiť všetky konania, ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť jeho zdravotný stav, priebeh,
následky či dĺžku poúrazových stavov, zdravotných
ťažkostí, problémov alebo komplikácií,
umožniť poisťovni získavať a spracúvať akúkoľvek
zdravotnú dokumentáciu o svojej osobe, na
jej vyžiadanie zabezpečiť a zbaviť povinnosti
mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poisteného
liečili alebo vyšetrovali, a to i z iných dôvodov, než
je poistná udalosť a udeliť súhlas na odovzdanie
všetkých nevyhnutných informácií poisťovni,
udeliť súhlas svojej zdravotnej poisťovni alebo
príslušnému orgánu sociálneho poistenia na
poskytnutie všetkých informácií, ktoré si poisťovňa
vyžiada.

Článok 6 – Poistenie straty zamestnania
1. Poistnou udalosťou je strata zamestnania, v dôsledku
ktorej je poistený nezamestnanou osobou. Okrem
prípadov uvedených v článku 2 ods. 8 týchto VPP
SIPO sa akékoľvek iné ukončenie pracovného,
štátno-zamestnaneckého, služobného pomeru alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu nepovažuje za
poistnú udalosť.
2. Na vznik práva na poistné plnenie je nevyhnutné, aby
ku strate zamestnania došlo v dobe trvania poistenia
a zároveň:
a] právny úkon, na základe ktorého došlo k strate
zamestnania, bol doručený poistenému alebo
zamestnávateľovi [napr. v prípade výpovede], resp.
nadobudol platnosť [v prípade uzavretia dohody]
najskôr po uplynutí čakacej doby,
b] poistený bol z tohto dôvodu na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny [ďalej len „úrad práce“]
na území SR zaradený do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, a je v nej vedený po dobu najmenej
60 po sebe idúcich kalendárnych dní [ďalej len
„lehota trvania nezamestnanosti“],
c] poistený je občanom SR.
3. Čakacia doba pre stratu zamestnania a následnú
nezamestnanosť je 90 kalendárnych dní od začiatku
poistenia.
4. Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje na stratu
zamestnania u zamestnávateľa so sídlom na území
SR; v prípade organizačnej zložky je rozhodujúce
sídlo organizačnej zložky zamestnávateľa zapísané v
príslušnom registri.
5. Poistený je povinný:
a] v prípade straty zamestnania a následnej

b]

c]

d]

e]

nezamestnanosti sa registrovať na príslušnom úrade
práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
poskytovať súčinnosť úradu práce pri sprostredkovaní
zamestnania a podnikať kroky na znovuzískanie
zamestnania,
bezprostredne
po
uplynutí
lehoty
trvania
nezamestnanosti písomne oznámiť poisťovni stratu
zamestnania na príslušnom tlačive poisťovne
a predložiť poisťovni na jej požiadanie aj ďalšie
doklady, ktoré sú potrebné na stanovenie povinnosti
poisťovne plniť a na výšku poistného plnenia, a to
najmä:
− kópiu „Dokladu o rozviazaní pracovného pomeru“,
− overenú kópiu „Pracovnej zmluvy“,
− overenú kópiu potvrdenia, že poistený je
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie
na príslušnom úrade práce k dátumu hlásenia
poistnej udalosti,
− kópiu potvrdenia o zápočte rokov,
pravidelne mesačne, najneskôr však do 5. dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
počas ktorého bol poistený nezamestnaný, predkladať
poisťovni aktuálne písomné potvrdenie o trvaní
nezamestnanosti [potvrdenia o svojom evidovaní na
príslušnom úrade práce v SR v evidencii uchádzačov
o zamestnanie] po dobu trvania nároku na poistné
plnenie,
o ukončení nezamestnanosti, o vyradení z evidencie
uchádzačov o zamestnanie [napr. z dôvodu získania
nového zamestnania] bez zbytočného odkladu
písomne informovať poisťovňu,
bez zbytočného odkladu písomne informovať
poisťovňu o prípadnom začatí konania o neplatné
skončenie pracovného, štátno-zamestnaneckého,
služobného
pomeru
alebo
obdobného
pracovnoprávneho vzťahu a doručiť poisťovni
úradne osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia
súdu v tomto konaní, a to bez zbytočného odkladu po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

Článok 7 – Poistné plnenie
1. Poisťovňa poskytuje z poistenia opakované poistné
plnenie.
2. Poisťovňa je oprávnená požadovať od poisteného
doklady potrebné na účel šetrenia nahlásenej udalosti
a prípadne aj sama preskúmavať skutočnosti, ktoré
považuje za potrebné na zistenie svojej povinnosti plniť.
3. Doklady predložené poisťovni ako doklady preukazujúce
vznik poistnej udalosti a vznik nároku na poistné plnenie,
musia byť vystavené v súlade s právnym poriadkom SR.
Doklady, ktoré sú vystavené podľa cudzieho práva, môže
poisťovňa uznať ako doklady preukazujúce vznik poistnej
udalosti, len ak z ich obsahu nepochybne vyplýva, že
poistná udalosť skutočne nastala.
4. Ak boli splnené podmienky pre vznik nároku na poistné
plnenie podľa týchto VPP SIPO a poisťovňa obdržala
potrebné doklady, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné
plnenie do 15 dní odo dňa, kedy poisťovňa ukončila
šetrenie poistnej udalosti.
5. Výška poistného plnenia sa stanovuje takto:
a] poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti
poisteného sa vypláca v mesačných platbách
po dobu trvania pracovnej neschopnosti. Výška
mesačnej platby je 100 €. Prvá platba sa vypláca
za kalendárny mesiac, v ktorom bude poistený 60.
deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti. Ďalšie
platby poistného plnenia vyplatí poisťovňa za každý
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ďalší začatý kalendárny mesiac trvania pracovnej
neschopnosti poisteného. Poistné plnenie z jednej
poistnej udalosti pracovnej neschopnosti môže
predstavovať maximálne 4 mesačné platby [t.j.
maximálne 400 €].
b] poistné plnenie v prípade straty zamestnania
a následnej nezamestnanosti poisteného sa
vypláca v mesačných platbách po dobu trvania
nezamestnanosti. Výška mesačnej platby je 100 €.
Prvá platba sa vypláca za kalendárny mesiac, v ktorom
bude poistený 60. deň vedený v evidencii uchádzačov o
zamestnanie na príslušnom úrade práce. Ďalšie platby
poistného plnenia vyplatí poisťovňa za každý ďalší
začatý kalendárny mesiac trvania nezamestnanosti
poisteného. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti
straty zamestnania a následnej nezamestnanosti
môže predstavovať maximálne 4 mesačné platby
[t.j. maximálne 400 €]. Ak poisťovňa vyplatila poistné
plnenie z jednej poistnej udalosti straty zamestnania
a následnej nezamestnanosti v celkovom rozsahu
4 mesačných platieb, vznikne poistenému nárok na
poistné plnenie z ďalšej poistnej udalosti spôsobenej
stratou zamestnania a následnou nezamestnanosťou
iba v prípade, ak k ďalšej strate zamestnania došlo po
uplynutí 6 mesiacov od posledného dňa mesiaca, za
ktorý poisťovňa vyplatila 4. mesačnú platbu poistného
plnenia a boli splnené aj ostatné podmienky na vznik
nároku na poistné plnenie stanovené týmito VPP
SIPO.
6. Úhrn poistných plnení z poistných udalostí vzniknutých
počas piatich po sebe nasledujúcich rokov je pre jedného
poisteného najviac vo výške 1 200 €.
7. V prípade súbehu poistných udalostí u jedného
poisteného z dôvodu straty zamestnania a pracovnej
neschopnosti poskytne poisťovňa poistné plnenie
z poistnej udalosti pracovnej neschopnosti až potom, čo
bolo ukončené vyplácanie poistného plnenia z poistnej
udalosti straty zamestnania.
8. Poistený je povinný:
a] v prípade vzniku nejasnosti dokázať, že došlo
k poistnej udalosti v deklarovanom rozsahu,
b] zabezpečiť poisťovni poskytnutie všetkých informácií,
údajov a dokumentov potrebných k zisteniu rozsahu
povinnosti poisťovne plniť,
c] poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na posúdenie
vzniku poistnej udalosti a stanovenie výšky poistného
plnenia.
9. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených
v týchto VPP SIPO podstatný vplyv na vznik alebo
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je
poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti
plniť.
10. Ak bude na základe právoplatného rozhodnutia
súdu vyhlásené skončenie pracovného, štátnozamestnaneckého,
služobného
pomeru
alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu za neplatné
a poistenému bude priznaná náhrada mzdy, poisťovni
nevzniká povinnosť vyplatiť poistné plnenie. Ak už
bolo poistné plnenie vyplatené, poisťovňa má právo
požadovať vrátenie vyplateného poistného plnenia.
Článok 8 – Obmedzenia poistného plnenia, výluky
z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a] udalosť,
ktorá
nastala
následkom
pokusu
o samovraždu, s výnimkou prípadov, ak v okamihu
pokusu o samovraždu poisteného uplynuli viac ako

tri roky od začiatku poistenia poisteného,
b] udalosť, ktorú si spôsobil poistený sám úmyselným
konaním inak ako podľa písm. a] tohto odseku,
c] udalosť, ktorá u poisteného nastala v dôsledku
udalosti pri vedení motorového vozidla, na vedenie
ktorého nemal oprávnenie; ďalej za udalosť, ku
ktorej došlo pri účasti poisteného ako pretekára
na súťažiach, či pretekoch motorových vozidiel
a prípravných jazdách k nim [tréning],
d] udalosť, ktorá nastala v priamej súvislosti s vojnovým
konfliktom, bojovými alebo vojnovými akciami,
jadrovou energiou, radiáciou, mierovými misiami,
terorizmom, vzburami, povstaniami a nepokojmi,
občianskou vojnou, pri aktívnej účasti na nepokojoch,
trestných činoch a priestupkoch, teroristických
akciách a sabotážach, s výnimkou prípadov účasti
poisteného na vzburách, povstaniach a nepokojoch
na území SR, ku ktorým došlo pri plnení pracovných
alebo služobných povinností.
2. Poisťovňa je oprávnená primerane znížiť poistné plnenie
za udalosť, ktorá nastala v priamej súvislosti s:
a] protiprávnym konaním poisteného,
b] konaním, ktorým poistený spôsobil inému ťažkú ujmu
na zdraví alebo smrť,
c] konaním poisteného pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných, toxických, psychotropných alebo
ostatných látok spôsobilých nepriaznivo ovplyvniť
psychiku človeka, jeho ovládacie, rozpoznávacie
schopnosti alebo sociálne správanie.
3. Poisťovňa neposkytne poistné plnenie ani v prípadoch,
ak sa poistený stane práceneschopným v dôsledku:
a] takých ochorení alebo úrazov, ktoré vznikli alebo
boli diagnostikované, alebo museli vzniknúť pred
začiatkom poistenia, alebo kvôli ktorým mu bolo pred
začiatkom poistenia poskytnuté lekárske poradenstvo
alebo lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie a následkov
takýchto ochorení alebo úrazov,
b] úrazu, ktorý utrpel pri manipulácii so zbraňami,
výbušninami, horľavinami a toxickými látkami,
c] úrazu, ktorý utrpel pri vykonávaní profesionálnej
športovej činnosti,
d] úrazu, ktorý utrpel pri profesionálnom alebo
amatérskom vykonávaní týchto činností: speleológia,
horolezectvo, potápanie, diaľkové plavby vykonávané
jednotlivcom, morský rybolov, športy s použitím
dvojstopových aj jednostopových vozidiel, rallye
a pokusy o rekordy,
e] pohlavnej nákazy, ochorenia AIDS alebo v dôsledku
nakazenia vírusom HIV s výnimkou prípadov
prenosu infekcie vírusu HIV v dôsledku podania
kontaminovanej krvnej transfúzie na území SR počas
trvania poistenia,
f] degeneratívnych ochorení pohybového ústrojenstva
a akýchkoľvek ochorení chrbtice ako aj ich priamych a
nepriamych dôsledkov, pokiaľ nebol bezprostrednou
príčinou takéhoto ochorenia úraz poisteného, ktorý
netvorí výluku podľa týchto VPP SIPO,
g] asténie, depresívnych stavov, poruchy psychiky
a správania, duševného ochorenia,
h] únavového syndrómu, odvykacích, detoxikačných
alebo spánkových kúr,
i] zdravotných prehliadok, vyšetrení a kozmetických
zákrokov, ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada,
lekárskych zákrokov vykonaných na základe žiadosti
poisteného pre iný ako zdravotný dôvod a bez
písomného odporúčania lekára a následkov týchto
lekárskych zákrokov,
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j]

úmyselného poškodenia vlastného zdravia, vrátane
úmyselného nevyhľadania zdravotnej starostlivosti
alebo vedomého nerešpektovania rád a odporúčaní
lekára, ukončenia nemocničnej liečby na vlastnú
žiadosť [reverz] poisteného alebo odmietnutia
medikamentóznej liečby,
k] choroby alebo úrazu, ktoré utrpel pri výkone
niektorého z nižšie uvedených povolaní, resp.
činností: artista, kaskadér, krotiteľ zvierat, námorník,
potápač, pyrotechnik, pracovník s výbušninami,
speleológ, továrenský jazdec motorových vozidiel
alebo plavidiel, továrenský pilot, pilot ozbrojených
zložiek, učiteľ bojových športov, vojak v útvaroch
v zahraničí,
l] plánovaných hospitalizácií, ktoré nastanú do šiestich
mesiacov od začiatku poistenia,
m] choroby alebo úrazu, ktoré nastanú v dobe, kedy
je poistená žena/muž na materskej/rodičovskej
dovolenke a je hmotne zabezpečená/ý v súlade
s predpismi o nemocenskom poistení,
n] liečebného pobytu v psychiatrických klinikách či
nemocniciach, v zariadeniach na liečbu alkoholizmu,
toxikománie, hráčskej alebo inej závislosti.
4. Poisťovňa neposkytne poistné plnenie ani v prípadoch
straty zamestnania poisteného:
a] ktorá je poistenému predbežne oznámená

zamestnávateľom už pred začiatkom poistenia alebo
ku ktorej dôjde na základe právnej skutočnosti, ktorá
nastala pred začiatkom poistenia,
b] pre porušenie pracovnej disciplíny poisteného,
c] ak je poistený štatutárnym orgánom zamestnávateľa
alebo poistený a štatutárny orgán zamestnávateľa sú
blízke osoby v zmysle § 116 OZ.
Článok 9 – Záverečné ustanovenia
1. Tieto VPP SIPO sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy. Od ustanovení týchto VPP SIPO je možné sa
odchýliť v poistnej zmluve.
2. Akékoľvek doklady a dokumenty týkajúce sa poistenia
musia poistník, poistený a/alebo osoba oprávnená
na poistné plnenie predkladať v písomnej podobe
a v slovenskom jazyku, ak medzi poistníkom a poisťovňou
nie je písomne dohodnuté inak. Ak boli vystavené
v cudzom jazyku, musí k nim byť priložený overený
preklad do slovenského jazyka.
3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VPP SIPO
stanú neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny
všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa
taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im
svojou povahou a účelom najbližší.
4. Tieto VPP SIPO nadobúdajú účinnosť dňa 15. 02. 2017.
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