
ŽŽivotnivotnéé poisteniepoistenie

téma 4. prednášky zo dňa 4.3.2008

Pripoistenia v Pripoistenia v žživotnom poistenivotnom poisteníí

Pripoistenia v Pripoistenia v ŽŽPP
RizikRizikáá smrti a dosmrti a dožžitia, i keitia, i keďď predstavujpredstavujúú zzááklad klad 
produktu produktu žživotnivotnéého poistenia, môho poistenia, môžžu byu byťť doplnendoplnenéé
pripoisteniami, ktorpripoisteniami, ktoréé poskytujposkytujúú poistenpoistenéému ochranu mu ochranu 
najmnajmää pred rizikami v spred rizikami v súúvislosti s vysokou vislosti s vysokou 
pravdepodobnospravdepodobnosťťou ou úúrazu alebo choroby.razu alebo choroby.

��

Ide o rizikIde o rizikáá, ktor, ktoréé ssúú neznezáávislvisléé od vôle poistenod vôle poistenéého, ho, 
ktorktoréé neoneoččakakáávaným, nvaným, nááhlym a nepreruhlym a nepreruššeným eným 
pôsobenpôsobeníím vonkajm vonkajšíších sch sííl spôsobia objektl spôsobia objektíívne vne 
zistitezistiteľľnnéé alebo viditealebo viditeľľnnéé ujmy na zdravujmy na zdravíí alebo smralebo smrťť. . 

Pripoistenia v Pripoistenia v ŽŽPP
NNáávrh na uzatvorenie poistnej zmluvy vrh na uzatvorenie poistnej zmluvy ŽŽP P 

od ktorod ktoréého sa odvho sa odváádzajdzajúú
ďďalalššie podmienkyie podmienky

poisteniapoistenia

súčasne
VPP, ZD, dotazníky

Pripoistenia v Pripoistenia v ŽŽPP
ÚÚrazovrazovéé pripoistenia spripoistenia súú typom typom ččisto rizikovisto rizikovéého ho 
poistenia bez sporivej zlopoistenia bez sporivej zložžky. Platky. Platíí tu princtu princííp p 
solidsolidáárnosti. Pri zmluvrnosti. Pri zmluváách, pri ktorých poch, pri ktorých poččas doby as doby 
poistenia nedôjde k poistnej udalosti, zanikpoistenia nedôjde k poistnej udalosti, zanikáá
poistenie na konci poistnej doby bez npoistenie na konci poistnej doby bez nááhrady.hrady.

��

Význam sprVýznam spráávneho ocevneho oceňňovania rizovania rizíík k 
v pripoisteniach, na zv pripoisteniach, na zááklade ktorklade ktoréého sa stanovho sa stanovíí
spravodlivý hodnotový vzspravodlivý hodnotový vzťťah medzi poistiteah medzi poistiteľľom om 
a poisa poisťťovanou osobou. ovanou osobou. 



OceOceňňovanie rizovanie rizííkk

Finančné riziko

Osobité riziká
klienta

Zdravotné riziko

Pripoistenia v Pripoistenia v ŽŽPP
Pre stanovenie zodpovedajPre stanovenie zodpovedajúúceho poistnceho poistnéého ho 
poupoužžíívajvajúú poispoisťťovacie inovacie inšštittitúúcie cie úúmrtnostnmrtnostnéé podklady podklady 
priemerne zdravpriemerne zdravéého sho súúboru osôb. boru osôb. 
��

Osoby so zmeneným zdravotným stavom majOsoby so zmeneným zdravotným stavom majúú
pri uzatvpri uzatvááranraníí pripoistenia bupripoistenia buďď vyvyššššie poistnie poistnéé, , 
znzníížženenúú poistnpoistnúú sumu, ssumu, súú prijatprijatéé do poistenia do poistenia 
s výlukou alebo ss výlukou alebo súú pre poispre poisťťovne do poistnovne do poistnéého ho 
vzvzťťahu neprijateahu neprijateľľnnéé..

Pripoistenie smrti nPripoistenie smrti náásledkom sledkom úúrazurazu

Pripoistenie slPripoistenie slúúžži na finani na finanččnnéé zabezpezabezpeččenie enie 
pozostalých po poistenom, ktorý zomrel npozostalých po poistenom, ktorý zomrel náásledkom sledkom 
úúrazu (tzv. razu (tzv. úúrazovrazováá smrsmrťť) v dobe trvania poistenia.) v dobe trvania poistenia.
��

Ak bola smrAk bola smrťť poistenpoistenéého v priamej prho v priamej prííččinnej innej 
ssúúvislosti s vislosti s úúrazom a nastala do obdobia, ktorrazom a nastala do obdobia, ktoréé je je 
dohodnutdohodnutéé v poistnej zmluve (napr. do jednv poistnej zmluve (napr. do jednéého roka ho roka 
odo dodo dňňa, kea, keďď poistený poistený úúraz utrpel), je poisraz utrpel), je poisťťovateovateľľ
povinný vyplatipovinný vyplatiťť poistnpoistnúú sumu pre prsumu pre príípad smrti pad smrti 
úúrazom oprrazom opráávnenej osobe.vnenej osobe.

Pripoistenie trvalých nPripoistenie trvalých náásledkov sledkov úúrazurazu

Poistenie slPoistenie slúúžži na finani na finanččnnéé zabezpezabezpeččenie osoby, ktorenie osoby, ktoráá v v 
dôsledku dôsledku úúrazu utrpela trvalrazu utrpela trvaléé popošškodenie zdravia. Poistnkodenie zdravia. Poistnéé
plnenie sa vyplplnenie sa vyplááca po ustca po ustáálenleníí trvalých ntrvalých náásledkov, sledkov, ččiižže e 
poispoisťťovovňňa si stanovuje v tomto pripoistena si stanovuje v tomto pripoisteníí ččasovasovúú franfranšíšízuzu, , 
kedy sa poistnkedy sa poistnéé plnenie môplnenie môžže vyplatie vyplatiťť napr. anapr. ažž po uplynutpo uplynutíí
jednjednéého roka odo dho roka odo dňňa a úúrazu.razu.
��

Ak Ak úúraz zanechraz zanecháá poistenpoistenéému trvalmu trvaléé nnáásledky, je poissledky, je poisťťovateovateľľ
povinný vyplatipovinný vyplatiťť totoľľko percent z poistnej sumy pre trvalko percent z poistnej sumy pre trvaléé
nnáásledky sledky úúrazu, korazu, koľľkým percentkým percentáám zodpovedm zodpovedáá rozsah trvalých rozsah trvalých 
nnáásledkov, ktorý je ursledkov, ktorý je urččený zmluvným lekený zmluvným lekáárom poisrom poisťťovateovateľľa a 
v sv súúlade s ocelade s oceňňovacovacíími tabumi tabuľľkami pre hodnotenie telesných kami pre hodnotenie telesných 
popošškodenkodeníí..



Pripoistenie nevyhnutnPripoistenie nevyhnutnéého lieho lieččenia enia 
úúrazurazu

PoistnPoistnéé plnenie sa vyplplnenie sa vyplááca v prca v príípade, pade, žže e ččas as 
potrebný na zahojenie alebo ustpotrebný na zahojenie alebo ustáálenie telesnlenie telesnéého ho 
popošškodenia kodenia úúrazom, ktorý sa stal poistenrazom, ktorý sa stal poistenéému v dobe mu v dobe 
trvania poistenia, je dlhtrvania poistenia, je dlhšíší ako ako ččasovasováá franfranšíšíza za 
dohodnutdohodnutáá v poistnej zmluve.v poistnej zmluve.
��

Vo vVo vääččššine produktov týchto pripoistenine produktov týchto pripoisteníí sa na sa na 
zzááklade vklade vššeobecných poistných podmienok berie eobecných poistných podmienok berie 
do do úúvahy nie skutovahy nie skutoččný ný ččas lieas lieččenia enia úúrazu ale razu ale 
priemerný priemerný ččas, ktorý zodpovedas, ktorý zodpovedáá lielieččeniu sa eniu sa úúrazu.razu.

Pripoistenie invalidity s výplatou poistnej Pripoistenie invalidity s výplatou poistnej 
sumy alebo dôchodkusumy alebo dôchodku

NNáárok na plnenie poisrok na plnenie poisťťovne vznikne, ak bude v dobe ovne vznikne, ak bude v dobe 
poistenia po uplynutpoistenia po uplynutíí ččasovej asovej franfranšíšízyzy poistenpoistenéému mu 
priznaný plný invalidný dôchodok zo socipriznaný plný invalidný dôchodok zo sociáálneho lneho 
zabezpezabezpeččenia (pokles schopnosti vykonenia (pokles schopnosti vykonáávavaťť
zzáárobkovrobkovúú ččinnosinnosťť o viac ako 70%).o viac ako 70%).
��

NiektorNiektoréé poispoisťťovacie inovacie inšštittitúúcie majcie majúú stanovenstanovenéé
maximmaximáálne obdobie vypllne obdobie vypláácania invalidncania invalidnéého ho 
dôchodku.dôchodku.

Pripoistenie odPripoistenie odšškodnkodnéého za pobyt ho za pobyt 
v nemocniciv nemocnici

Pripoistenie slPripoistenie slúúžži na finani na finanččnnéé zabezpezabezpeččenie enie 
poistenpoistenéého v prho v príípade hospitalizpade hospitalizáácie, vzniknutej cie, vzniknutej 
nnáásledkom sledkom úúrazu. PP je vo forme drazu. PP je vo forme dáávok vyplvok vypláácaných caných 
za kaza kažždý dedý deňň hospitalizhospitalizáácie v lekcie v lekáárskom zariadenrskom zariadeníí, , 
pripriččom poisom poisťťovacie inovacie inšštittitúúcie si taktiecie si taktiežž vyhradzujvyhradzujúú
prpráávo vyplvo vypláácacaťť ododšškodnkodnéé len za urlen za urččitý poitý poččet dnet dníí
v urv urččitom obdobitom obdobíí. . 
��

OdOdšškodnkodnéé sa vo vsa vo vääččššine prine príípadov vyplpadov vyplááca od prvca od prvéého ho 
ddňňa hospitaliza hospitalizáácie a vcie a vääččššinou za podmienky, inou za podmienky, 
žže hospitalize hospitalizáácia trvala aspocia trvala aspoňň 24 hod24 hodíín.n.

Pripoistenie pre prPripoistenie pre príípad vpad váážžnych chorôbnych chorôb

Pripoistenie prinPripoistenie prinášáša poistena poistenéému finanmu finanččnnúú pomoc pomoc 
a finana finanččnnéé zabezpezabezpeččenie zdravotnej starostlivosti enie zdravotnej starostlivosti 
a udra udržžanie anie žživotnej ivotnej úúrovne v prrovne v príípade vpade váážžneho neho 
ochorenia alebo transplantochorenia alebo transplantáácie cie žživotne dôleivotne dôležžitých itých 
orgorgáánov. nov. 
��

PoisPoisťťovovňňa vyplata vyplatíí PS pre prPS pre príípad vpad váážžnej choroby nej choroby 
v prv príípade, pade, žže poistene poistenéému bude pomu bude poččas trvania as trvania 
pripoistenia prvýkrpripoistenia prvýkráát zistent zistenáá a odborným leka odborným lekáárom rom 
diagnosticky potvrdendiagnosticky potvrdenáá aspoaspoňň jedna z poistených jedna z poistených 
vváážžnych chorôb alebo potvrdennych chorôb alebo potvrdenáá poistenpoistenáá
transplanttransplantáácia telesncia telesnéého orgho orgáánu.nu.



Pripoistenie pre prPripoistenie pre príípad vpad váážžnych chorôbnych chorôb

VVääččššina poisina poisťťovacovacíích inch inšštittitúúciciíí umoumožňžňuje pripoistenie uje pripoistenie 
len v prlen v príípade, pade, žže se súúččasasťťou poistnej zmluvy ou poistnej zmluvy ŽŽP je P je 
poistenie akejkopoistenie akejkoľľvek smrti poistenvek smrti poistenéého (nie len ho (nie len 
prirodzenej smrti). prirodzenej smrti). 
��

PoisPoisťťovovňňa nie je povinna nie je povinnáá plniplniťť, ak v, ak váážžna choroba na choroba 
bola zistenbola zistenáá alebo transplantalebo transplantáácia telesncia telesnéého orgho orgáánu nu 
bola vykonanbola vykonanáá pred dpred dňňom zaom začčiatku poistenia alebo iatku poistenia alebo 
popoččas uras urččititéého obdobia poistenia /ho obdobia poistenia /ččasovej asovej franfranšíšízyzy/./.

Pripoistenie pre prPripoistenie pre príípad vpad váážžnych chorôbnych chorôb

Poistným plnenPoistným plneníím sa môm sa môžže zabezpee zabezpeččiiťť efektefektíívna vna 
rekonvalescencia, nadrekonvalescencia, nadšštandardntandardnáá leklekáárska rska 
starostlivosstarostlivosťť, , úúččinninnéé lieky nehradenlieky nehradenéé zdravotnou zdravotnou 
poispoisťťovovňňou, lieou, lieččebný pobyt, nevyhnutnebný pobyt, nevyhnutnáá úúpravu bytu pravu bytu 
��

srdcový infarkt, opersrdcový infarkt, operáácia srdca, rakovina, ncia srdca, rakovina, nááhla hla 
cievna prcievna prííhoda, zlyhanie oblihoda, zlyhanie obliččiek, transplantiek, transplantáácia cia 
orgorgáánov, strata funknov, strata funkččnnéého ovlho ovláádania dvoch alebo dania dvoch alebo 
viacerých konviacerých konččatatíín po ochrnutn po ochrnutíí, oslepnutie, skler, oslepnutie, skleróóza za 
multiplex, Parkinsonova choroba, Alzheimerova multiplex, Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, infikovanie vchoroba, infikovanie víírusom HIV pri krvnej transfrusom HIV pri krvnej transfúúzii.zii.

Pripoistenie odPripoistenie odšškodnkodnéého za chirurgický ho za chirurgický 
zzáákrokkrok

Pripoistenie poskytuje finanPripoistenie poskytuje finanččnnéé zabezpezabezpeččenie enie 
poistenpoistenéého v prho v príípade chirurgickpade chirurgickéého zho záákroku kroku 
vykonanvykonanéého v dôsledku choroby alebo ho v dôsledku choroby alebo úúrazom.razom.
��

Ak bol poistenAk bol poistenéému vykonaný chirurgický zmu vykonaný chirurgický záákrok krok 
z dôvodu telesnz dôvodu telesnéého poho pošškodenia spôsobenkodenia spôsobenéého ho úúrazom razom 
alebo chorobou v dobe trvania poistenia, vyplatalebo chorobou v dobe trvania poistenia, vyplatíí
poispoisťťovovňňa toa toľľko percent z dojednanej poistnej sumy ko percent z dojednanej poistnej sumy 
pre prpre príípad chirurgickpad chirurgickéého zho záákroku, kokroku, koľľkým percentkým percentáám m 
zodpovedzodpovedáá ohodnotenie tohto chirurgickohodnotenie tohto chirurgickéého zho záákroku kroku 
podpodľľa interných tabuliek poisa interných tabuliek poisťťovne.ovne.

Pripoistenie oslobodenia od platenia Pripoistenie oslobodenia od platenia 
poistnpoistnéého hlavnho hlavnéého poistenia ho poistenia 

V prV príípade priznania pade priznania úúplnej invalidity poistenplnej invalidity poistenéého sa ho sa 
prenprenášáša povinnosa povinnosťť platiplatiťť poistnpoistnéé za hlavnza hlavnéé poistenie poistenie 
z klienta na poisz klienta na poisťťovovňňu.u.
��

Pri plnej invalidite poistenPri plnej invalidite poistenéého preberho preberáá na zna zááklade klade 
uvedenuvedenéého pripoistenia poisho pripoistenia poisťťovovňňa na seba za na seba záávvääzok zok 
ďďalej platialej platiťť poistnpoistnéé. V pr. V príípade dopade dožžitia alebo itia alebo úúmrtia mrtia 
poispoisťťovovňňa vyplata vyplatíí v plnej výv plnej výšške poistnke poistnúú sumu sumu 
zhodnotenzhodnotenúú ako o garantovanako o garantovanéé navýnavýššenie tak aj enie tak aj 
o podiel na zisku z poistenia, ak ho poiso podiel na zisku z poistenia, ak ho poisťťovovňňa svojou a svojou 
investiinvestiččnou aktivitou dosiahla.nou aktivitou dosiahla.



Pripoistenie Pripoistenie úúrazových nrazových náákladovkladov

Pripoistenie zabezpePripoistenie zabezpeččuje uje úúhradu nhradu náákladov kladov 
spojených s spojených s úúrazom arazom ažž do výdo výššky dojednanej ky dojednanej 
poistnej sumy po dobu stanovenpoistnej sumy po dobu stanovenúú v poistnej v poistnej 
zmluve od dzmluve od dňňa a úúrazu, pokiarazu, pokiaľľ nebola poskytnutnebola poskytnutáá
nnááhrada zo socihrada zo sociáálneho zabezpelneho zabezpeččenia alebo nebola enia alebo nebola 
poskytnutposkytnutáá nnááhrada iným poishrada iným poisťťovateovateľľom.om.

Pripoistenie zachraPripoistenie zachraňňovacovacíích nch náákladov kladov 

Pripoistenie slPripoistenie slúúžži na i na úúhradu nhradu náákladov na vyhkladov na vyhľľadadáávanie vanie 
a vyslobodzovanie poistena vyslobodzovanie poistenéého, pokiaho, pokiaľľ sa dostane sa dostane 
do tiesdo tiesňňovej situovej situáácie.cie.
��

PripoistenPripoisteníím sa kryjm sa kryjúú nnááklady na zklady na zááchranu chranu 
a kompletný transport poistena kompletný transport poistenéého vrtuho vrtuľľnnííkom aj kom aj 
v prv príípade, pade, žže sa nejedne sa nejednáá o tieso tiesňňovovúú situsituááciu vo vode ciu vo vode 
alebo v horalebo v horáách, prich, priččom sa kryjom sa kryjúú nnááklady na prepravu klady na prepravu 
poistenpoistenéého k najbliho k najbližžššej zjazdnej ceste, kam sa ej zjazdnej ceste, kam sa 
dostane dopravný prostriedok zdravotndostane dopravný prostriedok zdravotnííckeho ckeho 
zariadenia, przariadenia, príípadne do najblipadne do najbližžššieho ieho 
zdravotnzdravotnííckeho zariadenia.ckeho zariadenia.

SSúúvisiace doklady  visiace doklady  

pri hlpri hláásenseníí poistných udalostpoistných udalostíí
HlHláásenie PU senie PU ŽŽPP
HlHláásenia PU dennsenia PU dennéého odho odšškodnkodnéého pri hospitalizho pri hospitalizááciicii

pri uzatvpri uzatvááranraníí poistných zmlpoistných zmlúúvv
RizikovRizikovéé skupiny skupiny ššportovportov
Rozdelenie povolanRozdelenie povolaníí do rizikových skupdo rizikových skupíínn /A, B, C//A, B, C/
TabuTabuľľka stavby tela ka stavby tela –– žženyeny
TabuTabuľľka stavby tela ka stavby tela –– mumužžii

S otS otáázkami od vzkami od váás na zs na zááver prednver prednášášky...ky...

PoznPoznáámkamka
poprospoprosíím kam kažžddéého z Vho z Váás aby si na buds aby si na budúúcu predncu prednášášku ku 
doniesol vytladoniesol vytlaččený nený náávrh poistnej zmluvyvrh poistnej zmluvy


