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Pre doplnkové poistenia invalidity platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, 
Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“), tieto Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) 
a podmienky dohodnuté v poistnej zmluve. OPP platia pre nasledovné doplnkové poistenia invalidity:
 a) doplnkové poistenie invalidity od 41% s konštantnou poistnou sumou (IA1F),
 b) doplnkové poistenie invalidity od 41% s klesajúcou poistnou sumou (IA1K),
 c) doplnkové poistenie invalidity od 71% s konštantnou poistnou sumou (JA1F),
 d) doplnkové poistenie invalidity od 71% s klesajúcou poistnou sumou (JA1K).

Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 15. 10. 2022.

1.  Čo považujeme za poistnú udalosť? 

Poistnou udalosťou je invalidita poistenej osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
od 41% alebo od 71% podľa zvoleného variantu doplnkového poistenia. Dňom vzniku poistnej udalosti je 
deň vzniku invalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity. Pokiaľ 
právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity nemôže byť poistenej osobe vystavené, 
nahradí ho odborný posudok vydaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne alebo posudkovým 
lekárom príslušného orgánu, alebo organizácie v súlade s platným zákonom o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov. V tomto prípade je dňom vzniku poistnej udalosti dátum vystavenia odborného 
posudku.

2. Aká je čakacia doba?

Čakacia doba je 2 mesiace na vznik ochorenia, ktorého následkom vznikne invalidita. Ak nastane poistná 
udalosť v priamej príčinnej súvislosti s následkom ochorenia, ktorého príznaky sa prejavili v čakacej 
dobe, poistenej osobe nevznikne nárok na poistné plnenie, doplnkové poistenie zaniká od počiatku 
a poistníkovi vrátime zaplatené poistné.

3. V akej výške vyplácame poistné plnenie?

Poistné plnenie vyplácame vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti. Vyplatením 
poistného plnenia doplnkové poistenie zaniká ku dňu vzniku poistnej udalosti.

4. Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistená osoba je povinná nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po vzniku poistnej udalosti 
a predložiť nasledovné dokumenty:
 - hlásenie poistnej udalosti,
 - kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity,
 -  kópiu odborného posudku vydaného posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne alebo posudkovým 

lekárom príslušného orgánu, alebo organizácie v súlade s  platným zákonom o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov.

 -  zdravotnú dokumentáciu, t.j. kópie lekárskych správ zo všetkých absolvovaných vyšetrení 
súvisiacich s chorobou alebo úrazom, ktorá je dôvodom invalidity.

Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti. 

5.  Kedy poistenie zaniká?

Doplnkové poistenie podľa týchto OPP zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj priznaním 
predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku.
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