
 
 
Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o 
rozsahu práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a znením 
Všeobecných poistných podmienok poistenia ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti. 
 

O aký typ poistenia ide? 

Toto komerčné poistenie kompenzuje poistenému zárobok v prípade jeho pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu.  
 
 
 
  

 Čo je predmetom poistenia ? 
 

✓ Predmetom poistenia je ušlý 
zárobok poisteného v dôsledku 
jeho pracovnej neschopnosti 
v dôsledku choroby alebo úrazu.  

 

Poistné plnenie sa určí podľa dĺžky 

trvania pracovnej neschopnosti 

a dohodnutej dennej dávky 

uvedenej v poistnej zmluve. 

Poistné plnenie za jednu poistnú 

udalosť je najviac 365 dní trvania 

pracovnej neschopnosti. 

Poistné plnenie sa poskytne za dni 

trvania pracovnej neschopnosti 

počas poistnej doby. Zmena 

zdravotného stavu, dôsledkom 

ktorej je pracovná neschopnosť, 

musí nastať počas poistnej doby,  

po uplynutí čakacej doby. 

 
 

 

 

  Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistenie nie je možné dojednať pre osobu, ktorá je: 

x     práceneschopná, invalidná, v služobnom 
pomere alebo nemá žiadny príjem zo 
zamestnania alebo podnikania 

x  profesionálnym športovcom 

x     ktorej diagnostikovali vírus HIV, je závislá od 
alkoholu a/alebo omamných alebo 
psychotropných látok,  

x samostatne zárobkovo činná menej ako 6  
mesiacov počas kalendárneho roka  

x samostatne zárobkovo činná 6 a viac mesiacov počas  
kalendárneho roka, ale nepodala za toto obdobie daňové 
priznanie 

 

 
 

            Týkajú sa  krytia  nejaké obmedzenia? 
 

Z poistenia je vylúčená najmä pracovná neschopnosť  

z dôvodu: 

! ochorenia alebo úrazu, ktoré vznikli pred začiatkom 
poistenia, 

! v dôsledku vrodenej alebo vývojovej chyby, 
!  ak si poistený spôsobil chorobu alebo  

  úraz úmyselne sám, 

! v súvislosti s prerušením tehotenstva ak nebolo 

indikované zo závažných zdravotných dôvodov 

 

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných podmienkach. 
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 Kedy a ako uhrádzam platbu? 

 
Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu (jednorazové poistné) alebo opakovane za dohodnuté poistné 

obdobia (bežné poistné). Jednorazové poistné je splatné dňom začiatku poistenia a bežné prvým dňom poistného 

obdobia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v splátkach a to mesačne, štvrťročne alebo 

polročne. Poistné platíte buď v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie 

dojednávate na kontaktnom mieste poisťovne alebo u jej sprostredkovateľa. 

 

 

 Aké mám povinnosti? 

 
- Odpovedať na všetky otázky poisťovateľa pravdivo a úplne. 
- Neuzavrieť poistenie, ktorého predmetom je náhrada ušlého zárobku počas pracovnej neschopnosti s inou 

poisťovňou. 
- Na požiadanie poisťovateľa preukázať výšku zárobku. 
- Oznámiť poisťovateľovi každé zníženie výšky zárobku aspoň o 10%. 
- Oznámiť poisťovateľovi vznik a zánik pracovnej neschopnosti, prípadne preukázať jej trvanie.    
- Oznámiť poisťovateľovi každú zmenu zdravotného stavu, ktorá je príčinou pracovnej neschopnosti. 
- Poskytnúť poisťovateľovi všetky potrebné informácie a doklady potrebné pri vybavovaní poistnej udalosti a adresu, 

kde sa bude poistený počas pracovnej neschopnosti zdržiavať. 
- Podrobiť sa vyšetreniu u lekára určeného poisťovateľom a dodržiavať liečebný režim. 
 
Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach. 

 

Kedy začína a končí krytie? 

 
Poistenie sa začína nultou hodinou dňom označeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. 

Poistenie končí: 

- ukončením pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru bez náhrady, 
- ukončením alebo prerušením samostatnej zárobkovej činnosti bez náhrady,  
- odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia, 
- uplynutím poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol 62. rok veku,  
- smrťou poisteného, 
- z dôvodov uvedených v Občianskeho zákonníka (napr. neplatenie poistného) 

 

 

 Ako môžem zmluvu vypovedať? 

 
Poistenie môžete vypovedať vy alebo poisťovateľ písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí s 8- dňovou výpovednou lehotou. 

Môžete sa tiež s poisťovateľom dohodnúť na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. Takisto môžete zmluvu 

vypovedať ku koncu poistného obdobia, ak túto skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámite aspoň 6 týždňov pred koncom 

tohto poistného obdobia. Ak tento termín nestihnete, poistenie končí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. 

 

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté kdekoľvek na svete.  
 

✓   

  

 


