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Poistné podmienky pre poistenie smrť Úrazom rodičov - Detská poistka 
 
Úvodne ustanovenia 
Tieto poistné podmienky pre poistenie rodičov „Detská poistka“ k vkladnej knižke dieťaťa (ďalej len 
„PPPRII“) upravujú právne vzťahy súvisiace s poistením smrti úrazom rodičov k vkladnej knižke dieťaťa.  
 
Základné ustanovenia 
Článok 1 – Základné pojmy 
1. Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané 

a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, 
elektrického prúdu a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré rodičovi, 
nezávisle od jeho vôle spôsobilo smrť. 

2. Dieťa – vlastník vkladnej knižky uzavretej s Bankou, ktorej súčasťou je poistenie smrť Úrazom 
rodičov Dieťaťa.  

3. Poistený – rodič Dieťaťa, ktorý je ako rodič zapísaný v rodnom liste Dieťaťa.   
4. Poistník – pri poistení Detská poistka je poistníkom Banka. 
5. Poistiteľ – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), so 

sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 79/B. 

6. Banka – Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO 00 151 
653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B. 

7. Začiatok poistenia – prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom došlo k uzavretiu Detskej vkladnej knižky, v prípade už existujúcich Detských vkladných 
knižiek k uzavretiu Rámcovej poistnej zmluvy medzi Bankou a Poistiteľom. 

8. Overený podpis – podpis overený pracovníkom Banky alebo Poistiteľa, notárom alebo príslušným 
orgánom obecnej samosprávy (matrika). 

9. Detská vkladná knižka – vkladná knižka je produkt Banky, ktorého vlastníkom je Dieťa.  
10. Rámcová poistná zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi Poistiteľom a Poistníkom v prospech 

Poisteného. 
 
Článok 2 – Predmet poistnej zmluvy, poistná doba a poistné obdobie 
1. Predmetom poistnej zmluvy je záväzok Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná 
udalosť smrť Poisteného Úrazom a záväzok Poistníka platiť poistné.  
2. Poistnou udalosťou sa rozumie smrť Poisteného, ktorá nastala ako bezprostredný následok Úrazu. 
3. Poistnou udalosťou v prípade smrti oboch rodičov Dieťaťa pri rovnakom Úraze, je smrť len jedného 
rodiča. 
4. Poistná udalosť môže nastať v prípade existencie poistenia Detská poistka a poistenia Detská poistka 
PLUS v rámci jednej Detskej vkladnej knižky maximálne dvakrát.    
5. Poistná doba je určitá. Poistná doba končí uplynutím poistného obdobia v ktorom došlo k dovŕšeniu 18. 
roku veku Dieťaťa. 
6. Poistné obdobie v prípade poistenia Detská poistka je jeden mesiac.  
 
Článok 3 – Poistné plnenie, oprávnená osoba 
1. Poistným plnením v prípade poistenia Detská poistka je 7 000 EUR, v prípade poistenia Detská poistka 
PLUS 20 000 EUR. V prípade existencie oboch poistení pri rovnakom Poistenom sa sumy pri poistnej 
udalosti sčítavajú.  
2.V prípade vzniku poistnej udalosti, pri existencii viacerých poistných zmlúv poistenia „Detská poistka“ a 
„Detská poistka PLUS“, je maximálnym poistným plnením suma vo výške 100 000 EUR v úhrne na 
jedného Poisteného. 
3. Oprávnenou osobou v prípade poistnej udalosti je Dieťa a poistné plnenie sa vypláca na Detskú 
vkladnú knižku Dieťaťa. V prípade neexistencie Detskej vkladnej knižky v čase vyplácania poistného 
plnenia, Poistiteľ vyplatí poistné plnenie výhradne bezhotovostne na  bankový alebo poistný produkt, 
ktorého vlastníkom je Dieťa. 
4. V prípade poistnej udalosti je potrebné predložiť Poistiteľovi vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej 
udalosti. V rámci oznámenia poistnej udalosti je potrebné predložiť   listiny, ktoré preukazujú smrť:  list o 
prehliadke mŕtveho, úmrtný list a rodný list Dieťaťa, prípadne  pitevnú správu a správu z vyšetrovania 
príslušného orgánu.  
5. V prípade nepreukázania vzniku poistnej udalosti podľa predchádzajúceho bodu nemôže dôjsť 
k vyplateniu poistného plnenia.   
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Článok 4 – Poistné, následky neplatenia poistného 
1. Výška poistného a spôsob jeho platenia sú dohodnuté v Rámcovej poistnej zmluve. 
2. Prvé poistné je splatné do jedného mesiaca od Začiatku poistenia. 
3. Splatnosť následného poistného a následky neplatenia poistného sú uvedené v Rámcovej poistnej 
zmluve.  
 
Článok 5 – Obmedzenie poistného plnenia 
1. Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo niektorou z 
nasledujúcich okolností: 
-  chorobou, pokiaľ nebol jej výlučnou príčinou Úraz, 
- diagnostickými, terapeutickými, alebo preventívnymi a estetickými lekárskymi zásahmi alebo 
neodbornými zákrokmi, ktoré si Poistený vykoná alebo nechá vykonať na svojom tele, 
- samovraždou, 
- ozbrojeným konfliktom, stanným právom alebo výnimočným stavom, 
- štrajkom alebo vzburou s predpokladom, že Poistený je účastníkom štrajku alebo vzbury. 
2. V prípade, ak bola poistná udalosť priamo alebo nepriamo spôsobená požitím alkoholu Poisteným, 
alebo požitím omamných alebo návykových látok, alebo liekov v dávkach nezodpovedajúcich lekárskemu 
predpisu Poisteným, je Poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa interných predpisov Poistiteľa. 
 
Článok 6 – Odstúpenia, výpoveď a zánik poistenia 
1. Právo odstúpiť a vypovedať poistenie je upravené v Rámcovej poistnej zmluve.  
2. Poistenie zanikne: 

 smrťou dvoch rodičov, 

 poistným obdobím, v ktorom dôjde k dovŕšeniu 18. roku veku Dieťaťa, 

 zánikom Detskej vkladnej knižky Dieťaťa, 

 smrťou Dieťaťa. 
 
Článok 7 – Oznamovacia povinnosť a doručovanie 
1. Všetky písomnosti adresované Poistiteľovi doručované poštou, predložením v Banke alebo iným 
spôsobom, sa považujú za doručené dňom ich doručenia na adresu sídla Poistiteľa. Zásielka adresovaná 
a doručená osobe, ktorá zastupuje Poistiteľa z titulu funkčného zaradenia a/alebo splnomocnenia, sa 
považuje za doručenú Poistiteľovi.  
2. Písomnosti doručované poštou, odosielané Poistiteľom, sa považujú za doručené adresátovi: 
- v tuzemsku na piaty deň po ich odoslaní Poistiteľom, 
- v cudzine na siedmy deň po ich odoslaní Poistiteľom. 
3. Písomnosti doručované Poistiteľovi Dieťaťom (zákonným zástupcom) musia obsahovať jeho Overený 
podpis, inak tieto písomnosti nenadobudnú ich doručením právne účinky voči Poistiteľovi. 
4. Písomnosti sa účastníkom poistenia doručujú spravidla na adresu trvalého pobytu (sídla), prípadne na 
inú nimi uvedenú korešpondenčnú adresu. 
5. Poistiteľ je oprávnený doručovať akúkoľvek písomnosť prostredníctvom SMS správy zaslanej na 
telefónne číslo Dieťaťa (zákonného zástupcu) uvedené v Detskej vkladnej knižke. 
6. V prípade, ak Dieťa (zákonný zástupca) zmení svoje telefónne číslo na predpísanom tlačive Banky, 
bude Poistiteľ vykonávať doručovanie podľa bodu 5 tohto článku na nové telefónne číslo za predpokladu, 
že sa o zmene dozvedel. 
7. Ustanovenia bodov 5 až 6 sa vzťahujú aj na doručovanie prostredníctvom e-mailu a internet bankingu 
účtu Dieťaťa (zákonného zástupcu). 
 
Článok 8 – Daňové povinnosti 
Podľa platného zákona o dani z príjmov je od dane oslobodené poistné plnenie poistenia Detská poistka.  
 
Článok 9 – Spôsob vybavovania sťažností 
1. Dieťa (zákonný zástupca) a oprávnená osoba sú oprávnení podať písomnú sťažnosť na činnosť 
Poistiteľa, súvisiacu s poistením a doručiť ju Poistiteľovi na adresu jeho sídla. 
2. Poistiteľ je povinný doručenú sťažnosť prešetriť a vybaviť najneskôr do uplynutia lehoty, stanovenej 
osobitným právnym predpisom. 
 
Článok 10 – Záverečné ustanovenia 
1. Tieto PPPRII nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2018. 
2. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Poistníkom a Poistiteľom odo dňa účinnosti týchto PPPRII 
sa riadia týmito PPPRII, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uvedené inak. 
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