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PRINCÍPY
EURÓPSKEHO PRÁVA POISTNEJ ZMLUVY
(PEPPZ)

Prvá časť
Spoločné ustanovenia pre všetky poistné zmluvy zahrnuté v princípoch
európskeho práva poistnej zmluvy (PEPPZ)
Prvá kapitola
Úvodné ustanovenia
Prvý oddiel
Použitie PEPPZ
Článok 1:101 Hmotnoprávny rozsah použitia

Článok 1:102 Voliteľné použitie

Článok 1:103 Kogentný charakter

Článok 1:104 Výklad

Článok 1:105 Národné právo a PEPPZ

Druhý oddiel
Všeobecné pravidlá
Článok 1:201 Poistná zmluva

Článok 1:202 Ďalšie definície

Článok 1:203 Jazyk a výklad dokumentov

Článok 1:204 Doručenie dokumentov: Dôkaz

Článok 1:205 Forma oznámenia

Článok 1:206 Predpokladaná vedomosť

Článok 1:207 Rovnaké zaobchádzanie

Článok 1:208 Genetické testy

Tretí oddiel
Ochrana práva
Článok 1:301 Opatrenia súdu

Článok 1:302 Mimosúdne vybavenia sťažností a nápravné opatrenia

Druhá kapitola
Vznik a doba trvania poistnej zmluvy
Prvý oddiel
Predzmluvná informačná povinnosť záujemcu o poistenie
Článok 2:101 Informačná povinnosť

Článok 2:102 Porušenie povinnosti

Článok 2:103 Výnimky

Článok 2:104 Podvodné porušenie povinnosti

Článok 2:105 Dodatočné informácie

Článok 2:106 Genetické informácie

Druhý oddiel
Povinnosti poisťovateľa pred uzavretím poistnej zmluvy

Článok 2:201 Poskytnutie dokumentov pred uzavretím poistnej zmluvy

Článok 2:202 Povinnosť upozorniť na nezrovnalosti v poistnom krytí

Článok 2:203 Povinnosť upozorniť na začiatok poistného krytia

Tretí oddiel
Uzavretie poistnej zmluvy
Článok 2:301 Spôsob uzavretia poistnej zmluvy

Článok 2:302 Odvolanie návrhu na uzavretie poistenia

Článok 2:303 Lehota na rozmyslenie

Článok 2:304 Neprijateľné zmluvné podmienky

Štvrtý oddiel
Spätné a predbežné poistné krytie
Článok 2:401 Spätné poistné krytie

Článok 2:402 Predbežné poistné krytie

Článok 2:403 Doba trvania predbežného poistného krytia

Piaty oddiel
Poistka
Článok 2:501 Obsah poistky

Článok 2:502 Účinky poistky

Šiesty oddiel
Doba trvania poistnej zmluvy
Článok 2:601 Doba trvania poistnej zmluvy

Článok 2:602 Predĺženie poistnej zmluvy

Článok 2:603 Zmena zmluvných podmienok

Článok 2:604 Výpoveď poistnej zmluvy po vzniku poistnej udalosti

Siedmy oddiel
Informačná povinnosť poisťovateľa po uzavretí poistnej zmluvy
Článok 2:701 Všeobecná informačná povinnosť poisťovateľa

Článok 2:702 Ďalšie informácie poskytnuté na základe žiadosti

Tretia kapitola
Poisťovací sprostredkovatelia
Článok 3:101 Oprávnenia poisťovacích agentov

Článok 3:102 Poisťovací agent vydávajúci sa za nezávislého

Štvrtá kapitola
Poistné riziko
Prvý oddiel
Preventívne opatrenia
Článok 4:101 Preventívne opatrenia: Vymedzenie

Článok 4:102 Právo poisťovateľa vypovedať zmluvu

Článok 4:103 Zbavenie poisťovateľa povinnosti plniť

Druhý oddiel
Zvýšenie poistného rizika
Článok 4:201 Poistné podmienky týkajúce sa zvýšenia poistného rizika

Článok 4:202 Povinnosť oznámiť zvýšenie poistného rizika

Článok 4:203 Výpoveď a zánik poistnej zmluvy

Tretí oddiel
Zníženie poistného rizika
Článok 4:301 Následky zníženia poistného rizika

Piata kapitola
Poistné
Článok 5:101 Prvé alebo jednorazové poistné

Článok 5:102 Následné poistné

Článok 5:103 Výpoveď poistnej zmluvy

Článok 5:104 Deliteľnosť poistného

Článok 5:105 Právo na zaplatenie poistného

Šiesta kapitola
Poistná udalosť
Článok 6:101 Oznámenie o vzniku poistnej udalosti

Článok 6:102 Súčinnosť pri vybavení škody

Článok 6:103 Prijatie nárokov

Článok 6:104 Splatnosť poistného plnenia

Článok 6:105 Omeškanie s poistným plnením

Siedma kapitola
Premlčanie

Článok 7:101 Žaloba na úhradu poistného

Článok 7:102 Žaloba na výplatu poistného plnenia

Článok 7:103 Ďalšie otázky súvisiace s premlčaním

Druhá časť
Spoločné ustanovenia pre škodové poistenie
Ôsma kapitola
Poistná suma a poistná hodnota
Článok 8:101 Najvyššie poistné plnenie

Článok 8:102 Podpoistenie

Článok 8.103 Úprava zmluvných podmienok v prípade nadpoistenia

Článok 8:104 Viacnásobné poistenie

Deviata kapitola
Právo na náhradu škody
Článok 9:101 Spôsobenie poistnej udalosti

Článok 9:102 Náklady na zmiernenie škôd

Desiata kapitola
Právo na postih
Článok 10:101 Prechod nároku na poisťovateľa

Jedenásta kapitola
Poistenie v prospech tretej osoby
Článok 11:101 Práva poisteného

Článok 11:102 Vedomosť poisteného

Článok 11:103 Porušenie povinnosti jedným z poistených

Dvanásta kapitola
Poistné riziko
Článok 12:101 Neexistencia poistného rizika

Článok 12:102 Scudzenie poistenej veci

Tretia časť
Spoločné ustanovenia pre poistenia na pevnú sumu
Trinásta kapitola
Prípustnosť
Článok 13:101 Poistenia na pevnú sumu

Štvrtá časť
Poistenie zodpovednosti
Štrnásta kapitola
Všeobecné poistenie zodpovednosti
Článok 14:101 Náklady právneho zastúpenia

Článok 14:102 Ochrana poškodeného

Článok 14:103 Spôsobenie poistnej udalosti

Článok 14:104 Uznanie zodpovednosti

Článok 14:105 Postúpenie nároku

Článok 14:106 Bonusy pri bezškodovom priebehu/Bonusový a malusový systém

Článok 14:107 Poistná udalosť

Článok 14:108 Škody prevyšujúce poistnú sumu

Pätnásta kapitola
Priame nároky a priame žaloby
Článok 15:101 Priame nároky a námietky

Článok 15:102 Informačné povinnosti

Článok 15:103 Zbavenie poisťovateľa povinnosti plniť

Článok 15:104 Premlčanie

Šesťnásta kapitola
Povinné poistenie
Článok 16:101 Rozsah použitia

Piata časť
Životné poistenie
Sedemnásta kapitola
Osobitné ustanovenia pre životné poistenie
Prvý oddiel
Tretie osoby
Článok 17:101 Životné poistenie v prospech života tretej osoby

Článok 17:102 Osoba oprávnená na poistné plnenie

Článok 17:103 Osoba oprávnená na odkupnú hodnotu

Článok 17:104 Postúpenie alebo zaťaženie poistnej zmluvy

Článok 17:105 Vzdanie sa dedičstva

Druhý oddiel
Vznik a doba trvania poistnej zmluvy
Článok 17:201 Predzmluvná informačná povinnosť záujemcu o poistenie

Článok 17:202 Predzmluvná informačná povinnosť poisťovateľa

Článok 17:203 Lehota na rozmyslenie

Článok 17:204 Právo poistníka vypovedať zmluvu

Článok 17:205 Právo poisťovateľa vypovedať zmluvu

Tretí oddiel
Zmeny počas doby trvania poistnej zmluvy
Článok 17:301 Informačná povinnosť poisťovateľa po uzavretí poistnej zmluvy

Článok 17:302 Zvýšenie rizika

Článok 17:303 Úprava poistného a poistného plnenia

Článok 17:304 Zmena zmluvných podmienok

Štvrtý oddiel
Vzťah k národnému právu
Článok 17:401 Dôchodkové schémy

Článok 17:402 Daňový režim a štátna podpora

Piaty oddiel
Poistná udalosť

Článok 17:501 Vyšetrenie poistnej udalosti poisťovateľom a jeho informačná povinnosť

Článok 17:502 Samovražda

Článok 17:503 Úmyselné usmrtenie osoby ohrozenej rizikom

Šiesty oddiel
Zmena a odkup
Článok 17:601 Zmena poistnej zmluvy

Článok 17:602 Odkup poistnej zmluvy

Článok 17:603 Redukovaná hodnota; Odkupná hodnota

Šiesta časť
Skupinové poistenie
Osemnásta kapitola
Osobitné ustanovenia pre skupinové poistenie
Prvý oddiel
Skupinové poistenie všeobecne
Článok 18:101 Použiteľnosť

Článok 18:102 Všeobecná povinnosť riadnej starostlivosti organizátora skupiny

Druhý oddiel
Doplnkové skupinové poistenie
Článok 18:201 Použitie PEPPZ

Článok 18:202 Informačné povinnosti

Článok 18:203 Vypovedanie poistnej zmluvy poisťovateľom

Článok 18:204 Právo na predĺženie poistného krytia – Skupinové životné poistenie

Tretí oddiel
Voliteľné skupinové poistenie
Článok 18:301 Voliteľné skupinové poistenie všeobecne

Článok 18:302 Zmena zmluvných podmienok

Článok 18:303 Trvanie poistnej ochrany

Prvá časť
Spoločné ustanovenia pre všetky poistné zmluvy zahrnuté v princípoch
európskeho práva poistnej zmluvy (PEPPZ)
Prvá kapitola
Úvodné ustanovenia
Prvý oddiel
Použitie PEPPZ
Článok 1:101 Hmotnoprávny rozsah použitia
(1) PEPPZ sa vzťahujú na súkromné poistenie všeobecne, vrátane vzájomného poistenia.
(2) PEPPZ sa nevzťahujú na zaistenie.

Článok 1:102 Voliteľné použitie
PEPPZ sa použijú v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli, nehľadiac na akékoľvek obmedzenia výberu
rozhodného práva v súlade s medzinárodným právom súkromným, že ich poistná zmluva sa bude nimi riadiť. S
ohľadom na článok 1:103 sa PEPPZ použijú ako celok a nepovoľuje sa výluka konkrétnych ustanovení.

Článok 1:103 Kogentný charakter
(1) Články 1:102 druhá veta, 2:104, 2:304, 13:101, 17:101 a 17:503 sú kogentné. Ostatné články sú kogentné, len
ak sa týkajú právnych následkov podvodného správania.
(2) Poistná zmluva sa môže odchýliť od všetkých ďalších ustanovení, ak taká odchýlka nie je v neprospech
poistníka, poisteného alebo oprávneného.
(3) Odchýlku v zmysle odseku 2 možno povoliť v prospech ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorá je účastníkom
poistných zmlúv pokrývajúcich veľké riziká v zmysle článku 13 ods. 27 Smernice 2009/138/ES. V skupinovom
poistení sa môže odchýlka týkať iba jednotlivých poistených, ktorí spĺňajú osobitné charakteristické vlastnosti
uvedené v článku 13 ods. 27 písm. b) alebo c) Smernice 2009/138/ES, ak sa na nich tento článok vzťahuje.

Článok 1:104 Výklad
PEPPZ sa vykladajú v zmysle svojho znenia, kontextu, účelu a vo svetle právnej komparácie. Ohľad by sa mal
brať najmä na potrebu podpory dobrej viery a poctivého konania v poisťovacom sektore, istotu v zmluvných
vzťahoch, jednotné použitie a primeranú ochranu poistníkov.

Článok 1:105 Národné právo a PEPPZ

(1) Použitie národného práva, či už s cieľom obmedziť alebo doplniť PEPPZ, nie je prípustné. Toto pravidlo sa
nevzťahuje na kogentné ustanovenia národných právnych predpisov, ktoré sa týkajú konkrétnych poistných
odvetví, na ktoré sa osobitné pravidlá obsiahnuté v PEPPZ v nevzťahujú.
(2) Otázky vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v rámci PEPPZ, sa budú riešiť v
súlade s Princípmi európskeho zmluvného práva (PEZP) a v prípade, ak ich niet, v súlade so spoločnými
všeobecnými právnymi zásadami právnych poriadkov členských štátov.

Druhý oddiel
Všeobecné pravidlá
Článok 1:201 Poistná zmluva
(1) „Poistná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana, poisťovateľ, sľubuje druhej
zmluvnej strane, poistníkovi poskytnúť plnenie z poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti výmenou
za úhradu poistného;
(2) „Poistná udalosť“ znamená uskutočnenie poistného rizika vymedzeného v poistnej zmluve;
(3) „Škodové poistenie“ znamená poistenie, na základe ktorého je poisťovateľ povinný poskytnúť náhradu
škody, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti;
(4) „Poistenie na pevnú sumu“ znamená poistenie, na základe ktorého sa poisťovateľ zaväzuje vyplatiť pevnú
poistnú sumu pri vzniku poistnej udalosti.
(5) „Poistenie zodpovednosti“ znamená poistenie, na základe ktorého sa riziko vzťahuje na právnu
zodpovednosť poisteného voči poškodenému.
(6) Životné poistenie je poistenie, pri ktorom povinnosť poisťovateľa alebo platenie poistného závisí od poistnej
udalosti, ktorej definícia sa výlučne vzťahuje na smrť alebo dožitie osoby ohrozenej rizikom.
(7) Zmluvy pre skupinové poistenie sú zmluvy medzi poisťovateľom a organizátorom v prospech členov
skupiny, ktorí sú vzájomne spätí s organizátorom. Zmluva pre skupinové poistenie môže takisto zastrešovať
rodinných príslušníkov členov skupiny.
(8) „Doplnkové skupinové poistenie“ znamená skupinové poistenie, na základe ktorého sú členovia skupiny
automaticky poistení v dôsledku príslušnosti ku skupine a bez možnosti odmietnuť poistenie.
(9) „Voliteľné skupinové poistenie“ znamená skupinové poistenie, na základe ktorého sú členovia skupiny
poistení v dôsledku osobnej žiadosti alebo z dôvodu neodmietnutia poistenia.

Článok 1:202 Ďalšie definície
(1) „Poistený“ znamená osobu, ktorej záujem je chránený proti škode na základe poistenia proti škode;
(2) „Oprávnený“ znamená osobu, v prospech ktorej je splatné poistné plnenie na základe poistenia na pevnú
sumu;
(3) „Osoba ohrozená rizikom“ znamená osobu, na ktorej život, zdravie, telesnú integritu alebo osobný stav je
poistenie uzavreté;
(4) „Obeť“ v prípade poistenia zodpovednosti znamená osobu, za smrť, ujmu alebo škodu ktorej zodpovedá
poistený;

(5) „Poisťovací agent“ znamená poisťovacieho sprostredkovateľa zamestnaného u poisťovateľa za účelom
propagácie, predaja alebo správy poistných zmlúv;
(6) „Poistné“ znamená platbu, ktorú uhradí poistník poisťovateľovi výmenou za poskytnutie poistnej ochrany;
(7) „Doba trvania poistnej zmluvy“ znamená obdobie zmluvného záväzku začínajúce uzavretím poistnej
zmluvy a končiace uplynutím dohodnutej doby trvania;
(8) „Poistné obdobie“ znamená obdobie, za ktoré sa platí poistné v súlade s dohodou zmluvných strán;
(9) „Doba ručenia“ znamená dobu poistného krytia.
(10) „Povinné poistenie“ znamená poistenie, ktoré je uzavreté v dôsledku povinnosti sa poistiť, ktorá je uložená
zákonom alebo nariadeniami.

Článok 1:203 Jazyk a výklad dokumentov
(1) Akékoľvek dokumenty, ktoré poskytne poisťovateľ, musia byť jasné a zrozumiteľné a vyhotovené v jazyku,
v ktorom je poistná zmluva dojednaná.
(2) V prípade pochybností o význame znenia akéhokoľvek dokumentu alebo informácií, ktoré poskytol
poisťovateľ poistníkovi, poistenému alebo oprávnenému, platí primerane výklad pre nich priaznivejší.

Článok 1:204 Doručenie dokumentov: Dôkaz
Dôkazné bremeno o tom, že poistníkovi boli doručené dokumenty, ktoré má poisťovateľ poskytnúť, zaťažuje
poisťovateľa.

Článok 1:205 Forma oznámenia
Platnosť oznámenia zo strany záujemcu o poistenie, poistníka, poisteného alebo oprávneného vo vzťahu k
poistnej zmluve nie je, s ohľadom na špecifické pravidlá obsiahnuté v PEPPZ, podmienená osobitnou formou.

Článok 1:206 Predpokladaná vedomosť
Ak poistník, poistený alebo oprávnený uloží akejkoľvek osobe povinnosti nevyhnutné pre uzavretie poistnej
zmluvy alebo plnenia z nej, má sa za to, že príslušná vedomosť, ktorú taká osoba má alebo by mala mať pri
plnení svojich povinností, zodpovedá, podľa okolností konkrétneho prípadu, vedomosti poistníka, poisteného
alebo oprávneného.

Článok 1:207 Rovnaké zaobchádzanie
(1) Pohlavie, tehotenstvo, materstvo, národnosť a rasový alebo etnický pôvod nie sú kritériá, ktoré môžu mať
za následok rozdiely vo výške poistného a poistných plnení.
(2) Zmluvné podmienky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, vrátane podmienok týkajúcich sa poistného, nie sú pre
poistníka alebo poisteného záväzné. Vzhľadom na odsek 3 je poistná zmluva pre obe zmluvné strany naďalej
záväzná na základe nediskriminačných podmienok.
(3) V prípade porušenia odseku 1 je poistník oprávnený vypovedať poistnú zmluvu. Poisťovateľovi sa doručí
písomná výpoveď poistnej zmluvy do dvoch mesiacov po tom, čo sa poistník o takom porušení dozvedel.

Článok 1:208 Genetické testy

(1) Poisťovateľ nemôže žiadať záujemcu o poistenie, poistníka alebo osobu ohrozenú rizikom o podstúpenie
genetického testu alebo poskytnutie výsledkov takého testu, ani nemôže použiť túto informáciu za účelom
ohodnotenia poistných rizík.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na poistenie osôb v prípade, ak je osoba ohrozená rizikom vo veku 18 rokov alebo
viac a poistná suma na túto osobu prevyšuje 300,000 EUR, alebo plnenie vyplatené na základe poistky
prevyšuje ročne 30,000 EUR.

Tretí oddiel
Ochrana práva
Článok 1:301 Opatrenia súdu
(1) Oprávnený subjekt definovaný v odseku 2 je oprávnený obrátiť sa na príslušný národný súd alebo orgán so
žiadosťou o vydanie opatrenia, ktorým sa zakáže alebo prikáže upustenie od porušovania PEPPZ, ak je to v
súlade s článkom 1:102.
(2) Oprávnený subjekt znamená ktorýkoľvek orgán alebo organizáciu uvedenú na zozname vypracovanom
Európskou komisiou podľa článku 4 smernice 2009/22/EC Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 23. aprila
2009 o súdnych opatreniach pre ochranu záujmov spotrebiteľov v platnom znení.

Článok 1:302 Mimosúdne vybavenia sťažností a nápravné opatrenia
Použitie PEPPZ nebráni prístupu k mimosúdnemu vybaveniu sťažností a nápravným opatreniam, ktoré sú
inak dostupné poistníkovi, poistenému alebo oprávnenému.

Druhá kapitola
Vznik a doba trvania poistnej zmluvy
Prvý oddiel
Predzmluvná informačná povinnosť záujemcu o poistenie
Článok 2:101 Informačná povinnosť
(1) Záujemca o poistenie je pri uzavieraní poistnej zmluvy povinný informovať poisťovateľa o okolnostiach, o
ktorých vie alebo by mal vedieť, a ktoré sú predmetom jasných a presných otázok, ktoré mu predkladá
poisťovateľ.
(2) Okolnosti uvedené v odseku 1 zahŕňajú také okolnosti, o ktorých osoba, ktorá má byť poistená, vedela alebo
mala vedieť.

Článok 2:102 Porušenie povinnosti
(1) Ak poistník poruší informačnú povinnosť podľa článku 2:101, poisťovateľ je oprávnený s ohľadom na
odseky 2 až 5, požadovať primeranú zmenu poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu vypovedať. Poisťovateľ za
týmto účelom zašle poistníkovi do jedného mesiaca po tom, čo sa o porušení článku 2:101 dozvedel alebo sa mu
táto skutočnosť stala zrejmou, písomné oznámenie o svojom úmysle spolu s informáciami o právnych
následkoch svojho rozhodnutia.

(2) Ak poisťovateľ navrhne primeranú zmenu zmluvy, poistná zmluva naďalej trvá podľa návrhu na zmenu
zmluvy, okrem prípadu, že poistník návrh do jedného mesiaca po doručení oznámenia uvedeného v odseku 1
neodmietne. Poisťovateľ je v takom prípade oprávnený poistnú zmluvu vypovedať do jedného mesiaca po tom,
čo mu poistník doručil písomné oznámenie o odmietnutí.
(3) Poisťovateľ nie je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať, ak poistník porušil článok 2:101 bez svojho
zavinenia, okrem prípadu, ak poisťovateľ preukáže, že v prípade vedomosti o dotknutej informácii by poistnú
zmluvu vôbec neuzavrel.
(4) Účinnosť výpovede nastane jeden mesiac po tom, čo bolo poistníkovi doručené písomné oznámenie uvedené
v odseku 1. Zmena poistnej zmluvy nastane v súlade s dohodou zmluvných strán.
(5) Ak poistná udalosť bola spôsobená takými okolnosťami poistného rizika, ktoré sa týkajú neposkytnutia
informácií poistníkom z nedbanlivosti alebo poskytnutia nepravdivých informácií, pričom poistná udalosť
vznikne ešte pred zánikom alebo zmenou poistnej zmluvy, poisťovateľ sa zbavuje svojej povinnosti plniť, ak by
v prípade vedomosti o takej informácii poistnú zmluvu vôbec neuzavrel. Ak by však poisťovateľ poistnú
zmluvu napriek tomu uzavrel, ale s vyšším
poistným alebo za iných podmienok, plnenie z poistnej zmluvy sa poskytne v pomernej výške alebo v súlade s
takými podmienkami.

Článok 2:103 Výnimky
Právne následky uvedené v článku 2:102 nemožno použiť vo vzťahu k
(a) otázke, na ktorú nebola poskytnutá odpoveď, alebo informácii, ktorá bola zrejme neúplná alebo nesprávna,
(b) informáciám, ktoré mali byť sprístupnené, alebo informáciám poskytnutým nepresne, ktoré
neboli pre odôvodnené rozhodnutie poisťovateľa pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo
uzavretie poistnej zmluvy na základe dohodnutých podmienok vôbec podstatné,
(c) informácii, o ktorej poisťovateľ vyvolal u poistníka dojem, že túto informáciu nie je povinný
poskytnúť, alebo
(d) informácii, o ktorej poisťovateľ vedel, alebo mal vedieť.

Článok 2:104 Podvodné porušenie povinnosti
Poisťovateľ sa zbavuje povinnosti plniť z poistnej zmluvy a zachováva si právo na poistné bez dotknutia
právnych následkov uvedených v článku 2:102, ak k uzavretiu poistnej zmluvy došlo v dôsledku podvodného
porušenia článku 2:101 zo strany poistníka. Poisťovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje poistníka do
dvoch mesiacov po tom, čo sa o takom podvode dozvedel.

Článok 2:105 Dodatočné informácie
Články 2:102 – 2:104 možno použiť taktiež vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám, ktoré poistník poskytol v
dobe uzavretia poistnej zmluvy okrem informácií uvedených v článku 2:101.

Článok 2:106 Genetické informácie
Tento oddiel nemožno použiť vo vzťahu k výsledkom genetických testov, ktoré podliehajú článku 1:208 ods. 1.

Druhý oddiel
Povinnosti poisťovateľa pred uzavretím poistnej zmluvy
Článok 2:201 Poskytnutie dokumentov pred uzavretím poistnej zmluvy
(1) Poisťovateľ poskytne záujemcovi o poistenie kópiu navrhnutých zmluvných podmienok spolu s
dokumentom, ktorý obsahuje nasledujúce informácie, ak sú tieto podstatné:
(a) mená a adresy zmluvných strán, obzvlášť ústredia a právnej formy poisťovateľa a v prípade
potreby pobočky uzatvárajúcej poistnú zmluvu alebo poskytujúcej poistné krytie,
(b) meno a adresu poisteného, oprávneného a osoby ohrozenej rizikom,
(c) meno a adresu poisťovacieho agenta,
(d) predmet poistenia a riziká kryté poistením,
(e) poistnú sumu a akúkoľvek spoluúčasť,
(f) výšku poistného a spôsob jej výpočtu,
(g) splatnosť poistného, miesto a spôsob úhrady,
(h) doba trvania poistnej zmluvy vrátane spôsobu jej vypovedania a doba ručenia,
(i) právo na odvolanie návrhu na uzavretie poistenia alebo právo odstúpenia od poistnej zmluvy
v súlade s článkom 2:303 v prípade neživotného poistenia a v súlade s článkom 17:203
v prípade životného poistenia,
(j) poistná zmluva podlieha PEPPZ,
(k) existencia mimosúdneho vybavenia sťažností a nápravných opatrení, ktoré sú k dispozícii
záujemcu o poistenie a spôsob ich uplatnenia,
(l) existencia garančných fondov alebo iných kompenzačných schém.
(2) Tieto informácie sa záujemcovi o poistenie poskytnú, ak je to možné, v dostatočnom predstihu, aby tento
mohol zvážiť, či poistnú zmluvu uzavrie, alebo nie.
(3) Ak záujemca o poistenie požiada o poistné krytie na základe návrhu a/alebo dotazníka poskytnutého
poisťovateľom, poisťovateľ je povinný poskytnúť záujemcovi o poistenie kópiu vyplnených dokumentov.

Článok 2:202 Povinnosť upozorniť na nezrovnalosti v poistnom krytí
(1) Poisťovateľ pri uzavieraní poistnej zmluvy upozorní záujemcu o poistenie na akékoľvek nezrovnalosti
medzi ponúkaným poistným krytím a požiadavkami záujemcu o poistenie, o ktorých poisťovateľ vie alebo mal
by vedieť, pričom vezme do úvahy okolnosti a spôsob uzavretia poistnej zmluvy, a najmä skutočnosť, či
záujemcovi o poistenie napomáhal nezávislý sprostredkovateľ.
(2) V prípade porušenia odseku 1
(a) poisťovateľ odškodní poistníka za akékoľvek škody vzniknuté porušením jeho informačnej

povinnosti, okrem prípadu, ak poisťovateľovi nemožno pripočítať zavinenie, a
(b) poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať v písomnej forme do dvoch mesiacov po tom, čo sa o
takom porušení dozvedel.

Článok 2:203 Povinnosť upozorniť na začiatok poistného krytia
Ak sa záujemca o poistenie oprávnene, avšak v omyle domnieva, že poistné krytie začína v dobe podania
návrhu na uzavretie poistenia, a poisťovateľ o tom vie alebo mal by vedieť, poisťovateľ okamžite upozorní
záujemcu o poistenie, že poistné krytie nie je platné, ak sa neuzavrie poistná zmluva, prípadne sa nezaplatí prvé
poistné, okrem prípadu, že poisťovateľ poskytne predbežné poistné krytie. Ak poisťovateľ poruší túto
povinnosť, zodpovedá podľa článku 2:202 ods. 2 písm. a).

Tretí oddiel
Uzavretie poistnej zmluvy
Článok 2:301 Spôsob uzavretia poistnej zmluvy
Poistná zmluva nevyžaduje z hľadiska jej uzavretia alebo preukázania písomnú formu a nemusí zodpovedať
ani iným formálnym požiadavkám. Existencia poistnej zmluvy môže byť preukázaná akýmikoľvek
prostriedkami vrátane ústnej svedeckej výpovede.

Článok 2:302 Odvolanie návrhu na uzavretie poistenia
Záujemca o poistenie môže návrh na uzavretie poistenia odvolať v prípade, ak bolo jeho odvolanie doručené
poisťovateľovi ešte predtým, ako mu poisťovateľ doručil prijatie návrhu.

Článok 2:303 Lehota na rozmyslenie
(1) Poistník má právo od poistnej zmluvy odstúpiť zaslaním písomného vyhlásenia do dvoch týždňov od prijatia
návrhu na uzavretie zmluvy alebo doručenia dokumentov uvedených v článku 2:501, podľa toho, čo nastane
neskôr.
(2) Poistník nie je oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
(a) doba trvania poistnej zmluvy je kratšia ako jeden mesiac,
(b) poistná zmluva bola predĺžená podľa článku 2:602,
(c) v prípade predbežného poistenia, poistenia zodpovednosti za škody alebo skupinového
poistenia.

Článok 2:304 Neprijateľné zmluvné podmienky
(1) Zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dojednaná, nie je pre poistníka, poisteného alebo
oprávneného záväzná, ak v rozpore s požiadavkami dobrej viery a poctivého konania spôsobí v jeho neprospech
značnú nerovnováhu v jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy, pričom sa vezme do
úvahy charakter poistnej zmluvy, všetky ostatné zmluvné podmienky a okolnosti, na základe ktorých bola
poistná zmluva uzavretá.

(2) Poistná zmluva je pre zmluvné strany naďalej záväzná, ak môže obstáť i bez neprijateľnej zmluvnej
podmienky. Ak nie, neprijateľná zmluvná podmienka sa nahradí takou zmluvnou podmienkou, na ktorej by sa
rozumne uvažujúce zmluvné strany dohodli, ak by o takej podmienke vedeli.
(3) Tento článok sa vzťahuje na zmluvné podmienky, ktoré obmedzujú alebo menia poistné krytie, avšak
nevzťahuje sa na
(a) primeranosť výšky poistného krytia a poistného, ani
(b) podmienky stanovujúce nevyhnutný popis poskytnutého poistného krytia alebo dojednaného poistného, ak
sú zmluvné podmienky jasné a zrozumiteľné.
(4) Zmluvná podmienka sa vždy považuje za podmienku, ktorá nebola individuálne dojednaná v prípade, ak
bola vypracovaná v predstihu a poistník nebol preto schopný ovplyvniť podstatu tejto zmluvnej podmienky,
najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou poistnou zmluvou. Skutočnosť, že určité aspekty
zmluvnej podmienky alebo jedna určitá zmluvná podmienka boli individuálne dojednané, nevylučuje použitie
tohto článku na zostávajúcu časť poistnej zmluvy, ak celkové hodnotenie poistnej zmluvy dokazuje, že i napriek
tomu ide o predbežne formulovanú štandardnú poistnú zmluvu. Ak poisťovateľ tvrdí, že štandardná zmluvná
podmienka bola individuálne dojednaná, znáša o tom dôkazné bremeno.

Štvrtý oddiel
Spätné a predbežné poistné krytie
Článok 2:401 Spätné poistné krytie
(1) Ak v prípade poistného krytia poskytnutého na dobu, ktorá uplynie pred uzavretím poistnej zmluvy
(spätného poistného krytia), poisťovateľ v čase uzavretia poistnej zmluvy vedel o tom, že nedošlo k žiadnej
poistnej udalosti, je poistník povinný zaplatiť poistné len za dobu, ktorá uplynie od okamihu uzavretia poistnej
zmluvy.
(2) Ak v prípade spätného poistného krytia poistník v dobe uzavretia poistnej zmluvy vedel, že došlo k poistnej
udalosti, poisťovateľ s ohľadom na článok 2:104 poskytne poistné krytie len na dobu, ktorá uplynula od
okamihu uzavretia poistnej zmluvy.

Článok 2:402 Predbežné poistné krytie
(1) Pri uzavieraní zmluvy o predbežnom poistení vydá poisťovateľ potvrdenie o poistnom krytí, ktoré obsahuje
informácie uvedené v článku 2:501 písm. a), b), c), d), e) a h), ak sú tieto podstatné.
(2) Články 2:201 – 2:203 a, s ohľadom na vyššie uvedený odsek 1, článok 2:501, sa nevzťahujú na predbežné
poistné krytie.

Článok 2:403 Doba trvania predbežného poistného krytia
(1) Ak sa záujemcovi o poistenie poskytne predbežné poistné krytie, toto poistné krytie sa neskončí skôr ako v
dobe, kedy má podľa dohody začať poistné krytie na základe poistnej zmluvy, alebo, podľa okolností
konkrétneho prípadu, v dobe, kedy poisťovateľ doručil
záujemcovi o poistenie oznámenie o definitívnom zamietnutí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
(2) Ak sa predbežné poistné krytie poskytne osobe, ktorá návrh na uzavretie poistnej zmluvy nepodala u toho
istého poisťovateľa, poistné krytie môže byť poskytnuté na kratšie obdobie, ako
je uvedené v článku 2:601 ods. 1. Také poistné krytie môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať v 2týždňovej výpovednej lehote.

Piaty oddiel
Poistka
Článok 2:501 Obsah poistky
Pri uzavretí poistnej zmluvy je poisťovateľ povinný vystaviť poistku a odovzdať všeobecné zmluvné
podmienky, ak tieto nie sú súčasťou poistky. Poistka musí obsahovať nasledovné informácie, ak sú tieto
podstatné:
(a) mená a adresy zmluvných strán, obzvlášť ústredia a právnej formy poisťovateľa a v prípade potreby
pobočky uzatvárajúcej poistnú zmluvu alebo poskytujúcej poistné krytie,
(b) meno a adresu poisteného a v prípade životného poistenia oprávneného a osoby ohrozenej rizikom,
(c) meno a adresu sprostredkovateľa,
(d) predmet poistenia a riziká kryté poistením,
(e) poistnú sumu a akúkoľvek spoluúčasť,
(f) výšku poistného alebo spôsob jej výpočtu,
(g) splatnosť poistného, miesto a spôsob úhrady,
(h) doba trvania poistnej zmluvy vrátane spôsobu jej vypovedania a doba ručenia,
(i) právo na odvolanie návrhu na uzavretie poistenia alebo právo odstúpenia od poistnej zmluvy v súlade s
článkom 2:303 v prípade neživotného poistenia a v súlade s článkom 17:203 v prípade životného poistenia,
(j) poistná zmluva podlieha PEPPZ,
(k) existencia mimosúdneho vybavenia sťažností a nápravných opatrení, ktoré sú k dispozícii záujemcu o
poistenie a spôsob ich uplatnenia,
(l) existencia garančných fondov alebo iných kompenzačných schém.

Článok 2:502 Účinky poistky
(1) Ak sa obsah poistky líši od návrhu poistníka na uzavretie poistenia alebo od akejkoľvek predchádzajúcej
dohody medzi zmluvnými stranami, má sa za to, že tieto rozdiely vyznačené v poistke poistník prijal, ak proti
nim do jedného mesiaca od doručenia poistky neuplatnil námietky. Poisťovateľ je povinný upozorniť poistníka
na jeho právo vzniesť námietky proti týmto rozdielom tučným písmom v poistke.
(2) Ak poisťovateľ nepostupoval podľa ustanovenia v odseku 1, má sa za to, že poistná zmluva bola dojednaná
podľa zmluvných podmienok obsiahnutých v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo, podľa okolností
konkrétneho prípadu, v pôvodnej dohode zmluvných strán.

Šiesty oddiel
Doba trvania poistnej zmluvy
Článok 2:601 Doba trvania poistnej zmluvy

(1) Doba trvania poistnej zmluvy je jeden rok. Ak to vyžaduje povaha poistného rizika, môžu sa zmluvné strany
dohodnúť na inej dobe trvania poistenia.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na poistenie osôb.

Článok 2:602 Predĺženie poistnej zmluvy
(1) Po uplynutí ročného poistného obdobia uvedeného v článku 2:601 sa poistná zmluva automaticky predĺži,
okrem prípadu, ak
(a) poisťovateľ oznámil písomne najmenej jeden mesiac pred uplynutím poistného obdobia opačný úmysel a
dôvody svojho rozhodnutia; alebo
(b) poistník najneskôr do dňa uplynutia poistného obdobia, alebo do jedného mesiaca po tom, čo mu
poisťovateľ doručil účet na zaplatenie poistného, podľa toho, čo nastane neskôr, písomne informuje
poisťovateľa o svojom úmysle. V naposledy uvedenom prípade začne 1-mesačná lehota plynúť iba v prípade, ak
na túto skutočnosť bol poistník na účte na zaplatenie poistného upozornený tučným písmom.
(2) Na účely odseku 1 písm. b) sa oznámenie považuje za podané od okamihu odoslania.

Článok 2:603 Zmena zmluvných podmienok
(1) Ustanovenie poistnej zmluvy, ktorú je možné predĺžiť podľa článku 2:602, a podľa ktorého môže
poisťovateľ zmeniť poistné alebo akúkoľvek inú zmluvnú podmienku, je neplatné, okrem prípadu, ak podľa
tohto ustanovenia
(a) akákoľvek zmena nenadobudne platnosť pred ďalším predĺžením poistnej zmluvy,
(b) poisťovateľ písomne informuje poistníka o svojom zámere zmeniť poistnú zmluvu najneskôr do jedného
mesiaca pred uplynutím aktuálneho poistného obdobia, a
(c) v oznámení poisťovateľ informuje poistníka o svojom práve poistnú zmluvu vypovedať a o následkoch,
ktoré môžu nastať v prípade neuplatnenia tohto práva.
(2) Použitie odseku 1 sa nedotýka ďalších požiadaviek, ktoré sa týkajú platnosti ustanovení zmluvy a jej zmien.

Článok 2:604 Výpoveď poistnej zmluvy po vzniku poistnej udalosti
(1) Ustanovenie, podľa ktorého poistnú zmluvu možno vypovedať po vzniku poistnej udalosti, je platné, ak
(a) obom zmluvným stranám priznáva právo poistnú zmluvu vypovedať a
(b) nejde o poistenie osôb.
(2) Ustanovenie zmluvy o práve vypovedať poistnú zmluvu, ako aj o uplatnení tohto práva musí byť
odôvodnené.
(3) Akékoľvek právo na výpoveď poistnej zmluvy zanikne v prípade, ak dotknutá zmluvná strana nepodala
druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o vypovedaní poistnej zmluvy do dvoch mesiacov po tom, čo sa o
poistnej udalosti dozvedela.
(4) Poistná ochrana zanikne dva týždne od doručenia výpovede podľa odseku 3.

Siedmy oddiel

Informačná povinnosť poisťovateľa po uzavretí poistnej zmluvy
Článok 2:701 Všeobecná informačná povinnosť poisťovateľa
Počas doby trvania poistnej zmluvy poskytuje poisťovateľ poistníkovi bez zbytočného odkladu písomné
informácie o akejkoľvek zmene ohľadne svojho názvu a adresy, svojej právnej formy, adresy svojho sídla a
agentúry alebo pobočky, v ktorej bola poistná zmluva uzavretá.

Článok 2:702 Ďalšie informácie poskytnuté na základe žiadosti
(1) Na žiadosť poistníka mu poisťovateľ bez zbytočného odkladu poskytne informácie ohľadne:
(a) všetkých záležitostí, ktoré sú podstatné z hľadiska plnenia z poistnej zmluvy, ak ich možno od poisťovateľa
rozumne očakávať;
(b) nových poistných podmienok, ktoré poisťovateľ ponúka pre rovnaký typ poistných zmlúv, ako je poistná
zmluva uzavretá s poistníkom.
(2) Žiadosť poistníka, ako aj odpoveď poisťovateľa treba zaslať v písomnej forme.

Tretia kapitola
Poisťovací sprostredkovatelia
Článok 3:101 Oprávnenia poisťovacích agentov
(1) Poisťovací agent je oprávnený vykonávať v mene poisťovateľa všetky úkony, ktoré patria do rozsahu jeho
pracovnej náplne v súlade s jeho súčasnou praxou v odvetví poisťovníctva. Akékoľvek obmedzenie
splnomocnenia poisťovacieho agenta sa poistníkovi jasne oznámi v samostatnom dokumente. Splnomocnenie
poisťovacieho agenta však bude zahŕňať prinajmenšom skutočný rozsah jeho pracovnej náplne.
(2) Splnomocnenie poisťovacieho agenta v každom prípade zahŕňa právomoc
(a) informovať poistníka a poskytovať mu rady a
(b) prijímať oznámenia, ktoré mu poistník doručí.
(3) Podstatné vedomosti, ktoré poisťovací agent získal alebo mohol získať pri svojej činnosti, možno považovať
za totožné s vedomosťami poisťovateľa.

Článok 3:102 Poisťovací agent vydávajúci sa za nezávislého
Poisťovateľ zodpovedá za konanie poisťovacieho agenta, ktorý sa vydáva za nezávislého sprostredkovateľa a
pri svojej činnosti poruší povinnosti dané takému sprostredkovateľovi podľa zákona.

Štvrtá kapitola
Poistné riziko
Prvý oddiel

Preventívne opatrenia
Článok 4:101 Preventívne opatrenia: Vymedzenie
Preventívnym opatrením sa rozumie také ustanovenie poistnej zmluvy – nezávisle od toho, či ide o podmienku
ručenia poisťovateľa alebo nie – ktoré poistníkovi alebo poistenému predpisujú, aby pred vznikom poistnej
udalosti vykonal určité úkony alebo aby sa ich vykonania zdržal.

Článok 4:102 Právo poisťovateľa vypovedať zmluvu
(1) Ustanovenie poistnej zmluvy, podľa ktorého v prípade nesplnenia preventívneho opatrenia je poisťovateľ
oprávnený poistnú zmluvu vypovedať, je neplatné, okrem prípadu, že poistník alebo poistený porušil svoju
povinnosť úmyselne spôsobiť škodu alebo z nedbanlivosti, vedomý si toho, že taká škoda môže vzniknúť.
(2) Právo vypovedať poistnú zmluvu sa uplatní podaním písomného oznámenia poistníkovi do jedného mesiaca
po tom, čo sa poisťovateľ o nesplnení preventívneho opatrenia dozvedel alebo sa mu stalo zrejmým. Poistná
ochrana zanikne v okamihu zániku poistnej zmluvy.

Článok 4:103 Zbavenie poisťovateľa povinnosti plniť
(1) Ustanovenie poistnej zmluvy, podľa ktorého nesplnenie preventívneho opatrenia celkom alebo sčasti
zbavuje poisťovateľa povinnosti plniť, je platné len v prípade, ak bola škoda spôsobená nesplnením tohto
opatrenia zo strany poistníka alebo poisteného úmyselne alebo z nedbanlivosti, vedomý si toho, že taká škoda
môže vzniknúť.
(2) S ohľadom na jasné ustanovenie poistnej zmluvy, podľa ktorého sa poistné plnenie pomerne zníži podľa
stupňa zavinenia, má poistník alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, poistený právo na poistné plnenie
vo vzťahu k akejkoľvek škode, ktorá bola spôsobená nesplnením preventívneho opatrenia z nedbanlivosti.

Druhý oddiel
Zvýšenie poistného rizika
Článok 4:201 Poistné podmienky týkajúce sa zvýšenia poistného rizika
Ak poistná zmluva obsahuje ustanovenie o zvýšení poistného rizika, je takéto ustanovenie platné len vtedy, ak
toto zvýšenie poistného rizika je podstatné a bližšie uvedené v poistnej zmluve.

Článok 4:202 Povinnosť oznámiť zvýšenie poistného rizika
(1) Ak ustanovenie poistnej zmluvy, ktoré sa týka zvýšenia poistného rizika, vyžaduje zaslanie oznámenia o
zvýšení tohto rizika, toto oznámenie zašle poistník, poistený alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu,
oprávnený poisťovateľovi za podmienky, že osoba, ktorá je povinná oznámenie podať, vedela alebo mala vedieť
o existencii poistnej ochrany a zvýšení poistného rizika. Rovnaké účinky má oznámenie urobené
prostredníctvom tretej osoby.
(2) Ak ustanovenie poistnej zmluvy vyžaduje, aby bolo oznámenie urobené v určenej lehote, musí byť táto
lehota primeraná. Účinky oznámenia nastanú okamihom odoslania oznámenia.
(3) Poisťovateľ nie je v prípade porušenia oznamovacej povinnosti oprávnený odmietnuť úhradu akejkoľvek
následnej škody, ktorá bola spôsobená poistnou udalosťou v rozsahu poistného krytia, okrem prípadu, ak
škoda vznikla následkom zanedbania informácií o zvýšení poistného rizika.

Článok 4:203 Výpoveď a zánik poistnej zmluvy
(1) Ak poistná zmluva stanovuje, že v prípade zvýšenia poistného rizika je poisťovateľ oprávnený poistnú
zmluvu vypovedať, toto právo môže uplatniť vo forme písomného oznámenia poistníkovi do jedného mesiaca
po tom, čo sa poisťovateľ o tomto zvýšení dozvedel alebo sa mu stalo zrejmým.
(2) Poistná ochrana zanikne jeden mesiac od doručenia výpovede poistnej zmluvy, alebo okamžite, ak poistník
úmyselne porušil povinnosť podľa článku 4:202.
(3) Ak poistnú udalosť spôsobilo pred zánikom poistnej ochrany také zvýšenie poistného rizika, o ktorom
poistník vie alebo mal by vedieť, poisťovateľ sa zbavuje povinnosti plniť, ak by na seba takéto zvýšenie
poistného rizika inak neprevzal. Ak by však poisťovateľ napriek tomu zvýšené poistné riziko na seba prevzal,
ale za vyššie poistné alebo za iných podmienok, plnenie z poistnej zmluvy poskytne v pomernej výške alebo vo
výške zodpovedajúcej týmto podmienkam.

Tretí oddiel
Zníženie poistného rizika
Článok 4:301 Následky zníženia poistného rizika
(1) Ak sa poistné riziko podstatne zníži, je poistník oprávnený požadovať pre zostávajúcu dobu poistenia
pomerné zníženie poistného.
(2) Ak sa zmluvné strany do jedného mesiaca od podania žiadosti nedohodnú na pomernom znížení poistného,
je poistník oprávnený poistnú zmluvu vypovedať podaním písomnej výpovede, ktorá uplynie do dvoch
mesiacov od podania žiadosti.

Piata kapitola
Poistné
Článok 5:101 Prvé alebo jednorazové poistné
Zmluvná podmienka, podľa ktorej uzavretie poistnej zmluvy alebo začiatok poistného krytia je závislé od
zaplatenia prvého alebo jednorazového poistného, je platná, ak
(a) záujemcovi o poistenie bola oznámená písomne v zrozumiteľnom a jasnom znení a záujemca o poistenie bol
upozornený na to, že poistná ochrana nevznikne, ak poistné nebude zaplatené, a
(b) od doručenia účtu na zaplatenie poistného, ktorý spĺňa požiadavky podľa písmena a), uplynula 2-týždňová
lehota bez toho, aby poistné bolo zaplatené.

Článok 5:102 Následné poistné
(1) Zmluvná podmienka, podľa ktorej sa poisťovateľ zbavuje svojej povinnosti plniť v prípade nezaplatenia
následného poistného, je platná iba vtedy, ak
(a) poistníkovi bol doručený účet na zaplatenie poistného, v ktorom je presne uvedená suma dlžného poistného
a doba jeho splatnosti;
(b) po uplynutí doby splatnosti poistného poisťovateľ zaslal poistníkovi upomienku, v ktorej je presne uvedená
dlžná suma poistného, a na základe ktorej tak poskytne poistníkovi dodatočnú lehotu na jeho zaplatenie

poistného v dĺžke najmenej dvoch týždňov, a upozorní ho na možnosť okamžitého zrušenia poistného krytia v
prípade nezaplatenia poistného; a
(c) dodatočná lehota podľa písmena b) uplynie bez toho, aby poistné bolo zaplatené.
(2) Po uplynutí dodatočnej lehoty podľa odseku 1 písm. b) nie je poisťovateľ povinný plniť. Poistná ochrana sa
v budúcnosti znovu obnoví, akonáhle poistník uhradí dlžnú sumu, okrem prípadu, ak poistná zmluva bola
vypovedaná podľa článku 5:103.

Článok 5:103 Výpoveď poistnej zmluvy
(1) Ak lehota uvedená v článku 5:101 písm. b) alebo v článku 5:102 ods. 1 písm. b) uplynie bez toho, aby poistné
bolo zaplatené, poisťovateľ je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať podaním písomnej výpovede, ak, podľa
okolností konkrétneho prípadu, účet na zaplatenie poistného uvedený v článku 5:101 písm. b) alebo upomienka
uvedená v článku 5:102 ods. 1 písm. b) obsahuje právo poisťovateľa poistnú zmluvu vypovedať.
(2) Poistná zmluva sa považuje za zrušenú v prípade, ak, podľa okolností konkrétneho prípadu, poisťovateľ
nepodá žalobu na úhradu
(a) prvého poistného do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v článku 5:101 písm. b); alebo
(b) následného poistného do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v článku 5:102 ods. 1 písm. b).

Článok 5:104 Deliteľnosť poistného
Ak poistná zmluva zanikla ešte pred uplynutím doby trvania poistnej zmluvy, má poisťovateľ nárok len na
poistné za obdobie, ktoré uplynie do zániku poistnej zmluvy.

Článok 5:105 Právo na zaplatenie poistného
Poisťovateľ nie je oprávnený odmietnuť zaplatenie poistného prostredníctvom tretej osoby, ak
(a) táto koná so súhlasom poistníka; alebo
(b) táto má oprávnený záujem na zachovaní poistného krytia a poistník poistné nezaplatil alebo
je zrejmé, že poistné nezaplatí ani v dobe jeho splatnosti.

Šiesta kapitola
Poistná udalosť
Článok 6:101 Oznámenie o vzniku poistnej udalosti
(1) Vznik poistnej udalosti je poisťovateľovi povinný oznámiť poistník, poistený alebo, podľa okolností
konkrétneho prípadu, oprávnený za podmienky, že povinná osoba vedela alebo mala vedieť o existencii poistnej
ochrany a o vzniku poistnej udalosti. Rovnaké účinky má oznámenie prostredníctvom tretej osoby.
(2) Toto oznámenie sa vykoná bez zbytočného odkladu. Účinky oznámenia nastanú okamihom odoslania. Ak
poistná zmluva ustanovuje, že podanie oznámenia sa má urobiť v určitej lehote, taká lehota musí byť
primeraná a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako päť dní.
(3) Poisťovateľ môže poistné plnenie znížiť v takej výške, v akej preukáže, že mu neprimeraným omeškaním
povinnej osoby vznikla škoda.

Článok 6:102 Súčinnosť pri vybavení škody
(1) Poistník, poistený alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, oprávnený poskytne poisťovateľovi
súčinnosť pri vyšetrovaní poistnej udalosti splnením odôvodnených požiadaviek poisťovateľa, najmä s
ohľadom na:
- informácie o príčinách a následkoch poistnej udalosti;
- listinné alebo iné dôkazy o poistnej udalosti;
- umožnenie prístupu na miesta, kde došlo k poistnej udalosti.
(2) V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti podľa odseku 1, s ohľadom na odsek 3, sa vyplatené poistné
plnenie zníži v takom pomere, v akom poisťovateľ preukáže, že z porušenia povinnosti mu vznikla škoda.
(3) V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti podľa odseku 1 spôsobeného povinnou osobou úmyselne alebo
z nedbanlivosti, vedomej si toho, že taká škoda môže vzniknúť, sa poisťovateľ zbavuje povinnosti vyplatiť
poistné plnenie.

Článok 6:103 Prijatie nárokov
(1) Poisťovateľ je povinný vykonať všetky rozumné opatrenia za účelom včasného vyporiadania nároku.
(2) Nárok sa považuje za prijatý, okrem prípadu, ak poisťovateľ nárok zamietne alebo prijatie nároku odloží
zaslaním písomného oznámenia, v ktorom uvedie dôvody svojho rozhodnutia do jedného mesiaca po tom, čo mu
budú doručené príslušné dokumenty a ďalšie informácie.

Článok 6:104 Splatnosť poistného plnenia
(1) Akonáhle bol nárok poisteného poisťovateľom prijatý, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, alebo, podľa
okolností konkrétneho prípadu, poskytne dohodnuté plnenia bez zbytočného odkladu.
(2) Ak celková výška poistného plnenia nemôže byť zatiaľ vyčíslená, avšak žiadateľ má nárok aspoň na jeho
časť, táto časť sa vyplatí, resp. splní bez zbytočného odkladu.
(3) Plnenie z poistnej zmluvy podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa poskytne najneskôr do jedného týždňa po
prijatí nároku a vyčíslení výšky poistného plnenia alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, jeho časti.

Článok 6:105 Omeškanie s poistným plnením
(1) Ak poistné plnenie nebolo vyplatené v súlade s článkom 6:104, oprávnený má nárok na úroky z omeškania z
tejto sumy od doby splatnosti do doby úhrady, a to s použitím úrokovej sadzby, ktorá je o 8 percentuálnych
bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného
kalendárneho polroka v rámci najnovšej hlavnej operácie prefinancovania, ktorú banka vykonala ešte pred
týmto dňom.
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka v rámci najnovšej hlavnej
operácie prefinancovania, ktorú banka vykonala ešte pred týmto dňom.
(2) Žiadateľ má nárok na náhradu škody v súvislosti s akýmikoľvek dodatočnými škodami vzniknutými v
dôsledku omeškania s výplatou poistného plnenia.

Siedma kapitola
Premlčanie

Článok 7:101 Žaloba na úhradu poistného
Právo na podanie žaloby na úhradu poistného sa premlčuje po uplynutí 1-ročnej lehoty odo dňa splatnosti
poistného.

Článok 7:102 Žaloba na výplatu poistného plnenia
(1) Právo na podanie žaloby na výplatu poistného plnenia sa všeobecne premlčuje po uplynutí 3-ročnej lehoty
od okamihu, kedy poisťovateľ urobí, alebo sa má za to, že urobil konečné rozhodnutie o nároku v súlade s
článkom 6:103. V každom prípade sa však právo na podanie žaloby premlčí najneskôr po uplynutí 10-ročnej
lehoty od vzniku poistnej udalosti, okrem prípadu životného poistenia, pre ktoré platí 30-ročná lehota.
(2) Právo na podanie žaloby na výplatu odkupnej hodnoty životného poistenia sa premlčuje po uplynutí 3ročnej lehoty od okamihu, keď poisťovateľ doručí poistníkovi konečné vyúčtovanie. V každom prípade sa však
právo na podanie žaloby premlčí najneskôr po uplynutí 30-ročnej lehoty od zániku zmluvy o životnom poistení.

Článok 7:103 Ďalšie otázky súvisiace s premlčaním
S ohľadom na články 7:101 a 7:102 PEPPZ sa vo vzťahu k nárokom vzniknutým z poistnej zmluvy použijú
články 14:101 – 14:503 Princípov európskeho práva poistnej zmluvy (PEPPZ). Poistná zmluva sa môže odchýliť
od uvedených ustanovení v súlade s článkom 1:103 ods. 2 PEPPZ.

Druhá časť
Spoločné ustanovenia pre škodové poistenie
Ôsma kapitola
Poistná suma a poistná hodnota
Článok 8:101 Najvyššie poistné plnenie
(1) Poisťovateľ nie je povinný plniť vo väčšom rozsahu ako je výška škody, ktorú poistený skutočne utrpel.
(2) Ustanovenie poistnej zmluvy, ktorým sa určuje hodnota predmetu poistenia je platné aj vtedy, ak táto
hodnota prevyšuje skutočnú hodnotu predmetu za predpokladu, že poistník alebo poistený pri stanovení
poistnej hodnoty nekonal podvodne alebo s úmyslom poskytnúť nepravdivé informácie.

Článok 8:102 Podpoistenie
(1) Poisťovateľ poskytne plnenie z poistnej zmluvy do výšky poistnej sumy, a to aj v prípade, ak v čase vzniku
poistnej udalosti je poistná suma nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku.
(2) Ak však poisťovateľ ponúka poistné krytie v súlade s odsekom 1, je oprávnený ponúknuť poistnú ochranu
alternatívne na takom základe, že poistné plnenie zníži v takom pomere, v akom je poistná suma voči skutočnej
hodnote majetku v čase vzniku škody. V takom prípade sa v rovnakom pomere navyše uhradia náklady na
zmiernenie škôd, definované v článku 9:102.

Článok 8:103 Úprava zmluvných podmienok v prípade nadpoistenia

(1) Ak poistná suma prevýši najvyššiu možnú škodu v rámci poistenia, je ktorákoľvek zo zmluvných strán
oprávnená navrhnúť zníženie poistnej sumy a pomerné zníženie poistného pre zostávajúcu dobu trvania
poistnej zmluvy.
(2) Ak sa zmluvné strany do jedného mesiaca od podania návrhu na takom znížení nedohodnú, je akákoľvek zo
zmluvných strán oprávnená poistnú zmluvu vypovedať.

Článok 8:104 Viacnásobné poistenie
(1) Ak je rovnaký záujem samostatne poistený u viacerých poisťovateľov, je poistený oprávnený uplatniť nárok
voči ktorémukoľvek alebo ktorýmkoľvek z týchto poisťovateľov v takom rozsahu, aký je potrebný na náhradu
škody, ktorú poistený skutočne utrpel.
(2) Poisťovateľ, voči ktorému je uplatnený nárok, vyplatí poistnú sumu na základe svojej poistky, spoločne s
nákladmi na zmiernenie škôd, ak tieto existujú, pričom nie je dotknuté jeho právo žiadať refundáciu od
ktoréhokoľvek iného poisťovateľa.
(3) Vzájomné práva a povinnosti medzi poisťovateľmi podľa odseku 2 sú v takom pomere, v akom títo
samostatne ručia poistenému.

Deviata kapitola
Právo na náhradu škody
Článok 9:101 Spôsobenie poistnej udalosti
(1) Poistník ani poistený, podľa okolností konkrétneho prípadu, nemá nárok na náhradu škody v takom
rozsahu, v akom bola škoda spôsobená jeho konaním alebo opomenutím úmyselne alebo z nedbanlivosti,
vedomý si toho, že taká škoda môže vzniknúť.
(2) Bez ohľadu na to, či poistka obsahuje jasné ustanovenie o možnosti zníženia poistného plnenia v závislosti
od stupňa zavinenia zo strany poistníka alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, poisteného, majú títo
nárok na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej v dôsledku ich nedbanlivostného konania alebo opomenutia.
(3) Na účely odsekov 1 a 2 sa spôsobenie škody vzťahuje aj na prípad, keď nedošlo k odvráteniu alebo
zmierneniu škody.

Článok 9:102 Náklady na zmiernenie škôd
(1) Poisťovateľ je povinný nahradiť poistníkovi alebo poistenému náklady alebo škodu, ktorú títo utrpeli pri
vykonávaní opatrení na zmiernenie poistenej škody v takej výške, v akej bol poistník alebo poistený oprávnený
považovať také opatrenia za daných okolností za primerané, a to i v prípade, ak opatrenia na zmierňovanie
škôd boli neúspešné.
(2) Poisťovateľ poskytne poistníkovi alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, poistenému náhradu škody
vzhľadom na akékoľvek opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 dokonca aj v prípade, ak splatná suma spolu s
náhradou poistenej škody prevýši poistnú sumu.

Desiata kapitola
Právo na postih
Článok 10:101 Prechod nároku na poisťovateľa

(1) Poisťovateľ je s ohľadom na odsek 3 oprávnený uplatniť voči tretej osobe zodpovednej za škodu právo
postihu v takom rozsahu, v akom poskytol náhradu škody poistenému.
(2) Ak sa poistený vzdá uplatnenia svojho práva voči tretej osobe a ohrozí tým právo postihu poisťovateľa,
stráca vo vzťahu k tejto škode právo na poskytnutie plnenia z poistnej zmluvy.
(3) Poisťovateľ nie je oprávnený uplatniť právo postihu voči členovi domácnosti poistníka alebo poisteného,
osobe s rovnocenným spoločenským vzťahom k poistníkovi alebo poistenému, alebo zamestnancovi poistníka
alebo poisteného, okrem prípadu, ak preukáže, že taká osoba spôsobila škodu úmyselne alebo z nedbanlivosti,
vedomá si toho, že taká škoda môže vzniknúť.
(4) Poisťovateľ uplatnením svojho práva postihu nesmie spôsobiť poistenému ujmu.

Jedenásta kapitola
Poistenie v prospech tretej osoby
Článok 11:101 Práva poisteného
(1) Ak sa poistná zmluva uzavrie v prospech inej osoby ako je poistník, táto tretia osoba má v prípade vzniku
poistnej udalosti právo na poistné plnenie.
(2) Poistník má právo také poistenie zrušiť, okrem prípadu, ak
(a) poistka ustanovuje inak alebo
(b) vznikla poistná udalosť.
(3) Zrušenie poistenia je účinné od okamihu doručenia písomného oznámenia o zrušení poisťovateľovi.

Článok 11:102 Vedomosť poisteného
Ak je poistník povinný poskytnúť poisťovateľovi podstatné informácie, vedomosť poistenej osoby podľa článku
11:101 možno poistníkovi pripočítať iba vtedy, ak táto osoba si je vedomá svojho postavenia poisteného.

Článok 11:103 Porušenie povinnosti jedným z poistených
Porušenie povinnosti jedným z poistených nemôže mať nepriaznivé následky na práva ďalších osôb poistených
na základe tej istej poistnej zmluvy, okrem prípadu, ak ide o poistenie spoločného rizika.

Dvanásta kapitola
Poistné riziko
Článok 12:101 Neexistencia poistného rizika
(1) Ak poistné riziko v dobe uzavretia poistnej zmluvy ani v žiadnej inej dobe počas trvania poistného obdobia
neexistuje, nie je povinnosť platiť poistné. Poisťovateľ má však nárok na primeranú náhradu vzniknutých
výdavkov.
(2) Ak poistné riziko prestane existovať počas poistného obdobia, poistná zmluva sa považuje za skončenú v
dobe, kedy sa táto skutočnosť oznámi poisťovateľovi.

Článok 12:102 Scudzenie poistenej veci
(1) Ak dôjde k prevodu vlastníckeho práva k poistenej veci, poistná zmluva sa skončí jeden mesiac po prevode,
ak sa poistník a nadobúdateľ nedohodnú na skoršom ukončení poistenia.
Toto pravidlo nemožno použiť v prípade, ak bola poistná zmluva uzavretá v prospech budúceho nadobúdateľa.
(2) Osoba, na ktorú prešlo vlastnícke právo sa považuje za poistenú od doby, kedy dôjde i k prechodu
nebezpečenstva škody vzťahujúceho sa na poistenú vec.
(3) Odseky 1 a 2 nemožno použiť, ak
(a) sa poisťovateľ, poistník a nadobúdateľ dohodnú inak; alebo
(b) k prechodu veci došlo na základe dedenia.

Tretia časť
Spoločné ustanovenia pre poistenia na pevnú sumu
Trinásta kapitola
Prípustnosť
Článok 13:101 Poistenia na pevnú sumu
Iba úrazové, zdravotné alebo životné poistenie, poistenie vena, prostriedkov na výživu detí alebo iné osobné
poistenia môžu byť uzavreté ako poistenia na pevnú sumu.

Štvrtá časť
Poistenie zodpovednosti
Štrnásta kapitola
Všeobecné poistenie zodpovednosti
Článok 14:101 Náklady právneho zastúpenia
Poisťovateľ je povinný nahradiť náklady právneho zastúpenia vzniknuté v súlade s článkom 9:102.

Článok 14:102 Ochrana poškodeného
Akékoľvek vyporiadanie poistného nároku na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi poistníkom alebo
poisteným a poisťovateľom, či už dohodou, zrieknutím sa uplatnenia nároku, výplatou poistného plnenia alebo
podobným úkonom, nemá vplyv na právne postavenie poškodeného, okrem prípadu, ak poškodený udelí na to
písomný súhlas.

Článok 14:103 Spôsobenie poistnej udalosti
(1) Poistník, podľa okolností konkrétneho prípadu, ani poistený, nemá nárok na náhradu škody v takom
rozsahu, v akom sa podieľal na vzniku škody svojím zavineným konaním alebo opomenutím; toto zahŕňa
nedodržanie osobitných predpisov poisťovateľa po vzniku poistnej udalosti, ak tak urobil z nedbanlivosti a
vedomý si toho, že rozsah škody sa inak môže zvýšiť.
(2) Na účely odseku 1 sa spôsobenie škody vzťahuje aj na prípad, keď nedošlo k odvráteniu alebo zmierneniu
rozsahu škody.
(3) Bez ohľadu na to, či poistka obsahuje jasné ustanovenie o možnosti zníženia poistného plnenia v závislosti
od stupňa zavinenia zo strany poistníka alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, poisteného, majú títo
nárok, aby za nich bola nahradená akákoľvek škoda spôsobená v dôsledku ich nedbanlivostného nedodržania
osobitných predpisov poisťovateľa po vzniku poistnej udalosti.

Článok 14:104 Uznanie zodpovednosti
(1) Ustanovenie poistnej zmluvy, ktoré zbavuje poisťovateľa jeho povinnosti plniť v prípade, ak poistník alebo,
podľa okolností konkrétneho prípadu, poistený uzná alebo uspokojí nárok poškodeného, je neplatné.
(2) Poisťovateľ nie je viazaný zmluvou medzi poškodeným a poistníkom alebo, podľa okolností konkrétneho
prípadu, poisteným, okrem prípadu, ak s tým vysloví súhlas.

Článok 14:105 Postúpenie nároku
Ustanovenie poistnej zmluvy, ktoré zakazuje poistenému postúpiť právo na poistné plnenie, je neplatné.

Článok 14:106 Bonusy pri bezškodovom priebehu/Bonusový a malusový systém
(1) Poistník má právo kedykoľvek požiadať o vydanie potvrdenia týkajúceho sa jeho škodového priebehu za
posledných päť rokov.
(2) Ak poisťovateľ urobí výšku poistného alebo iné podmienky závislé od množstva alebo výšky škôd
vyplatených na základe poistky, treba vziať náležitý ohľad na škodový priebeh poistníka za posledných päť
rokov.

Článok 14:107 Poistná udalosť
(1) Poistná udalosť je skutočnosť, ktorá vedie k vzniku zodpovednosti poisteného počas doby trvania poistnej
zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvné strany definujú poistnú udalosť na obchodné a profesionálne účely
vzhľadom na ďalšie okolnosti, ako je napríklad nárok uplatnený poškodeným.
(2) Ak zmluvné strany definujú poistnú udalosť vzhľadom na nárok uplatnený poškodeným, poistné krytie
možno poskytnúť vo vzťahu k nárokom, ktoré boli uplatnené počas doby trvania poistnej zmluvy alebo v rámci
nasledujúcej doby v dĺžke nie kratšej ako päť rokov a vznikli na základe skutočnosti pred skončením doby
poistenia. Poistné krytie môže byť vylúčené z poistnej zmluvy na základe toho, že v čase uzavretia poistnej
zmluvy záujemca o poistenie vedel alebo mal vedieť o okolnostiach, o ktorých mal predpokladať, že budú mať
za následok vznik nárokov na náhradu škody.

Článok 14:108 Škody prevyšujúce poistnú sumu
(1) Ak celková výška plnenia z poistnej zmluvy, ktoré sa má plniť niekoľkým poškodeným, prevýši poistnú
sumu, toto plnenie sa pomerne zníži.

(2) Poisťovateľ, ktorý vyplatil v dobrej viere poistné plnenie poškodeným, o ktorých vedel, pričom o existencii
ďalších poškodených nemal vedomosť, je povinný plniť týmto poškodeným až do výšky zostatku poistnej sumy.

Pätnásta kapitola
Priame nároky a priame žaloby
Článok 15:101 Priame nároky a námietky
(1) Poškodený má právo na uplatnenie priameho nároku na náhradu škody voči poisťovateľovi v rozsahu
zodpovednosti poistníka alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, poisteného na základe poistnej zmluvy,
za podmienky, že
(a) poistenie je povinné, alebo
(b) poistník alebo poistený je nesolventný, alebo
(c) poistník alebo poistený sú v likvidácií alebo ukončili svoju činnosť, alebo
(d) poškodený utrpel škodu na zdraví, alebo
(e) zákon, ktorý upravuje zodpovednosť za škodu, zavádza priamy nárok.
(2) Poisťovateľ môže vzniesť námietky voči nároku poškodeného, ak sú prípustné na základe poistnej zmluvy,
okrem prípadu, ak to zakazujú konkrétne ustanovenia, ktorými sa zavádza povinné poistenie zodpovednosti.
Avšak poisťovateľ nie je oprávnený vzniesť žiadnu námietku na základe správania sa poistníka a/alebo
poisteného po vzniku škody.

Článok 15:102 Informačné povinnosti
(1) Poistník a poistený poskytnú na základe žiadosti poškodenému informácie potrebné pre uplatnenie
priameho nároku.
(2) Poisťovateľ písomne informuje poistníka bez zbytočného odkladu o akomkoľvek priamom nároku
uplatnenom voči nemu a to najneskôr do dvoch týždňov od uplatnenia nároku. Ak poisťovateľ poruší túto
povinnosť, vyplatenie alebo uznanie dlhu poškodenému nemá vplyv na právne postavenie poistníka.
(3) Ak poistník neposkytne poisťovateľovi informácie o poistnej udalosti do jedného mesiaca po doručení
oznámenia v súlade s odsekom 2, má sa za to, že poistník súhlasí s vyporiadaním priameho nároku
poisťovateľom. Toto pravidlo sa vzťahuje taktiež na poistených, ktorým bolo také oznámenie skutočne
doručené včas.

Článok 15:103 Zbavenie poisťovateľa povinnosti plniť
Výplatou poistného plnenia poistníkovi alebo poistenému, podľa okolností konkrétneho prípadu, je poisťovateľ
zbavený povinnosti plniť poškodenému v prípade, ak sa tento
(a) vzdá uplatnenia priameho nároku alebo
(b) neoznámi poisťovateľovi svoj úmysel uplatniť priamy nárok do štyroch týždňov od doručenia písomnej
žiadosti poisťovateľa.

Článok 15:104 Premlčanie

(1) Nárok voči poisťovateľovi sa premlčí v prípade premlčania nároku poškodeného voči poistenému, bez
ohľadu na to, či ho uplatnil poistený alebo poškodený.
(2) Plynutie premlčacej doby nároku uplatneného poškodeným voči poistenému sa dočasne zastavuje od doby,
keď sa poistený dozvie o uplatnení priameho nároku voči poisťovateľovi do doby vyporiadania nároku alebo
jednoznačného zamietnutia priameho nároku poisťovateľom.

Šesťnásta kapitola
Povinné poistenie
Článok 16:101 Rozsah použitia
(1) PEPPZ si môžu zvoliť zmluvné strany poistnej zmluvy uzavretej za účelom splnenia povinnosti byť
poistený, ktorá je
(a) nariadená komunitárnym právom,
(b) nariadená členským štátom, alebo
(c) nariadená nečlenským štátom v rozsahu povolenom zákonom daného štátu.
(2) Poistná zmluva nie je v súlade s povinnosťou byť poistený, ak nie je v súlade s konkrétnymi ustanoveniami,
ktoré ukladajú túto povinnosť.

Piata časť
Životné poistenie
Sedemnásta kapitola
Osobitné ustanovenia pre životné poistenie
Prvý oddiel
Tretie osoby
Článok 17:101 Životné poistenie v prospech života tretej osoby
Poistná zmluva uzavretá v prospech života osoby ohrozenej rizikom inej ako poistník je neplatná, okrem
prípadu, ak existuje písomný informovaný súhlas doložený jej podpisom. Akákoľvek podstatná neskoršia
zmena v poistnej zmluve vrátane zmeny oprávneného, zvýšenia poistnej sumy a zmeny doby trvania poistnej
zmluvy je bez takého súhlasu neplatná. Toto sa taktiež vzťahuje na postúpenie poistnej zmluvy alebo na
zaťaženie poistnej zmluvy alebo práva na poistné plnenie.

Článok 17:102 Osoba oprávnená na poistné plnenie
(1) Poistník môže určiť jedného alebo viac osôb oprávnených na poistné plnenie a môže také určenie zmeniť
alebo odvolať, okrem prípadu, ak bolo toto určenie vyhlásené za neodvolateľné. Určenie, zmenu alebo
odvolanie treba zaslať poisťovateľovi v písomnej forme, okrem prípadu, ak sú tieto zahrnuté do závetu.

(2) Právo určiť, zmeniť alebo odvolať určenie sa skončí smrťou poistníka alebo vznikom poistnej udalosti,
podľa toho, čo nastane skôr.
(3) Poistník alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, jeho dedičia, sa považujú za osoby oprávnené na
poistné plnenie, ak
(a) poistník neurčil oprávneného alebo
(b) určenie oprávneného bolo odvolané a ďalší oprávnení neboli určení alebo
(c) oprávnený zomrel ešte pred vznikom poistnej udalosti a ďalší oprávnení neboli určení.
(4) V prípade, ak boli určení dvaja alebo viac oprávnených a určenie ktoréhokoľvek z nich bolo odvolané, alebo
ak ktorýkoľvek z nich zomrie ešte pred vznikom poistnej udalosti, sa výška poistného plnenia, ktorá by bola
vyplatená oprávnenému alebo oprávneným, rozdelí medzi pozostalých oprávnených v pomernej výške, pokiaľ
poistník v súlade s odsekom 1 neurčil inak.
(5) Bez ohľadu na neplatnosť, zrušiteľnosť alebo nežalovateľnosť právnych úkonov spôsobujúcich veriteľom
ujmu, ktoré sú stanovené príslušnými predpismi o konkurznom konaní, nemá konkurzná podstata poistníka
žiadne práva vo vzťahu k poistnému plneniu, redukovanej alebo odkupnej hodnote, ak plnenie nebolo
vyplatené poistníkovi.
(6) Poisťovateľ, ktorý vyplatil poistné plnenie osobe určenej v súlade s odsekom 1, je zbavený povinnosti plniť,
okrem prípadu, ak vedel, že dotknutá osoba nie je oprávnená na poistné plnenie.

Článok 17:103 Osoba oprávnená na odkupnú hodnotu
(1) Poistník môže bez ohľadu na určenie podľa článku 17:102 taktiež určiť osobu oprávnenú na výplatu
odkupnej hodnoty, ak táto existuje, a môže také určenie zmeniť alebo odvolať. Určenie, zmenu alebo odvolanie
treba zaslať poisťovateľovi v písomnej forme.
(2) Poistník sa považuje za osobu oprávnenú na výplatu odkupnej hodnoty, ak
(a) osoba oprávnená na odkupnú hodnotu nebola určená, alebo
(b) určenie osoby oprávnenej na odkupnú hodnotu bolo odvolané a ďalší oprávnení neboli určení alebo
(c) osoba oprávnená na odkupnú hodnotu zomrela a ďalší oprávnení neboli určení.
(3) Článok 17:102 ods. 2 a ods. 4 až 6 možno použiť mutatis mutandis.

Článok 17:104 Postúpenie alebo zaťaženie poistnej zmluvy
(1) V prípade, ak bol oprávnený neodvolateľne určený, postúpenie alebo zaťaženie poistnej zmluvy alebo práva
na poistné plnenie poistníkom sú neplatné, okrem prípadu, ak oprávnený udelil na to písomný súhlas.
(2) Postúpenie práva na poistné plnenie alebo zaťaženie práva na poistné plnenie oprávneným sú neplatné,
okrem prípadu, ak poistník udelil na to písomný súhlas.

Článok 17:105 Vzdanie sa dedičstva
V prípade, ak je oprávnený dedičom zomrelého, na ktorého sa vzťahuje riziko, a ktorý sa vzdal dedičstva, nemá
samotná skutočnosť vzdania sa dedičstva vplyv na jeho postavenie ako účastníka zmluvy.

Druhý oddiel

Vznik a doba trvania poistnej zmluvy
Článok 17:201 Predzmluvná informačná povinnosť záujemcu o poistenie
(1) Informácie, ktoré má záujemca o poistenie poskytnúť v súlade s článkom 2:101 ods. 1, musia obsahovať
také okolnosti, o ktorých osoba ohrozená rizikom vie alebo by mala vedieť.
(2) Právne následky porušenia predzmluvnej informačnej povinnosti podľa článkov 2:102, 2:103 a 2:105, ale
nie podľa článku 2:104, možno uplatniť len do piatich rokov od uzavretia poistnej zmluvy.

Článok 17:202 Predzmluvná informačná povinnosť poisťovateľa
(1) Poisťovateľ informuje záujemcu o poistenie o tom, či má právo na podiely na ziskoch. Poskytnutie týchto
údajov musí byť doložené podrobným rozpisom, ktorý je súčasťou samostatného dokumentu mimo návrhu na
uzavretie poistenia.
(2) Dokument, ktorý má poisťovateľ poskytnúť v súlade s článkom 2:201, musí obsahovať nasledovné
informácie, ktoré sa týkajú:
(a) poisťovateľa: konkrétne vo vzťahu k povinnému vydaniu výročnej správy o jeho solventnosti a finančnej
situácii;
(b) zmluvných záväzkov poisťovateľa:
(i) vysvetlenia každého plnenia a každej alternatívy plnenia,
(ii) informácií o poistnom vo vzťahu ku každému plneniu, ako hlavnému, tak dodatočnému plneniu, ak je to
potrebné;
(iii) spôsobov výpočtu a rozdelenia bonusov vrátane určenia použiteľného zákona o dohľade nad
poisťovníctvom;
(iv) údajov o odkupných hodnotách a hodnotách redukovaného poistenia a rozsahu, v ktorom sú tieto
garantované;
(v) pre poistky investičného životného poistenia: vysvetlenia jednotlivých investičných fondov, na ktoré sa viažu
plnenia, a údajov o povahe základných aktív;
(vi) všeobecných informácií o daňových schémach použiteľných na daný druh poistky.
(3) Okrem toho musia byť poskytnuté konkrétne informácie, aby sa umožnilo správne pochopenie poistných
rizík, ktoré tvoria základ poistnej zmluvy a ktoré prevezme na seba poistník.
(4) Ak poisťovateľ vyčísli výšku ďalších prípadných plnení nad rámec plnení garantovaných poistnou zmluvou,
musí poskytnúť záujemcovi o poistenie vzorový výpočet, ktorý uvádza prípadné splatné poistné plnenia na
základe poistno-matematických zásad pre výpočet poistného s použitím troch rozdielnych úrokových sadzieb.
Toto sa nevzťahuje na poistné zmluvy pokrývajúce poistné riziká, u ktorých nie je isté, či je poisťovateľ
povinný plniť, ani na poistky investičného životného poistenia. Poisťovateľ musí jasne a zrozumiteľne
preukázať poistníkovi, že vzorový výpočet predstavuje iba model založený na fiktívnych predpokladoch, a že
poistná zmluva nie je zárukou ďalších prípadných plnení z poistnej zmluvy.

Článok 17:203 Lehota na rozmyslenie
(1) Pre zmluvy pre životné poistenie je lehota na rozmyslenie stanovená v článku 2:303 ods. 1 v dĺžke jedného
mesiaca od prijatia návrhu na uzavretie zmluvy alebo doručenia dokumentov uvedených v článku 2:501 a v
článku 17:202, podľa toho, čo nastane neskôr.

(2) Poistník má právo odstúpiť od poistnej zmluvy v súlade s článkom 2:303 ods. 1 do jedného roka po uzavretí
poistnej zmluvy.

Článok 17:204 Právo poistníka vypovedať zmluvu
(1) Poistník je oprávnený vypovedať poistnú zmluvu pre životné poistenie, na ktorú sa nevzťahuje redukovaná
alebo odkupná hodnota, za podmienky, že účinnosť výpovede nenastane skôr ako jeden rok po uzavretí poistnej
zmluvy. Právo poistníka vypovedať poistnú zmluvu pred skončením doby jej trvania možno vylúčiť v prípade,
ak bolo zaplatené jednorazové poistné. Výpoveď poistnej zmluvy musí byť písomná a nadobudne účinnosť do
dvoch týždňov po jej doručení poisťovateľovi.
(2) Ak sa na poistnú zmluvu pre životné poistenie vzťahuje redukovaná alebo odkupná hodnota, použijú sa
články 17:601 – 17:603.

Článok 17:205 Právo poisťovateľa vypovedať zmluvu
Poisťovateľ je oprávnený vypovedať poistnú zmluvu pre životné poistenie len v rozsahu povolenom v tejto
kapitole.

Tretí oddiel
Zmeny počas doby trvania poistnej zmluvy
Článok 17:301 Informačná povinnosť poisťovateľa po uzavretí poistnej zmluvy
(1) Tam, kde je to vhodné, poisťovateľ zašle poistníkovi ročne písomný výkaz o súčasnej hodnote bonusov,
ktoré sa týkajú poistnej zmluvy.
(2) Okrem podmienok uvedených v článku 2:701 poisťovateľ informuje poistníka bez zbytočného odkladu o
akejkoľvek zmene týkajúcej sa:
(a) ako všeobecných, tak osobitných poistných podmienok;
(b) informácií uvedených v článku 2:201 písm. f) a g) a tiež v článku 17:202 ods. 2 písm. b) bod i) až v) v prípade
zmeny poistných podmienok alebo zmien PEPPZ .
(3) Článok 17:202 ods. 4 sa taktiež použije v prípade, ak sú k dispozícii číselné údaje týkajúce sa
predpokladanej výšky ďalších prípadných plnení poskytovaných kedykoľvek počas doby trvania poistnej
zmluvy. V prípade, ak poisťovateľ poskytol číselné údaje o potenciálnom budúcom vývoji podielu na zisku, či
už pred alebo po uzavretí poistnej zmluvy, informuje poistníka o akýchkoľvek rozdieloch medzi aktuálnym
vývojom a východiskovými údajmi.

Článok 17:302 Zvýšenie rizika
V poistnej zmluve pre životné poistenie sa podmienka, ktorá určuje vek alebo zhoršený zdravotný stav ako
zvýšenie rizika v zmysle článku 4:201, považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa článku 2:304.

Článok 17:303 Úprava poistného a poistného plnenia
(1) Poisťovateľ je v prípade poistnej zmluvy pre životné poistenie, pokrývajúcej poistné riziká, pri ktorých je
isté, že poisťovateľ je povinný plniť, oprávnený na úpravu poistného a poistného plnenia iba v súlade s
odsekom 2 a 3.

(2) Zvýšenie poistného je prípustné v prípade, ak nastala nepredvídateľná a trvalá zmena vo vzťahu k
biometrickým rizikám použitým ako základ pre výpočet poistného, ak je zvýšenie potrebné pre záruku
dlhodobej schopnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie a v prípade, ak bolo toto zvýšenie schválené
nezávislým aktuárom alebo dozorným orgánom. Poistník je oprávnený nahradiť zvýšenie poistného
primeraným znížením poistného plnenia.
(3) V prípade poistky oslobodenej od povinnosti platiť poistné je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie v
súlade s podmienkami stanovenými v odseku 2.
(4) Úprava podľa odsekov 2 alebo 3 nie je prípustná,
(a) pokiaľ sa vo výpočte poistného a/alebo poistného plnenia stala chyba, o ktorej mal poverený a zodpovedný
poistný matematik vedieť, alebo
(b) ak sa základný výpočet nepoužije na všetky poistné zmluvy vrátane tých, ktoré boli uzavreté po úprave.
(5) Zvýšenie poistného alebo zníženie poistného plnenia nadobudne účinnosť tri mesiace po tom, čo poisťovateľ
zaslal poistníkovi písomné oznámenie o zvýšení poistného alebo znížení poistného plnenia, o dôvode daného
zvýšenia alebo zníženia a o práve poistníka požiadať o zníženie poistného plnenia.
(6) Poistník je v prípade poistnej zmluvy pre životné poistenie, pokrývajúcej poistné riziká, pri ktorých je isté,
že poisťovateľ je povinný plniť, oprávnený na zníženie poistného, čo má z hľadiska nepredvídateľnej a trvalej
zmeny vo vzťahu k biometrickým rizikám použitým ako základ pre výpočet poistného za následok, že pôvodná
výška poistného nie je dostatočná a vhodná pre záruku dlhodobej schopnosti poisťovateľa vyplatiť poistné
plnenie. Toto zníženie musí byť schválené nezávislým aktuárom alebo dozorným orgánom.
(7) Práva uvedené v tomto článku možno uplatniť až po piatich rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.

Článok 17:304 Zmena zmluvných podmienok
(1) Ustanovenie poistnej zmluvy, ktoré umožňuje poisťovateľovi zmeniť zmluvné podmienky, iné než tie, ktoré
sa týkajú poistného a poistného plnenia, je neplatné, okrem prípadu, ak sa táto zmena vyžaduje z dôvodu
(a) súladu so zmenou zákona o dohľade nad poisťovníctvom vrátane záväzných opatrení prijatých dozorným
orgánom, alebo
(b) súladu so zmenou kogentných ustanovení príslušného národného práva pre zamestnanecké dôchodkové
schémy, alebo
(c) súladu so zmenou národných pravidiel, ktoré ukladajú konkrétne podmienky uzavretia poistnej zmluvy pre
životné poistenie za účelom podriadenia pod osobitný daňový režim alebo za účelom oprávnenia na poberanie
štátnej (sociálnej) podpory, alebo aby
(d) nahradenia ustanovenia poistnej zmluvy v súlade s článkom 2:304 ods. 2 druhá veta.
(2) Zmena zmluvných podmienok nadobudne účinnosť začiatkom tretieho mesiaca od doručenia písomného
oznámenia poistníkovi, v ktorom ho poisťovateľ informuje o zmene a jej dôvodoch.
(3) Odsek 1 sa použije bez ohľadu na ďalšie požiadavky na platnosť zmluvných podmienok.

Štvrtý oddiel
Vzťah k národnému právu
Článok 17:401 Dôchodkové schémy

Poistná zmluva pre životné poistenie týkajúca sa dôchodkovej schémy podlieha kogentným ustanoveniam
príslušného národného práva pre dôchodkové schémy. PEPPZ sa použijú len v rozsahu zodpovedajúcom týmto
ustanoveniam.

Článok 17:402 Daňový režim a štátna podpora
PEPPZ nemôžu ovplyvniť národné pravidlá, ktoré ukladajú konkrétne podmienky uzavretia poistnej zmluvy
pre životné poistenie za účelom podriadenia pod osobitný daňový režim alebo za účelom oprávnenia na
poberanie štátnej (sociálnej) podpory. V prípade rozporu takých požiadaviek príslušného národného práva s
ustanoveniami PEPPZ sa možno od PEPPZ odchýliť.

Piaty oddiel
Poistná udalosť
Článok 17:501 Vyšetrenie poistnej udalosti poisťovateľom a jeho informačná povinnosť
(1) Poisťovateľ, ktorý má dôvod sa domnievať, že mohlo dôjsť k poistnej udalosti, urobí potrebné opatrenia,
aby túto skutočnosť zistil.
(2) Ak sa poisťovateľ dozvie o vzniku poistnej udalosti, vynaloží za daných okolností čo najväčšie úsilie, aby
zistil totožnosť a adresu oprávneného, a následne túto osobu informuje. Poisťovateľ poskytne tieto informácie
najneskôr do 30 dní po tom, čo sa dozvedel o totožnosti a adrese oprávneného.
(3) Ak poisťovateľ poruší povinnosti podľa odseku 1 alebo 2, plynutie premlčania nároku oprávneného sa
dočasne zastavuje dovtedy, až kým sa oprávnený nedozvie o svojich skutočných nárokoch.

Článok 17:502 Samovražda
(1) Ak osoba ohrozená rizikom spácha do jedného roka po uzavretí poistnej zmluvy samovraždu, poisťovateľ je
zbavený povinnosti vyplatiť poistnú sumu. Ak sa tak stane, poisťovateľ vyplatí odkupnú hodnotu a akýkoľvek
zisk v súlade s článkom 17:602.
(2) Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak
(a) osoba ohrozená rizikom koná pri spáchaní samovraždy v duševnom stave, ktorý jej zabraňuje slobodne sa
rozhodnúť, alebo
(b) je nepochybne dokázané, že osoba ohrozená rizikom nemala v čase uzavretia poistnej zmluvy v úmysle
spáchať samovraždu.

Článok 17:503 Úmyselné usmrtenie osoby ohrozenej rizikom
(1) Ak oprávnený usmrtí osobu ohrozenú rizikom úmyselne, jeho určenie ako osoby oprávnenej na poistné
plnenie sa považuje za zrušené.
(2) Ak postupník usmrtí osobu ohrozenú rizikom úmyselne, postúpenie nároku na poistné plnenie je neplatné.
(3) Ak poistník, ktorý je zároveň oprávnený, usmrtí osobu ohrozenú rizikom úmyselne, poisťovateľ sa zbavuje
povinnosti plniť.
(4) Ak oprávnený alebo poistník, ktorý usmrtí osobu ohrozenú rizikom, tak urobí oprávnene, tak ako v prípade
legitímnej sebaobrany, tento článok sa nepoužije.

Šiesty oddiel
Zmena a odkup
Článok 17:601 Zmena poistnej zmluvy
(1) Článok 5:103 sa nepoužije na poistné zmluvy pre životné poistenie, na ktoré sa vzťahuje redukovaná alebo
odkupná hodnota. Také zmluvy sú zmenené na poistky oslobodené od povinnosti platiť poistné, okrem prípadu,
ak poistník požiada o výplatu odkupnej hodnoty do štyroch týždňov od poskytnutia informácií uvedených v
odseku 2.
(2) Poisťovateľ informuje poistníka o redukovanej a odkupnej hodnote do štyroch týždňov od uplynutia lehoty
uvedenej v článku 5:101 písm. b) alebo v článku 5:102 ods. 1 písm. b) a požiada poistníka, aby si vybral medzi
zmenou poistnej zmluvy a výplatou odkupnej hodnoty.
(3) Žiadosť poisťovateľa o zmenu poistnej zmluvy alebo výplatu odkupnej hodnoty treba zaslať v písomnej
forme.

Článok 17:602 Odkup poistnej zmluvy
(1) Poistník môže kedykoľvek zaslať poisťovateľovi písomnú žiadosť o výplatu odkupnej hodnoty, ktorá sa
vzťahuje na poistnú zmluvu, v čiastočnej alebo plnej výške za podmienky, že to nastane najskôr po jednom
roku od uzavretia poistnej zmluvy. Poistná zmluva sa primerane upraví alebo ukončí.
(2) Ak poisťovateľ, s ohľadom na článok 17:601, vypovedá, odvolá poistnú zmluvu pre životné poistenie, na
ktorú sa vzťahuje odkupná hodnota, alebo od nej odstúpi, je povinný vyplatiť odkupnú hodnotu, a to dokonca
aj v prípade uvedenom v článku 2:104.
(3) Poisťovateľ informuje poistníka na základe jeho žiadosti, ale v každom prípade raz ročne o aktuálnej výške
odkupnej hodnoty a rozsahu, v ktorom je garantovaná.
(4) Okrem odkupnej hodnoty sa vyplatí podiel na akomkoľvek zisku, na ktorý je poistník oprávnený, okrem
prípadu, ak bol tento zohľadnený už vo výpočte odkupnej hodnoty.
(5) Splatné sumy v súlade s týmto článkom sa vyplatia najneskôr do dvoch mesiacov po tom, čo poistník doručil
žiadosť poisťovateľovi.

Článok 17:603 Redukovaná hodnota; Odkupná hodnota
(1) Poistná zmluva stanovuje spôsob výpočtu redukovanej a/alebo odkupnej hodnoty v súlade s právom
domovského členského štátu poisťovateľa. Stanovený spôsob výpočtu odkupnej a/alebo redukovanej hodnoty je
v súlade s platnými poistno-matematickými zásadami a ustanovením odseku 2.
(2) Ak poisťovateľ odpočíta náklady na uzavretie poistnej zmluvy, urobí tak v rovnomerne rozpočítaných
sumách a v rámci lehoty nie kratšej ako päť rokov.
(3) Poisťovateľ je oprávnený odpočítať primeranú sumu, ktorá sa vypočíta v súlade s platnými poistnomatematickými zásadami, aby pokryl náklady súvisiace s výplatou odkupnej hodnoty, okrem prípadu, ak je vo
výpočte také zníženie o danú sumu už zahrnuté.

Šiesta časť
Skupinové poistenie

Osemnásta kapitola
Osobitné ustanovenia pre skupinové poistenie
Prvý oddiel
Skupinové poistenie všeobecne
Článok 18:101 Použiteľnosť
Poistné zmluvy pre skupinové poistenie podliehajú PEPPZ za podmienky, že organizátor skupiny a poisťovateľ
uzavreli dohodu v súlade s článkom 1:102. Skupinové poistenie je buď doplnkové a podlieha druhému oddielu
tejto kapitoly alebo voliteľné a podlieha tretiemu oddielu tejto kapitoly.

Článok 18:102 Všeobecná povinnosť riadnej starostlivosti organizátora skupiny
(1) Pri dojednaní a plnení z poistnej zmluvy pre životné poistenie koná organizátor skupiny svedomito a v
dobrej viere, pričom vezme do úvahy oprávnené záujmy člena skupiny.
(2) Organizátor skupiny zašle členom skupiny akékoľvek dôležité informácie vydané poisťovateľom a
informuje ich o akýchkoľvek dodatkoch k poistnej zmluve.

Druhý oddiel
Doplnkové skupinové poistenie
Článok 18:201 Použitie PEPPZ
Ak je to potrebné, PEPPZ sa použijú na doplnkové skupinové poistenie mutatis mutandis.

Článok 18:202 Informačné povinnosti
(1) Po zaradení člena do skupiny mu organizátor skupiny bez zbytočného odkladu poskytne informácie o:
(a) existencii poistnej zmluvy,
(b) rozsahu poistného krytia,
(c) akýchkoľvek preventívnych opatreniach a akýchkoľvek ďalších podmienkach na zabezpečenie poistnej
ochrany, a
(d) vybavovaní nárokov.
(2) Dôkazné bremeno o tom, že členovi skupiny boli doručené informácie uvedené v odseku 1, zaťažuje
organizátora skupiny.

Článok 18:203 Vypovedanie poistnej zmluvy poisťovateľom
(1) Na účely článku 2:604 sa uplatnenie práva vypovedať poistnú zmluvu poisťovateľom považuje za
odôvodnené len v prípade, ak sa vzťahuje iba na vylúčenie členov skupiny z poistného krytia, ktorým vznikla
poistná udalosť.

(2) Na účely článku 4:102 a 4:203 ods. 1 je uplatnenie práva vypovedať poistnú zmluvu poisťovateľom účinné
len vylúčením tých členov skupiny z poistného krytia, ktorí nevykonali požadované preventívne opatrenia
alebo, podľa okolností konkrétneho prípadu, u ktorých nastalo zvýšenie poistných rizík.
(3) Na účely článku 12:102 má zánik poistnej zmluvy účinky len vylúčením členov skupiny, ktorí previedli svoje
právo k poistenému majetku, mimo poistného krytia.

Článok 18:204 Právo na predĺženie poistného krytia – Skupinové životné poistenie
(1) Ak poistná zmluva pre doplnkové skupinové životné poistenie zanikla, alebo ak člen opustí skupinu, poistné
krytie sa skončí uplynutím troch mesiacov alebo zánikom poistnej zmluvy pre skupinové životné poistenie,
podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa tak stane, člen skupiny má nárok na rovnocenné poistné krytie na základe
novej osobitnej poistnej zmluvy uzavretej s príslušným poisťovateľom bez ďalšieho ohodnotenia rizika.
(2) Organizátor skupiny poskytne členovi skupiny bez zbytočného odkladu písomné informácie o:
(a) okamžitom zrušení jeho poistného krytia na základe poistnej zmluvy pre skupinové životné poistenie,
(b) jeho právach podľa odseku 1 a
(c) spôsobe uplatnenia týchto práv.
(3) Ak člen skupiny naznačil svoj zámer uplatniť svoje právo podľa článku 18:204 ods. 1, poistná zmluva
uzavretá medzi poisťovateľom a členom skupiny naďalej trvá ako samostatná poistná zmluva, v rámci ktorej
sa poistné vypočíta na základe samostatnej poistky platnej v tom čase, pričom sa nevezme do úvahy súčasný
zdravotný stav alebo vek člena skupiny.

Tretí oddiel
Voliteľné skupinové poistenie
Článok 18:301 Voliteľné skupinové poistenie všeobecne
(1) Voliteľné skupinové poistenie sa považuje za kombináciu rámcovej zmluvy uzavretej medzi poisťovateľom
a organizátorom skupiny a jednotlivých poistných zmlúv uzavretých medzi poisťovateľom a členmi skupiny na
jej základe.
(2) PEPPZ sa vzťahujú na jednotlivé poistné zmluvy v prípade, ak sa organizátor skupiny a poisťovateľ
dohodli na ich použití, ale nevzťahujú sa na rámcovú zmluvu s výnimkou článkov 18:101 a 18:102.

Článok 18:302 Zmena zmluvných podmienok
Zmena zmluvných podmienok rámcovej zmluvy má vplyv len na jednotlivé poistné zmluvy, ak, podľa okolností
konkrétneho prípadu, je účinok takej zmeny v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 2:603, 17:303 a
17:304.

Článok 18:303 Trvanie poistnej ochrany
Výpoveď rámcovej zmluvy alebo zrušenie členstva zo strany konkrétneho člena skupiny nemá žiadne účinky na
poistnú zmluvu uzavretú medzi poisťovateľom a členom skupiny.

