
 

VÝLUKY V POISTNÝCH ZMLUVÁCH 

vo vybraných poisťovniach 

AEGON                                   MetLife AMSLICO 
Allianz-SP                              Uniqa 

AXA                                        Prvá česko-slovenská poisťovňa 
ČSOB (ERGO)                        Kontinuita 

Generali                                 Kooperativa 

ING                                        Komunálna poisťovňa 
 

 
AEGON  
Obmedzenie poistného plnenia v prípade smrti: 

 Následkom úmyselného konania oprávnenej osoby vyplatí po ukončení trestného 
konania poisťovňa disponibilnú hodnotu alebo nič 

 Úmyselný trestný čin poisteného 
 Samovražda 2R 

 Vzdušné alebo suchozemské vozidlá alebo plavidlá počas prípravy na súťaže alebo 

počas nich 
 Lietanie na rogale, let balónom, padákom, paragliding, športové lietanie 

 Akákoľvek profesionálna a poloprofesionálna športová činnosť 
 Extrémne športy- horolezectvo, skialpinizmus, bojové umenia, rafting ... 

 Pracovné a športové činnosti spojené s krotením zvierat, akrobaciou, 

kaskadérstvom  
Nárok na poistné nevzniká ak bola poistná udalosť zapríčinená protiprávnym, úmyselným 

alebo hrubo nedbanlivým konaním alebo nekonaním poisteného a to sa vzťahuje aj na 
pripoistenia !!!    T.j. použitie alkoholu, narkotík alebo toxických látok, liekov 

nepredpísaných  lekárom alebo v rozpore s návodom na užívanie ... 
 

ALLIANZ-SP 

Obmedzenie poistného plnenia v prípade smrti: 
 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie až na jednu polovicu v prípadoch, 

ak poistná udalosť nastala v súvislosti s konaním , ktorým poistený inému spôsobil 
ťažkú ujmu na zdraví  alebo smrť !!! Alebo ktorým inak porušil dôležitý záujem 

spoločnosti ! 

 ak bol trestný čin poisteným spáchaný úmyselne (viac ako o polovicu …)  
 Alkohol, návykové alebo toxické látky (až o jednu polovicu)  

 Ak oprávnená osoba spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom ... 
 Nesprávne uvedený dátum narodenia alebo pohlavia, technické parametre 

(plnenie primerane znížia ...) 

 Samovražda  2R  
 

AXA 
Obmedzenie plnenia v prípade smrti: 

 Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie až na jednu polovicu v prípadoch, 
ak poistná udalosť nastala v súvislosti s konaním , ktorým poistený inému spôsobil 

ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť !!! 

 Pokiaľ bolo konanie úmyselné zníži plnenie viac ako o polovicu !!! 



 Alkohol, návykové látky a prípravky, ktoré obsahujú návykové látky, lieky – užil v 

rozpore s návodom na užívanie (napr. nesmie šoférovať …) 

 Právo na plnenie nie je ak smrť spôsobila oprávnená osoba 
 Do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy vyplatí poisťovateľ max 1.000.000 Sk pre 

poistenie Smrti, Smrti úrazom, TNÚ aj to len při poškodení tela nad 10% ! 
 Samovražda 2R 

 

ČSOB  (ERGO)  
Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: (znížia alebo neplnia)  

 Priama súvislosť s protiprávnym konaním poisteného v súvislosti s konaním, 
ktorým poistený inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť  

 Ak Oprávnená osoba spôsobila poistnú udalosť úmyselným trestným činom 
 Ak si poistený spôsobil smrť úmyselným konaním  

 Alkohol alebo iné omamné, toxické, psychotropné alebo ostatné látky, ktoré 

nepriaznivo ovplyvňujú psychiku človeka, jeho ovládanie, rozpoznávacie 
schopnosti alebo sociálne správanie 

 Vedenie motorového vozidla, plavidla, lietadla bez oprávnenia alebo pri letoch, 
ktoré nastali proti úradnému predpisu alebo bez vedomia alebo proti vôli držiteľa 

lietadla 

 neposkytne plnenie pokiaľ poistený zomrie do 2M od začiatku poistenia v dôsledku 
zdravotných ťažkostí, ktoré uviedol pri uzatváraní zmluvy 

 Samovražda do 5R 
 

GENERALI Slovensko 
Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 

 ak poistený zomrel v súvislosti s konaním, ktorým poistený  inému spôsobil ťažkú 

ujmu na zdraví alebo smrť, alebo ktorým porušil iný dôležitý záujem spoločnosti !!! 
 alkohol, návykové látky 

 ak oprávnená osoba spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom 
 Samovražda do 2R 

 

ING 
Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 

 Ak bolo úmrtie poisteného spôsobené v dôsledku úmyselného konania poisteného, 
ktoré malo za následok ťažké ublíženie na zdraví alebo úmrtie inej osoby, alebo  

spôsobom vážne poškodzujúcim dôležitý záujem spoločnosti ! 

 Opilosť, omamné alebo toxické látky 
 Úmyselné konanie oprávnenej osoby 

 Samovražda do 2R 
 

UNIQA 
Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 

 Ak bolo úmrtie poisteného spôsobené v dôsledku úmyselného konania poisteného, 

ktoré malo za následok ťažké ublíženie na zdraví alebo úmrtie inej osoby, alebo  
spôsobom vážne poškodzujúcim dôležitý záujem spoločnosti ! 

 Opilosť, omamné alebo toxické látky 
 Úmyselné konanie oprávnenej osoby 

 Samovražda do 2R 

 
PRVÁ ČESKO-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 
 Nie je povinná plniť za smrť, ku ktorej došlo pri letoch, ak pilot nemal úradné 

povolenie alebo boli uskutočnené proti úradnému predpisu alebo bez vedomia, či 
proti vôli držiteľa lietadla 

 Súťaže, tréningy, prípravné jazdy so vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými 

prostriedkami, pri parašutizme a paraglidingu  
 Pri leteckej doprave člen personálu 



 Následkom diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli 

vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo následkom neodborných 

zákrokov (piercing)  
 Ak poistený spáchal trestný čin 

 Inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, resp. ktoré bolo v príkrom 
rozpore s dobrými mravmi !!! 

 Ak došlo k smrti zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností a 

znalostí, prípadne nedbalosťou 
 Alkohol, omamné alebo toxické látky  

 Samovražda do 5R 
 Nesprávne uvedené technické parametre alebo osobné údaje 

 
KONTINUITA 

Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 

 AIDS (neplní sa )  
 Samovražda 2R 

 Inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť  
 Intoxikácia, omamné látky, narkotiká, liečivá, alkohol (zníženie plnenia až o 50%)! 

 Nesprávne uvedený dátum narodenia alebo pohlavia, technické parametre 

(plnenie primerane znížia ...) 
 

KOOPERATIVA 
Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 

 Ak bolo úmrtie poisteného spôsobené v dôsledku úmyselného konania poisteného, 
ktoré malo za následok ťažké ublíženie na zdraví alebo úmrtie inej osoby, alebo  

spôsobom vážne poškodzujúcim dôležitý záujem spoločnosti ! 

 Samovražda do 5R 
 Intoxikácia, omamné látky, narkotiká, liečivá, alkohol (zníženie plnenia až o 50%)! 

 Nesprávne uvedený dátum narodenia alebo pohlavia, technické parametre 
(plnenie primerane znížia ...) 

 Ak oprávnená osoba spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom  

 
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA 

Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 
 Ak smrť nastala v dôsledku aktívnej účasti na súťažiach a tréningoch na 

dopravných prostriedkoch 

 Ak bol poistený súdom uznaný za vinného  trestným činom 
 ťažké ublíženie na zdraví alebo úmrtie inej osoby a ak to bolo úmyselne, neplní 

viac ako o polovicu 
 Omamné látky, narkotiká, liečivá, alkohol 

 Ak oprávnená osoba spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným činom  
 Samovražda do 5R ak je plnenie viazané k úveru, poisťovňa neplní počas celej 

doby !!! 

 Nesprávne uvedený dátum narodenia alebo pohlavia, technické parametre 
(plnenie primerane znížia ...) 

 
*********************************************************************** 

MetLife AMSLICO   

Obmedzenie poistného plnenia v prípade Smrti poisteného: 
 

 AIDS 
 Samovražda do 2R                                                          Má každá poisťovňa ! 

 
 

ŽIADNE INÉ OBMEDZENIA ANI VÝLUKY PRI PLNENÍ SĽUBOV 
KLIENTOM   

*********************************************************************** 
 



 

 

 
 

                         
 


