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Informácie o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy v súlade s § 
70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 
 Informácie o nás 
 

Poisťovateľ 
 

Komerční pojišťovna, a.s. 
so sídlom nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, Česká republika, 
registrovaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka 3362, 
identifikačné číslo 639 980 17 

Predmet 
činnosti 

Poisťovacia činnosť v rozsahu poistných odvetví životného poistenia 
a neživotného poistenia 

Kontaktné 
údaje 

adresa: Komerční pojišťovna, a.s., Palackého 53, 586 01 Jihlava, ČR 
adresa pre vybavenie vašich sťažností: Komerční pojišťovna, a.s., 
Kontaktní centrum, nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, ČR 
e-mail: servis@komercpoj.cz 
telefón v pracovných dňoch: + 420 222 095 999 

Internetové 
stránky 

www.kbpojistovna.cz  

Solventnosť http://www.kb-pojistovna.cz/cs/kb-pojistovna/hospodarske-
vysledky/index.shtml  

Orgán 
dohľadu 

Česká národní banka, Na Příkopě 864/28,  115 03 Praha 1  

Rozhodné 
právo 

slovenské právo (najmä zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) 

Jazyk  slovenský (pre všetku dokumentáciu, komunikácia môže prebiehať aj 
v českom jazyku) 

Spory Právomoc súdu v sporoch vyplývajúcich z Poistnej zmluvy ale 
súvisiacich s Poistnou zmluvou sa určí podľa pravidiel obsiahnutých v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. 
decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v 
občianskych a obchodných veciach   

Spôsob 
vybavovania 

sťažností 
  

Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne alebo písomne na 
vyššie uvedené adresy, proti jeho postupu. Ústnu sťažnosť môže 
sťažovateľ podať na telefónnom čísle +420 222 095 999. Ústne 
podanú sťažnosť Poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže 
sťažovateľ zaslať aj e-mailom na servis@komercpoj.cz alebo poštou 
na adresu sídla Poisťovateľa. 

http://www.kbpojistovna.cz/
http://www.kb-pojistovna.cz/cs/kb-pojistovna/hospodarske-vysledky/index.shtml
http://www.kb-pojistovna.cz/cs/kb-pojistovna/hospodarske-vysledky/index.shtml
mailto:servis@komercpoj.cz
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Reklamáciu týkajúcu sa najmä pristúpenia do poistenia a zaradenia 
do poistenia pre nasledujúce poistné obdobie možno podať aj priamo 
Finaxu. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne a doručiť na adresu 
sídla Finaxu alebo odoslať na emailovú adresu client@finax.eu. Finax 
prešetrí reklamáciu spravidla v lehote do 15 pracovných dní od jej 
doručenia. Ak si vybavenie reklamácie vyžaduje dlhšie obdobie, je 
možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude klient 
informovaný. Na reklamácie sa primerane použije Reklamačný 
poriadok uverejnený na internetovej stránke Finaxu 
www.finax.eu/sk/predpisy.  

Odporučenie 
k rozhodnutiu 

k poisteniu 

Tento produkt je vhodný pre klientov Finaxu vo veku 18 až 64 rokov, 
pokiaľ odpovedá ich požiadavkám a potrebám. Toto poistenie je 
vhodné pre osoby, ktoré majú záujem poistiť sa pre prípad smrti na 
zvolenú poistnú čiastku a určiť oprávnené osoby, ktorým má byť po 
ich smrti vyplatené poistné plnenie a tiež pre osoby majúce záujem 
poistiť sa pre prípad závažných rizík ako sú invalidita, kritické choroby 
alebo trvalé následky úrazu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informácie o poistení 

 
Typ poistenia Skupinové poistenie dojednané k investičným službám Finax, ktoré 

zahŕňa životné poistenie pre prípad smrti Poisteného. 

Poistník Finax, o.c.p., a.s.,  
so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I,  
oddiel Sa, vložka 6713/B,  
identifikačné číslo: 51 306 727 
e-mail: client@finax.eu, telefón v pracovných dňoch +421 2 2100 
9985, www.finax.eu 
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, so sídlom ul. Imricha 
Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

Územný rozsah Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území 
Slovenskej republiky alebo v zahraničí, v ktoromkoľvek štáte sveta. 

Výluky Upozorňujeme, že poistné plnenie bude vyplatené iba v prípade, že 
poistná udalosť nespadá pod niektorú z výluk, ktoré sú detailne 
vymenované v poistných podmienkach (Článok 9); odporúčame preto, 
aby ste si ich pred uzavretím poistnej zmluvy dôkladne preštudovali. 

 

Informácie o poistnej zmluve 

 
Informácie 
o zmluve a 
odstúpení 

Poisťovateľ a Finax dojednali Zmluvu o kolektívnom poistení k 
investičným službám Finax č. 5005800002 („Kolektívna zmluva“), na 
základe ktorej môže spotrebiteľ pristúpiť k poisteniu v súlade s 
Poistnými podmienkami Poisťovateľa a Všeobecnými podmienkami k 
skupinovému poisteniu k investičným službám Finax (k zaradeniu 
klientov do poistenia). Poistený je oprávnený odstúpiť od poistenia 

mailto:client@finax.eu
http://www.finax.eu/sk/predpisy
http://www.finax.eu/
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bez uvedenia dôvodu v lehote 30 kalendárnych dní, ktorá začína 
plynúť odo dňa pristúpenia k poisteniu (t.j. dňa, kedy klient vyjadril 
súhlas s pristúpením do poistenia a bol informovaný o zaradení do 
poistenia). Klient je povinný uhradiť alikvotnú časť poistného a 
poplatku Finaxu za obdobie od vzniku poistenia ku dňu doručenia 
oznámenia o odstúpení. Oznámenie o odstúpení sa doručuje Finaxu. 

Poistná doba Kolektívna zmluva sa uzatvára na poistnú dobu do 31. 12. 2021 s 
následným predĺžením tak, že pokiaľ nedôjde k zániku poistnej 
zmluvy, poistná zmluva sa vždy automaticky predĺži na ďalší 
kalendárny rok. 

Poistné 
obdobie 

Časový úsek, za ktorý je poistník povinný zaplatiť poistné a za ktorý 
má poisťovňa na poistné nárok. V prípade tejto zmluvy je poistné 
obdobie kalendárny štvrťrok. Prvý štvrťrok začína vždy 1. januára a 
končí vždy 31. marca daného kalendárneho roka, druhý štvrťrok 
začína vždy 1. apríla a končí vždy 30. júna daného kalendárneho roka, 
tretí štvrťrok začína vždy 1. júla a končí vždy 30. septembra daného 
kalendárneho roka, štvrtý štvrťrok začína vždy 1. októbra a končí vždy 
31. decembra daného kalendárneho roka.   

Poistné a 
poplatky 

Výška poistného sa platí na obdobie kalendárneho štvrťroka a určuje 
sa podľa dosiahnutého veku poisteného v kalendárnom 
štvrťroku, zvolenej varianty poistenia a zvolenej poistnej sumy pre 
poistenie smrti  a invalidity (jednotka poistenia), pričom minimálna 
poistná suma je 5 000 EUR a maximálna je 100 000 EUR. Poistná 
suma poistenia kritických chorôb a trvalých následkov úrazu je 10 000 
EUR alebo 20 000 EUR v prípade poistnej sumy pre poistenie smrti 
a invalidity zvolenej v rozsahu od 55 000 EUR: 

Variant S: 

▪ Poistenie pre prípad smrti (jednotka poistenia 5 000 EUR) 

Aktuálny vek 18 – 25  26 – 35  36 – 45  46 – 55  56 – 65  

Cena poistenia 0,60 € 0,60 € 1,32 € 3,84 € 9,60 € 

Variant M: 

▪ Poistenie pre prípad smrti (jednotka poistenia 5 000 EUR) 
▪ Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity (jednotka 

poistenia 5 000 EUR) 

Aktuálny vek 18 – 25  26 – 35  36 – 45  46 – 55  56 – 65  

Cena poistenia 2,10 € 2,49 € 4,89 € 12,87 € 35,16 € 

Variant L: 

▪ Variant M + poistenie kritických chorôb  
▪ Cena poistenia za Variant L sa vypočíta ako súčet ceny poistenia 

Variantu M a ceny poistenia kritických chorôb uvedenej nižšie. 
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Variant XL: 

▪ Variant L + trvalých následkov úrazu 
▪ Cena poistenia za Variant XL sa vypočíta ako súčet ceny 

poistenia Variantu L a ceny poistenia trvalých následkov úrazu 
uvedenej nižšie. 

Ceny poistenia kritických chorôb a poistenia trvalých následkov 
úrazu (súčasť variant L a XL): 

Poistenie kritických chorôb 

Aktuálny vek 18 – 25  26 – 35  36 – 45  46 – 55  56 – 65  

Poistná suma  
10 000 EUR 

3,63 € 4,77 € 9,36 € 24,33 € 79,95 € 

Poistná suma  
20 000 EUR 

7,26 € 9,54 € 18,72 € 48,66 € 159,90 € 

Poistenie trvalých následkov úrazu 

Aktuálny vek 18 – 25  26 – 35  36 – 45  46 – 55  56 – 65  

Poistná suma  
10 000 EUR 

3,87 € 3,87 € 3,87 € 3,87 € 3,87 € 

Poistná suma  
20 000 EUR 

7,74 € 7,74 € 7,74 € 7,74 € 7,74 € 

 
Poistné je oslobodené od DPH. Prvé poistné v alikvotnej čiastke za 
príslušné poistné obdobie Poistený uhrádza Finaxu do 30 dní po 
pristúpení do poistenia, následné poistné sa uhrádza  Finaxu do 
posledného dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho 
nasledujúcemu poistnému obdobiu. Poistený zároveň platí Finaxu 
poplatok 25% + DPH z ceny poistného a to spolu s poistným. Poistné 
aj poplatok sa uhrádzajú Finaxu na osobitne zriadený účet v súlade s 
Všeobecnými podmienkami k skupinovému poisteniu k investičným 
službám Finax (k zaradeniu klientov do poistenia). 
V súvislosti s uzatvorením poistenia prostredníctvom prostriedkov 
diaľkovej komunikácie klientom nevznikajú žiadne dodatočné náklady 
spojené s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie.  

Poistné 
plnenie  

 

V prípade poistnej udalosti Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie podľa 
podmienok dohodnutých v poistnej zmluve a podľa zjednanej poistnej 
čiastky u jednotlivého poistenia.  

Vznik 
jednotlivého 

poistenia 

Jednotlivé poistenie vznikne na základe návrhu Finaxu Poisťovateľovi 
od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zaradení 
Poisteného do Poistenia Finaxom.  

Jednostranná 
zmena 

poistnej 
zmluvy 

Poisťovateľ má podľa poistných podmienok (čl. 9.5)  právo 
jednostranne vo výnimočných prípadoch zmeniť poistné podmienky 
počas trvania poistenia v súvislosti so zmenou legislatívy, podstatnou 
zmenou demografických parametrov, ustálenej súdnej praxe, 
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 vyhlášok, opatrení, rozhodnutí, metodických usmernení, odporúčaní 
a stanovísk orgánov dohľadu alebo na základe porovnania 
predpokladaného a skutočného škodového priebehu. 

 Informácia o spôsoboch zániku poistnej zmluvy a jednotlivého Poistenia 
 

Zánik poistnej 
zmluvy 

 

Poistná zmluva zanikne uplynutím doby, na ktorú bola zjednaná alebo 
výpoveďou zo strany Finax alebo Poistiteľa ku koncu kalendárneho 
roku. 

Hlavné 
dôvody 
zániku 

jednotlivého 
poistenia 

Poistenie jednotlivého Poisteného zaniká nasledujúcimi spôsobmi 
(podľa toho, čo nastane skôr):  

a) úmrtím Poisteného;        

b) uplynutím 24:00 hodiny posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v 
ktorom sa Poistený dožil veku 65 rokov;       

c) odmietnutím poistného plnenia Poisťovateľom z dôvodov podľa § 
802 ods. 2 Občianskeho zákonníka; 

d) výpoveďou Poisteného ku koncu Poistného obdobia doručenou 
FINAX pred uplynutím Poistného obdobia; 

e) výpoveďou Poisťovateľa doručenou Finax, výpoveďou Finax 
doručenou Poisťovateľovi alebo výpoveďou Poisteného doručenou 
Finax do dvoch mesiacov od zaradenia Poisteného do Poistenia 
s výpovednou lehotou osem (8) dní; 

f) výpoveďou Poisťovateľa doručenou Finaxu s výpovednou lehotou 
osem (8) dní z dôvodu porušenia právnych predpisov (vrátane 
avšak bez obmedzenia priamo uplatniteľných nariadení EÚ 
a medzinárodných zmlúv zameraných na ochranu legalizácie 
z príjmov z trestnej činnosti a terorizmu), napr. v prípade 
neposkytnutia súčinnosti Poisteným pri identifikácii alebo kontrole 
po dobu trvania jednotlivého Poistenia, zaradenia Poisteného na 
sankčné zoznamy, a pod.;  

g) dohodou medzi Poistníkom a Poisťovateľom;        

h) zánikom Poistnej zmluvy; 

i) uplynutím 24:00 hodiny posledného dňa kalendárneho štvrťroka, 
v ktorom bol ukončený zmluvný vzťah Poisteného s Finaxom;   

j) odstúpením Poisteného od jednotlivého Poistenia uzatvoreného na 
diaľku doručeným Poisteným Finaxu do 30 dní od pristúpenia 
k Poisteniu;   

k) nezaradením Poisteného na zoznam poistených osôb pre 
nasledujúce Poistné obdobie v súlade s podmienkami uvedenými 
vo Všeobecných podmienkach k skupinovému poisteniu k 
investičným službám Finax (k zaradeniu klientov do poistenia);  

l) z iných dôvodov stanovených príslušnými právnymi predpismi 
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Informácie o nakladaní s osobnými údajmi 

 
Informácie o 

osobných 
údajoch 

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov, jeho rozsahu, účelu 
a dobe ich spracovania nájdete v Informačnom memorande, ktoré 
dostanete pred podpisom poistnej zmluvy a ktoré je tiež k dispozícii 
na našich internetových stránkach www.kbpoistovna.cz.  

 

Iné dôležité informácie 

 
Informácie o 
práve štátu a 

daňových 
predpisoch 

Pre poistnú zmluvu platí právny poriadok Slovenskej republiky. Na 
poistnú zmluvu sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Informácia o 
mieste 

zverejnenia 
správy o 

finančnom 
stave 

poisťovateľa 

Správa o finančnom stave poisťovateľa je obsiahnutá vo Výročnej 
správe poisťovateľa a v Správe o solventnosti a finančnej situácii 
poisťovateľa, ktoré sú umiestnené na webovom sídle 
www.kbpojistovna.cz v časti Hospodárske výsledky. 
 

Informácia 
o garančnom 

fonde 
 

Pre poistenie nie sú zriadené žiadne osobitné zákonné alebo iné 
garančné fondy alebo systémy náhrady. 
 
 
Poskytnuté informácie platia do doby ich aktualizácie. 

http://www.kbpoistovna.cz/
http://www.kbpojistovna.cz/

