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Všeobecné podmienky k skupinovému poisteniu k investičným službám Finax 

(k zaradeniu klientov do poistenia) a Cenník k poisteniu 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Finax, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 

01, IČO: 51 306 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel Sa, Vložka číslo 6713/B, (ďalej len „Finax“) vydáva tieto Všeobecné 

podmienky k skupinovému poisteniu k investičným službám Finax (ďalej len „VPP“). 

1.2 Tieto VPP upravujú vzájomný vzťah medzi Finaxom a Klientom, ktorý prejavil 

záujem byť poistený a vyjadril svoj súhlas s pristúpením do poistenia dohodnutého 

Kolektívnou zmluvou medzi Finaxom ako poistníkom a Komerční pojišťovna, a. s. 

ako poisťovateľom. Finax vystupuje v rámci dojednaných Poistení vždy ako 

poistník, ktorý je povinný platiť Poistné. Finax nie je poistiteľom.  

2. Vymedzenie pojmov 

2.1 Celková cena znamená Poistné a Poplatok. 

2.2 Cenník znamená cenník Finaxu k poisteniu, uvedený v prílohe týchto VPP. Cenník 

a jeho zmeny môžu byť dostupné samostatne v obchodných miestach 

a elektronicky v klientskej zóne na internetovej stránke 

https://www.finax.eu/sk/login. 

2.3 Klient znamená fyzická osoba, s ktorou Finax uzavrel zmluvu o poskytovaní 

investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb s finančnými 

nástrojmi a ktorá vyjadrila svoj Súhlas s pristúpením do poistenia. 

2.4 Kolektívna zmluva znamená Zmluva o kolektívnom poistení k investičným 

službám Finax č. 5005800002 v znení neskorších dodatkov uzatvorená medzi 

Poisťovateľom a Finaxom zverejnená a dostupná v písomnej forme v obchodných 

miestach Finaxu a v elektronickej forme poskytnutá Klientovi a dostupná v klientskej 

zóne na internetovej stránke https://www.finax.eu/sk/login na základe ktorej Finax 

ako poistník dojednal a uzatvoril v prospech svojich Klientov poistenie. 

2.5 Poistenie znamená príslušný variant poistenia dojednaný na základe Kolektívnej 

zmluvy, vo výške plnenia (poistnej sumy) určeného Klientom, najviac v rozsahu 

definovanom v časti Príloha – cenník a Poistných podmienok.  

2.6 Poistná dokumentácia znamená Kolektívna zmluva, PP a tieto VPP. 

2.7 Poistné znamená poistné/cena poistenia vo výške uvedenej v Cenníku pre 

príslušné Poistenie zvolené/zmenené Klientom, ktoré sa platí za celé Poistné 
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obdobie naraz. Výška Poistného sa určuje pre každé Poistné obdobie podľa 

dosiahnutého veku Poisteného v príslušnom kalendárnom štvrťroku, na ktoré dané 

Poistné obdobie pripadá. V prípade Vzniku poistenia v priebehu kalendárneho 

štvrťroka, sa platí pomerná časť Poistného. 

2.8 Poistné obdobie znamená kalendárny štvrťrok, ktorý začína 1. kalendárny deň 

daného štvrťroka. 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. V prípade, ak sa Klient stane 

poisteným v priebehu kalendárneho štvrťroka sa za Poistné obdobie považuje počet 

kalendárnych mesiacov trvania jednotlivého Poistenia v danom kalendárnom 

štvrťroku. 

2.9 Poisťovateľ znamená Komerční pojišťovna, a. s., s ktorou má Finax uzatvorenú 

Kolektívnu zmluvu, a ktorá poskytuje poistné plnenie. Údaje Poisťovateľa sú 

uvedené v PP ako aj ďalšej dokumentácii zverejnenej a dostupnej v písomnej forme 

v obchodných miestach Finaxu a v elektronickej forme v klientskej zóne na 

internetovej stránke https://www.finax.eu/sk/login. 

2.10 Poplatok znamená poplatok, ktorý Klient platí Finaxu vo výške uvedenej v Cenníku 

v súvislosti s dojednaným Poistením. 

2.11 PP alebo Poistné podmienky znamená Poistné podmienky pre poistenie 

k investičným službám Finax zverejnené a dostupné v písomnej forme v 

obchodných miestach Finaxu a v elektronickej forme poskytnuté Klientovi 

a dostupné v klientskej zóne na internetovej stránke https://www.finax.eu/sk/login. 

2.12 Pristúpenie do poistenia má význam uvedený v čl. 3.2 týchto VPP. 

2.13 Služby elektronickej komunikácie znamená služby, ktoré umožňujú diaľkovú 

komunikáciu Klienta s Obchodníkom prostredníctvom osobitného technického a 

programového vybavenia, ktoré boli Klientovi aktivované v súvislosti s uzatvorením 

zmluvného vzťahu s Finaxom pre poskytovanie investičných služieb, investičných 

činností a vedľajších služieb s finančnými nástrojmi. Služby elektronickej 

komunikácie využíva Klient prostredníctvom prihlásenia sa do klientskej zóny na 

internetovej stránke https://www.finax.eu/sk/login. Finax si vyhradzuje právo, na 

prerušenie poskytovania Služieb elektronickej komunikácie Klientovi. Počas tejto 

doby má Klient právo a možnosť zadávať žiadosti inou dohodnutou formou 

(telefonicky, písomne). Prerušenie poskytovania Služieb formou elektronickej 

komunikácie sa v tomto prípade nepovažuje za porušenie povinnosti Finaxu, a 

https://www.finax.eu/sk/login
https://www.finax.eu/sk/login
https://www.finax.eu/sk/login


   

 

___________________________________________________________________________________ 
 

Finax, o.c.p., a.s. Bajkalská 19B  www.finax.eu/sk 

+421 2 2100 9985 821 01 Bratislava        client@finax.eu 

Finax nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nefunkčnosti 

Služby elektronickej komunikácie.  

2.14 Súhlas s pristúpením do poistenia alebo Súhlas znamená vyjadrenie súhlasu 

Klienta s pristúpením do Poistenia a s Poistnou dokumentáciou (t.j. jej obsahom 

vrátane čl. 4 týchto VPP) potvrdené SMS kódom. 

2.15 Účet poistenie znamená účet, ktorý Finax vytvorí Klientovi pre účely odvádzania 

Celkovej ceny, a ktorý zároveň slúži Klientovi pre účely prehľadu a sledovania 

úhrady jednotlivých platieb. 

2.16 Vznik poistenia má význam uvedený v čl. 3.3 týchto VPP. 

2.17 Zoznam poistených osôb znamená zoznam s údajmi o Klientovi potrebných pre 

Poistenie v príslušnom Poistnom období, ktoré Finax odovzdáva Poisťovateľovi 

spôsobom a v rozsahu dohodnutom medzi Finaxom a Poisťovateľom. Finax zaradí 

Klienta na Zoznam poistených osôb, ak splní podmienky uvedené v PP a týchto 

VPP. 

3. Podmienky zaradenia do Poistenia 

3.1 Za účelom zaradenia Klienta do Poistenia musia byť splnené nasledovné 

podmienky: 

a) Klient musí mať uzatvorený zmluvný vzťah s Finaxom pre poskytovanie 

investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb s finančnými 

nástrojmi a otvorený účet v súvislosti s poskytovaním investičných služieb, 

investičných činností a vedľajších služieb s finančnými nástrojmi, a  

b) Klient musí mať v čase vyjadrenia Súhlasu trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky a musí v deň vyjadrenia svojho Súhlasu a Vzniku poistenia spĺňať 

požadovanú vekovú hranicu, ktorá je 18 až 64 rokov, a 

c) Klient vyjadril Súhlas s pristúpením do poistenia. 

3.2 Ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 3.1 týchto VPP, Finax Klienta zaradí na 

Zoznam poistených osôb a Klient dostane o zaradení do Poistenia potvrdenie 

(„Pristúpenie do poistenia“). 

3.3  Poistenie vznikne k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zaradení 

Klienta na Zoznam poistených osôb a Klient sa v súlade s Kolektívnou zmluvou 

a PP stáva poisteným („Vznik poistenia“).   

3.4 Po Vzniku poistenia je Klient poistený do konca príslušného Poistného obdobia, 

v ktorom došlo k Vzniku poistenia. Ak z PP alebo týchto VPP nevyplýva niečo iné, 

Finax zaradí Klienta na Zoznam poistených osôb pre každé nasledujúce Poistné 
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obdobie nasledujúce po Vzniku poistenia, ak Klient uhradí Celkovú cenu pre 

nasledujúce Poistné obdobie v súlade s týmito VPP a ak nedošlo k zániku Poistenia 

v zmysle čl. 7 týchto VPP. 

4. Súhlas s pristúpením do poistenia 

4.1 Spolu s vyjadrením Súhlasu s poistením: 

a) Klient súhlasí so zriadením Účtu poistenie a 

b) Klient berie na vedomie, že Finax je povinný uhrádzať Poisťovateľovi Poistné 

za Klienta odo dňa Vzniku poistenia. Klient a Finax v súlade s ustanovením § 

534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uzatvárajú dohodu 

o pristúpení Klienta k záväzku uhrádzať Poistné a Klient sa zaväzuje toto 

Poistné uhrádzať spôsobom uvedeným v čl. 5.1 týchto VPP. Klient sa zaväzuje 

v súlade s čl. 5.1 týchto VPP uhrádzať (i) toto Poistné prostredníctvom Finaxu 

na Účet poistenie ako aj sa (ii) zaväzuje uhrádzať Finaxu Poplatok a 

c) Klient súhlasí s tým, aby mu bolo Poistenie poskytované odo dňa Vzniku 

poistenia v zmysle čl. 3.3 týchto VPP. V prípade odstúpenia od Súhlasu 

s pristúpením do poistenia do 30 dní od Pristúpenia do poistenia je Klient 

povinný uhradiť alikvotnú časť Celkovej ceny za obdobie od Vzniku poistenia 

podľa čl. 3.3 týchto VPP do zániku Poistenia podľa čl. 7 týchto VPP. 

5. Celková cena a platobné podmienky 

5.1 Klient sa zaväzuje uhrádzať Celkovú cenu (t.j. Poplatok aj Poistné) na Účet 

poistenie nasledovne: 

a) do 30 dní od Pristúpenia do poistenia,  

b) pre ďalšie Poistné obdobie, do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza nasledujúcemu Poistnému obdobiu. 

5.2 V prípade, ak bude Poistné zaťažené daňami, poplatkami alebo inými podobnými 

peňažnými platbami, ktoré nie sú uplatňované v čase vyjadrenia Súhlasu, Finax je 

oprávnený Poistné upraviť o príslušnú čiastku. 

5.3 Klient  súhlasí, že v prípade a z dôvodu zmeny Poistného, je Finax oprávnený takto 

zmenené Poistné zohľadniť v Cenníku. Finax je oprávnený z dôvodov uvedených 

v čl. 12.1 týchto VPP zmeniť aj Poplatok. Pri zmene Poistného a Poplatku je Finax 

povinný každú zmenu Cenníka v tejto časti oznámiť Klientovi. Zmenu Cenníka a 

jeho účinnosť oznámi Finax zverejnením v obchodných miestach a v klientskej zóne 

na internetovej stránke https://www.finax.eu/sk/login aspoň 15 dní pred dňom jej 

účinnosti. V prípade, ak Klient nesúhlasí s takouto zmenou pre nasledujúce Poistné 
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obdobie, má právo doručiť svoj nesúhlas a ukončiť Poistenie v súlade s čl. 7.2 a) 

bod iii.) týchto VPP. 

6. Zmena poistenia 

6.1 Klient môže požiadať o zmenu Poistenia, prípadne poistnej sumy Poistenia na 

základe žiadosti adresovanej Finaxu, pričom účinnosť zmeny Poistenia nastane až 

k nasledujúcemu Poistnému obdobiu po prijatí žiadosti o zmenu Poistenia.  Pre 

zamedzenie pochybností, Klient je povinný uhradiť Celkovú cenu za zmenené 

Poistenie v súlade s čl. 5.1 b) týchto VPP v Poistnom období, v ktorom požiadal 

o zmenu. 

6.2 Týmto nie je dotknuté právo Klienta kedykoľvek požiadať o zmenu oprávnenej 

osoby na poistné plnenie z Poistenia, pričom účinnosť zmeny nastane po prijatí 

žiadosti o zmenu oprávnenej osoby. 

6.3 Po zmene Poistenia Finax vystaví potvrdenie o zmene Poistenia, ktoré od účinnosti 

zmeny nahradí v plnom rozsahu predtým vydané potvrdenie, ktoré sa stane 

neplatným.  

7. Zánik poistenia a vysporiadanie záväzkov 

7.1 Klient je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Súhlasu s pristúpením do 

poistenia v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa Pristúpenia do poistenia, pričom ak 

došlo k Vzniku poistenia, Poistenie zaniká ku dňu doručenia odstúpenia Finaxu. 

7.2 Poistenie zaniká: 

a) Nezaradením Klienta na Zoznam poistených osôb účinného pre nasledovné 

Poistné obdobie z dôvodu: 

i. Uzatvorenia písomnej dohody medzi Klientom a Finaxom o odhlásení 

z Poistenia, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj žiadosť Klienta 

o zrušenie Poistenia vykonaná prostredníctvom Služieb elektronickej 

komunikácie a jej prijatie zo strany Finaxu, 

ii. Ak je Klient v omeškaní s úhradou Celkovej ceny alebo jej časti po dátume 

splatnosti podľa čl. 5.1 b),  

iii. Nesúhlasu klienta so zmenou Cenníka podľa čl. 5.3 týchto VPP, ktorý doručí 

najneskôr v lehote na zaplatenie Celkovej ceny podľa čl. 5.1 b) týchto VPP 

, 

iv. Nesúhlasu klienta so zmenou týchto VPP podľa čl. 12.1. týchto VPP. 
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Poistenie podľa tohto bodu zaniká uplynutím Poistného obdobia, v ktorom bol 

Klient poistený. 

b) z iných dôvodov a spôsobom uvedeným v PP. 

7.3 Klient súhlasí, že v prípade neuhradenia Celkovej ceny po Pristúpení do poistenia 

je Finax oprávnený  vypovedať Poistenie Klienta priamo Poisťovateľovi a to do 

dvoch mesiacov od Pristúpenia do poistenia s výpovednou lehotou 8 dní a Klientovi 

uplynutím výpovednej lehoty v súlade s PP Poistenie zanikne. Týmto nie je dotknutá 

povinnosť Klienta uhradiť príslušnú časť Celkovej ceny za obdobie trvania Poistenia. 

7.4 V prípadoch, kedy sa Poistné za Poistenie primerane kráti podľa PP, je Klient 

povinný uhradiť Finaxu pomernú časť Celkovej ceny za obdobie kedy Poistenie 

trvalo.  

7.5 Finax Klientovi oznámi zánik Poistenia, ktoré zaniklo podľa čl. 7.1, 7.2 a) a 7.3 týchto 

VPP ako aj dátum zániku Poistenia a Celkovú cenu, resp. pomernú časť Celkovej 

ceny, ktorú je Klient povinný uhradiť. 

7.6 V prípade, ak Poistenie zaniklo a Celková cena alebo jej príslušná časť nebola 

uhradená, je Klient povinný uhradiť tento nedoplatok bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia o zániku Poistenia. Klient týmto dáva 

súhlas Finaxu zúčtovať tento nedoplatok  priamo z akéhokoľvek iného účtu (vrátane 

klientskeho a majetkového účtu), ktorý Finax vedie Klientovi v súvislosti 

s poskytovaním služieb. 

7.7 Pre zamedzenie pochybností, dohoda o pristúpení k záväzku uhrádzať Poistné za 

Poistenie, ktoré zaniklo trvá až do momentu, kedy Klient uhradí Celkovú cenu za 

obdobie trvania Poistenia (resp. príslušný nedoplatok) Finaxu.   

8. Započítanie 

8.1 Klient súhlasí s tým, že Finax môže kedykoľvek započítať svoju pohľadávku voči 

Klientovi na úhradu Poistného a Poplatku ako aj akúkoľvek pohľadávku, ktorá 

vznikne v súvislosti so záväzkom Klienta platiť Poistné alebo Poplatok, proti 

akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo 

nie), ktorú má Klient voči Finaxu vzniknutej v súvislosti s poskytovaním investičných 

služieb, investičných činností a vedľajších služieb s finančnými nástrojmi. 

9. Komunikácia a doručovanie písomností 

9.1 Klientovi, ktorý pri uzatvorení zmluvného vzťahu s Finaxom súhlasil so zasielaním 

všetkých informácií na e-mail alebo prostredníctvom odkazu na webové sídlo 

finax.eu (pre informácie, ktoré nie sú osobne adresované Klientovi) budú informácie 
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súvisiace s Poistením poskytované elektronicky. Klient má právo kedykoľvek 

požiadať o poskytnutie informácií v listinnej podobe v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

9.2 Klient zároveň súhlasí, že Finax je oprávnený zasielať akékoľvek notifikácie, výzvy 

na úhradu a komunikovať s Klientom ohľadom Poistenia prostredníctvom e-mailu 

Klienta alebo Služieb elektronickej komunikácie a Klient má právo komunikovať pre 

účely výpovede a odstúpenia od Poistenia, reklamácie a žiadostí elektronicky na 

client@finax.eu alebo prostredníctvom Služieb elektronickej komunikácie, 

v rozsahu v akom to umožňujú.  

9.3 Za dátum doručenia alebo oznámenia sa považuje dátum odoslania e-mailu alebo 

prijatia notifikácie prostredníctvom Služieb elektronickej komunikácie. Klient berie 

na vedomie, že Finax môže v určitých prípadoch požadovať originály alebo úradne 

overené kópie dokumentov a Klient sa ich zaväzuje Finaxu poskytnúť. 

10. Reklamácie 

10.1 Klient je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa najmä Pristúpenia do poistenia 

a zaradenia do poistenia pre nasledujúce Poistné obdobie Finaxu, pričom na 

reklamácie sa primerane použije Reklamačný poriadok uverejnený na internetovej 

stránke Finaxu www.finax.eu/sk/predpisy. 

11. Ochrana osobných údajov 

11.1 Finax spracováva osobné údaje Klienta a oprávnených osôb pri zaradení Klienta do 

Poistenia ako aj pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy a 

PP. 

11.2 Vo vzťahu k  spracúvaným osobným údajom dotknutých osôb je Finax aj Poisťovateľ 

v postavení prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb. Finax informuje 

o spracovávaní osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov 

uverejnených na internetovej stránke Finaxu www.finax.eu/sk/predpisy a 

Poisťovateľ informoval prostredníctvom Finaxu Klientov o  spracúvaní ich osobných 

údajov prostredníctvom dokumentu Informačné memorandum o zabezpečení 

ochrany súkromia elektronicky a tento dokument je dostupný prostredníctvom 

Služieb elektronickej komunikácie. Klient je oprávnený uplatniť si svoje práva na 

ochranu osobných údajov a so svojou žiadosťou sa obrátiť aj na Finax aj na 

Poisťovateľa. 

  

mailto:client@finax.eu
http://www.finax.eu/sk/predpisy
http://www.finax.eu/sk/predpisy


   

 

___________________________________________________________________________________ 
 

Finax, o.c.p., a.s. Bajkalská 19B  www.finax.eu/sk 

+421 2 2100 9985 821 01 Bratislava        client@finax.eu 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Finax si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VPP najmä z dôvodov 

zmeny právnych predpisov a/alebo na základe vývoja na  finančnom a kapitálovom 

trhu a/alebo vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia a/alebo zmeny 

obchodnej politiky a/alebo v záujme bezpečného fungovania kapitálového trhu 

a/alebo v záujme stability finančného trhu alebo minimalizácie rizík, a/alebo na 

základe/súvisiacej s požiadavkou Národnej banky Slovenska alebo Českej národnej 

banky, prípadne iných orgánov dohľadu alebo verejnej správy a/alebo zavedenia 

novej služby a/alebo zmien technických alebo procesných pravidiel uplatňujúcich sa 

pri službách a produktoch Finaxu, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo 

k poskytovaniu inovácií služieb poskytovaných Finaxom, pričom o zmenách 

bezodkladne informuje Klientov formou oznámenia v obchodných miestach Finaxu 

a na internetovej stránke www.finax.eu/sk  s uvedením dátumu, od ktorého tieto 

zmeny nadobúdajú účinnosť. Zmena VPP nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch 

odo dňa zverejnenia oznámenia. V prípade, ak Klient nesúhlasí so zmenou VPP, je 

povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia 

nových VPP, pričom Poistenie zanikne ku koncu daného Poistného obdobia 

v zmysle čl. 7.2 a) týchto VPP. Ak Klient vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Finaxu 

svoj nesúhlas so zmenou VPP platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku 

Finaxu a vzájomné vzťahy Finaxu a Klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia 

zmenenými VPP. 

12.2 Zmena zmluvnej dokumentácie (vrátane týchto VPP), ktorou sa nemenia práva a 

povinnosti Finaxu a Klienta a takáto zmena vyjadruje len legislatívno-technické 

alebo technické úpravy zmluvnej dokumentácie sa nepovažuje za zmenu zmluvnej 

dokumentácie, pri ktorej by sa na Finax vzťahovali osobitné povinnosti, spojené s 

oznamovaním jednostranných zmien a vylučuje sa právo Klienta – spotrebiteľa na 

ukončenie Zmluvy. 

12.3 Práva a povinnosti Klienta a oprávnených osôb vyplývajúcich z Poistenia sú 

upravené v Kolektívnej zmluve a Poistných podmienkach. Práva a povinnosti 

Klienta týkajúce sa jeho zaradenia do Poistenia a jeho vzťah s Finaxom sú upravené 

týmito VPP a v prípadoch neupravených v týchto VPP sa primerane použijú 

ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na 

https://www.finax.eu/sk/predpisy .  

12.4 Tieto VPP sú účinné pre Poistné obdobie od 1.1.2023 
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Príloha – Cenník účinný pre Poistné obdobie od 1.1.2023 

 

Variant S:  
Poistenie pre prípad smrti (jednotka poistenia 5 000 EUR)*  
 

Vek dosiahnutý počas 
Poistného obdobia 

18 – 25 26 - 35 36 – 45   46 – 55  56 – 65 

Cena poistenia ** 0,60 EUR  0,60 EUR  1,32 EUR  3,84 EUR 9,60 EUR 

 
 
Variant M:  
Poistenie pre prípad smrti (jednotka poistenia 5 000 EUR)* + Poistenie jednorazovej výplaty 
v prípade invalidity (jednotka poistenia 5 000 EUR)* 
 

Vek dosiahnutý počas 
Poistného obdobia 

18 – 25 26 - 35 36 – 45   46 – 55  56 – 65 

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

 
 
Variant L:  
Variant M + Poistenie kritických chorôb *** 
(Cena poistenia za Variant L sa vypočíta ako súčet ceny poistenia Variantu M a ceny poiste-
nia kritických chorôb uvedenej nižšie) 
 
 
Variant XL:  
Variant L + Poistenie trvalých následkov úrazu *** 
(Cena poistenia za Variant XL sa vypočíta ako súčet ceny poistenia Variantu M a ceny pois-
tenia kritických chorôb a ceny poistenia trvalých následkov úrazu uvedených nižšie) 
 
 
Ceny poistenia kritických chorôb a poistenia trvalých následkov úrazu (súčasť Variant 
L a XL):  
Poistenie kritických chorôb *** 

Vek dosiahnutý počas 
Poistného obdobia 

18 – 25 26 - 35 36 – 45   46 – 55  56 – 65 

Poistná suma  
10 000 EUR  

3,63 EUR 4,77 EUR 9,36 EUR 24,33 EUR 79,95 EUR 

Poistná suma  
20 000 EUR  

7,26 EUR 9,54 EUR 18,72 EUR 48,66 EUR 159,90 EUR 
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Poistenie trvalých následkov úrazu *** 
 

Vek dosiahnutý počas 
poistného obdobia 

18 – 25 26 - 35 36 – 45   46 – 55  56 – 65 

Poistná suma  
10 000 EUR  

3,87 EUR 3,87 EUR 3,87 EUR 3,87 EUR 3,87 EUR  

Poistná suma  
20 000 EUR  

7,74 EUR 7,74 EUR 7,74 EUR 7,74 EUR 7,74 EUR 

 

Poplatok 

Úhrada poistného z majetkového účtu Finax  

 

25%  z ceny poistenia (Poistného) + DPH   

 

* Výška ceny poistenia (Poistného) sa platí na Poistné obdobie a určuje sa podľa dosiah-

nutého veku poisteného v kalendárnom štvrťroku príslušného Poistného obdobia, zvole-

nej 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.  

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity zahrňuje krytie invalidity nad 70% vo 

výške 100% poistnej sumy smrti a zároveň krytie invalidity od 40% do 70% vo výške 50% 

poistnej sumy smrti v súlade s Poistnými podmienkami 

** Cena poistenia (Poistné) je uvedené pre jednu jednotku poistenia za Poistné obdobie 

(kalendárny štvrťrok).  

***Poistná suma poistenia kritických chorôb a trvalých následkov úrazu je 10 000 EUR, 

(v prípade poistnej sumy smrti a invalidity do 50 000 EUR vrátane), alebo 20 000 EUR (v 

prípade poistnej sumy pre poistenie smrti a invalidity zvolenej v rozsahu od 55 000 EUR). 

Poistné je oslobodené od DPH 
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Všeobecné východiská pre príklad 1: 

a) Dátum podpisu zmluvy: 15.4.2023 

b) Dátum narodenia klienta: 18.6.1991 

c) Vek v kalendárnom štvrťroku, v ktorom vznikne poistenie: 32 rokov 

d) Variant poistenia S 

e) Výška poistenia: 10 000 EUR 

Klient dosiahne v 2. kalendárnom štvrťroku 2023 vek 32 rokov, preto bude platiť až do 1. 

štvrťroku 2026 poistné platné pre vekovú skupiny 18 – 35 rokov. 

Prvým dňom poistenia bude prvý deň nasledujúceho mesiaca od Pristúpenia do poiste-

nia, teda 1.5.2023 a Celková cena poistenia sa vypočíta alikvotne za 2 mesiace, tj. do 

konca daného štvrťroka. V 2. kalendárnom štvrťroku dosiahne Klient vek 36 rokov čím sa 

zmení aj Cena poistenia (Poistné) podľa Cenníka. 

 

Cena poistenia a poplatky za úhradu poistného za Poistné obdobie 

Kalendárny rok 

 
 

Zvyšok 2 

kvartálu 

2023              

(2 mesiace) 

3Q/ 2023 

- 

1Q/ 2026 

2Q/ 2026 

- 

1Q/ 2036 

2Q/ 2036 

- 

1Q/ 2046 

2Q/ 2046 

- 

1Q/ 2056 

Poistné 0,80 € 1,20 € 2,64 €  7,68 €

 30 

19,20 € 

Poplatok Finaxu s DPH 0,24 € 0,36 € 0,79 € 2,31 € 5,76 € 

Celková cena* 1,04 € 1,56 € 3.43 € 9,99 € 24,96 € 
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Všeobecné východiská pre príklad 2: 

a) Dátum podpisu zmluvy: 15.9.2022 

b) Dátum narodenia klienta: 18.6.1990 

c) Vek v kalendárnom štvrťroku 2022, v ktorom vznikne poistenie: 32 rokov 

d) Variant poistenia L 

e) Výška poistenia smrti: 50 000 EUR  

f) Výška poistenia kritických chorôb: 10 000 EUR  

Klient dosiahne v 4. kalendárnom štvrťroku 2022 vek 32 rokov, preto bude platiť až do 1. 

štvrťroku 2025 poistné platné pre vekovú skupiny 18 – 35 rokov. 

Prvým dňom poistenia bude prvý deň nasledujúceho mesiaca od Pristúpenia do poiste-

nia, teda 1.10.2022 a za rok 2022 sa poistné vypočíta za posledný štvrťrok roku 2022. 

 

Cena poistenia a poplatky za úhradu poistného za Poistné obdobie 

Kalendárny rok 

Posledný 

štvrťrok 

2022 

1Q/ 2023 

- 

1Q/ 2025 

2Q/ 2025 

- 

1Q/ 2035 

2Q/ 2036 

- 

1Q/ 2045 

2Q/ 2046 

- 

1Q/ 2055 

Poistné 29,67 € 29,67 € 58,26 € 

 

 153,03 €

 30 

431,55 € 

Poplatok Finaxu s DPH 8,90 € 8,90 € 17,48 € 45,91 € 

 € 

129,47 € 

Celková cena*  38,57 € 38,57 € 75,74 € 198,94 € 561,02 € 

 

Vzor prepočtu: Cena poistenia (Poistné) za Variant L sa vypočíta ako súčet ceny poistenia 

Variantu M a ceny poistenia kritických chorôb. Variant M pre jednotku poistenia 5000€ pred-

stavuje poistné vo výške 2,49 EUR. Výška krytia 50 000€ teda predstavuje 10-násobok 

poistného základnej sadzby, čo vychádza na 24,90€. Krytie kritických chorôb vo výške 

10 000 EUR vo veku 32 rokov predstavuje sumu 4,77 EUR. Výsledná suma Ceny pois-

tenia (Poistného) je súčet súm za krytie smrti a invalidity (Variant M) a sumy za krytie 

kritických chorôb spolu vo výške 29,67 EUR kvartálne. Poplatok Finaxu vo výške 25% 

z Ceny poistenia (Poistného) + DPH predstavuje sumu 8,90 EUR. Celková cena, ktorú 

Klient uhradí, je súčet Poistného a Poplatku Finaxu s DPH. 

 

*Celková cena, ktorú Klient uhradí, je súčet Poistného a Poplatku Finaxu s DPH, ktorú 

Klient uhradí za príslušné Poistné obdobie, tj. za kalendárny štvrťrok. 

 


