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4 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska  
z 9. marca  2010, 

 
ktorým sa ustanovuje vzor formulára  

o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
 
 
       Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. ustanovuje: 
 

 
§ 1 

 
       Vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy je uvedený v prílohe.  
 

 
§ 2 

 
       Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla  2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r.  
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:  odbor regulácie a metodiky riadenia rizík  

oddelenie regulácie poisťovníctva  
Vypracoval:          Mgr. Štefan Velčický, tel. č.: 5787 3398  
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Príloha k opatreniu č. 4/2010 
 

Vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
 
 
Informácie o poisťovateľovi 

1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: ....................................................................... 
2.  Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka 

poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: .........................................................................  
3.  Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú 

zmluvu: .................................................................................................................................... 
 
Charakteristika poistnej zmluvy 

1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve 
(poistný produkt): .................................................................................................................... 

2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný 
produkt), a to najmä: 
a) poistné riziká: ..................................................................................................................... 
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: ....................................................................  
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: .......................................... 

............................................................................................................................................. 
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, 

alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: ..................................................... 
............................................................................................................................................. 

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: ...................................................................  
4. Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, 

poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácii o ich zmene:......................... 
................................................................................................................................................... 

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať 
zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: .................................................. 

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: .......................... 
................................................................................................................................................... 

7. Pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých 
investovaním alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu, informácie o investičnom 
riziku, o dôsledkoch predčasného zániku poistenia, druhu a výške poplatkov, periodicite 
výpisu o stave poistenia a spôsobe sprístupňovania informácií o aktuálnej cene podielových 
jednotiek jednotlivých fondov: ...............................................................................................  
.................................................................................................................................................... 

8. Spôsob vybavovania sťažností: ................................................................................................ 
9. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: ......................................................................... 
 

Upozornenie poistníka  
 

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi 
vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov. 
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Vysvetlivky  
 
 
1. Formulár v časti Charakteristika poistnej zmluvy bode 2 obsahuje popis poistenia alebo 

súboru poistení, ktoré sú pevnou súčasťou poistného produktu a  ak bude poistná zmluva 
dojednaná, tak budú v tejto poistnej zmluve obsiahnuté. Zároveň však môže obsahovať aj 
popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré nie sú pevnou súčasťou poistného produktu 
(napr. pripoistenie), ale záležia od rozhodnutia poistníka, či sa stanú súčasťou poistnej 
zmluvy.  
 

2. Formulár v časti Charakteristika poistnej zmluvy bodoch 2, 4, 6, 7 a 8 môže obsahovať 
odkaz na príslušné ustanovenie návrhu poistnej zmluvy, všeobecných poistných podmienok 
a osobitných poistných podmienok prípadne ďalších dokumentov (napríklad cenník 
služieb), ktoré sú poistníkovi predložené pred uzavretím poistnej zmluvy. A to najmä 
vtedy, ak by úplné citovanie príslušných ustanovení zbytočne rozširovalo rozsah formulára, 
poskytovalo iba duplicitné informácie a zhoršovalo orientáciu poistníka v rámci formulára.  
 

3. Formulár v časti Charakteristika poistnej zmluvy bode 8 Spôsob vybavovania sťažností 
obsahuje spôsob podania sťažnosti (napríklad písomná forma), miesto podania sťažnosti 
(napr. doručovacia adresa), lehotu na vybavenie sťažnosti a ďalšie dôležité skutočnosti, 
ktoré súvisia s vybavovaním sťažností. 
 

4. Formulár v časti Charakteristika poistnej zmluvy bode 9 Ďalšie podmienky uzavretia 
poistnej zmluvy môže byť doplnený o akékoľvek iné podmienky uzavretia poistnej zmluvy, 
ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich bodoch formulára a  ich doplnenie považuje 
poisťovňa za vhodné vzhľadom na povahu poistného produktu. 
 

5. Ak sa niektorý z bodov tohto formulára netýka daného poistného produktu (napríklad 
poistný produkt nemá Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene 
poistenia), vo formulári nemusí byť tento bod uvedený. 
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