
Článok 1: Úvodné ustanovenie
Na investičné životné poistenie (6UL/6ULM) (ďalej aj „poistenie”)
sa okrem týchto Osobitných poistných podmienok pre investičné
životné poistenie (ďalej len „OPP”) vzťahujú Poistné podmienky
pre investičné životné poistenie, Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie osôb (ďalej len „VPP”), príslušné ustanovenia
Zmluvných dojednaní a podmienok dojednaných v poistnej
zmluve.

Článok 2: Poistná doba a doba platenia
1. Investičné životné poistenie sa dojednáva na dobu  neurčitú.
2. Doba platenia sa dojednáva pri uzavretí poistnej zmluvy na

dohodnutý počet rokov alebo do dohodnutého veku
poisteného. 

3. Dohodnutá doba platenia môže byť ukončená skôr,
a to dňom zmeny investičného životného poistenia na
poistenie v splatenom stave podľa podmienok uvedených
v týchto OPP.

Článok 3: Poistná udalosť a poistná suma
1. Poistnou udalosťou v tomto poistení je smrť poisteného.
2. Poistná suma pre prípad smrti počas doby platenia je

1 000 EUR.  
3. Poistná suma pre prípad smrti počas poistenia v splatenom

stave je  400 EUR.
4. Poistná suma pre prípad smrti následkom úrazu je 

10-násobok ročného poistného za investičné životné
poistenie, ktoré je
a) platné ku dňu smrti poisteného, alebo
b) platné ku dňu zmeny poistenia na poistenie v splatenom

stave. 
Ročné poistné predstavuje lehotné poistné vynásobené
dohodnutým počtom platieb poistného za jeden rok.

5. Poistná suma pre prípad smrti počas doby platenia pred
uplynutím 12 mesiacov od začiatku poistenia následkom
choroby alebo následkom úrazu, ktorý sa stal pred
začiatkom poistenia, je 0 EUR.

Článok 4: Poistné plnenie
1. Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, vyplatí

poisťovateľ oprávnenej osobe hodnotu účtu poistníka
zvýšenú o poistnú sumu pre prípad smrti. 

2. Ak poistený zomrie pred koncom doby platenia, bude poistné
plnenie podľa ods. 1 nahradené hodnotou zaplateného
bežného a mimoriadneho poistného, zníženého o prípadné
čiastočné odkupy, ak je táto hodnota vyššia. 

3. Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia následkom
úrazu, ktorý sa stal v čase trvania poistenia, bude poistné
plnenie zvýšené o poistnú sumu pre prípad smrti následkom
úrazu.

4. Ak poistený zomrie v bezprostrednej alebo následnej
súvislosti s vojnovými udalosťami alebo pri aktívnej účasti na
občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch, vyplatí
poisťovateľ oprávnenej osobe odkupnú hodnotu.

5. Ak poistený zomrie z dôvodu samovraždy pred uplynutím
dvoch rokov od začiatku poistenia, vyplatí poisťovateľ
oprávnenej osobe odkupnú hodnotu.

6.  Poistné plnenie poisťovateľ navýši o hodnotu  nakúpených
vernostných podielových jednotiek podľa čl. 10 týchto OPP.    

7.  Hodnota účtu poistníka a hodnota vernostných podielových
jednotiek sú určené k najbližšiemu valuačnému dňu
nasledujúcemu po dátume smrti poisteného.

Článok 5: Poistné a platenie poistného
1. Poistník je povinný platiť bežné poistné počas dohodnutej

doby platenia.  
2. Kedykoľvek počas doby trvania poistenia môže poistník

zaplatiť mimoriadne poistné nad rámec v zmluve
dohodnutého poistného, a to po doručení správne vyplnenej
písomnej žiadosti poisťovateľovi alebo po telefonicky
nahlásenej žiadosti poisťovateľovi.

3. Minimálna výška mimoriadneho poistného je uvedená
v Tabuľke poplatkov, limitov a parametrov pre investičné
životné poistenie (ďalej len „Tabuľka“). 

4. Ak mimoriadne poistné nie je zaplatené aspoň
v minimálnej výške, potom toto poistné nebude použité na
investovanie. Takéto poistné poisťovateľ vráti poistníkovi
alebo ho môže použiť na úhradu bežného poistného za
všetky poistenia dojednané v poistnej zmluve alebo na
úhradu dlžného poistného za všetky poistenia dojednané
v poistnej zmluve.

Článok 6: Investovanie poistného
1. Investovateľné poistné je časť poistného, ktorá je určená na

investovanie. Investovateľné poistné je určené ako percento
zo zaplateného poistného. Príslušné percento závisí od
dohodnutej doby platenia a roku poistenia, za ktorý je
poistné zaplatené, a je určené nasledovne:

V prvých troch rokoch poistenia je na investovanie určená iba
časť zo zaplateného bežného poistného. Zvyšná časť
zaplateného bežného poistného nie je investovaná a je použitá
na úhradu poplatku za počiatočné náklady, ktoré súvisia so
vznikom poistnej zmluvy. Vo štvrtom a v ďalších rokoch
poistenia je na investovanie určené celé zaplatené bežné
poistné. V prípade mimoriadneho poistného platí, že na
investovanie je určené vždy celé zaplatené mimoriadne poistné.

2. V prípade bežne plateného poistného poisťovateľ za
investovateľné poistné nakúpi akumulačné podielové
jednotky (ďalej len „APJ“), a to najskôr v najbližší valuačný
deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom boli súčasne splnené
nasledujúce podmienky: 
a) poistné je splatné,
b) poistné je zaplatené v plnej výške,
najneskôr však v posledný valuačný deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vyššie uvedené
podmienky splnené.

3. V prípade mimoriadneho poistného poisťovateľ za
investovateľné poistné nakúpi APJ, a to najskôr
v najbližší valuačný deň, ktorý nasleduje po dni zaplatenia
mimoriadneho poistného, najneskôr však v posledný
valuačný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bolo zaplatené mimoriadne poistné.

4. Nákup APJ jednotlivých fondov sa vykonáva na základe
poistníkom zvoleného alokačného pomeru, ak nie je v týchto

Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (6UL/6ULM)

Investovateľné poistné
Bežné poistné Mimoriadne

poistnéDoba platenia v rokoch

Rok
poistenia

10 - 14 15 - 19 20 - 24
25 a
viac

1. 75 % 68 % 63 % 60 % 100 %
2. 85 % 78 % 73 % 70 % 100 %
3. 90 % 85 % 83 % 80 % 100 %

4. a ďalšie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



OPP uvedené inak. Pri nákupe APJ sa použije nákupná cena
jednotlivých fondov platná v deň nákupu.

5.  Pravidlá pre investovateľné poistné platia aj na prírastky
poistného z dôvodu zvýšenia bežného poistného na základe
žiadosti poistníka alebo z dôvodu dojednanej dynamiky, a to
nasledovne: 
- počas prvých troch rokov poistenia sa prírastok

poistného investuje rovnakým spôsobom ako dovtedy
platené poistné dojednané pri uzavretí poistenia, 

- počas štvrtého a nasledujúcich rokov poistenia sa na
prírastok poistného použije príslušné percento
investovateľného poistného platné pre prvý a ďalšie roky
poistenia a súčasne pre aktuálne zostávajúcu dobu
platenia poistného ku dňu účinnosti zmeny.

Aktuálne zostávajúca doba platenia sa určuje v rokoch
a započítava sa do nej aj rok poistenia, v ktorom došlo
k prírastku poistného. Zmena poistného roku pri prírastkoch
nastáva vo výročný deň.

Článok 7: Rizikové poistné a poplatky
1. Poisťovateľ má nárok na :

a) rizikové poistné  na krytie rizika smrti,
b) poplatok za počiatočné náklady,
c) poplatok za nákup podielových jednotiek,
d) poplatok za správu fondu,
e) poplatok za čiastočný odkup.

2. Sadzba rizikového poistného, výška poplatkov vrátane
maximálnej výšky poplatku za správu fondu a spôsob ich
úhrady sú uvedené v Tabuľke. 

3. Ak sú poplatky uhrádzané znížením počtu APJ na účte
poistníka, cena použitá na výpočet počtu APJ určených na
úhradu poplatkov je ich predajná cena platná vo valuačný
deň, ktorý nasleduje alebo je zhodný s dňom splatnosti
týchto poplatkov. Ak účet poistníka pozostáva z viacerých
fondov, počet odpočítaných APJ jednotlivých fondov je
vypočítaný podľa aktuálneho pomeru hodnoty APJ
v jednotlivých fondoch.

Článok 8: Cena  podielovej jednotky
1. Predajnú cenu podielovej jednotky fondu poisťovateľ určuje

na základe ceny podkladového aktíva so zohľadnením
poplatku za správu fondu.

2. Nákupná cena podielovej jednotky fondu je v porovnaní
s predajnou cenou podielovej jednotky zvýšená o poplatok
za nákup podielovej jednotky.   Vzorec na výpočet nákupnej
ceny je uvedený v Tabuľke.

Článok 9: Bonus za výšku poistného
1.  Bonus za výšku poistného je nástroj, ktorým poisťovateľ

odmeňuje poistné zmluvy s vysokým poistným.
2.    V závislosti od výšky bežného poistného za investičné životné

poistenie má poistník nárok na bonus za výšku poistného.
Tento bonus sa prejaví znížením poplatku za nákup
podielovej jednotky a je uvedený v Tabuľke. Toto zníženie
poplatku sa vzťahuje len na nákup APJ nakúpených za
bežné poistné. 

Článok 10: Vernostný bonus
1. Vernostný bonus je nástroj, ktorým poisťovateľ odmeňuje

poistné zmluvy, pri ktorých sú dodržiavané podmienky
dohodnuté na začiatku poistenia.

2. Sledované obdobie je časový úsek investičného životného
poistenia, ktorý sa sleduje samostatne a za ktorý má poistník
nárok na pripísanie vernostného bonusu. 

3. Jednotlivé sledované obdobia a frekvencia nároku

na vernostný bonus sú stanovené nasledovne:
1. až 5. rok poistenia - začiatok sledovaného obdobia je
zhodný s dňom začiatku investičného životného poistenia
a končí posledným dňom 5. roku poistenia.
6. až 10. rok poistenia - začiatok sledovaného obdobia je
zhodný s výročným dňom v 6. roku poistenia a končí
posledným dňom 10. roku poistenia.
11. a ďalšie roky poistenia začínajú vždy výročným dňom
poistenia a končia posledným dňom príslušného roku
poistenia.  

4. Poistníkovi vzniká nárok na pripísanie vernostného bonusu
za sledované obdobie, ak sú ku dňu ukončenia sledovaného
obdobia súčasne splnené nasledujúce podmienky:
a) poistné za sledované obdobie je zaplatené v plnej výške, 
b) počas sledovaného obdobia nebol vykonaný čiastočný

odkup,
c) počas sledovaného obdobia nebolo znížené poistné za

investičné životné poistenie,
d) investičné životné poistenie počas sledovaného obdobia

nezaniklo,
e) investičné životné poistenie nebolo počas sledovaného

obdobia zmenené na poistenie v splatenom stave.
5. Výška vernostného bonusu je stanovená ako percento zo

sumy zaplateného bežného poistného za investičné životné
poistenie za sledované obdobie. Sledované obdobia,
frekvencia nároku na vernostný bonus a výška vernostného
bonusu sú uvedené v Tabuľke.

6. Za vernostný bonus poisťovateľ nakúpi vernostné podielové
jednotky (ďalej len „VPJ“) určeného fondu, najskôr v najbližší
valuačný deň, nasledujúci po poslednom dni sledovaného
obdobia, najneskôr však v posledný valuačný deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol nárok na
vernostný bonus. Pri nákupe VPJ sa použije predajná cena
podielovej jednotky fondu platná v deň nákupu VPJ. 

7. Fond, ktorého jednotky sa budú nakupovať za vernostný
bonus, je uvedený v Tabuľke.

8. Na vyplatenie pripísaného vernostného bonusu vzniká
poistníkovi nárok v prípade, ak dôjde k zániku investičného
životného poistenia poistnou udalosťou alebo ak dôjde
k zániku investičného životného poistenia po uplynutí 15
rokov od začiatku poistenia. 

9. Hodnota pripísaných VPJ, ktoré sa vyplatia, sa vypočíta
vynásobením celkového počtu pripísaných VPJ ich
predajnou cenou platnou k najbližšiemu valuačnému dňu
nasledujúcemu po zániku investičného životného poistenia.

Článok 11: Investičný autopilot
1. Investičný autopilot je nástroj, ktorý postupne presúva

podielové jednotky z rizikovejších fondov do
konzervatívnejšieho fondu s cieľom znižovať investičné riziko
pred koncom poistenia. 

2. Investičný autopilot začína vo výročný deň poistenia, kedy do
konca doby platenia zostáva dohodnutý počet rokov, ktorý si
poistník zvolil ako dobu trvania investičného autopilota.

3. Koniec investičného autopilota je zhodný s dohodnutým
dňom konca doby platenia. 

4. Ak je zvolený investičný autopilot, potom sú  automaticky
vykonávané opakované prevody APJ z vybraných fondov do
určeného cieľového fondu a zmena alokačného pomeru.
Vybrané fondy, z ktorých sa uskutočňujú prevody APJ, cieľový
fond, do ktorého sa uskutoční prevod APJ a nový alokačný
pomer sú uvedené v Tabuľke.

5. Prevodom APJ v rámci investičného autopilota sa rozumie
predaj APJ pôvodného fondu a následný nákup APJ nového
cieľového fondu. Prevody APJ sú vykonávané automaticky



štvrťročne, počnúc dňom začiatku investičného autopilota,
a to vždy v najbližšie valuačné dni, ktoré sa zhodujú alebo
nasledujú po prvom dni daného štvrťroka.

6. Ku dňu prevodu APJ sa z určených fondov, na ktoré sa
investičný autopilot vzťahuje, prevedie do cieľového fondu
1/k-tina APJ, pričom “k” predstavuje počet zostávajúcich
štvrťrokov do konca investičného autopilota. Na jednotlivé
prevody APJ je použitá aktuálna predajná cena APJ
príslušného fondu, platná vo valuačný deň, kedy sa
uskutoční predaj a nákup APJ v rámci tejto zmeny.

7. Počas trvania investičného autopilota je vykonaná
automatická zmena alokačného pomeru ku dňu začiatku
posledného štvrťroka dohodnutej doby platenia. Postup
podľa predchádzajúcej vety neplatí, ak investičné životné
poistenie bolo skôr zmenené na poistenie v splatenom stave.

8. Ak je investičné životné poistenie zmenené  na poistenie
v splatenom stave, automatické prevody APJ v rámci
investičného autopilota budú vykonávané aj v splatenom stave.

Článok 12: Zmeny v poistení
Poistník a poisťovateľ môžu dohodnúť nasledujúce zmeny:
a) Zvýšenie a zníženie bežného poistného

Počas doby platenia môže poistník požiadať o zvýšenie
alebo zníženie bežného poistného. Takáto zmena
nadobudne účinnosť v najbližší deň splatnosti poistného
nasledujúci po dni doručenia správne vyplnenej
písomnej žiadosti poisťovateľovi. Za zmenu podľa tohto
bodu sa nepovažuje zvýšenie poistného z dôvodu
dynamiky.

b) Zmena alokačného pomeru
Počas doby platenia môže poistník požiadať o zmenu
alokačného pomeru. Takáto zmena nadobudne
účinnosť v najbližší deň splatnosti poistného nasledujúci
po dni doručenia správne vyplnenej písomnej žiadosti
poisťovateľovi.

c) Prevod podielových jednotiek medzi fondmi
Počas doby trvania poistenia môže poistník požiadať
o prevod podielových jednotiek medzi fondmi, čo
znamená predaj APJ pôvodného fondu a následný
nákup APJ nového fondu. Takáto zmena sa uskutoční
najskôr v najbližší valuačný deň nasledujúci po dni
doručenia správne vyplnenej písomnej žiadosti
poisťovateľovi, najneskôr však v posledný valuačný deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
žiadosť doručená. Pri predaji aj pri  nákupe APJ sa
v takomto prípade použijú aktuálne predajné ceny
jednotlivých fondov.

d) Zmeny investičného autopilota
1. Počas doby platenia môže poistník požiadať o zavedenie

investičného autopilota.
2. Počas doby platenia môže poistník požiadať o zmenu doby

trvania investičného autopilota, a to pred jeho začiatkom.
3. Počas doby trvania poistenia môže poistník požiadať

o zrušenie investičného autopilota. Ak bola takáto žiadosť
doručená poisťovateľovi pred začiatkom investičného
autopilota, potom táto zmena nadobudne účinnosť
v najbližší deň po doručení žiadosti. Ak bola takáto žiadosť
doručená poisťovateľovi v deň začiatku investičného
autopilota alebo neskôr, potom táto zmena nadobudne
účinnosť v prvý deň najbližšieho štvrťroka, v ktorom sa mal
uskutočniť prevod APJ v rámci investičného autopilota po
doručení žiadosti, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 13: Čiastočný odkup
1. Poistník má právo počas doby trvania poistenia písomne

požiadať poisťovateľa o odkúpenie časti APJ zo svojho účtu.
VPJ sa v rámci čiastočného odkupu odkúpiť nedajú.

2. Minimálna a maximálna výška čiastočného odkupu je
uvedená v Tabuľke.

3. Poisťovateľ vykoná čiastočný odkup najskôr v najbližší
valuačný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poisťovateľ
obdrží správne vyplnenú písomnú žiadosť poistníka,
najneskôr však v posledný valuačný deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poisťovateľ takúto
žiadosť obdrží. Pri čiastočnom odkupe sa použije aktuálna
predajná cena APJ jednotlivých fondov. 

Článok 14: Poistenie v splatenom stave
1. Pri zmene investičného životného poistenia na poistenie

v splatenom stave dochádza k ukončeniu platenia poistného
a poistník už ďalej neplatí bežné poistné. Uhradiť
mimoriadne poistné je možné aj naďalej.

2. Zmenou investičného životného poistenia na poistenie
v splatenom stave dochádza k zníženiu poistnej sumy pre
prípad smrti, tak ako je uvedené v čl. 3 ods. 3 týchto OPP. 

3. Zmena investičného životného poistenia na poistenie
v splatenom stave nastane:
a) uplynutím dohodnutej doby platenia, ak hodnota účtu

poistníka ku dňu zmeny je aspoň 600 EUR. V takomto
prípade k zmene dochádza k výročnému dňu, ktorý
nasleduje po uplynutí dohodnutej doby platenia.

b) z dôvodu neplatenia poistného, ak poistné za ďalšie
poistné obdobie nebolo zaplatené v zákonom
stanovenej lehote a poistná zmluva by mala zaniknúť
z dôvodu neplatenia, pričom hodnota účtu poistníka po
uhradení dlžného poistného za všetky poistenia
dojednané v poistnej zmluve ku dňu zmeny je aspoň 600
EUR. V takomto prípade k zmene dochádza k dátumu,
ku ktorému by inak poistná zmluva zanikla z dôvodu
neplatenia.

c) na základe žiadosti poistníka, ak hodnota účtu poistníka
po uhradení dlžného poistného za všetky poistenia
dojednané v poistnej zmluve ku dňu zmeny je aspoň 600
EUR. V takomto prípade k zmene dochádza
k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, ktorý nasleduje
po dni doručenia správne vypísanej písomnej žiadosti, ak
nie je v žiadosti uvedené inak.

4. Ak k zmene na poistenie v splatenom stave došlo
z dôvodu uplynutia dohodnutej doby platenia, budú VPJ
zmenené na APJ v rámci toho istého fondu ku dňu zmeny. 

5.   Ak k zmene na poistenie v splatenom stave došlo z dôvodu
neplatenia poistného alebo na základe žiadosti poistníka,
budú VPJ zmenené na APJ v rámci toho istého fondu
v najbližší valuačný deň po konci dohodnutej doby platenia. 

6.   Poisťovateľ má nárok na neuhradené poplatky, poistné na
krytie rizika smrti a poistné za všetky poistenia dojednané
v poistnej zmluve do dňa zmeny investičného životného
poistenia na poistenie v splatenom stave. Hodnota účtu ku
dňu zmeny bude upravená o dlžné poistné, prípadne
zaplatené, ale ku dňu zmeny nezainvestované poistné.
Z tohto poistného budú odpočítané poplatky rovnakým
spôsobom, ako keby bolo toto poistné zainvestované.

Článok 15: Zánik poistenia
1. Dôvody zániku poistenia sú uvedené v článku 6 VPP.

Rovnako sú v tomto článku uvedené aj informácie o tom,
k akému dátumu v jednotlivých prípadoch poistenie zanikne.

2. Toto poistenie zanikne aj poklesom hodnoty účtu poistníka
počas trvania poistenia v splatenom stave pod 600 EUR.

3. V prípade zániku tohto poistenia vyplatí poisťovateľ



poistníkovi odkupnú hodnotu s výnimkou zániku poistenia
pred začiatkom poistenia, z dôvodu odstúpenia od poistnej
zmluvy alebo z dôvodu poistnej udalosti.

4. V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy poisťovateľom,
odchylne od čl. 6 ods. 7.2 VPP, poisťovateľ vyplatí poistníkovi
hodnotu účtu poistníka ku dňu zániku poistenia, navýšenú
o poplatok za počiatočné náklady a zníženú o náklady,
ktoré vznikli s uzavretím a správou poistnej zmluvy (ďalej len
„hodnota”). V prípade, že je táto hodnota vyššia ako
zaplatené poistné za toto poistenie, poistníkovi bude
vyplatená len suma vo výške zaplateného poistného za toto
poistenie.

5. Poisťovateľ má nárok na poistné až do zániku poistenia,
v prípade poistnej udalosti do konca poistného obdobia,
v ktorom poistná udalosť nastala. V týchto prípadoch bude
preto vyplácaná hodnota poistného plnenia alebo odkupná
hodnota upravená o dlžné poistné, prípadne zaplatené, ale
ku dňu zániku poistenia nezainvestované poistné. Z tohto
poistného budú odpočítané poplatky rovnakým spôsobom,
ako keby bolo toto poistné zainvestované. 

Článok 16: Odkupná hodnota
Odkupná hodnota je hodnota účtu poistníka ku dňu zániku
poistenia znížená o neuhradené poistné na krytie rizika smrti do
dňa zániku poistenia. 

Článok 17: Zmeny poplatkov, limitov a parametrov
1. Poisťovateľ je oprávnený zmeniť Tabuľku za nasledovných

podmienok:
a) Ak zmena nastala výhradne z dôvodu na strane

poisťovateľa (napr. realizácia odbornej starostlivosti,
rozhodnutie o zmene obchodnej stratégie poisťovateľa),
uvedená zmena je pre poistníka záväzná len vtedy, ak
písomné oznámenie poisťovateľa o zmene je poistníkovi
doručené najmenej jeden mesiac pred dňom

nadobudnutia účinnosti zmeny. V prípade nesúhlasu so
zmenou má poistník právo poistenie bezplatne
vypovedať písomnou výpoveďou doručenou
poisťovateľovi pred dňom nadobudnutia účinnosti
oznámenej zmeny; informácia o možnosti vypovedať
poistnú zmluvu bude uvedená v oznámení o zmene.
V prípade včas doručenej výpovede poistenie zanikne
v posledný deň lehoty danej na doručenie výpovede
poistníkom.

b) Ak zmena  nastala z dôvodu, na ktorý nemal poisťovateľ
vplyv (napr. ak je menený parameter závislý od pohybu
kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej
sadzby, ak ide o zmenu poplatku správcu alebo
depozitára, z dôvodu inflácie), uvedená zmena je pre
poistníka záväzná dňom zverejnenia novej Tabuľky na
webovom sídle poisťovateľa.

2. Aktuálnu výšku poplatku za správu fondu uverejňuje
poisťovateľ na svojom webovom sídle. Výška poplatku môže
dosiahnuť maximálne hodnotu uvedenú v Tabuľke platnej
pre poistnú zmluvu.
Zmena maximálnej hodnoty poplatku za správu fondu
uvedenej v Tabuľke sa realizuje spôsobom podľa ods. 1 
písm. a) tohto článku. 

Článok 18: Dynamika
1.   Poisťovateľ ponúka dynamiku.
2.  K poslednému zvýšeniu poistného prostredníctvom

dynamiky môže dôjsť jeden rok pred uplynutím doby
platenia.

3. Poistná suma pre prípad smrti sa dynamikou nemení.

Článok 19: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť.
2. Tieto OPP boli schválené dňa 20.12.2019.


