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Individuálne zdravotné  
poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre individuálne zdravotné 
poistenie. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce sa uzavierania zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k všeobecným poistným podmienkam 
pre individuálne zdravotné poistenie.

O aký typ poistenia ide?
Individuálne zdravotné poistenie.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Individuálne zdravotné poistenie

Čo je predmetom poistenia?
 Liečebné náklady v zahraničí s poistnou sumou 87 500 eur.
 Náklady pri zásahu Horskej záchrannej služby v SR s poist-

nou sumou 10 500 eur.
 Trvalé následky úrazom s poistnou sumou 7 000 eur.
 Úraz nezanechávajúci trvalé následky s  poistnou sumou 

1 750 eur.
 Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení – 7 eur / deň, po-

beratelia starobného alebo invalidného dôchodku, študen-
ti denného vysokoškolského štúdia a žiaci - 4 eur / deň.

 Zodpovednosti za škodu s poistnou sumou 70 000 eur pri 
škode na živote a zdraví a 17 500 eur pri škode na veci.

 Odcudzenie, poškodenie alebo zničenie batožiny s  poist-
nou sumou 1 050 eur / na jednu vec 350 eur a na zadováže-
nie nevyhnutných náhradných dokladov 175 eur.

 abstinenčných príznakov súvisiacich so závislosťou od alkoholu alebo 
iných omamných, toxických alebo psychotropných látok,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v dôsledku samovraždy, pokusu o ňu 
alebo v dôsledku úmyselného sebapoškodenia poisteného,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s výtržnosťou, ktorú vyvolal 
poistený, alebo v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s aktívnou alebo pasívnou 
účasťou poisteného vo vojnovom konflikte, v mierových misiách, bojo-
vých alebo vojnových akciách,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s aktívnou alebo pasívnou 
účasťou poisteného na vzbure, povstaniach alebo nepokojoch, verej-
ných násilnostiach, štrajkoch alebo zásahom či rozhodnutím orgánov 
verejnej správy,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s aktívnou účasťou poistené-
ho na teroristickom akte alebo príprave naň,

 ak úraz alebo ochorenie nastali pri ceste, na ktorú poistený nastúpil po 
tom, čo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlásilo, 
že neodporúča občanom cestovať do daného štátu či oblasti,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s prevádzkovaním nebez-
pečného druhu športu, rizikového športu či aktivity, alebo v súvislosti 
s prevádzkovaním profesionálneho športu, vo verejne organizovanej 
športovej súťaži alebo v iných súťažiach počas účasti a prípravy na ne,

 ak úraz alebo ochorenie nastali v súvislosti s konaním, pri ktorom 
poistený nedodržal právne predpisy platné na území daného štátu (na-
príklad riadenie motorového vozidla, plavidla či lietadla bez príslušné-
ho oprávnenia, uskutočnenie letu bez úradného povolenia alebo proti 
úradnému predpisu alebo bez vedomia či proti vôli vlastníka alebo 
užívateľa lietadla),

 ak úraz alebo ochorenie boli spôsobené jadrovou energiou alebo 
jadrovými rizikami,

 vyšetrení (vrátane laboratórneho a ultrazvukového) na zistenie teho-
tenstva, interrupcie, akýchkoľvek komplikácií po 26. týždni tehotenstva, 
pôrodu, vyšetrenia a liečby neplodnosti a umelého oplodnenia a v prí-
pade nákladov spojených s antikoncepciou,

 nákladov na ošetrenie zubov a služieb s ním spojených, na zubné 
náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, 
odstránenie zubného kameňa alebo povlaku alebo náklady súvisiace 
s liečbou paradentózy,

 duševných, psychických, neurologických chorôb či porúch,
 vykonania úkonov mimo zdravotníckeho zariadenia, ktoré nerealizuje 

lekár alebo zdravotná sestra, ktorí majú na výkon kvalifikáciu, alebo 
liečenia, ktoré nie je vedecky alebo lekársky uznávané,

 náhrad nákladov za záchranné a vyslobodzovacie akcie súvisiace 
s vyhľadávaním poistenej osoby, ak nebolo ohrozené jej zdravie alebo 
život,

 zakúpenia liekov na choroby alebo úrazy známe pred začiatkom vyces-
tovania do zahraničia,

 očkovania alebo následkov nepodrobení sa povinnému očkovaniu 
pred odjazdom do zahraničia,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii  „Čo je pred-

metom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa nevzťahuje na 
prípady:

 ktoré nastali na území toho štátu, ktorého je poistený štát-
nym občanom alebo na území štátu, v ktorom má poistený 
trvalé bydlisko,

 ktoré nastali na území toho štátu, na ktorého území sa zdržu-
je nelegálne,

 ktoré nastali na území toho štátu, v ktorom poistený hradí 
zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie,

 ak sa poistený neriadi pokynmi poistiteľa alebo asistenčnej 
služby a účinne s nimi nespolupracuje alebo nepredloží po-
istiteľom alebo asistenčnou službou požadované doklady,

 ak liečebná starostlivosť súvisí s ošetrením ochorení či úra-
zov, ktoré existovali počas obdobia 24 mesiacov predchá-
dzajúcich začiatku poistenia, prípadne s komplikáciami, kto-
ré sa vyskytnú pri liečbe ochorení alebo úrazov, ktoré nie sú 
zahrnuté do tohto poistenia,

 ak je možné lekársku starostlivosť odložiť a poskytnúť až po 
návrate na územie Slovenskej republiky,

 ak úraz alebo ochorenie poisteného nastali v  súvislosti 
s požitím alkoholu alebo iných omamných, toxických, psy-
chotropných či ostatných látok schopných nepriaznivo 
ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo roz-
poznávacie schopnosti alebo sociálne správanie,
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 preventívnych prehliadok, kontrolných vyšetrení alebo lekárskych 
vyšetrení a ošetrení nesúvisiacich s náhlym ochorením alebo úrazom,

 rehabilitácie, fyzikálnej a kúpeľnej liečby, či starostlivosti v odborných 
liečebných ústavoch, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,

 chiropraktických výkonov, výcvikovej terapie alebo nácvikov sebestač-
nosti,

 nákazlivých pohlavných chorôb alebo AIDS,
 náhrad za zhotovenie a opravy protéz (ortopedických, zubných), oku-

liarov, kontaktných šošoviek alebo načúvacích prístrojov,
 ortéz, s výnimkou použitia na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára 

ako jediného možného spôsobu ošetrenia úrazu v základnom a jedno-
duchom vyhotovení,

 náhrad za nadštandardnú starostlivosť a služby,
 náhrad za podporné lieky alebo vitamínové preparáty,
 náhrad za kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie,
 ak poistený je účastníkom výprav alebo expedícií do miesta s extrém-

nymi klimatickými alebo prírodnými podmienkami, do zemepisne 
odľahlého miesta alebo do rozsiahlych neobývaných oblastí (napríklad 
púšť, otvorené more, polárne oblasti a podobne),

 ak poistený nezbavil ošetrujúceho lekára mlčanlivosti voči poistiteľovi 
a poistiteľ nemôže z tohto dôvodu ukončiť nevyhnutné šetrenie poist-
nej udalosti,

 ak poistený znemožnil poistiteľovi nadviazať kontakt medzi ošetrujúci-
mi lekármi a poistiteľom, prípadne asistenčnou službou,

 ak poistený vedome nepravdivo alebo neúplne informoval poistiteľa 
alebo asistenčnú službu o poistnej udalosti.

Poistenie nákladov pri zásahu horskej služby sa nevzťahuje:

 na práce, ktoré neboli vykonané v kompetencii Horskej záchrannej 
služby SR,

 v súvislosti s výtržnosťou, ktorú vyvolal poistený,
 v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal,
 v súvislosti s manipuláciou so zbraňou alebo výbušninou,
 ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s prevádzkovaním nebezpečné-

ho druhu športu, rizikového športu či aktivity,
 ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s konaním, pri ktorom poistený 

vedome nedodržal predpisy a pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb na 
danom území,

 na úmyselné zneužitie Horskej záchrannej služby SR,

Poistenie pri úraze a hospitalizácií v zdravotníckom zariadení sa nevzťahuje:

 pri účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave,
 pri účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov 

vzbury,
 pri účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá 

nukleárnou katastrofou,
 na úrazy, ktoré nastali v dôsledku srdcového infarktu, mozgovej poráž-

ky alebo epileptického záchvatu,
 pri účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom,
 pri epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie 

(pandémia),
 v prípade telesného poškodenia pri liečebných opatreniach alebo zá-

sahoch, ktoré poistený urobí alebo nechá urobiť na svojom tele, pokiaľ 
poistný prípad nedal k tomuto podnet,

 v prípade telesného poškodenia vplyvom ionizujúcich lúčov alebo 
jadrovou energiou,

 na prípad úrazu, ktorý nezanechal trvalé následky,
 ak poistený v čase vzniku úrazu nebol zamestnancom ani samostatne 

zárobkovo činnou osobou,
 na ozdravovacie pobyty,
 na rekondičné pobyty,
 na pobyty v súvislosti s kozmetickými úkonmi,
 na pobyty v súvislosti s pôrodom,
 na pobyty z dôvodu ochorení podmienených nadmerným užívaním 

alebo užitím alkoholu, omamných látok alebo toxických látok,
 na kúpeľnú liečbu.
 súkromná nemocenská dávka sa neposkytne za hospitalizáciu poistené-

ho v zdravotníckom zariadení v dôsledku choroby, ktorou poistený trpel 
v čase uzavretia poistnej zmluvy alebo v dôsledku úrazu, ktorý nastal 
pred uzavretím poistnej zmluvy.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje za škodu spôsobenú:

 na území toho štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo na 
území štátu, v ktorom má poistený trvalé bydlisko,

 na území toho štátu, na ktorého území sa zdržuje nelegálne,
 na území toho štátu, v ktorom poistený hradí zákonné zdravotné alebo 

obdobné poistenie,
 úmyselným konaním poisteného alebo hrubou nedbanlivosťou poiste-

ného,
 poisteným jeho manželovi, manželke, priamemu príbuznému poistené-

ho v prvom stupni, osobe žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti,
 prevzatú v zmluve alebo vyplývajúcu z poskytnutia záruk nad rámec 

stanovený zmluvou alebo právnymi predpismi,
 porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred uzatvorením 

poistenia alebo nesplnením povinnosti uloženej právnymi predpismi na

predchádzanie škôd alebo zvyšovaním rozsahu škôd,
 prevádzkou dopravných prostriedkov, ak vznikol nárok na poistné plne-

nie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, 
a činnosťami, pri ktorých právny predpis ukladá povinnosť dojednať 
poistenie,

 zamestnancom zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh v pracov-
noprávnych vzťahoch alebo v priamej súvislosti s nimi,

 na cudzích hnuteľných veciach požičaných, prenajatých alebo zverených 
do používania, 

 akýmkoľvek znečistením vôd alebo životného prostredia pôsobením 
unikajúcich látok (plynov, pár, popola, dymu, oleja, nafty alebo podob-
ných kvapalín z nádob alebo nádrží, odpadu a odpadkov rôzneho druhu) 
alebo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku alebo žiarením rôzneho druhu; 
poistiteľ súčasne nehradí ani náklady spojené s vyčistením alebo dekon-
tamináciou, eróziou alebo v dôsledku podkopania,

 priamo alebo nepriamo následkom vojnových udalostí, vzbúr, povstania, 
hromadných násilných nepokojov, štrajkov alebo zásahom či rozhodnu-
tím orgánov verejnej správy,

 aktívnou účasťou poisteného na teroristickom akte alebo jeho príprave,
 vo verejne organizovanej športovej súťaži alebo v iných súťažiach počas 

účasti a prípravách na ne,
 ak poistná udalosť nastala v súvislosti s vykonávaním nebezpečných 

druhov športov, rizikových športov a aktivít, profesionálneho športu,
 inému prenesením alebo rozšírením nákazlivej choroby ľudí, zvierat 

alebo rastlín,
 vlastníctvom, držaním alebo používaním zbraní,
 jadrovou energiou alebo jadrovými rizikami, formaldehydom, azbestom, 

silikou (oxidom kremičitým) v ľubovoľnej forme alebo množstve,
 vlastníctvom a držaním zvierat držaných na zárobkovú alebo poľnohos-

podársku činnosť,
 pri výkone práva poľovníctva, vrátane škôd spôsobených loveckým 

psom,
 vlastníctvom, držaním, nájmom alebo správou nehnuteľnosti, vrátane 

svojpomocne vykonávaných práv na tejto nehnuteľnosti,
 na nehnuteľnosti alebo jej príslušenstve, ktorú poistený používa neopráv-

nene,
 spôsobenú pri výkone povolania, podnikania alebo inej zárobkovej 

činnosti,
 škodu na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na zdraví, usmrte-

ním,
 poškodením veci, zničením veci, stratou veci,
 pokuty, penále, iné sankcie a platby akéhokoľvek druhu.

Poistenie batožiny sa nevzťahuje na:

 území toho štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo na území 
štátu, v ktorom má poistený trvalé bydlisko,

 území toho štátu, na ktorého území sa zdržuje nelegálne,
 území toho štátu, v ktorom poistený hradí zákonné zdravotné alebo 

obdobné poistenie,
 prípady kedy škoda bola spôsobená úmyselne poisteným alebo inou 

osobou na podnet poisteného alebo z hrubej nedbanlivosti poisteného,
 prípady kedy odcudzenie alebo poškodenie vecí nastalo krádežou 

vlámaním alebo lúpežným prepadnutím zo stanu alebo prívesu, a to ani 
vtedy, ak bol stan alebo príves uzamknutý,

 prípady batožiny odcudzenej z automatickej úschovnej schránky,
 prípady ak škoda bola spôsobená poistenému jeho manželom, man-

želkou, priamym príbuzným poisteného v prvom stupni alebo osobou 
žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti,

 prípady ak škoda bola spôsobená priamo alebo nepriamo následkom 
vojnových udalostí, vzbúr, povstaní, hromadných násilných nepokojov, 
štrajkov alebo zásahom či rozhodnutím orgánov verejnej správy,

 prípady ak škoda bola spôsobená poistenému, ktorý sa aktívne zúčastnil 
teroristického aktu alebo na jeho príprave,

 prípady ak škody vznikli pôsobením jadrovej energie alebo jadrovými 
rizikami,

 dopravné prostriedky s výnimkou bicyklov a invalidných vozíkov ulože-
ných v batožinovom priestore,

 prívesy motorových vozidiel, vrátane obytných prívesov, kyslíkové potá-
pačské prístroje, člny, s výnimkou detských nafukovacích člnov, skútre, 
lode, lietadlá, rogalá,

 fotoaparáty, kamery a pod., vrátane ich príslušenstva, odcudzené z moto-
rového vozidla alebo jeho prívesu,

 veci odcudzené z priestoru určeného na prepravu batožiny v odstave-
nom motorovom vozidle alebo prívese v čase od 22.00 do 6.00 hod.,

 okuliare, kontaktné šošovky, všetky druhy protéz,
 cestovné lístky, cennosti, peniaze, šekové a vkladné knižky, platobné 

karty a iné podobné doklady, cenné papiere a ceniny, kľúče, drahé kovy 
a predmety z nich vyrobené, s výnimkou snubných prsteňov, neosadené 
perlami a drahokamami,

 zbierky a veci zberateľského záujmu, starožitnosti, umelecké predmety, 
veci kultúrnej a historickej hodnoty,

 tabakové výrobky a alkohol,
 výpočtovú techniku, vrátane počítačov, profesionálne technické vybave-

nie potrebné na výkon povolania, mobilné telefóny,
 zbrane a strelivo s výnimkou zbraní na lovecké účely vyvezené v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
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 vzorky, prototypy, predmety určené na výstavu a veci určené na predaj,
 nosiče obrazových, zvukových a dátových záznamov, vrátane ich obsa-

hu,

 plány a projekty, prototypy a záznamy na nosičoch zvuku a obrazu,
 zvieratá,
 veci slúžiace na podnikanie alebo výkon povolania.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta. 

Náklady pri zásahu Horskej záchrannej služby SR sa vzťahujú iba na horské oblasti v územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby SR.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta. 
Poistenie batožiny sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta. 

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Bezodkladne písomne oznámiť poistiteľovi, že nastala poistná udalosť a preukázať svoj nárok na poistné plnenie.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti. 
• Uskutočniť nevyhnutné opatrenia na to, aby vzniknutá škoda na zdraví bola čo najmenšia.
• Riadiť sa pokynmi poistiteľa a asistenčnej služby a účinne s nimi spolupracovať.
• Poistnú udalosť neodkladne oznámiť polícii v mieste vzniku udalosti, ak udalosť nastala za okolností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo 

priestupku a predložiť poistiteľovi policajný protokol.
• Umožniť poistiteľovi realizovať všetky potrebné šetrenia poistnej udalosti rozhodujúce pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku.
• Ak o to poistiteľ požiada, zabezpečiť na vlastné náklady úradný preklad dokladov nutných na šetrenie poistnej udalosti do slovenského jazyka.
• V prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčnú službu so žiadosťou o zabezpečenie služieb, ktoré sú súčasťou rozsahu poistenia, informo-

vať ju o vzniknutej škodovej udalosti, najmä o dátume a mieste škodovej udalosti, o mene a adrese poisteného, vyžiadať si na to podľa možností po-
kyny asistenčnej služby a postupovať v súlade s nimi. Ak mi objektívne podmienky vzniku škodovej udalosti nedovolia obrátiť sa na asistenčnú službu 
so žiadosťou o asistenciu ešte pred poskytnutím služieb, som povinný tak urobiť ihneď po tom, ako to podmienky vývoja škodovej udalosti dovolia.

• Bez zbytočného odkladu po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára a, ak to poistiteľ vyžaduje, dať sa na jej náklady vyšetriť 
lekárom, ktorého mi poistiteľ alebo asistenčná služba určí.

• Prepravu vopred odsúhlasiť s asistenčnou službou a postupovať podľa jej pokynov.
• Predložiť poistiteľovi originály dokladov na šetrenie poistnej udalosti, ktoré si poistiteľ vyžiada.
• Dať sa vyšetriť lekárom určeným poistiteľom, ak poistiteľ alebo asistenčná služba vyžaduje lekársku prehliadku alebo vyšetrenie.
• Bezprostredne po úraze vyhľadať lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a dbať o to, aby bol výsledok vyšetrenia preukázateľný lekárskou 

dokumentáciou.
• Povinný podrobiť sa na výzvu poistiteľa lekárskym prehliadkam v zdravotníckom zariadení, ktoré určí poistiteľ a predložiť údaje zo zdravotnej do-

kumentácie.
• Oznámiť poistiteľovi, že poškodený uplatnil proti mne právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, postúpiť poistiteľovi originály nadobúdacích 

dokladov, a to vrátane uvedenia popisu, nadobúdacej ceny a roku nadobudnutia všetkých poškodených, zničených, odcudzených alebo stratených 
vecí, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a v prípadoch, kedy som neuznal a neuspokojil akýkoľvek nárok z titulu zodpovednosti za škodu, 
splnomocniť poistiteľa, aby za mňa poistnú udalosť prerokoval.

• V konaní o náhradu škody z poistnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa, najmä sa nesmiem bez súhlasu poistiteľa zaviazať na náhra-
du premlčanej pohľadávky a nesmiem bez súhlasu poistiteľa uzavrieť súdny zmier. Proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady 
škody, som povinný včas sa odvolať, ak nedostanem iný pokyn od poistiteľa.

• Nesmiem úplne ani čiastočne uznať alebo uspokojiť akýkoľvek nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho súhlasu poistiteľa. Ak 
nie je možné súhlas poistiteľa získať a nárok zo zodpovednosti za škodu uznám a uspokojím, som povinný zabezpečiť pre účely šetrenia poistiteľovi 
podklady, ktoré preukazujú vznik mojej zodpovednosti za škodu a rozsah spôsobenej škody.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený v poistnej zmluve. 
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná zmluva je uzavretá dňom 
pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne. 
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim po dni podpisu poistnej 
zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, začiatkom poistenia je deň určený podľa čl. 1 Dodatku č. 1 k VPP.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy .

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto 

prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď. 
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac, 

jej uplynutím poistenie zanikne. 
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.


