
Lehoty pre hlásenie poistnej udalosti rizík kategórie Pracovná neschopnosť

Tarifa Lehota pre hlásenie poistnej udalosti

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Šťastný život
Poistenie denného odškodného z dôvodu 
pracovnej neschopnosti s dvojnásobným 
plnením v prípade rakoviny (PN1)

Pracovnú neschopnosť je potrebné poisťovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 14 dní od uplynutia karenčnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, a to 
písomne alebo telefonicky, s uvedením okolností vzniku úrazu alebo choroby.

Pokiaľ poistený z objektívnych a závažných dôvodov (najmä hospitalizácia poisteného, 
poistná udalosť pri pobyte v zahraničí) nemôže splniť povinnosť podľa ods. 1. tohto článku, 
potom je povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu potom, keď uvedené dôvody pominú.

AXA poisťovňa, a.s. Active Life MAX Poistenie dennej dávky pre prípad 
pracovnej neschopnosti

Začiatok pracovnej neschopnosti poistený oznámi poistiteľovi. Oznámenie znamená 
predloženie formulára, na ktorom ošetrujúci lekár potvrdí začiatok a trvanie pracovnej 
neschopnosti a diagnózu alebo telefonické nahlásenie na UNIQA linku. 

V prípade telefonického nahlásenia je nutné dodatočné doloženie príslušného formulára. 
Prípadné náklady na vystavenie tohto formulára nesie poistený.

ČSOB poisťovňa, a.s. Vital Pripoistenie pre prípad pracovnej 
neschopnosti Bez zbytočného odkladu nahlásiť poistnú udalosť na príslušnom tlačive poisťovateľa.

Generali poisťovńa, a.s. LaVita, Dolce Vita, FinMax Poistenie dennej dávky pri 
práceneschopnosti (PN)

Ak nastane poistná udalosť podľa čl. 5 týchto OPP, je poistený, alebo ten kto má právo na 
plnenie (ďalej len „poistený“), povinný včas, najneskôr do 3 dní odo dňa dohodnutého 
začiatku plnenia, poisťovateľovi oznámiť, že nastala poistná udalosť a vznik poistnej 
udalosti doložiť dokladmi vymedzenými v článku 5 a 7 týchto OPP, dokladom od 
ošetrujúceho lekára, že práceneschopnosť trvala aj ku dňu dohodnutého ako začiatok 
plnenia, ako aj ďalšími dokladmi, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

MetLife Europe Insurance d. a. c. Trend Life Poistenie pracovnej neschopnosti (PN)

Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik písomne oznámiť na našu adresu 
najneskôr do 7 dní po uplynutí odkladnej lehoty. 

Ak tak poistený z vážnych dôvodov nemôže urobiť, je povinný nám potrebné dokumenty 
predložiť ihneď ako to bude možné, najneskôr však do 7 dní odkedy tieto dôvody prestanú 
existovať.

NN poisťovňa, a.s. Partner Doplnkové poistenie práceneschopnosti 
(PN28_01)

Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti , t. j. splnenie všetkých 
podmienok uvedených v článku 3 týchto OPP a doložiť doklady potrebné k nahláseniu 
poistnej udalosti v zmysle článku 9 týchto OPP najneskôr do 28 dní (vrátane) od prvého dňa 
práceneschopnosti.



Uniqa poisťovňa, a.s. UNIQÁT RISK Poistenie dávok pri pracovnej 
neschopnosti

Z poistenia denných dávok pri pracovnej neschopnosti je povinný do uplynutia karenčnej 
doby.
* Verejný prísľub
"V prípade poistenia denných dávok pri pracovnej neschopnosti poistiteľ poskytne poistné 
plnenie, v zmysle tohto verejného prísľubu, v súlade s podmienkami Poistnej zmluvy za 
náhodné udalosti definované v Poistnej zmluve týkajúce sa poistenia denných dávok pri 
pracovnej neschopnosti, u ktorých bol poistenou osobou uplatnený nárok na poistné plnenie 
podľa Poistnej zmluvy po uplynutí karenčnej doby, a to za každý deň pracovnej neschopnosti, 
za ktorý by poistená osoba neobdržala alebo neobdrží poistné plnenie z poistenia denných 
dávok pri pracovnej neschopnosti podľa  poistnej zmluvy. Karenčná doba je v poistení 
denných dávok pri pracovnej neschopnosti definovaná v Poistnej zmluve."

Z poistenia mesačných dávok pri pracovnej neschopnosti je povinný do 5 pracovných dní 
po uplynutí karenčnej doby.

Wustenrot poisťovňa, a.s. W- Dobrom život Poistenie dennej dávky za pracovnú 
neschopnosť

Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie ak poistený neoznámi poisťovni poistnú 
udalosť najneskôr do 14 dní od uplynutia karenčnej doby dohodnutej v poistnej zmluve. 
Poisťovňa môže v takomto prípade znížiť poistné plnenia o maximálne 20%.

YOUPLUS Životná poisťovňa 4Life Pripoistenie pre prípad pracovnej 
neschopnosti

Ak nastane poistná udalosť, je poistená osoba povinná nám oznámiť jej vznik do siedmich 
dní od uplynutia karenčnej doby.


