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Informace o produktu OK Double  
 
V tomto dokumentu naleznete základní informace o pojištění, které Vám nabízíme. Tyto informace však 
nejsou závazné. Celý obsah smlouvy je stanoven Vaší Přihláškou ke skupinovému životnímu 
dopojištění (dále jen „přihláška“) ke skupinové pojistné smlouvě, příslušnými všeobecnými pojistnými 
podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění, Všeobecné pojistné podmínky pro 
pojištění pro případ smrti následkem úrazu (dále jen „VPP“) a obecnou právní úpravou. Žádáme Vás, 
abyste si veškerou smluvní dokumentaci pečlivě přečetli.  
 
1. Jaké pojištění Vám nabízíme?  
Nabízíme Vám možnost sjednání pojištění pro případ smrti a pro případ invalidity 3. stupně. Pojistníkem 
je společnost Broker Consulting, a.s. (dále jen „BCAS“). Po uzavření přihlášky Vám bude poskytnuto 
pojistné krytí proti rizikům uvedeným v článku 2 těchto informací, pokud jste si ve své přihlášce sjednali 
příslušný rozsah pojistného krytí. Rizika „smrt“ a „invalidita 3. stupně“ kryje myLife Lebensversicherung 
AG. 
 
 
2. Jaká  pojištění OK Double nabízí?  
Lze sjednat pojištění pro případ smrti a připojištění invalidity 3. stupně v níže uvedených variantách 
rozsahu pojistného krytí. Výše pojistných částek (dále jen „PČ") je uvedena v přihlášce. Obě pojištění 
trvají maximálně do 65 let věku pojištěného. Bližší podmínky jsou uvedeny ve VPP. 
 
Varianty pojištění 

� Pojištění pro případ smrti 
� Pojištění pro případ smrti a připojištění pro případ invalidity 3. stupně 
� Pojištění pro případ smrti následkem úrazu a připojištění pro případ invalidity 3. stupně 

následkem úrazu 
� Pojištění pro případ invalidity 3 stupně s plněním 20 % pojistné částky v případě smrti  

 
 
3. Jaká je výše pojistného a kdy se hradí? Které náklady zahrnuje pojistné a jaké jsou vedlejší 
náklady?  
 
Pojistné Stanoveno na základě sjednaného rozsahu 

pojistného krytí a pojistné částky a aktuálního věku 
pojištěného 

Placení pojistného  Měsíčně 
Splatnost platby pojistného Ke sjednanému dni splatnosti, tzn. vždy k 1. dni 

měsíce 
 
 
 
 
 

Skupinové životní dopojištění

UPOZORNENIE: V tomto dokumente nájdete stručné informácie o pois-
tení OK Double. Informácie nie sú právne záväzné a spoločnosť Broker 
Consulting, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadnú neúpl-
nosť, neaktuálnosť či nepresnosť. 

Celý obsah poistnej zmluvy bude určený Vašou Prihláškou ku skupino-
vému životnému pripoisteniu (ďalej len „prihláška“) ku skupinovej poist-
nej zmluve, sprievodnými poistnými podmienkami (Všeobecné poistné 
podmienky pre životné poistenie, Všeobecné poistné podmienky pre 
poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej len „VPP“)) a dopl-
ňujúcimi právnymi ustanoveniami. Preto si celú zmluvnú dokumentáciu 
pozorne prečítajte. Prihláška ku skupinovému životnému pripoisteniu sa 
riadi §794 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

1.	 Informácie	o	poisťovateľovi
Poisťovateľom je nemecká akciová spoločnosť myLife Lebensversiche-
rung AG, Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Nemecká spol-
ková republika (ďalej v texte označovaná aj ako „poisťovňa“). https://
www.mylife-leben.de. Poisťovateľ pôsobí na Slovensku na základe slo-
body poskytovania služieb bez zriadenej pobočky. Správy o finančnom 
stave poisťovne je možné získať na internetových stránkach poisťovne 
https://www.mylife-leben.de/downloads/.

2.	 Informácie	o	poistníkovi
Poistníkom je spoločnosť Broker Consulting, a.s. (ďalej BCAS), Pribinova 
25, Bratislava 811 09, IČO: 36 651 419, Register Okresného súdu Brati-
slava 1, oddiel Sa, vložka číslo 4675/B. Poistník vedie časť administratívy 
s produktom OK Double, prijíma a preposiela nároky poistenej osoby na 
poisťovňu a najmä poukazuje zaplatené poistné poistenou osobou na 
účet poisťovne. Číslo účtu pre platby poistného je uvedené na prihláške 
do pripoistenia.

3.	 Informácie	o	klientovi	ako	poistenej	osobe
Poistenou osobou je existujúci klient BCAS, ktorý prejavil záujem o dopo-
istenie svojich existujúcich rizík na vlastných zmluvách životného poiste-
nia. Zmluvy životného poistenia musia byť pod správou BCAS. Poistiť sa 
je možné len so súhlasom poistníka a poisťovateľa. 

4.	Čo	je	predmetom	poistenia?
Ponúkame Vám možnosť poistiť sa voči rizikám pre prípad smrti a pre 
prípad invalidity od 70%. Poistníkom v rámci skupinovej poistky je spo-
ločnosť Broker Consulting, a.s. (ďalej BCAS). Uzavretím prihlášky získate 
poistné krytie na riziká opísané v článku 5 tohto dokumentu v prípade, že 
ste si v prihláške k skupinovej poistnej zmluve vybrali príslušnú kombiná-
ciu, ktorá obsahuje uvedené poistné krytie. Riziko „smrti“ a „invalidity od 
70%“ je poistené prostredníctvom poisťovne myLife Lebensversicherung 
AG, v Nemecku sídliacej akciovej spoločnosti.

5.	Ktoré	riziká	poistenie	OK	Double	kryje	a	ktoré	nie?
Môžete si poistiť riziká smrti a invalidity od 70%, a to v kombinácii a v 
rozsahu nižšie uvedenom. Výška poistného krytia je stanovená vo Vašej 
prihláške ku skupinovej poistnej zmluve. Obe poistenia trvajú až do doby 
dosiahnutia veku 65 rokov poistenej osoby. Detailné podmienky nájdete 
vo VPP. Poistné kombinácie:
•  Životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti
•  Životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti a poistenie pre prípad 

invalidity od 70%
•  Životné poistenie pre prípad smrti z dôvodu úrazu a poistenie pre prí-

pad invalidity z dôvodu úrazu od 70%

•  Poistenie pre prípad invalidity od 70% a s 20 % plnením z poistnej 
sumy v prípade smrti.

Celá poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.	Aká	je	výška	poistného	a	kedy	sa	hradí?	Ktoré	náklady	zahŕňa	
poistné	a	aké	sú	vedľajšie	náklady?

Poistné za produkt OK Double sa zvyšuje v závislosti na Vašom veku. 
Pomocou nižšie uvedenej tabuľky a v nej uvedeného príkladu si mô-
žete vypočítať výšku poistného:

INFORMÁCIE	POSKYTOVANÉ	KLIENTOVI	(POISTENEJ	OSOBE)	
PRED	UZATVORENÍM	PRIHLÁŠKY	DO	SKUPINOVÉHO	ŽIVOTNÉHO	PRIPOISTENIA

verzia 001.06.2016, platná od 01. 06. 2016Informácie o produkte OK Double

Poistné
Výška poistného je stanovená na základe 
dojednaného poistného krytia a poistnej 
zmluvy a aktuálneho veku poistenej osoby.

Dátum	platby Mesačne
Platba	poistného	 Vždy k 1. dňu mesiaca

Balíček	1 Balíček	2 Balíček	3 Balíček	4
Životné poistenie Životné poistenie

invalidita od 70%
Smrť úrazom

invalidita od 70%
„Single Product“

20% Životné 
poistenie

Invalidita od 70%
z akejkoľvek príčiny z akejkoľvek príčiny accident z akejkoľvek príčiny

Vek Poistné	na	1000	EUR	poistnej	sumy
18 0,662 1,082 1,463 0,500
19 0,662 1,082 1,463 0,500
20 0,662 1,082 1,463 0,500
21 0,662 1,082 1,463 0,500
22 0,662 1,082 1,463 0,500
23 0,662 1,082 1,463 0,500
24 0,662 1,082 1,463 0,500
25 0,862 1,457 1,463 0,698
26 0,862 1,457 1,463 0,698
27 0,862 1,457 1,463 0,698
28 0,862 1,457 1,463 0,698
29 0,862 1,457 1,463 0,698
30 1,278 2,130 1,463 1,005
31 1,278 2,130 1,463 1,005
32 1,278 2,130 1,463 1,005
33 1,278 2,130 1,463 1,005
34 1,278 2,130 1,463 1,005
35 1,982 3,303 1,463 1,560
36 1,982 3,303 1,463 1,560
37 1,982 3,303 1,463 1,560
38 1,982 3,303 1,463 1,560
39 1,982 3,303 1,463 1,560
40 3,848 6,328 1,463 2,942
41 3,848 6,328 1,463 2,942
42 3,848 6,328 1,463 2,942
43 3,848 6,328 1,463 2,942
44 3,848 6,328 1,463 2,942
45 5,265 9,189 1,463 4,555
46 5,265 9,189 1,463 4,555
47 5,265 9,189 1,463 4,555
48 5,265 9,189 1,463 4,555
49 5,265 9,189 1,463 4,555
50 8,128 15,340 1,463 8,187
51 8,128 15,340 1,463 8,187
52 8,128 15,340 1,463 8,187
53 8,128 15,340 1,463 8,187
54 8,128 15,340 1,463 8,187
55 12,074 25,109 1,463 14,484
56 12,074 25,109 1,463 14,484
57 12,074 25,109 1,463 14,484
58 12,074 25,109 1,463 14,484
59 12,074 25,109 1,463 14,484
60 19,579 44,226 1,463 26,997
61 19,579 44,226 1,463 26,997
62 19,579 44,226 1,463 26,997
63 19,579 44,226 1,463 26,997
64 19,579 44,226 1,463 26,997
65 19,579 44,226 1,463 26,997

Týmmo spôsobom si vypočítate výšku poistného pre poistný rok:
Zákazníkovi	boli	poskytnuté	informácie	o	automatickej	zmene	poistného	v	závislosti	na	jeho	
veku	-	viď.	uvedený	príklad.
Vek = Kalendárny rok - Rok narodenia

Príklad:	
Váš dátum narodenia: 03.11.1972
Vaše poistenie: Balíček 2  
(„Smrť a invalidita od 70%)
Poistná euma: 100 00 Eur

Poistný	rok	2015:
Vek: 2015-1972=43
Ročné poistné 2015:
100 000*6,328/100 = 632,85	Eur

Poistný	rok	2017:
Vek: 2017-1972=45
Ročné poistné 2017:
100 000*9,189/100 = 919,80	Eur



Počas poistnej doby si poisťovateľ vyhradzuje právo na základe ur-
čitých podmienok na úpravu výšky poistného (ak došlo k výrazným 
a trvalým zmenám podmienok poskytovania služby a ak nezávislý 
odborník schváli úpravu výšky poistného).

7.	V	ktorých	prípadoch	Vám	nebude	poskytnuté	poistné	plnenie?
Poistenie sa nevzťahuje na prípady smrti alebo invalidity, ktoré vzniknú 
napríklad v dôsledku: úmyselného vyvolania choroby, závislosti, dušev-
ného ochorenia, nepotrebného lekárskeho zásahu alebo úmyselného 
spáchania trestného činu poisteným. Po predložení žiadosti o poistné 
plnenie sa vykoná lekárska prehliadka. 
Tento zoznam nie je úplný. Úplný zoznam prípadov, kedy nevzniká nárok 
na poistné plnenie, nájdete vo VPP.

8.	Aké	povinnosti	plynú	z	Vašej	prihlášky	ku	skupinovej	poistnej	
zmluve	a	aké	sú	dôsledky	ich	porušenia?
Žiadame Vás o uvedenie pravdivých a úplných údajov v prihláške. Ak 
uvediete údaje nepravdivo alebo neúplne, má poistiteľ právo za určitých 
podmienok ukončiť zmluvu a tiež má právo nevyplatiť Vám v niektorých 
prípadoch poistné plnenie. Ďalšie informácie nájdete vo VPP.

9.	Aké	povinnosti	máte	počas	poistnej	doby	a	aké	sú	dôsledky	ich	
porušenia?
Zo zoznamu prípadov neposkytnutia poistného plnenia uvedeného v 
článku 7 je jasné, na aké povinnosti musíte brať ohľad. Ak počas poist-
nej doby zmeníte meno, doručovaciu adresu alebo bankový účet, ihneď 
o tom informujte spoločnosť BCAS. Poskytnutie neúplných informácií 
môže mať vplyv na riadne plnenie poistnej zmluvy. Tento zoznam nie je 
úplný. Ďalšie informácie nájdete vo VPP.

10.	Aké	povinnosti	máte	v	prípade	vzniku	poistnej	udalosti,	a	aké	
sú	dôsledky	ich	porušenia?
V prípade vzniku poistnej udalosti máte povinnosť podniknúť všetko k 
objasneniu vzniku škody a zabezpečeniu jej minimalizovania. Znamená to 
predovšetkým poskytnúť okamžité a pravdivé nahlásenie poistnej udalosti 
a predložiť všetky relevantné dokumenty. Následkom nesplnenia týchto 
povinností môže byť čiastočná alebo úplná strata poistného krytia.

11.	Kedy	začína	a	kedy	končí	poistné	krytie?
Poistné krytie začína platbou prvého poistného a končí najneskôr posled-
ným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahnete vek 65 rokov. 
Končí aj v prípade smrti, ukončenia poistnej zmluvy alebo dňom vyplate-
nia poistného plnenia. V prípade odchodu do dôchodku alebo predčas-
ného dôchodku pred dovŕšením 65 rokov zaniká Vaše poistné krytie s 
ohľadom na pripoistenie pre prípad invalidity od 70%, v ostatných prípa-
doch krytia životným poistením a pripoistením pre prípad invalidity toto i 
životné poistenie zaniká až po dosiahnutí veku 65 rokov.
V prípade životného poistenia pre prípad smrti nie je čakacia doba sta-
novená. Čakacia doba pri pripoistení pre prípad invalidity od 70% je 12 
mesiacov; v prípade poistenia smrti úrazom a pripoistenie invalidity z dô-
vodu úrazu od 70% je čakacia lehota 3 mesiace.

12.	Ako	môžete	ukončiť	Vaše	poistenie?
Máte právo zrušiť svoje poistenie výpoveďou, a to v lehote aspoň šiestich 
týždňov pred koncom poistného roka po písomnom oznámení adresova-
nom spoločnosti BCAS (napr. list, fax alebo e-mail). Po zániku poistenia 
Vám poisťovňa vyplatí časť nespotrebovaného poistného (tzv. odkupné), 
ak je jeho hodnota kladná. Výška odkupného sa určuje na základe vše-
obecných predpisov poistnej matematiky a vychádza z vývoja poistných 
rizík, ktoré na základe Vašej kombinácie taríf nemusia byť vždy lineárne a 
nie je možné ich vopred určiť.

13.	Ako	môžete	odstúpiť	od	Vášho	poistenia?
Máte právo od poistenia odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy 
poisťovňa prijala Vašu prihlášku. Žiadosť o odstúpenie musí byť doruče-
ná BCAS (napr. list, fax alebo e-mail) a nie je potrebné uvádzať dôvod 
odstúpenia. K zachovaniu tejto lehoty stačí včasné odoslanie žiadosti o 
odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

14.	Aký	daňový	režim	na	poistenie	dopadá?
Poistenie a výplaty z neho podliehajú všeobecne platným daňovým pred-
pisom Slovenskej republiky, najmä zákonu č. 595/2003 Zb. o dani z príj-
mov v platnom znení.

15.	Upozornenie	na	konflikt	záujmov
Dávame Vám do pozornosti možnosť konfliktu záujmov z dôvodu toho, že 
BCAS vykonáva činnosť finančného sprostredkovania a súčasne je poist-
níkom na zmluve skupinového životného poistenia programu OK Double. 

16.	Spôsob	vybavovania	sťažností
Sťažnosť môže klient podať prostredníctvom pošty priamo v sídle poisti-
teľa alebo ktoromkoľvek obchodnom mieste poistníka Broker Consulting, 
a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 651 419, e-mail: 
info@bcas.sk, tel. +421 02 208 500 30 alebo poistiteľa myLife Lebensver-
sicherung AG, Abteilung RSV, Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttin-
gen, E-mail: service@mylife-leben.de, telefonné číslo: +4901805 / 33 57 
78 (0,14 EUR/min z nemeckej pevnej linky, ceny v mobilných sieťach sa líšia 
v závislosti od operátora), pon – pi 8:00 – 17:30., odkiaľ je ďalej postúpená 
do sídla poisťovateľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu 
poisťovateľa uvedenú na webovom sídle poisťovateľa alebo poistníka. My 
Life je členom ombudsmanskej organizácie pre poisťovne Versicherung-
som-budsmann e.V., P.O. Box 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: +4901804 / 22 
44 24 (0,24 EUR/min z nemeckej pevnej linky, ceny v mobilných sieťach sa 
líšia v závislosti od operátora). Vďaka tomu môže poistená osoba zadarmo 
dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie. Okrem toho má poistená osoba právo 
kedykoľvek podať sťažnosť na tomto mieste: (i) Národná banka Slovenska, 
poštová adresa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a (ii) Federal Financial 
Supervisory Agency, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

Informácie	uvedené	v	tomto	formulári	neobsahujú	úplný	rozsah	
práv	 a	 povinností,	 ktoré	 poistenému	 vyplývajú	 z	 uzavretia	 po-
istnej	 zmluvy	 a	 nenahrádzajú	 informačné	 povinnosti	 ustanove-
né	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 pri	 predaji	 alebo	
sprostredkovaní	poistných	produktov.

•  Abortus (potrat) – bez komplikácií 
• Adnexitída- nezapríčiňuje iné ochorenia v tele 
• Afty - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Akarióza- liečená, bez následkov
• Akné 
• Alergická nádcha - bez asthma bronchiale 
• Alergia - bez asthma bronchiale 
• Análne abscesy - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Análne fisúry 
• Angína 
• Apendektómia 
• Apendicitída 
• Astigmatismus (tzv. cylindrická očná vada) 
•  Bolesť hlavy - akútna, nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Bradavice- no underlying disease 
• Bronchitída- akútna, liečená
• Cisársky rez (sectio caesarea) - bez komplikácií
• Cystitída (zápal močového mechúra) - akútny, liečený 
• Daltonizmus (farbosleposť) 
• Dermatitída - bez pracovnej expozície, bez komplikácií
• Diarea (hnačka) - akútna, bez komplikácií 
•  Divertikulitída - akútna, bez komplikácií, bez 

symptómov 
•  Divertikulóza - akútna, bez komplikácií, bez symptómov
• DNA - bez symptómov
• Dysmenorea - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Endometrióza 
•  Endometritída - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele, 

liečená 
• Erysipel - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Erythema - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Fimóza -bez komplikácií
•  Fraktúry: všetky zlomeniny okrem chrbtice, lebečnej 

kosti alebo kĺbov
• Furunkul - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele

• Gastritída- akútna, bez komplikácií
• Gastroenteritída, vírusová - akútna bez komplikácií
• Gilbertov syndróm  
• Gingivitída (zápal ďasien) - no underlying disease 
• Hemoroidy 
•  Herpes zoster (pásový opar) - nezapríčiňuje iné 

ochorenia v tele, liečený 
• Hiátová prietrž - bez komplikácií, bez symptómov
• Hydrokéla - bez symptómov, liečená 
• Hyperbilirubinémia - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•  Hypercholesterolémia - až do 250 mg/dl alebo 6,5 

mmol/l 
•  Hypertenzia - RR hodnoty < 145/100 - bez súvisiacich 

ochorení
• Hyperurikémia - bez symptómov
• Hypotenzia - bez symptómov
•  Cholecystektómia (odstránenie žlčníka) - bez 

komplikácií
•  Cholelitiáza (žlčníkové ochorenie) - ojedinelý prípad s 

alebo bez chirurgického zákroku, bez komplikácií
• Chrípka – liečená
• Impetigo - liečený, nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Interrupcia - bez patologických následkov (dôsledkov) 
• Kontrolné vyšetrenie - negatívny výsledok (nález) 
• Kožní absces 
• Krátkozrakosť < 8 dioptrií 
• Kŕčové žily (dolných končatín) - bez komplikácií
• Lumbago - liečený > 2 roky 
• Meulengrachtov syndróm 
•  Mimomaternicové tehotenstvo - (prekonané), bez 

následkov
• Natiahnutý väz/šľacha 
• Odstránenie nosnej prepážky 
• Pásový opar -liečený, bez následkov
•  Periférna obrna lícneho nervu - nezapríčiňuje iné 

ochorenia v tele
• Ovčie kiahne - liečené, bez následkov
• Plesňové ochorenie kože, vlasov a nechtov 
• Pneumónia (zápal pľúc) - ojedinelý záchvat, liečený 
• Pôrod 
•  Pracovno-lekárska prehliadka - negatívny výsledok 

(nález) 
• Pravidelné vyšetrenie - negatívny výsledok (s nálezom) 
• Presbyopier
• Mumps (príušnice) - akútny 
• Mumps (príušnice) - liečený, bez následkov
• Pupočná prietrž - liečená 
• Rozdielna dĺžka dolných končatín- bez symptómov
• Rutinné vyšetrenie - s negatívnym výsledkom (nálezom) 
• Nádcha 
• Senná nádcha - bez astma bronchiale 
• Sialolitiáza (slinné kamene) - bez symptómov
•  Sinus pilonidalis (cysta vlasového lôžka kože v oblasti 

kostrče ) nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•  Sinusitída (zápal vedľajších nosných dutín) - bez 

pracovnej expozície, bez komplikácií 
• Osýpky - liečené, bez následkov
• Svrab 
• Syndróm hrudnej chrbtice (väzivový) - liečený 
• Tonzilektómia 
• Trieslová prietrž - bez komplikácií bez následkov
• Besnota - liečená, bez následkov
• Zápal sliznice ústnej dutiny – bez príčiny  
• Zápal (infekcia) močových ciest - akútny, liečený 
• Zápal vajcovodov- nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•  Zápal zvukovodu (otitída) – akútny, liečený, bez 

následkov
• Ružienka - liečená, bez následkov
• Žltá zimnica - liečená bez následkov
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