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Predzmluvné informačné povinnosti potencionálneho klienta v poistení 

Podľa § 793 Občianskeho zákonníka je potencionálny klient, ktorý s poisťovňou uzaviera poistnú zmluvu aj 

prostredníctvom finančného agenta, povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky 

týkajúce sa dojednávaného typu a rozsahu poistenia, a to aj v prípade ak ide o zmenu poistenia, to najmä: 

✓ Osobné údaje pre potreby identifikácie klienta, 
✓ Svoje vedomosti a znalosti ohľadom finančnej služby, 

✓ Svoje potreby a požiadavky ohľadom finančnej služby, 

✓ Finančné a majetkové informácie, 
✓ Informácie ohľadom zdravotného stavu podľa typu poistenia, 

✓ Ďalšie informácie podľa typu a rozsahu poistenia. 

Klient – budúci poistník je povinný opísať pravdivo a úplne rozsah poistného nebezpečenstva (rizika), ktoré 

má byť predmetom poistnej zmluvy (t.j. opísať prípadné poškodenia svojho motorového vozidla, 
umiestnenie a zariadenie nehnuteľnosti – svojho majetku, opísať pravdivo svoj zdravotný stav). 

Predzmluvná informačná povinnosť potencionálneho klienta má veľký význam v poistení osôb v životnom 

poistení. Tu sa otázky poisťovne dotýkajú zdravotného stavu klienta, na ktorého sa má poistenie vzťahovať.. 

Poisťovňa je oprávnená, aby preskúmala zdravotný stav klienta. Na základe odpovedí na uvedené otázky 
poisťovňa rozhodne, či sa bude zdravotný stav klienta skúmať ďalej alebo či môže byť klient bez ďalšieho 

skúmania poistený.  

Pre dojednanie životných poistení nad určitú poistnú sumu podľa veku klienta sa navyše vyžaduje, aby sa 

klient podrobil zdravotnej prehliadke. Požiadavka závislosti poistenia od zdravotného stavu klienta súvisí so 
základnou zásadou poistenia, t. j. že poistenie možno dojednať len ohľadne náhodnej udalosti.  

Životné poistenia obsahujúce investičnú zložku nie je možné spájať či porovnávať so sporením.  
Je potrebné si uvedomiť, že pri napr. kapitálovom životnom poistení iba časť zaplateného poistného ide na 

garantované investície – a časť na krytie samotného rizika (napr. smrti), ktoré ak nenastane, nie je klientovi 

vyplatené. V praxi tak nastáva situácia, že pokiaľ nenastane poistná udalosť, a klientovi je vyplácaná iba 
odkupná hodnota investičnej zložky, má tendenciu ju porovnávať s celkovou sumou poistného, ktoré 

zaplatil. Toto porovnanie je však nekorektné, keďže nie všetko poistné, ktoré zaplatil, išlo do investičnej 
zložky. Kapitálové či investičné životné poistenie musia byť vnímané v prvom rade ako poistenie (nastane 

udalosť – dostanem plnenie, nenastane udalosť – nedostanem plnenie, iba časť poistného ktoré sa investuje 
na dlhú dobu). Kto chce výlučne sporiť, má navštíviť banku, nie poisťovňu. 

Informačná povinnosť klienta sa týka nielen doby uzavretia zmluvy, ale uplatňuje sa rovnako aj počas 

platnosti poistnej zmluvy, teda oznamovacia povinnosť sa týka aj zmeny poistenia.  

Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie alebo zodpovednosť za škody sa má 
poistenie vzťahovať, aj keď poistnú zmluvu sám neuzaviera, predzmluvnú informačnú povinnosť má teda 
nielen poistník ale aj poistený.  

Zákon spája s uvedením vedome nepravdivých a neúplných údajov pri uzavieraní alebo zmene poistnej 
zmluvy tri druhy sankcií:  

1. zníženie poistného plnenia poisťovateľom podľa § 798 OZ, 

2. odstúpenie od poistnej zmluvy podľa §802 ods. 1 OZ a 
3. odmietnutie poistného plnenia podľa §802 ods. 2 OZ. 

Všetky informácie poskytnuté klientom podliehajú pod obchodné tajomstvo a finančný sprostredkovateľ 
a poisťovňa zachovávajú mlčanlivosť o získaných údajoch od klienta, aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

Porušenie mlčanlivosti nie je plnenie povinnosti podľa legislatívy Slovenskej republiky v odôvodnených 
prípadoch. 

mailto:jnpfinance@jnpfinance.sk
http://www.jnpfinance.sk/

