VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI - 2019
Pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti, ktoré uzaviera UNIQA pojišťovna, a. s.,
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA
pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, (ďalej len „poistiteľ“) platia
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len
„VPP“), zmluvné dojednania a uzavretá poistná zmluva pre rizikové životné poistenie pre prípad
smrti. Ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej ostatných príloh, ktoré sú upravené odchylne od
ustanovení týchto VPP, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VPP.

ODDIEL I
VŠEOBECNÁ ČASŤ
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Článok 1
Všeobecné definície

1.	Poistiteľ – UNIQA pojišťovna, a. s.,
so sídlom Evropská 810/136, 160 00
Praha 6, Česká republika,
IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, oddiel B, vložka
č. 2012, podnikajúca v Slovenskej repub
like prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka pois
ťovne z iného členského štátu, so sídlom
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 53 812 948,
zapísaná v obchodnom registri Okresné
ho súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka)
č. 8726/B, ktorej bolo udelené povolenie
na vznik poisťovne a podnikanie v pois
ťovníctve v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2.	Splnomocnená osoba – je osoba
oprávnená uzatvoriť a prevziať návrh
poistnej zmluvy a súhlas s pristúpením
k poistnej zmluve pre rizikové životné
poistenie pre prípad smrti od poistníka
na základe plnej moci udelenej poistite
ľom.
3.	Poistník – je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá s poistiteľom prostredníc
tvom splnomocnenej osoby oprávnenej
dojednávať poistenie schopnosti splácať
úver uzavrela poistnú zmluvu pre poiste
nie schopnosti splácať úver.
4.	Poistený – je fyzická osoba, na ktorej
život sa poistenie vzťahuje, ktorá je
dlžníkom resp. spoludlžníkom zo zmluvy
o úvere, ktorý splnil podmienky poistnej
zmluvy a pristúpil k poistnej zmluve.
Poistený musí mať v čase podpisu
súhlasu s pristúpením k poistnej zmluve
trvalý alebo obvyklý pobyt na území
Slovenskej republiky. V prípade obvyklé
ho pobytu akceptuje, že pre poistenie

sa uplatňuje právo Slovenskej republiky,
komunikačný jazyk je slovenčina a ko
rešpondencia od poistiteľa sa realizuje
výlučne na kontaktnú adresu v Sloven
skej republike.
5.	Poistná zmluva (ďalej aj „PZ“) – je
poistná zmluva o rizikovom životnom
poistení uzavretá medzi poistníkom
a poistiteľom, resp. medzi poistníkom
a splnomocnenou osobou. Poistený vstu
puje do poistenia na základe podpisu
súhlasu s pristúpením k poistnej zmluve.
6.	Poistná udalosť – je náhodná udalosť
podľa týchto VPP definovaná v čl. 17
a v ďalších s ním súvisiacich ustanove
niach, pre poistenie jednotlivých poist
ných rizík dojednaných v PZ, s ktorou
je spojený vznik povinnosti poistiteľa
poskytnúť poistné plnenie.
7.	Začiatok poistenia – je deň začiatku
poistenia uvedený v PZ. Poistenie začína
nultou hodinou dňa uvedeného ako
začiatok poistenia.
8.	Koniec poistenia – je deň skončenia
platnosti poistenia uvedený v PZ. Poiste
nie končí nultou hodinou dňa uvedeného
ako koniec poistenia. Dátum konca
poistenia je vo výročný deň poistenia.
9.	Poistná doba – je doba, na ktorú bolo
jednotlivé poistenie dohodnuté. Poistná
doba je pre každého poisteného odlišná,
začína dňom začiatku poistenia každého
jednotlivého poisteného a končí koncom
poistenia vzťahujúceho sa ku každému
jednotlivému poistenému resp. dvojici
osôb.
10.	Poistné obdobie – je časový úsek,
za ktorý sa v stanovených termínoch pla
tí bežné poistné. Dĺžka poistných období
je dohodnutá v poistnej zmluve. Dĺžka
poistného obdobia neovplyvňuje výšku
poistného za dané poistné obdobie.
11.	Poistné plnenie – je v PZ dohodnutá
suma, ktorú poskytne poistiteľ v prípade
poistnej udalosti, ktorá nastala najskôr
dňom čerpania úveru, ak sú splnené

všetky podmienky uvedené v týchto
VPP a v PZ.
12.	Poistné – odplata za poistenie uvedená
v PZ, ktorú platí poistník ako protihod
notu za poskytovanú poistnú ochranu.
Poplatok za rizikové životné poistenie
platí poistený poistníkovi.
13.	Bežné poistné – je poistné platené
pravidelne za príslušné poistné obdobia
a platí sa počas celej poistnej doby.
14.	Poistka – je písomné potvrdenie poisti
teľa o prijatí návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy a slúži ako potvrdenie o uzavretí
poistnej zmluvy.
15.	Výročný deň poistenia – je deň,
ktorého poradové číslo v mesiaci sa
zhoduje s poradovým číslom v mesiaci
dňa začiatku poistenia. Hlavný výročný
deň poistenia je výročný deň poistenia
v mesiaci, ktorého poradové číslo v roku
sa zhoduje s poradovým číslom mesiaca
začiatku poistenia.
16.	Choroba – je podľa všeobecne uznáva
ného stavu lekárskych vied abnormálny
telesný alebo duševný stav.
17.	Úraz – Ak nie je dojednané inak, úraz
je udalosť nezávislá od vôle poisteného,
ktorá neočakávaným, náhlym a nepre
rušeným pôsobením vonkajších síl alebo
neočakávaným a neprerušeným pôsobe
ním vonkajších vysokých alebo nízkych
teplôt, plynov, pár, kvapalín, žiarenia
a jedov (s výnimkou pôsobenia mikro
biálnych jedov, imunotoxických látok,
ionizačného žiarenia a jadrovej energie)
spôsobila poistenému nezávisle na jeho
vôli objektívne zistiteľné alebo viditeľné
ujmy na zdraví, alebo smrť. Za úraz sa
považuje aj udalosť, kedy v dôsledku
vyvinutia zvýšenej sily vlastného tela
dôjde k zraneniu kĺbov, svalov, šliach
alebo k inému telesnému poškodeniu
za podmienky, že na vznik telesného
poškodenia nemala podstatný vplyv
znížená funkcia dotknutých častí tela
po predchádzajúcom úraze alebo
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chorobe. Za úraz sa v zmysle týchto PP
nepovažuje:
a)	samovražda alebo pokus o ňu,
b)	úmyselné sebapoškodenie,
c)	infarkt myokardu,
d)	choroba (s výnimkou chorôb v zmys
le čl. 13 týchto PP),
e)	zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
f)	vrodené vady, vývojové vady a úchyl
ky,
g)	vznik nádoru každého druhu a pôvo
du,
h)	vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
okrem devastačných poranení
steny brušnej a prietrží v jazve
po operáciách v dôsledku úrazu,
i)	vznik a zhoršenie aseptických zá
palov šľachových pošiev, svalových
úponov, epicondylitíd a kĺbových
vačkov (okrem priamych otvore
ných poranení kĺbových vačkov),
j)	infekčné choroby akéhokoľvek
druhu a pôvodu (okrem tetanu,
besnoty a anaeróbnych infekcií,
ktoré vznikli v dôsledku úrazu),
k)	infekcia a smrť spôsobená vírusom
HIV,
l)	strata častí končatín alebo stra
ta celých končatín u diabetikov
a pacientov s obliteráciami ciev
končatín (okrem okamžitých strato
vých poranení častí končatín alebo
straty celých končatín spôsobených
úrazom),
m)	patologické zlomeniny,
n)	úraz, ktorý nastane v dôsledku
poruchy alebo straty vedomia,
porážky, epileptického záchvatu
alebo iných kŕčových záchvatov,
ktoré postihnú celé telo,
o)	následok diagnostických, liečebných
a preventívnych zákrokov, ak neboli
vykonané za účelom liečenia ná
sledkov úrazu, následok estetických
a plastických operácií,
p)	úraz, ku ktorého vzniku dôjde
v dôsledku nedodržania pokynov
ošetrujúceho lekára.
18.	Vstupný vek – je vek poisteného, ktorý
sa stanoví ako rozdiel medzi kalendár
nym rokom začiatku poistenia a kalen
dárnym rokom narodenia poisteného.
19.	Úverová zmluva – je pre potreby
poistenia úverová zmluva, ku ktorej sa
dojednáva poistenie.
20.	Spoludlžník – fyzická osoba, ktorá
má rovnaké postavenie ako dlžník. Je
priamym účastníkom úverového vzťahu
a z tohto vzťahu jej vyplývajú rovnaké
práva a povinnosti, je zaviazaný v zmlu
ve o úvere spoločne a nerozdielne s dlž
níkom (najmä povinnosť platiť splátky).
Spoludlžník je manželským partnerom
dlžníka.

21.	Mesačná splátka úveru – je suma
dojednaná v danej úverovej zmluve,
ktorou poistený spláca úver. Mesačnou
splátkou úveru nie je suma stanovená
pre predčasné jednorazové splatenie
úveru ani pre mimoriadnu splatnosť
úveru. Pre potreby poistenia súčasťou
mesačnej splátky sú započítané sankcie
a úroky z omeškania..
22.	Dátum splatnosti mesačnej splátky
úveru – je dátum dojednaný v danej
úverovej zmluve.
23.	Celková poistná suma – je suma po
sudzovaná pri dojednávaní poistenia. Je
to súčet všetkých poistných súm v práve
dojednávaných alebo už dojednaných
poisteniach schopnosti splácať úver.
24.	Stupeň ocenenia rizík – je požado
vaný rozsah ocenenia rizík na základe
celkovej poistnej sumy, vstupného veku
poisteného, poistnej doby a doby spláca
nia úveru. Poistenie sa pre stanovené
hodnoty uvedených parametrov môže
dojednávať buď bez skúmania zdravot
ného stavu alebo so skúmaním zdravot
ného stavu.
25.	Legalizované ľahké drogy - sú lieky
obsahujúce substanciu drogy za pred
pokladu, že boli lekárom predpísané
a poistený bol povinný na odporúčanie
lekára ich užívať, káva, tabak a alkohol
(tým nie je dotknuté právo poistiteľa
podľa čl.
20 písm. c) týchto VPP).
26.	Jednotlivé poistenie (ďalej aj
„poistenie“) – je poistenie jednotlivca
(dlžníka) alebo dvojice osôb (dlžníka
a spoludlžníka) dojednané na základe
súhlasu dlžníka resp. dlžníka a spo
ludlžníka s pristúpením k poistnej zmlu
ve. Vzťahuje sa na konkrétnu úverovú
zmluvu dojednanú medzi poistníkom
a dlžníkom resp. poistníkom a dlžníkom
so spoludlžníkom. Pre potreby aplikácie
ustanovení Občianskeho zákonníka sa
na jednotlivé poistenie prihliada ako
na samostatnú poistnú zmluvu.
27.	Korešpondenčná adresa poistite
ľa - UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu,
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Článok 2
Vymedzenie poistných rizík
Tieto VPP sa vzťahujú na v PZ uvedené
poistenie pre prípad:
a)	smrti.

Článok 3
Predmet poistenia

1.	Poistiteľ poskytuje poistenie na za
bezpečenie pohľadávky poskytova
teľa úveru (veriteľa) voči poistenému
(dlžníkovi, resp. dlžníkovi a spoludlž

níkovi) vyplývajúcej z úverovej zmluvy
pre poistené riziká, podľa dojednaného
typu v zmysle ods. 3 tohto článku
a v rozsahu vymedzenom v PZ a týchto
VPP.
2.	Poistiteľ v rámci poistnej zmluvy uzatvá
ra poistenie pre prípad smrti s klesajú
cou poistnou sumou.
3.	Rizikové životné poistenie sa dojednáva
pre fyzické osoby nasledovne:
a)	typ A: poistenie pre prípad smrti
(pre dlžníka),
b)	typ A+B: poistenie dvojice osôb
pre prípad smrti (pre dlžníka
a spoludlžníka).

Článok 4
Miesto poistenia

Poistenie pre prípad smrti sa vzťahuje na po
istné udalosti, ktoré nastanú na celom svete.

Článok 5
Požadované informácie
pri dojednávaní poistenia
a základná podmienka
pre poistiteľnosť

1.	Pri dojednávaní poistenia sú požadova
né nasledovné informácie:
a)	osobné údaje poistníka/poisteného
potrebné pre dojednanie poistenia,
b)	celková poistná suma (viď čl. 1 ods.
22 týchto VPP),
c)	informácie o zdravotnom stave
poisteného (v prípade stupňa
ocenenia rizík so skúmaním
zdravotného stavu pri pristúpení
k poistnej zmluve),
d)	písomné potvrdenie splnenia
podmienok pre poistiteľnosť pre
dojednávané poistenie, ktoré sú
uvedené v ods. 2 tohto článku.
2.	Do poistenia je prijateľná fyzická
osoba, ktorá k dátumu podpisu súhlasu
s pristúpením k poistnej zmluve spĺňa
nasledovné podmienky:
a)	má trvalý pobyt na území Sloven
skej republiky alebo obvyklý pobyt
na území Slovenskej republiky
(v zmysle čl. 1 ods. 4 týchto VPP) a
b)	nie je práceneschopná (t. j. nie je PN) a
c)	neužíva drogy, s výnimkou legali
zovaných ľahkých drog a
d)	neabsolvovala odvykaciu liečbu
od alkoholu alebo drog v priebehu
posledných 2 rokov pred dojedná
vaním poistenia a
e)	netrpí ani jednou z nasledovných
chorôb:
i.	cukrovka,
ii.	chronické ochorenie obličiek,
iii.	cirhóza pečene,
iv.	ischemická choroba srdca
(infarkt, angina pectoris),
v.	mozgovo – cievna príhoda,
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vi.	rakovina – zhubné nádory
(výluka sa nevzťahuje na prí
pad, ak už uplynulo viac ako
5 rokov od ukončenia liečby
a posledných prejavov),
vii.	nádory mozgu a miechy (zhub
né aj nezhubné),
viii.	skleróza multiplex,
ix.	schizofrénia, mániodepresívny
syndróm, organický psycho
syndróm a
f)	spĺňa ďalšie podmienky pre poisti
teľnosť pre daný typ poistenia uve
dené v čl. 6 týchto VPP a v poistnej
zmluve,
g)	v prípade ak sa poistenie dojed
náva so skúmaním zdravotného
stavu, je po posúdení jej zdravot
ného stavu prijateľná poistiteľom
do poistenia pre zvolený typ
poistenia.
3.	Ak poistený nespĺňa čo i len jednu
z týchto podmienok, tak je neprijateľný
do poistenia.

Článok 6
Osoby neprijateľné
do poistenia pre jednotlivé
poistné riziká

1.	Do poistenia pre prípad smrti nie je
prijateľná fyzická osoba, ktorá k dátumu
podpisu súhlasu s pristúpením k poistnej
zmluve nespĺňa podmienky uvedené v čl. 5
týchto VPP.
2.	Na fyzickú osobu, ktorá pre dané poistenie
k dátumu podpisu súhlasu s pristúpením
k poistnej zmluve v plnom rozsahu nespĺňa
podmienky pre prijateľnosť do poistenia,
sa dané poistenie nevzťahuje a v prípade
vzniku poistnej udalosti nevzniká nárok
na poistné plnenie a poistiteľ môže odstú
piť od poistenia jednotlivca v zmysle čl. 15
ods. 1 písm. f)	týchto VPP.
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Článok 7
Povinnosti poistníka
a poisteného

1.	Povinnosťou poistníka a poisteného je:
a)	zachovávať povinnosti, ktoré sú
ustanovené v právnych predpisoch,
týchto VPP a v PZ,
b)	pri vzniku poistnej udalosti postu
povať v súlade s pokynmi poistite
ľa,
c)	pri vzniku poistnej udalosti pred
ložiť poistiteľovi originál alebo ove
renú kópiu (pracovníkom poistite
ľa, banky alebo notárskeho úradu)
požadovaných dokladov,
d)	umožniť poistiteľovi vyhotoviť
kópie dokladov, ktoré predložil
k zisteniu okolností rozhodujúcich
pre posúdenie nároku na poist
né plnenie a jeho výšku, ako aj

umožniť vyšetrenia, ktoré sú na to
potrebné.
2.	Poistník je povinný platiť poistné v sta
novenej výške a včas.
3.	Poistník a poistený je povinný bez
zbytočného odkladu poistiteľovi oznámiť
písomne zmenu osobných údajov (napr.
zmenu mena, priezviska, adresy trvalého
bydliska a pod.).
4.	Povinnosťou poistníka a poisteného je
odpovedať pravdivo a úplne na písomné
otázky poistiteľa týkajúce sa dojednáva
ného poistenia, ako aj na otázky dôležité
v súvislosti so vznikom poistnej udalosti
pre zistenie rozsahu poistného plnenia. To
platí aj ak ide o zmenu poistenia.
5.	V prípade pochybností o vzniku poist
nej udalosti je povinnosťou poistníka
preukázať, že k poistnej udalosti došlo
v deklarovanom rozsahu.
6.	Poistený je povinný pri dojednávaní pois
tenia uviesť skutočnosti v zmysle čl.
5 týchto VPP a PZ.

ným a poistníkom malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo
na rozsah jej následkov alebo ak sťažilo
priebeh vyšetrovania poistnej udalosti,
je poistiteľ oprávnený poistné plnenie
primerane znížiť.
6.	Poistiteľ je povinný informovať posky
tovateľa úveru (veriteľa), ku ktorému je
dojednané poistenie o trvaní a zániku
poistenia a o priebehu a výsledku likvi
dácie škodovej udalosti.
7.	Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z čas
ti, je povinný uviesť dôvod neplnenia
alebo zníženia plnenia.
8.	Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania
poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmlu
vy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo
riadne a včas zaplatené; oprávnenie
poistiteľa započítať si dlžné poistné
s poistným plnením zostáva nedotknuté.

Článok 8
Práva a povinnosti poistiteľa

1.	Ustanovenia týkajúce sa uzavretia poist
nej zmluvy sú uvedené priamo v poistnej
zmluve.
2.	Zmeny poistenia možno uskutočniť len
písomnou dohodou zmluvných strán.
3.	Ak sa účastníci poistenia dohodnú
na zmene už dojednaného poistenia, je
poistiteľ povinný plniť z poistných udalostí
zo zmeneného poistenia až v prípade,
ak úmrtie nastalo od začiatku účinnosti
zmeny.
4.	Koniec poistenia pre prípad smrti je
uvedený v PZ.

1.	Poistiteľ je povinný, v prípade vzniku ná
roku na poistné plnenie, vyplatiť poistné
plnenie do 15 dní od skončenia vyšet
rovania potrebného na zistenie rozsahu
svojej povinnosti plniť. Ak sa nemôže
skončiť vyšetrenie do jedného mesiaca,
je poistiteľ povinný na písomné požia
danie poskytnúť primeraný preddavok,
ak je preukázaný právny základ na vznik
právneho nároku na poistné plnenie.
2.	Poistiteľ je povinný zachovávať mlčanli
vosť o skutočnostiach týkajúcich sa po
istníka a poisteného, ktoré sa dozvedel
v súvislosti s poistením a používať ich
len pre potreby poistenia.
3.	Poistiteľ je povinný umožniť osobe
uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
nahliadnuť do všetkých dokladov, ktoré
boli sústredené v priebehu vyšetrenia
poistnej udalosti.
4.	Poistiteľ má právo, na základe písom
ného súhlasu poisteného, preskúmať
zdravotný stav poisteného a tiež ďalšie
skutočnosti týkajúce sa určenia nárokov
vyplývajúcich z poistenia, a to z údajov,
ktoré uviedol poistený, z predložených
požadovaných dokumentov a zo správ
vyžiadaných s jeho súhlasom od zdra
votníckych zariadení. Tento súhlas
poistený dáva poistiteľovi podpisom
súhlasu s pristúpením k poistnej zmluve.
Údaje, ktoré poistiteľ získa pri zisťovaní
zdravotného stavu a ostatné skutočnosti
týkajúce sa určenia nárokov vyplýva
júcich z poistenia fyzickej osoby, môžu
byť použité len pre potreby súvisiace
s poistením.
5.	Pokiaľ porušenie povinností poiste

Článok 9
Uzavretie poistnej zmluvy,
zmeny a koniec poistenia

Článok 10
Poistné

1.	Výška poistného sa určí na základe po
istno-technických zásad poistiteľa, podľa
výšky poskytnutého úveru, zvoleného
percenta poisťovaného úveru, doby splá
cania úveru, zvoleného typu poistenia
a spôsobu platenia poistného.
2.	Ak sa v dôsledku nesprávne uvedených
údajov poisteného nesprávne stanovili
technické parametre poistenia a na zá
klade toho sa stanovilo nižšie poistné,
poistiteľ je oprávnený plnenie z poistenia
fyzickej osoby znížiť v pomere zaplate
ného poistného k poistnému, ktoré sa
malo platiť v skutočnosti.
3.	Poistiteľ má právo na poistné za dobu
do zániku poistenia.
4.	Ak v prípade poistnej udalosti poistiteľ
eviduje dlžné poistné za poistenie jednot
livého poisteného resp. poistenie dvojice
poistených osôb, dojednané k danej
úverovej zmluve, má právo odpočítať si
túto sumu od poistného plnenia.
5.	Poistné sa považuje za zaplatené dňom
pripísania na účet poistiteľa stanovený v PZ.
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Článok 11
Platenie a splatnosť
poistného

riziká dojednané v PZ sú uvedené
v týchto VPP v oddieli II a v PZ.
4.	Poistné plnenie je splatné v Slovenskej
republike v mene, ktorá je zákonným
platidlom v Slovenskej republike, ak nie je
v PZ dohodnuté inak.
5.	Poistenie sa vzťahuje na poistné
udalosti definované v týchto VPP
a v PZ, na poistné riziko dojednané pre
poisteného k dátumu vzniku poistnej
udalosti.
6.	Poistiteľ poskytne poistné plnenie až
po predložení všetkých požadovaných
dokladov potrebných pre rozhodnutie
o vzniku nároku na poistné plnenie.

Článok 12
Poistné plnenie,
oprávnená osoba

Článok 13
Oprávnenie poistiteľa
preskúmať dôležité
skutočnosti týkajúce
sa poistnej udalosti
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1.	Poistné sa platí opakovane za príslušné
poistné obdobia (bežné poistné). Poistné
za dané poistné obdobie je súhrnne
splatné a zaplatené poistníkom k dá
tumu podľa zaslaného vyúčtovacieho
dokladu do konca nasledujúceho kalen
dárneho mesiaca po poistnom období.
2.	Prvé poistné obdobie je mesiac, v kto
rom začalo poistenie.
3.	Posledné poistné obdobie je predchá
dzajúci mesiac pred mesiacom, v ktorom
nastal zánik poistenia.

1.	Poistiteľ je povinný, v prípade poistnej
udalosti a vzniku nároku na poistné
plnenie, vyplatiť poistné plnenie
v zmluvne dohodnutom rozsahu.
2.	Oprávnená osoba:
a)	V prípade vzniku nároku na poistné
plnenie z poistenia pre prípad smrti,
vyplatí poistiteľ poistné plnenie
oprávnenej osobe v zmysle PZ.
b)	V poistení pre prípad smrti je
oprávnenou osobou pre poistné
plnenie pre prípad smrti poskytovateľ
úveru (veriteľ), ku ktorému je
dojednané rizikové životné poistenie
v rozsahu do výšky pohľadávky voči
poistenému vyplývajúcej z úverovej
zmluvy.
c)	V poistení dvojice osôb pre
prípad smrti je oprávnenou
osobou poskytovateľ úveru
(veriteľ), ku ktorému je dojednané
rizikové životné poistenie
v rozsahu do výšky pohľadávky
voči poistenému/poisteným
vyplývajúcej z úverovej zmluvy
a iba v prípade súčasného úmrtia
dlžníka a spoludlžníka v zmysle
PZ, ak úmrtie oboch osôb
nastane v časovom intervale 30
kalendárnych dní, aj osoba určená
v zmysle § 817 Občianskeho
zákonníka vo vzťahu k dlžníkovi
v rozsahu jednej polovice prípadnej
sumy presahujúcej pohľadávku
poskytovateľa úveru voči
poistenému vyplývajúcu z úverovej
zmluvy a osoba určená v zmysle
§ 817 Občianskeho zákonníka
vo vzťahu k spoludlžníkovi
v rozsahu jednej polovice prípadnej
sumy presahujúcej pohľadávku
poskytovateľa úveru voči poisteným
vyplývajúcu z úverovej zmluvy.
3.	Rozsah poistného plnenia a výška
poistného plnenia pre jednotlivé poistné

1.	Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskú
mavať dôležité skutočnosti týkajúce sa
poistnej udalosti poisteného. Poistiteľ
môže požadovať ďalšie doklady po
trebné na vyjasnenie vzniku a rozsahu
nároku na poistné plnenie, ako aj sám
vykonávať potrebné šetrenia.
2.	Podpísanie súhlasu s pristúpením
k poistnej zmluve poisteným sa považuje
za udelenie súhlasu k zisťovaniu a k pre
skúmavaniu dôležitých skutočností
týkajúcich sa zdravotného stavu alebo
zamestnania poisteného.
3.	Akékoľvek informácie týkajúce sa
zdravotného stavu alebo zamestnania
poisteného, o ktorých sa poistiteľ dozvie,
môže použiť len pre svoju potrebu v sú
vislosti s poistením.
4.	Vedomé nepravdivé alebo neúplné
odpovede poisteného na otázky poistite
ľa môžu mať za následok odstúpenie
poistiteľa od poistenia jednotlivca.

Článok 14
Základné výluky
z poistného plnenia

1.	V prípade, ak sa poistenie dojednalo bez
skúmania zdravotného stavu, tak nárok
na poistné plnenie nevzniká, ak smrť
bola spôsobená tými chorobami alebo
následkami úrazu, ktorými poistený
trpel pred dátumom podpisu súhlasu
s pristúpením k poistnej zmluve, alebo
kvôli ktorým mu bolo pred dátumom
podpisu súhlasu s pristúpením k poistnej
zmluve poskytnuté lekárske poradenstvo
alebo lekárske vyšetrenie alebo ošetre
nie. Toto obmedzenie platí len vtedy, ak
smrť nastala do 60 mesiacov od začiatku
poistenia v príčinnej súvislosti s takouto
chorobou alebo následkami úrazu.
2.	Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak
poistený k dátumu podpisu súhlasu

s pristúpením k poistnej zmluve nespĺňal
podmienky pre prijateľnosť do poistenia
pre zvolený typ poistenia stanovené v tých
to VPP a v PZ.
3.	Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak
smrť nastala:
a)	následkom priamej či nepriamej
súvislosti s vojnovými udalosťami
akéhokoľvek druhu v súvislosti
s aktívnou účasťou na nich; výluka
sa nevzťahuje na prípady, ak smrť
nastala počas vykonávania vojenskej
služby na území Slovenskej repub
liky alebo služby u polície na území
Slovenskej republiky,
b)	v dôsledku vnútroštátnych, resp.
medzinárodných nepokojov
akéhokoľvek druhu, teroristických
akcií alebo činov, alebo iných
hromadných násilných nepokojov,
trestných činov a priestupkov
v súvislosti s aktívnou účasťou
na nich; za teroristickú akciu alebo
čin sa považujú také konania,
ktoré napĺňajú skutkovú podstatu
niektorého z nasledovných
trestných činov: teroru, terorizmu,
záškodníctva, sabotáže podľa
príslušných ustanovení Trestného
zákona Slovenskej republiky ako aj
činy vymenované v čl. 1 Európskeho
dohovoru o potlačovaní terorizmu
zo dňa 27. 1. 1977,
c)	pre úmyselne spôsobené choroby
a úrazy, úmyselné sebapoškodzovanie
a ich následky,
d)	otravou jedlom a plynmi,
e)	pri profesionálne vykonávanom športe,
f)	účasťou na automobilových rýchlost
ných pretekoch a tréningoch s nimi
súvisiacimi,
g)	pri akomkoľvek profesionálnom alebo
amatérskom používaní motorových
alebo aj bezmotorových lietajúcich
strojov či prostriedkov, ako napríklad
závesné lietanie, akrobatické lietanie
a pod. (výluka sa nevzťahuje na cesty
poistených osôb ako pasažierov v lie
tadlách nad 2t schválených k verejnej
preprave osôb a vybavených platným
oprávnením k letu),
h)	pri profesionálnom alebo aj amatér
skom prevádzkovaní týchto činností:
potápanie, speleológia, horolezec
tvo, diaľkové plavby vykonávané
jednotlivcom, morský rybolov,
športy s použitím dvojstopových aj
jednostopových vozidiel, rally, pokusy
o rekordy, parašutizmus, bungee
jumping a iné adrenalínové športy,
i)	pri manipulácii so zbraňami, výbuš
ninami, horľavinami a toxickými
látkami, pokiaľ sa nejedná o výkon
povolania.
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Článok 15
Zániky poistenia

1.	Zánik poistenia sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
ustanoveniami týchto VPP a PZ. Poistenie
zaniká z nasledovných dôvodov:
a)	uplynutím doby, na ktorú bolo
poistenie dojednané,
b)	výpoveďou poistníka ku koncu
poistného obdobia; výpoveď sa musí
dať aspoň šesť týždňov pred jeho
uplynutím, t. j. poistenie zanikne
k dátumu konca poistného obdobia,
ktorý nasleduje po uplynutí lehoty
6 týždňov od doručenia výpovede,
ak nie je v poistnej zmluve uvedené
inak, výpoveďou poistenia poist
níkom alebo poistiteľom do dvoch
mesiacov od uzavretia poistnej
zmluvy; výpovedná lehota je osem
dní, jej uplynutím poistenie zanikne,
c)	smrťou poisteného,
d)	na základe dohody oboch zmluv
ných strán,
e)	písomným odstúpením poistníka od
poistnej zmluvy najneskôr do trid
sať dní odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak,
f)	písomným odstúpením od poist
nej zmluvy v dôsledku vedomého
porušenia povinnosti poistníka
a poisteného odpovedať pravdivo
a úplne na všetky písomné otázky
poistiteľa týkajúce sa dojedna
nia poistenia, ak pri pravdivom
a úplnom odpovedaní na otázky
týkajúce sa dojednania poistenia,
prípadne jeho zmeny, by poistiteľ
poistnú zmluvu v danom rozsahu
neuzavrel alebo zmenu nedojednal;
ak poistiteľ od poistnej zmluvy
odstúpil, poistenie sa ruší od počiat
ku; v prípade, ak zanikne poistenie
v súlade s ustanovením Občian
skeho zákonníka odstúpením
od poistnej zmluvy, vráti poistiteľ
tomu, kto s ním poistnú zmluvu
uzavrel, zaplatené poistné znížené
o náklady, ktoré vznikli v súvislosti
s uzavretím poistnej zmluvy a zníže
né o sumu už poskytnutého plnenia
z poistenia; ak poskytnuté plnenia
z poistenia boli vyššie ako zapla
tené poistné, je poistený povinný
tento rozdiel vrátiť,
g)	uplynutím doby 3 mesiacov, ak
poistné za prvé poistné obdobie
nebolo zaplatené do troch mesia
cov od jeho splatnosti,
h)	ak poistné za ďalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jed
ného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred

doručením tejto výzvy; výzva pois
titeľa musí obsahovať upozornenie,
že poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené. To isté platí, ak bola za
platená len časť poistného. Poistiteľ
je povinný doručiť výzvu podľa prvej
vety do jedného mesiaca odo dňa
splatnosti poistného. Ak nebola
výzva podľa predchádzajúcej vety
doručená, poistenie zanikne, ak
poistné nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Výzva sa považuje za doručenú
dňom, kedy ju adresát prijal, odmie
tol prijať alebo dňom, keď ju pošta
vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú,
i)	odmietnutím plnenia, ak sa poistiteľ
dozvie až po poistnej udalosti, že
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedomé nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohol zistiť pri dojed
návaní poistenia, a ktorá pre uzav
retie poistnej zmluvy bola podstat
ná, je oprávnený plnenie z poistnej
zmluvy odmietnuť; odmietnutím
plnenia poistenie zanikne,
j)	v zmysle ustanovení poistnej zmluvy,
k)	ak poistenie zaniklo z dôvodu ne
zaplatenia poistného podľa čl. 15,
ods.1 písm. h) alebo písm. i). týchto
VPP, výška poistného, na ktoré má
poistiteľ nárok, sa určí z poistného
za predchádzajúce obdobie.
2.	Okrem ustanovení uvedených v ods.
1 jednotlivé poistenie zanikne aj:
a)	dňom predčasného splatenia úveru
v zmysle ustanovení úverovej zmluvy,
b)	dňom vyhlásenia mimoriadnej
splatnosti úveru v zmysle ustanovení
úverovej zmluvy,
c)	dňom splatenia záväzku vyplývajú
ceho z úverovej zmluvy z ostatných
dôvodov než sú uvedené v týchto
VPP, v zmysle ustanovení úverovej
zmluvy,
d)	dňom zániku úverovej zmluvy
z ostatných dôvodov než sú uvedené
v týchto VPP, v zmysle ustanovení
úverovej zmluvy,
e)	dňom uplatnenia peňažného
záväzku z poskytnutého úveru vy
plývajúceho z úverovej zmluvy voči
inej osobe ako poistenému (napr.
ručiteľovi),
3.	Zánik poistenia v zmysle ods. 2 písm.
a) - e) tohto článku oznamuje poistite
ľovi poskytovateľ úveru, ku ktorému sa
poistenie dojednalo. Zánikom jednot
livého poistenia z uvedených dôvodov
zaniká zároveň aj právo poistiteľa na po
istné za ďalšie poistné obdobia a právo
poisteného na poistné plnenie za ďalšie
poistné obdobia. Prípadné nespotrebo
vané poistné poistiteľ vráti poistníkovi.

4.	Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď,
odstúpenie od poistnej zmluvy resp.
jednotlivého poistenia alebo odmiet
nutie poistného plnenia sa považuje
za doručenú dňom, kedy ju adresát
prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď
ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú.

Článok 16
Maximálne poistné plnenie

1.	K jednému úveru nemôže byť pre
jednu osobu súbežne dojednané viac
než jedno rizikové životné poistenie
k úveru. K jednému úveru môže byť do
jednané buď rizikové životné poistenie
pre prípad smrti alebo rizikové životné
poistenie dvojice osôb pre prípad smrti,
pričom nemôžu byť dojednané súčasne.

ODDIEL II
POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
Článok 17
Poistná udalosť v poistení
pre prípad smrti

1.	Poistnou udalosťou v poistení pre prípad
smrti je úmrtie poisteného počas trvania
poistenia a ak sú splnené ostatné
prípadné podmienky vyžadované týmito
VPP a PZ pre vznik nároku na poistné
plnenie.
2.	Dátumom vzniku poistnej udalosti je
dátum úmrtia poisteného.

Článok 18
Poistné plnenie v poistení pre
prípad smrti
1.	Z poistenia pre prípad smrti je poisti
teľ povinný, v prípade vzniku nároku
na poistné plnenie, vyplatiť jednorazové
plnenie v rozsahu dojednanom v PZ.
2.	V prípade vzniku nároku na poistné
plnenie vyplatí poistiteľ poistné plnenie
oprávnenej osobe.
3.	Výška poistného plnenia sa stanoví
k dátumu vzniku poistnej udalosti.

Článok 19
Postup pri nahlasovaní
poistnej udalosti v poistení
pre prípad smrti

1.	Osoba uplatňujúca si nárok na poistné
plnenie je povinná bez zbytočného
odkladu poistiteľovi písomne oznámiť,
že nastala poistná udalosť.
2.	V prípade vzniku poistnej udalosti je
osoba uplatňujúca si nárok na poistné
plnenie povinná predložiť (aj pros
tredníctvom tretej osoby) poistiteľovi
nasledovné doklady:
a)	Vyplnené tlačivo „Hlásenie o poist
nej udalosti - úmrtie poisteného“,
b)	úradný doklad o úmrtí (úmrtný list,
resp. výpis z knihy úmrtí),
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c)	lekársku správu o úmrtí poistené
ho (list o prehliadke mŕtveho),
d)	prepúšťaciu správu z hospitalizá
cie (v prípade, ak došlo k úmrtiu
počas hospitalizácie),
e)	reláciu z polície (ak prebehlo
vyšetrovanie),
f)	právoplatný rozsudok, ktorým bol
poistený vyhlásený za mŕtveho
(originál alebo overenú kópiu),
g)	výpis zo zdravotnej dokumentácie
poisteného v prípade, ak úmrtie
nastalo do 60 mesiacov od za
čiatku poistenia a poistenie sa
dojednalo bez skúmania zdravot
ného stavu.
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Článok 20
Zníženie poistného
plnenia v poistení
pre prípad smrti

Poistiteľ je podľa okolností prípadu
oprávnený znížiť poistné plnenie, najviac
však o jednu polovicu, ak došlo k úmrtiu
poisteného:
a)	v súvislosti s konaním
poisteného, za ktoré bol uznaný
súdom za vinného z trestného
činu, alebo
b)	v súvislosti s konaním
poisteného, ktorým spôsobil
druhej osobe ťažkú ujmu
na zdraví alebo smrť, alebo
c)	následkom požitia alkoholu,
omamných alebo návykových
látok poisteným.

Článok 21
Výluky z poistného plnenia
v poistení pre prípad smrti

Nárok na poistné plnenie nevzniká
v prípadoch uvedených v čl. 14 týchto VPP
a tiež v prípade, ak smrť poisteného nastala
následkom samovraždy pred uplynutím
troch rokov od začiatku poistenia.

Oddiel III
Záverečné ustanovenia
Článok 22
Daňové povinnosti

1.	Platené poistné je v zmysle zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
oslobodené od dane z pridanej
hodnoty a v sume poistného nie je
zahrnutá daň z pridanej hodnoty.
2.	Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia
z poistenia pre prípad dožitia určitého veku
sú oslobodené od dane z príjmov. Základ
dane, sadzba dane daňovníka, vyberanie
a platenie dane ako aj ostatné práva
a povinnosti sú podrobnejšie upravené
v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

Článok 23
Právo platné pre poistnú
zmluvu

Na poistnoprávne vzťahy založené
zmluvou o poistení schopnosti splácať
úver uzatvorenou s UNIQA pojišťovnou,
a. s. sa vzťahujú príslušné právne predpisy
slovenského právneho poriadku.

Článok 24
Sťažnosť

Sťažnosť je možné podať písomne na adresu:
UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu, Krasovského 3986/15,
851 01 Bratislava, resp. na ktoromkoľvek
obchodnom mieste poistiteľa. Manažér
sťažností, podľa potreby aj v spolupráci
s odborným garantom (vedúcim zamestnancom
kontroly sprostredkovania poistenia),
zabezpečuje vybavenie každej sťažnosti
v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 5 Zákona č.
186/2009 Z. z. a internými predpismi poistiteľa,
t. j. do 30, resp. v odôvodnených prípadoch
do 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti,
písomným upovedomením klienta o spôsobe
vybavenia jeho sťažnosti.

Článok 25
Zasielanie korešpondencie

1.	Poistiteľ zasiela korešpondenciu
poistníkov, poistenému na jeho poslednú
známu adresu v Slovenskej republike.
2.	Písomnosti doručované poštou (okrem
zásielky ktorou sa oznamuje výpoveď,
odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie
poistného plnenia) sa považujú
za doručené tretí deň po ich odoslaní, ak
nie je preukázaný skorší termín.

Článok 26
Účinnosť všeobecných
poistných podmienok

Tieto všeobecné poistné podmienky pre
rizikové životné poistenie k úveru nadobudli
účinnosť 1. 1. 2019.
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