Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy

UNIKÁTNE POISTENIE PRE VAŠU RODINU
Kapitálové životné poistenie
(platné od 20. 7. 2018)
1. Upozornenie
Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré majú pomôcť potenciálnemu
klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov,
možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom.
Dokument neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej
zmluvy.
2. Informácie o poistiteľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poistiteľa:
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 republike
prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,
vložka č. 8726/B.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poistiteľa a názov
štátu, kde sa nachádza pobočka poistiteľa, ktorá uzaviera
poistnú zmluvu:
Slovenská republika
Sídlo poistiteľa a adresa umiestnenia pobočky poistiteľa,
ktorá uzaviera poistnú zmluvu:
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

UNIQA infolinka:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:

+ 421 232 600 100
info@uniqa.sk
www.uniqa.sk
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné
podmienky
Vysvetlenie pojmov:
VPP ŽP – Všeobecné poistné podmienky pre životné
poistenie – 2012
VPP ÚP – Všeobecné poistné podmienky pre úrazové
poistenie – 2016
OT pre TN – Oceňovacie tabuľky pre trvalé následky úrazu
ZD UPVR – Zmluvné dojednania pre UNIKÁTNE POISTENIE
PRE VAŠU RODINU
Názov poistného produktu:
Unikátne poistenie pre vašu rodinu, kapitálové životné
poistenie

Popis poistného produktu:
a) Popis
Kapitálové životné poistenie v rozsahu vymedzenom
v poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienkach.
b) Poistná doba, poistné obdobie
	Poistné doba – je doba, na ktorú sa dojednáva poistenie.
	
Poistné obdobie – je časový úsek, za ktorý sa v stanovených
termínoch platí poistné. Dĺžka poistných období je
dohodnutá v poistnej zmluve.
	Dĺžka poistnej doby a poistných období je dohodnutá
v poistnej zmluve.
c) Poistné riziká
	Úmrtie poisteného v zmysle Všeobecných poistných
podmienok pre životné poistenie – 2012 (ďalej „VPP ŽP“),
čl. 3 písm. a)
	Dožitie sa konca poistnej doby v zmysle VPP ŽP, čl. 3 písm. b)
	Úrazové pripoistenie:
	Euroochrana v zmysle VPP ÚP Oddiel I, čl. 7,
	Drobné úrazy v zmysle VPP ÚP Oddiel I, čl. 12.
d)	Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistiteľ v prípade
poistnej udalosti a vzniku nároku na poistné plnenie.
Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
	Poistné plnenie z poistenia pre prípad úmrtia sa vyplatí
v zmysle čl. 16 Oddielu II, VPP ŽP.
	Poistné plnenie z poistenia pre prípad dožitia sa vyplatí
v zmysle čl. 17 Oddielu II, VPP ŽP.
	Poistné plnenie z pripoistenia Euroochrana sa vyplatí
v zmysle čl. 7 Oddielu I, VPP ÚP.
	Poistné plnenie z pripoistenia drobných úrazov sa vyplatí
v zmysle čl. 12 Oddielu I, VPP ÚP.
	Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre poistenie
pre prípad úmrtia dožitia v zmysle čl. 16 Oddielu II, čl. 17
Oddielu II, VPP ŽP. Poistná suma dohodnutá v poistnej
zmluve pre pripoistenie euroochrana v prípade ak súčet
percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených
jednou poistnou udalosťou podľa oceňovacích tabuliek
pre trvalé následky úrazu je najmenej 50 %.
Podmienky za ktorých nevzniká poistiteľovi povinnosť
poskytnúť poistné plnenie, alebo je poistiteľ oprávnený
poistné plnenie znížiť:
 Výluky z poistenia sú skutočnosti, pri prítomnosti ktorých
je poisťovaná osoba neprijatá do poistenia, t.j. nie je
možné dojednať dané poistenie.
 Výluky z poistného plnenia, ustanovenia o tom, čo
sa nepovažuje za poistnú udalosť a na aké prípady sa
poistenie nevzťahuje spresňujú rozsah poistného krytia a
definujú prípady, kedy poistiteľ nie je povinný poskytnúť
poistné plnenie.
 Odmietnutie poistného plnenia nastane v prípade, ak sa
poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť. ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a
ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná.

 Zníženie a úpravu rozsahu poistného plnenia má
poistiteľ právo vykonať v prípade, ak nastanú skutočnosti
uvedené v poistnej zmluve a príslušných všeobecných
poistných podmienkach alebo poistných podmienkach.
 Výluky z poistenia:
 v zmysle čl. 5 Oddielu I, VPP ŽP
 v zmysle čl. 20 Oddielu I, VPP ÚP
 Výluky z poistného plnenia:
 v zmysle čl. 22 Oddielu II, VPP ŽP
 v zmysle čl. 23 Oddielu II, VPP ŽP
 v zmysle čl. 21 Oddielu I, VPP ÚP
 v zmysle ZD UPVR
 Zníženie poistného plnenia – poistiteľ je oprávnený
primerane znížiť poistné plnenie:
 v zmysle bodu 2 čl. 7 Oddielu I, VPP ŽP
 v zmysle čl. 20 Oddielu II, VPP ŽP
 Odmietnutím plnenia:
 v zmysle bodu 1. písm. j) čl. 14 Oddielu I, VPP ŽP
	v zmysle čl. 27, bod 1, písm. j), Oddielu I, VPP ÚP
 v zmysle ZD UPVR
 Nenadobudnutie práva na poistné plnenie:
 v zmysle čl. 21 Oddielu II, VPP ŽP
 v zmysle bodu 4, 5 čl. 8, Oddielu I, VPP ŽP
 v zmysle ZD UPVR
Informácie o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného sa určí podľa sadzieb pre jednotlivé druhy
poistenia stanovených poistiteľom podľa poistno-technických
zásad poistiteľa. Výška poistného pre jednotlivé poistenie je
určená na základe požadovanej poistnej sumy, vstupného
veku, zdravotného stavu. Poistné sa platí opakovane za
príslušné poistné obdobia (bežné poistné). Splatnosť a výška
prvého poistného a poistného za ďalšie poistné obdobia je
dohodnutá v poistnej zmluve.
V prípade ak poistník nezaplatí poistné za prvé poistné obdobie
alebo jednorazové poistné v lehote do troch mesiacov od jeho
splatnosti, poistná zmluva zanikne. Poistná zmluva tiež zanikne
ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebude zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho
zaplatenie. To isté platí ak bola zaplatená len časť poistného.
Poistiteľovi v prípade omeškania s úhradou poistného alebo
zániku poistenia pre jeho nezaplatenie vznikne okrem nároku
na dlžné poistné tiež nárok na úroky z omeškania.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie
je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob
sprístupňovania informácií o ich zmene:
podľa VPP ÚP Oddiel I, čl. 22 ods. 13.
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a VPP. Poistenie môže zaniknúť
z nasledovných dôvodov:
Výpoveď poistnej zmluvy, zánik na základe dohody
oboch zmluvných strán, zánik pre neplatenie poistného,
odstúpenie od poistnej zmluvy, odmietnutie poistného
plnenia: VPP ŽP, Oddielu I čl. 14, VPP ÚP, Oddielu I, čl 27

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Žiadne
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia
poistiteľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu
druhej zmluvnej strany:
V zmysle ustanovení uvedený v poistne zmluve.
Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká
spojené s poistnou zmluvou:
Žiadne
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:
 poistenie sa dojednáva ako poistenie s podielom na
zisku,
 poistenie Euroochrana ponúkané zdarma v zmysle
podmienok uvedených v poistnej zmluve,
 predbežné poistenie – v zmysle podmienok uvedených
v poistnej zmluve,
 pripoistenie drobných úrazov ponúkané zdarma v zmysle
podmienok uvedených v poistnej zmluve.
4. Iné dôležité informácie
Spôsob vybavovania sťažností :
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 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
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré
platia pre poistnú zmluvu:
Pre poistenie, ktoré uzaviera UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu platí právo Slovenskej
republiky. Poistné plnenie je zdaňované v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. Daňové predpisy platné pre
poistnú zmluvu: VPP ŽP, Oddiel IV, čl. 27.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave
poistiteľa:
www.uniqa.sk

