
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE
pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti

ČÍSLO 800571
ďalej len („poistná zmluva”)

PrVá STAVEbNá SPOrITEľňA, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa,  Vložka 479/B
IČO: 31 335 004, DIČ: 202 083 4475, IČ DPH: SK20208344 75, v mene ktorej koná:  
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Dipl. Ing. Erich Feix - člen predstavenstva 
ďalej len „poistník” alebo „PSS”

a 
 
UNIQA POISťOVňA, a. s.,
so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka 843/B 
IČO: 00 653 501, DIČ: 202 109 6242, IČ DPH: SK7020000229, v mene ktorej koná: 
Ing. Martin Žáček, CSc.- predseda predstavenstva 
Wollgang Friedl - podpredseda predstavenstva
ďalej len „poistiteľ ”

(poistník a poistiteľ ďalej tiež ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“) uzatvorenej dňa 5. 4. 2017.

I. ObSAh DODATKU
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej aktualizácii poistnej zmluvy: 

V ČLáNKU 2 sa dopĺňa v písm. c) pojem „spoludlžník” nasledovne:
„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 zmluve o úvere spoločne 
a nerozdielne s dlžníkom (najmä povinnosť platiť splátky). Spoludlžník je manželským partnerom dlžníka.”

V ČLáNKU 2 sa upravuje v písm. d) pojem „poistený” nasledovne:
„Poistený  -  fyzická osoba - klient poistníka a zároveň dlžník resp. spoludlžník zo zmluvy o úvere, ktorý splnil 

príslušné podmienky uvedené v článku 5 tejto poistnej zmluvy, je povinný na základe zmluvy o úvere 
splácať tento úver a pristúpil k tejto poistnej zmluve.”

V ČLáNKU 2 sa upravuje v písm. i) pojem „poistná doba” nasledovne:
„Poistná doba  -  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.”

V ČLáNKU 3 sa mení znenie bodu 3. 1 nasledovne:
    -  „3. 1 Predmetom tejto poistnej zmluvy je poistenie dlžníkov, ktorí pristúpili alebo pristúpia spôsobom 

uvedeným v bode 3. 2 tohto článku poistnej zmluvy k poisteniu podľa článku 5 tejto poistnej zmluvy 
v rozsahu Balíka poistenia 1, ktorý zahŕňa nasledujúce poistné riziká:

A, balík poistenia 1 - rizikové životné poistenie pre pripad smrti
A+b, balík poistenia 1 - rizikové životné poistenie dvojice osôb pre prípad smrti» 
Pričom:  - poistením A sa rozumie poistenie len dlžníka
 - poistením A+b sa rozumie poistenie dlžníka a spoludlžníka, ktorým je manžel,-ka dlžníka

PrVá StaVEBná SPOrItEľňa, a. S., BaJKalSKá 30, P. O. BOx 48, 829 48 BratISlaVa 25, tEl.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
IČO: 31 335 004, OBCHODný rEgIStEr OKrESnéHO SúDu BratISlaVa I, ODDIEl Sa, VlOŽKa Č. 479/B



V ČLáNKU 5 sa mení znenie bodu 5. 2 h) nasledovne:
„5. 2 h) 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 ošetrenie. toto obmedzenie platí len vtedy, ak smrť nastala 
do 60 mesiacov od začiatku poistenia v príčinnej súvislosti s takouto chorobou alebo následkami úrazu.“

V ČLáNKU 5 sa mení znenie bodu 5. 2 i) nasledovne:
„ 5. 2 i) súhlasí s tým, že ak k dátumu podpisu súhlasu s pristúpením k poistnej  zmluve nespÍňa podmienky prijateľnosti 

do poistenia pre poistné riziko smrti v zmysle VPP a poistnej zmluvy, dané poistenie sa na neho nevzťahuje a nevzniká nárok 
na poistné plnenie.”

V ČLáNKU 7 sa mení znenie bodu 7. 1 nasledovne
„ 7. 1 Výška poistného sa dojednáva takto:

balík poistenia 1 - rizikové životné poistenie pre prípad smrti, rizikové životné poistenie dvojice osôb pre pripad smrti: 
Výška poistného pre prípad smrti sa stanovuje vynásobením výšky poskytnutého úveru, a poistnej sadzby podľa typu úveru 
uvedených v prílohe č. 2.”

V ČLáNKU 8 sa dopÍňa znenie bodu 8. 2 nasledovne:
Za poistníka (PSS) sa dopÍňa: „V prípade nahlásenia poistnej udalosti poistníkovi, poistník obratom informuje o  tejto 

skutočnosti poistiteľa.”

V ČLáNKU 8 sa dopÍňa bod 8. 3 nasledovne:
V prípade zamietnutia poistného plnenia je poistiteľ povinný informovať právoplatného dediča poisteného, pri poistení typu 

a+ B druhého poisteného, ak žije, ako aj poistníka poisteného vrátane uvedenia dôvodov zamietnutia plnenia poistiteľom.“

V ČLáNKU 12 sa mení znenie bodu 12. 1. e) nasledovne:
„12. 1. e) posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom dlžník dovŕši vek 78 rokov. ak vek 78 rokov dovŕši spoludlžník, 

poistenie sa zmení na balík poistenia a.”

V ČLáNKU 12 sa dopĺňa znenie bodu 12. 1. k) nasledovne
„12. 1. k) ak žiadosť o predčasné ukončenie poistenia zo strany poisteného podá spoludlžník zrušením poistenia zo strany 

spoludlžníka, poistenie dlžníka nezaniká, zmení sa na rizikové životné poistenie pre prípad smrti - typ a a súčasne sa zmení 
poplatok za rizikové životné poistenie zodpovedajúce typu poistenia a - poistenie sa zmení na balík poistenia a.”

„12. 1. l) v prípade smrti poisteného spoludlžníka, ak dôjde k úplnému splateniu úveru poistným plnením, súčasne zaniká 
poistenie dlžníka.”
ak pri úmrtí spoludlžníka nedôjde k plneniu zo strany poisťovne, poistenie dlžníka nezaniká, zostáva v platnosti s tým, že sa 
zmení na rizikové životné poistenie pre prípad smrti typ a, pričom sa súčasne zmení poplatok za rizikové životné poistenie 
zodpovedajúce typu poistenia a.

„12. 1. m) zrušením poistenia zo strany dlžníka súčasne zaniká poistenie spoludlžníka, a to dňom zániku poistenia dlžníka”

„12. 1. n) v prípade smrti poisteného dlžníka súčasne zaniká poistenie spoludlžníka.”

V ČLáNKU 12 sa dopÍňa znenie bodu 12. 1. I) nasledovne:
„12. 1. o) oddlžením poisteného v konkurznom konaní”

V ČLáNKU 16 sa mení znenie bodu 16. 3 nasledovne:
„16. l. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto poistnej zmluvy bude neplatné alebo neúčinné, neovplyvní to platnosť 

alebo účinnosť ostatných ustanovení poistnej zmluvy a jej príloh. V prípade, že poistenému bude poistiteľom poistné plnenie 
zamietnuté, osobou aktívne vecne legitimovanou k podaniu žaloby je právoplatný dedič poisteného a pri poistení typu a+B 
aj druhý poistený, ak žije, t. j. je oprávnený vymáhať nárok na poistné plnenie z poistenia prostredníctvom súdu. toto právo 
má rovnako aj poístník.”

Zároveň sa týmto dodatkom ruší pôvodná Príloha č. 2 a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 „k Poistnej zmluve pre rizikové 
životné poistenie pre prípad smrti”, poistné sadzby a verziou 2018/1.



II. ZáVErEČNé USTANOVENIA
1.   tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
2.   Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že dodatok bol vypracovaný za  slobodnej vôle, znenie dodatku je jasné 

a zrozumiteľné.
3.   Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.   Súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č. 2 - ,,k Poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrtí», poistné sadzby 

verzia 2018/1.

V Bratislave, dňa 27. 11. 2018     V Bratislave, dňa 19. 12. 2018

za poistiteľa       za poistníka
Ing. Martin Žáček (v. r.)      Mag. David Marwan (v. r.) 
predseda predstavenstva     člen predstavenstva

Wolfgang  Friedl (v. r.)       Dipl. Ing. Erich Feix (v. r.)
podpredseda predstavenstva     člen predstavenstva

PrÍlOHa
Príloha č. 2 k Poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti



Verzia 2018/1

PrÍLOhA Č. 2
K POISTNEJ ZMLUVE PrE rIZIKOVé žIVOTNé POISTENIE PrE PrÍPAD SMrTI

ČLáNOK I.
POISTNé SADZby

Výška poistného pre prípad smrti sa stanovuje podľa typu úveru a balíka poistenia nasledovne:

Typ úveru Poistné typ A

(rŽP pre prípad smrti)

Poistné typ A+b

(rŽP dvojice osôb pre prípad smrti)

Medziúver a následný 
stavebný úver

0,05 %  
z cieľovej sumy/mesačne

0,08 %  
z cieľovej sumy/mesačne

Stavebný úver  
bez medziúveru

0,05 % zo 60%  
cieľovej sumy/mesačne

0,08 % zo 60%  
cieľovej sumy/mesačne

úver na vybavenie 
domácnosti

0,065%  
z výšky poskytnutého úveru/mesačne

0,10 %  
z výšky poskytnutého úveru/mesačne



ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia

Poistiteľ a poistník uzatvorili dňa 05. 04. 2017 Poistnú zmluvu pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti číslo 8000571 
(ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledovných zmenách zmluvy uvedených v článku II. tohto 
dodatku č. 2.

ČLÁNOK 2 
Predmet dodatku

2.1  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v záhlaví zmluvy sa mení sídlo poistiteľa z pôvodnej adresy: 
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 na novú adresu: Krasovského 15, 851 01 Bratislava.

2.2  V článku 5 odsek 5.2 zmluvy sa písmeno e) ruší a nahrádza nasledovným znením:
 e)   „berie na vedomie, že poistiteľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) 

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v spojitosti s § 13 odsek 1 písm. b)  
a c) zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činnosti v sektore poistenia a činností 
súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv  
a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie osobných 
údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné 

DODATOK Č. 2 K POISTNEJ ZMLUVE
PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
ČÍSLO 8000571
ďalej len („dodatok č. 2“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa , vložka č. 479/B IČO: 31 335 004
DIČ: 202 083 4475, IČ DPH: SK2020834475
v mene ktorej koná : 
Ing, Jirí Plíšek, MBA, predseda predstavenstva
Mag. David Marwan, člen predstavenstva 
(ďalej len „poistník“ alebo „PSS“)

a

UNIQA POISŤOVŇA, a. s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa , vložka č. 843/B IČO: 00 653 501
DIČ: 202 109 6242, IČ DPH: SK7020000229
v mene ktorej koná: 
Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva 
Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „poistiteľ“)

(poistník a poistiteľ ďalej tiež spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., BAJKALSKÁ 30, P. O. BOX 48, 829 48 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
IČO: 31 335 004, OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 479/B



na plnenie tejto poistnej zmluvy; berie na vedomie, že osobné údaje môžu byt poskytnuté aj iným subjektom 
podnikajúcim v oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva.“

2.3  V článku 5 odsek 5.2 zmluvy sa písmeno f) nahrádza novým znením a pôvodné ustanovenia pod písmenami f) až i) 
sa menia na ustanovenia s písmenami g) až j):

  „f)   pri poskytnutí svojich osobných údajov poistiteľovi bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o svojich prá-
vach vyplývajúcich zo spracúvania osobných údajov, o prenose osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti 
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných 
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorého 
jedno vyhotovenie osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a prípadne sa s nim oboznámil pred uzatvorením 
tejto zmluvy a berie na vedomie, že aktuálna verzia „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ je dostupná na 
ktoromkoľvek zastúpení poistiteľa a na webovom sídle https://www.uniqa.sk/osobne-udaje/.“

2.4 V článku 5 sa odsek 5.2 zmluvy dopĺňa o nové písmeno k) s nasledovným znením:
 „k)  bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné 

plnenie alebo iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi eko-
nomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej 
únie alebo akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje 
na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekono-
mické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými 
krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa 
na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa 
vzťahujú rovnako aj na zaistné zmluvy.“

ČLÁNOK 3 
Záverečné ustanovenia

3.1  Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti  
v pôvodnom znení.

3.2  Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, dva rovnopisy pre poistníka a dva rovnopisy pre poistiteľa.

3.3  Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, dodatok nebol uzavretý 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
tento dodatok č. 2 vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 30. 7. 2020

Za poistníka

Ing. Plíšek, MBA (v. r.)
predseda  predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Mag. David Marwan (v. r.)
člen predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., BAJKALSKÁ 30, P. O. BOX 48, 829 48 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
IČO: 31 335 004, OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 479/B

V Bratislave, dňa 30. 7. 2020

Za poistiteľa 

Ing. Martin Žáček, CSc. (v. r.)
predseda predstavenstva
UNIQA poisťovňa, a. s.

Wolfgang Friedl (v. r.) 
podpredseda predstavenstva
UNIQA poisťovňa, a. s.



                 
       

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia

Poistiteľ a poistník uzatvorili dňa 05. 04. 2017 Poistnú zmluvu pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti číslo 8000571 
(ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledovných zmenách zmluvy uvedených v článku 2. tohto 
dodatku č. 3.

ČLÁNOK 2 
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej aktualizácii poistnej zmluvy:

2.1  V Článku 2 Výklad pojmov sa dopĺňa znenie Dodatku o bod
 2.1.  u) Úver na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia pre fyzické osoby

2.2  V Článku 4 sa mení znenie bodu 4.1. pre Rizikové životné poistenie pre prípad smrti nasledovne:
 4.1  Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je uzavre-

tá na dobu určitú, a to 5 (piatich) rokov odo dňa uzavretia tohto dodatku s automatickou prolongáciou vždy  
o jeden rok , ak jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane najmenej 3 mesiace pred 
koncom vyššie uvedeného obdobia, že nemá záujem o jej predĺžení.

DODATOK Č. 3 K POISTNEJ ZMLUVE
PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI

ČÍSLO 800571
ďalej len (,,dodatok č. 3“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: l Sa, Vložka č 479/B 
IČO: 31335004, DIČ: 202 083 4475, IČ DPH: SK2020834475 v mene ktorej koná: 
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Jochen Maier - člen predstavenstva
ďalej len „poistník“ alebo „PSS“

a

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
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Po, vložka č. 8726/B IČO: 53 812 948
DIČ: 412 010 1997, IČ DPH: SK7020000471 v mene ktorej koná: 
Ing. Martin Žáček, CSc.- predseda predstavenstva Ing. 
Peter Socha - člen predstavenstva
ďalej len „poistiteľ‘ alebo „UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu“ 

(poistník a poistiteľ ďalej tiež ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., BAJKALSKÁ 30, P. O. BOX 48, 829 48 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
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2.3 V Článku 5 sa mení a dopĺňa bod 5.1 nasledovne: 
 5.1
 5.1.1  V prípade poistenia pre prípad smrti sa poisteným v zmysle tejto poistnej zmluvy môže stať len ten dlžník zo 

Zmluvy o úvere uzavretej s poistníkom, ktorý ku dňu pristúpenia k poisteniu spĺňa nasledujúce podmienky:
  a)  jeho vstupný vek je minimálne 18 a maximálne 70 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol vek  

dovŕšený) ;
  b)  maximálny vek na konci poistenia je 78 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol vek dovŕšený);
  c)  má k dátumu uzavretia poistnej zmluvy trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo obvyklý pobyt na 

území Slovenskej republiky (v zmysle prílohy č. 1 VPP);

 5.1.2  V prípade poistenia pre prípad smrti dojednané k Úveru na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného spo-
renia pre fyzické osoby sa môže stať poisteným v zmysle tejto zmluvy len ten dlžník, ktorý spĺňa nasledujúce 
podmienky:

  a)  jeho vstupný vek je minimálne 18 rokov a maximálne 63 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol vek 
dovŕšený)

  b)  maximálny vek na konci poistenia je 70 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol vek dovŕšený)
  d)  má k dátumu uzavretia poistnej zmluvy trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo obvyklý pobyt na 

území Slovenskej republiky (v zmysle prílohy č. 1 VPP);

2.4   V Článku 12 sa dopĺňa znenie bodu 12.1. o nové písm. p): 
„12.1. p) pri poistení pre prípad smrti dojednané k Úveru na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia 
pre fyzické osoby posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom dlžník alebo spoludlžník (poistenie A+B) dovŕši 
vek 70 rokov.“

2.5  Zároveň sa týmto dodatkom ruší pôvodná Príloha č. 2 a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 „k Poistnej zmluve pre rizi-
kové životné poistenie pre prípad smrti“, Poistné sadzby.

ČLÁNOK 3 
Záverečné ustanovenia

3.1   Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

3.2  Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že dodatok bol vypracovaný za slobodnej vôle, znenie dodatku  
je jasné a zrozumiteľné.

3.3  Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.4  Súčasťou dodatku č.3 je Príloha č.2 - ,,k Poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrtí“,  
poistné sadzby.

V Bratislave  dňa   7. 6. 2022

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

za poistníka
Mag. David Marwan (v. r.)
člen predstavenstva
 
Jochen Maier (v. r.)
člen predstavenstva
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V Bratislave dňa 30. 5. 2022

UNIQA pojišťovna, a. s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
za poistiteľa 
Ing. Martin Žáček, CSc. (v. r.)
predseda predstavenstva

Ing. Peter Socha (v. r.)
člen predstavenstva



Typ úveru Poistné typ A Poistné typ A+B
 (RŽP pre prípad smrti) (RŽP dvojice osôb pre prípad smrti)

Medziúver a následný  0,05 % 0,08 %
stavebný úver z cieľovej sumy/mesačne z cieľovej sumy/mesačne

Stavebný úver  0,05 % zo 60% 0,08 % zo 60%
bez medziúveru cieľovej sumy/mesačne cieľovej sumy/mesačne 
 
Úver na vybavenie 0,065% 0,10 %
domácnosti z výšky poskytnutého úveru/mesačne z výšky poskytnutého úveru/mesačne

Úver na bývanie zo  0,03% 0,05 %
zdrojov mimo fondu z výšky poskytnutého úveru/mesačne z výšky poskytnutého úveru/mesačne
 stavebného sporenia

Príloha č. 2 
k Poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti

 
ČLÁNOK I.
POISTNÉ SADZBY
Výška poistného pre prípad smrti sa stanovuje podľa typu úveru a balíka poistenia nasledovne:
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