Platné od: 01.10.2008

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie rizika smrti a invalidity
pre klientov VÚB, a.s., ktorým je poskytovaný úverový produkt
Úvodné ustanovenie

Poistenie rizika smrti a invalidity, ktoré dojednáva Generali Poisťovňa,
a.s. (ďalej len „poistenie“), sa riadi Občianskym zákonníkom
(ďalej len „Občiansky zákonník“), týmito Všeobecnými poistnými
podmienkami (ďalej len „VPP“) a uzavretou rámcovou zmluvou
o poistení (ďalej len „rámcová zmluva“).
Článok 1
Výklad pojmov
V týchto VPP platia nasledujúce pojmy:
a) poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., ktorá s poistníkom
uzavrela rámcovú zmluvu,
b) poistník: Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len VÚB), ktorá
s poisťovateľom uzavrela rámcovú zmluvu,
c) poistený: fyzická osoba – klient VÚB, nna ktorej zdravie alebo
život sa poistenie vzťahuje, podľa uzavretej rámcovej zmluvy,
a ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 2 týchto VPP,
d) rámcová zmluva o poistení: poistná zmluva uzavretá medzi
poisťovateľom a poistníkom,
e) poistná ochrana: riziko alebo súbor rizík poistených rámcovou
zmluvou, ktorých rozsah je stanovený v týchto VPP,
f) poistná doba: je ohraničená začiatkom a koncom poistenia
podľa ustanovení rámcovej zmluvy,
g) poistné obdobie: časový úsek, za ktorý je potrebné
v stanovených termínoch platiť poistné,
h) poistná udalosť: udalosť definovaná v článku 3 týchto VPP,
i) poistné plnenie: suma, ktorú poisťovateľ vyplatí oprávnenej
osobe na základe rámcovej zmluvy, ak nastane poistná udalosť,
j) oprávnená osoba: poistník, ak nie je v rámcovej zmluve
dojednané inak.
Článok 2
Poistená osoba
Poistenou osobou sa rozumie osoba, ktorá ku dňu začiatku
poistenia spĺňa nasledujúce podmienky pre vznik poistenia:
a) je mladšia ako 62 rokov, ak nie je v rámcovej zmluve dohodnuté
inak,
b) je zdravá, netrpí žiadnou poruchou zdravia, žiadnym závažným
ochorením, najmä chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou
chorobou, ochorením, ktoré by mohlo ohroziť jej zdravie alebo
život alebo ochorením resp. poruchou zdravia, ktorá by mohla
mať za následok vznik invalidity a nie je pod pravidelným
dohľadom v dôsledku zisteného ochorenia, resp, poruchy
zdravia s trvalým užívaním liekov,
c) nie je uznaná za dočasne práceneschopnú a za posledných 12
mesiacov nebola uznaná za dočasne práceneschopnú dlhšie
ako 30 po sebe idúcich dní,
d) netrpí trvalou nervovou alebo duševnou poruchou ani nervovým
alebo duševným ochorením a nie je závislá od alkoholu alebo
iných návykových a omamných látok,
e) netrpí a v posledných 10 rokoch pred začiatkom poistenia
netrpela žiadnym onkologickým ochorením,

f) netrpí a v posledných 5 rokoch pred začiatkom poistenia
netrpela žiadnym kardiovaskulárnym ochorením,
g) v minulosti nepoberala čiastočný invalidný alebo invalidný
dôchodok a v súčasnosti nepoberá invalidný dôchodok,
h) nie je vystavená a v budúcnosti nebude vystavená zvláštnemu
nebezpečenstvu (pilot, letecký personál, potápač, parašutizmus,
rogalista, paragliding, horolezec, skialpinizmus, skalolezectvo,
práca v šachtách alebo tuneloch, motocyklový alebo automobilový
pretekár, artista, krotiteľ, kaskadér, jaskyniar, osobný strážca,
vojak alebo policajt zvláštnej jednotky, pyrotechnik, bungee
jumping, extrémne športy, kontaktné športy, a pod.)
Článok 3
Poistná udalosť a rozsah poistenia
1. Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) smrť poistenej osoby, ak nastane počas poistnej doby alebo
b) priznanie invalidného dôchodku poistenej osobe podľa
platných predpisov o sociálnom poistení, ak poistený pre
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní
so zdravou fyzickou osobou a potvrdenie zdravotného stavu
lekárom určeným poisťovateľom, ak nastane počas poistnej
doby.
Dňom vzniku poistnej udalosti sa rozumie deň, ku ktorému
rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť.
2. Poistenie sa však nevzťahuje na tie udalosti uvedené v ods.
1 tohto článku, ktoré boli spôsobené úmyselným konaním
poisteného alebo inej osoby z podnetu poisteného.
3. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti uvedené v ods.
1 písm. b) tohto článku, ktoré vzniknú najskôr po uplynutí
jedného roku od začiatku poistenia. Poisťovateľ však poskytne
poistné plnenie kedykoľvek po začiatku poistenia, ak poistná
udalosť nastala v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo v dobe
trvania poistenia.
4. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie poisteného, ktoré bolo
spôsobené náhle, zvonka a nezávisle na jeho vôli mechanickou
silou alebo pôsobením chemických látok. Za úraz sa považuje
tiež:
a) utopenie,
b) telesné poškodenie vzniknuté popálením, bleskom,
elektrickým prúdom, plynmi alebo parami, požitím jedovatých
látok, okrem prípadov, ak by sa účinky dostavili postupne,
c) vykĺbenie končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie
časti končatín a svalov, šliach, väziva alebo puzdier kĺbov
v dôsledku náhlej odchýlky od bežného pohybu.
Za úraz sa nepovažujú ochorenia vrátane infekčných ochorení,
srdcový infarkt a mozgová mŕtvica, a to i keď vznikli ako
následky úrazu.
Článok 4
Nepoistiteľné osoby
1. Nepoistiteľné osoby sú osoby postihnuté nervovou alebo
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duševnou poruchou, resp. ochorením, ktoré nie je prechodné
ale trvalé, a ďalej osoby závislé od alkoholu a iných návykových
a omamných látok. Tieto osoby sú vylúčené z poistenia.
2. Nepoistiteľné sú rovnako osoby, ktorým bol už v minulosti
priznaný čiastočný invalidný alebo invalidný dôchodok alebo
v súčasnosti poberajú invalidný dôchodok a osoby, ktoré
nespĺňajú podmienky pre vznik poistenia uvedené v čl. 2 týchto
VPP.
Článok 5
Uzavretie rámcovej zmluvy
Rámcovú zmluvu uzaviera poisťovateľ s poistníkom. Rámcová
zmluva je uzavretá dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami.
Článok 6
Začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie začína nultou hodinou dňa stanoveného v rámcovej
zmluve.
2. Poistenie končí 24. hodinou dňa, ktorý bol dohodnutý ako
koniec poistenia v rámcovej zmluve.
Článok 7
Poistné a splatnosť poistného
1. Poistné je peňažným ekvivalentom zodpovedajúcim rozsahu
poskytnutej poistnej ochrany poisťovateľom počas poistnej
doby, dohodnuté v rámcovej zmluve.
2. Výška poistného je dojednaná v rámcovej zmluve.
3. Poistné je splatné v Slovenskej republike v platnej mene.
4. Poistné sa stanoví pre poistné obdobie (bežné poistné). Ak nie
je v rámcovej zmluve dohodnuté inak, je poistným obdobím
doba 1 mesiaca. Bežné poistné sa platí počas celej dohodnutej
poistnej doby.
5. Pri výplate poistného plnenia má poisťovateľ právo odpočítať
od poistného plnenia nedoplatok poistného.

d) ak nebolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie do
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, alebo ak bolo
poistné uhradené iba čiastočne, poistenie zaniká uplynutím
tejto lehoty,
e) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie poistníkovi, a ak poistné nebolo zaplatené
pred doručením tejto výzvy,
f) odstúpením poisťovateľa od poistenia, ak poistený porušil
povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa a poisťovateľ by pri pravdivom a úplnom
odpovedaní na otázky týkajúce sa poistenia poistenie
neuzavrel. Odstúpením od poistenia poistenie zaniká od
začiatku a každý z účastníkov zmluvy je povinný vrátiť to,
čo si vzájomne dovtedy z tejto zmluvy plnili.
g) odmietnutím plnenia z poistenia, ak sa poisťovateľ dozvie až
po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzavieranie poistenia
bola podstatná. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
h) výplatou poistného plnenia,
i) ďalšími spôsobmi uvedenými v rámcovej zmluve alebo
stanovenými zákonom.
2. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia.
Článok 11
Povinnosť pravdivého zodpovedania otázok poisťovateľa

Článok 9
Územná platnosť poistenia

1. Poistník i poistený sú povinní pri uzavieraní, zmenách
a obnove poistenia odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dohodnutého poistenia
a zdravotného stavu poisteného, najmä na otázky, ktoré
sa týkajú jeho súčasných a predchádzajúcich chorôb, jeho
zdravotných problémov a porúch.
Za otázky poisťovateľa sa považujú aj vyhlásenia poisteného
o jeho zdravotnom stave.
2. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného,
a to na základe informácií vyžiadaných so súhlasom poisteného
od zdravotníckych zariadení. Poisťovateľ má právo určiť lekára,
ktorý posúdi zdravotný stav poisteného.
3. Informácie o zdravotnom stave poisteného môže poisťovateľ
použiť iba pre vlastné potreby a pre potreby zaistiteľa. Ich
použitie v inej súvislosti je možné len so súhlasom poisteného.
4. V prípade, ak poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovie
na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia, môže poisťovateľ od zmluvy odstúpiť alebo odmietnuť
poistné plnenie.
5. Pod pravdivým zodpovedaním otázok sa rozumie aj splnenie
podmienok poistenej osoby uvedených v čl. 2 týchto VPP.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú kdekoľvek
na svete.

Článok 12
Povinnosti pri poistnej udalosti

Článok 10
Zánik poistenia

1. Ak vznikne poistná udalosť uvedená v čl. 3 ods. 1 písm. a)
týchto VPP, sú osoby uvedené v § 817 Občianskeho zákonníka
povinné poisťovateľovi bezodkladne oznámiť a súčasne
poisťovateľovi predložiť tieto doklady:
- vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“,
- doklad o poslednom zaplatení poistného,
- úmrtný list,
- podrobnú lekársku správu o príčine smrti.
Na žiadosť poisťovateľa je potrebné takisto predložiť ďalšie
podklady, ktoré sú nevyhnutné pre zisťovanie poisťovateľa po
poistnej udalosti. Poisťovateľ môže takisto vykonať zisťovanie
sám.

Článok 8
Zmena poistenia
Na zmene rozsahu dojednaného poistenia sa poisťovateľ a poistník
dohodnú len formou dodatku k rámcovej zmluve. Poisťovateľ
plní zo zmeneného poistenia až z tých poistných udalostí, ktoré
nastanú po nultej hodine dňa zmluvne stanoveného v dodatku
k rámcovej zmluve.

1. Poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, ak
v rámcovej zmluve nie je uvedené inak,
b) výpoveďou poisťovateľa alebo poisteného ku koncu poistného
obdobia, ktorá musí byť písomne podaná najneskôr
6 týždňov pred jeho uplynutím,
c) výpoveďou poisťovateľa alebo poisteného do dvoch mesiacov
po uzavretí poistenia, výpovedná lehota je osemdenná a jej
uplynutím poistenie zanikne,
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2. Ak vznikne poistná udalosť uvedená v článku 3 ods. 1 písm.
b) týchto VPP, je poistený povinný:
a) oznámiť vznik poistnej udalosti neodkladne poisťovateľovi,
b) dokladovať priznanie invalidného dôchodku správou
sociálneho poistenia. Za dôležité doklady pre stanovenie
povinnosti poisťovateľa plniť sa považujú najmä doklady,
z ktorých vyplýva nárok na poberanie invalidného dôchodku.
Doklady predkladá poisťovateľovi poistený alebo ním
poverená osoba.
c) splnomocniť príslušnú správu sociálneho poistenia, príp.
svojho ošetrujúceho lekára k poskytnutiu informácií
potrebných k určeniu rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť,
d) podrobiť sa prípadnému vyšetreniu u lekára určeného
poisťovateľom, ktorý vykoná preskúmanie postihnutia, na
základe ktorého bol invalidný dôchodok priznaný.
3. Náklady spojené s predložením podkladov podľa vyššie
uvedených ustanovení hradí ten, kto uplatňuje nárok voči
poisťovateľovi.
Článok 13
Poistné plnenie
1. V prípade smrti poisteného alebo v prípade priznania invalidného
dôchodku poistenému poskytuje poisťovateľ jednorazové poistné
plnenie osobe oprávnenej k prijatiu poistného plnenia.
2. Poistné plnenie v prípade smrti alebo v prípade invalidity
poistenej osoby je vo výške aktuálnej dlžnej čiastky v momente
poistnej udalosti, maximálne vo výške limitu poskytovaného
úveru.
3. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, keď poisťovateľ
skončí vyšetrenie na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa
plniť. Vyšetrenie na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť
musí byť urobené bez zbytočného odkladu. Ak nemôže byť
ukončené do 1 mesiaca odvtedy, keď sa poisťovateľ o poistnej
udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný poskytnúť osobe
oprávnenej k prijatiu poistného plnenia na písomné požiadanie
primeraný preddavok.
4. Poistné je splatné v Slovenskej republike v platnej mene.
Článok 14
Zníženie poistného plnenia
Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát narodenia,
pohlavia alebo zdravotného stavu poisteného stanovené
nesprávne technické parametre poistenia (poistné, poistná doba,
poistná suma), je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane
znížiť.
Článok 15
Výluky z poistného plnenia
1. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistná udalosť podľa
čl. 3 ods. 1 nastane:
a) po samovražde alebo pri pokuse o ňu pred uplynutím
dvoch rokov od uzavretia, zmeny, prípadne od obnovenia
poistenia,
b) v súvislosti s ochorením alebo poruchou zdravia, pre ktoré
sa poistený liečil, bol v lekárskej starostlivosti alebo pod
lekárskym dohľadom pred vznikom poistenia,
c) v súvislosti s ochorením alebo poruchou zdravia, ktoré boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia,
d) následkom priamej alebo nepriamej účasti:
da) na bojových akciách alebo iných vojenských operáciách,
db) pri vnútroštátnych nepokojoch (vzbura, povstanie)
s výnimkou poistnej udalosti, ku ktorej prišlo pri

plnení služby v armáde alebo u polície v tuzemsku pri
potlačovaní vnútroštátnych nepokojov,
e) v súvislosti s vojnovými udalosťami všetkého druhu, bez
ohľadu, či k poistnej udalosti príde bezprostredne alebo
sprostredkovane,
f) za aktívnej účasti poisteného na trestných činoch,
priestupkoch, teroristických akciách a sabotážach,
g) pri úmyselnej trestnej činnosti poisteného alebo jeho pokusu
o ňu alebo príprave na ňu,
h) manipuláciou so zbraňami, výbušninami, horľavými
a toxickými látkami,
i) pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v pozemných,
vzdušných alebo vodných dopravných prostriedkoch,
j) v dôsledku ochorenia a úrazu, ktoré boli spôsobené
bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou,
ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením,
s výnimkou prípadov, keď k takémuto telesnému poškodeniu
prišlo pri liečebných postupoch a zákrokoch vykonaných
v súvislosti s poistnou udalosťou, na ktorú sa poistenie
vzťahuje,
k) v dôsledku poškodenia vzniknutého liečebnými postupmi
alebo zásahmi, ktoré poistený na sebe vykonal alebo si ich
nechal vykonať, pokiaľ k nim neprišlo v súvislosti s poistnou
udalosťou, na ktorú sa poistenie vzťahuje,
l) následkom požitia alkoholu alebo iných návykových,
omamných a toxických látok,
m) vykonávaním všetkých profesionálne vykonávaných športov.
2. Ak nie je v rámcovej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa ďalej
nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali:
a) pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu s výnimkou
úrazov, ktoré poistený utrpí ako osoba prepravovaná
lietadlom určeným k preprave osôb. Za prepravovanú osobu
sa nepovažuje člen posádky lietadla, ako aj iná osoba činná
pri prevoze alebo obsluhe lietadla.
b) pri extrémnych športoch a povolaniach ako sú krotiteľ,
kaskadér, jaskyniar, osobný strážca, vojak alebo policajt
zvláštnej jednotky, pyrotechnik, pri práci v šachtách alebo
v tuneloch, pri horolezectve, paraglaidingu, bezmotorovom
a motorovom športovom lietaní, lietaní v balónoch, pri
zoskokoch a lietaní s padákom z lietadiel i výšin, pri
potápaní, bungee jumpingu, raftingu, pretekoch na divokej
vode, skialpinizme, skalolezectve, pri kontaktných športoch,
a pod.,
c) pri účasti na motoristických pretekoch a súťažiach a pri
prípravných jazdách k nim,
d) pri účasti na celoštátnych alebo medzinárodných pretekoch
v lyžovaní, v skokoch na lyžiach, pretekoch na boboch,
skiboboch, saniach, skeletonoch a pri oficiálnom tréningu
k nim, e) pri použití motorového vozidla bez platného
vodičského oprávnenia,
f) pri použití motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, drog
alebo iných návykových a omamných látok.
Článok 16
Výdavky a poplatky
Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, vzniká poisťovateľovi
nárok na úroky z omeškania. Výšku úroku z omeškania určuje
platný právny predpis.
Článok 17
Písomná forma prejavu a doručovanie písomností
1. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej
forme. Oznámenia adresované poisťovateľovi sú platné v
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okamihu ich obdržania. Tieto oznámenia môžu byť prijímané
zástupcami poisťovateľa pre obchodnú činnosť, avšak účinnosť
nadobúdajú až doručením poisťovateľovi.
2. Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy. Poisťovateľ zasiela poistníkovi písomnosti na poslednú
adresu poistníka, ktorá mu je známa. Povinnosť poisťovateľa
doručiť písomnosť sa splní, len čo ju poistník prevezme alebo
len čo ju pošta vráti poisťovateľovi ako nedoručenú, alebo ak
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím
poistníka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak poistník prijatie
písomnosti odmietne.
Článok 18
Príslušnosť súdu
Pre poistnú zmluvu uzavretú podľa týchto VPP platí právo
Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy
uzavretej podľa týchto VPP sa budú riešiť na príslušnom súde
Slovenskej republiky.
Záverečné ustanovenia
Tieto VPP sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy.
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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie rizika pracovnej neschopnosti a straty zamestnania
pre klientov VÚB, a.s., ktorým je poskytovaný úverový produkt

Platnosť od: 01.10.2009

Úvodné ustanovenie
Poistenie rizika pracovnej neschopnosti a straty zamestnania, ktoré
dojednáva Generali Poisťovňa, a. s., (ďalej len „poistenie“), sa
riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len
„Občiansky zákonník“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami
(ďalej len „VPP“) a uzavretou rámcovou zmluvou o poistení (ďalej
len „rámcová zmluva“).
Článok 1
Výklad pojmov
V týchto VPP platia nasledujúce pojmy:
a) poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., ktorá s poistníkom
uzavrela rámcovú zmluvu,
b) poistník: Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len VÚB), ktorá
s poisťovateľom uzavrela rámcovú zmluvu,
c) poistený: fyzická osoba – klient VÚB, na ktorú sa poistenie
pracovnej neschopnosti a straty zamestnania vzťahuje, podľa
uzavretej rámcovej zmluvy, a ktorá spĺňa podmienky uvedené
v článku 2 týchto VPP,
d) rámcová zmluva: poistná zmluva uzavretá medzi poisťovateľom
a poistníkom, e) poistná ochrana: riziko alebo súbor rizík
poistených rámcovou zmluvou, ktorých rozsah je stanovený
v týchto VPP,
f) poistná doba: doba, ohraničená začiatkom a koncom poistenia
podľa ustanovení rámcovej zmluvy,
g) poistné obdobie: časový úsek, za ktorý je poistník povinný
poisťovateľovi v stanovených termínoch platiť poistné,
h) poistná udalosť: udalosť definovaná v článku 3 týchto VPP,
i) poistné plnenie: suma, ktorú poisťovateľ vyplatí oprávnenej
osobe na základe rámcovej zmluvy, ak nastane poistná udalosť,
j) oprávnená osoba: poistník, ak nie je v rámcovej zmluve
dojednané inak.
Článok 2
Poistená osoba
Poistenou osobou sa rozumie osoba, ktorá ku dňu začiatku
poistenia spĺňa nasledujúce podmienky pre vznik poistenia:
a) je mladšia ako 62 rokov, ak nie je v rámcovej zmluve dohodnuté
inak,
b) je zdravá, netrpí žiadnou poruchou zdravia, žiadnym závažným
ochorením, najmä chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou
chorobou, ochorením, ktoré by mohlo ohroziť jej zdravie
alebo život alebo ochorením resp. poruchou zdravia, ktorá
by mohla mať za následok vznik invalidity a nie je pod
pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného
chronického ochorenia, resp, poruchy zdravia s trvalým užívaním
liekov,
c) nie je uznaná za dočasne práceneschopnú a za posledných 12
mesiacov nebola uznaná za dočasne práceneschopnú dlhšie
ako 30 po sebe idúcich dní,
d) netrpí trvalou nervovou alebo duševnou poruchou ani nervovým
alebo duševným ochorením a nie je závislá od alkoholu alebo
iných návykových a omamných látok,

e) netrpí a v posledných 10 rokoch pred začiatkom poistenia
netrpela žiadnym onkologickým ochorením,
f) netrpí a v posledných 5 rokoch pred začiatkom poistenia
netrpela žiadnym kardiovaskulárnym ochorením,
g) v minulosti nepoberala čiastočný invalidný alebo invalidný
dôchodok a v súčasnosti nepoberá invalidný dôchodok,
h) je zamestnaný v pracovnom pomere na dobu neurčitú a je
zamestnaný nepretržite počas predchádzajúcich 12 mesiacov
pred začiatkom poistenia,
i) nie je v skúšobnej dobe,
j) nedal, ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru,
k) neskončil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer,
l) neobdržal od zamestnávateľa, ani zamestnávateľovi nezaslal
návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou,
m) nepatrí podľa svojho vedomia do okruhu zamestnancov,
s ktorými by mohol byť v dobe nasledujúcich 12 mesiacov
od začiatku poistenia skončený pracovný pomer z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (najmä
v dôsledku organizačných zmien zamestnávateľa, znižovanie
počtu zamestnancov a pod.).
Článok 3
Poistná udalosť a rozsah poistenia
1. Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) lekárom uznaná práceneschopnosť poisteného, ktorá nastala
dôsledkom ochorenia alebo úrazu počas doby trvania
poistenia (ďalej iba „práceneschopnosť“) a jej následkom
došlo ku strate zárobku, za podmienky, že k prvému dňu
prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával
profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu,
zárobok alebo zisk,
b) strata zamestnania, ktorou sa rozumie strata pravidelného
zdroja príjmu poisteného v dôsledku straty jeho zamestnania
spôsobenej bez jeho subjektívneho pričinenia, pričom
poistený je registrovaný na príslušnom úrade práce ako
uchádzač o zamestnanie a súčasne poberá podporu
v nezamestnanosti, prípadne dávky sociálneho charakteru
a štátnej sociálnej podpory nahrádzajúcej podporu
v nezamestnanosti alebo je osobou, ktorej uvedené dávky
nie sú poskytnuté z majetkových dôvodov a taktiež nemá
iný zdroj príjmu. Za stratu zamestnania sa nepovažuje
odchod do starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku a výsluhového dôchodku.
2. Poistenie sa nevzťahuje na tie udalosti uvedené v ods. 1 tohto
článku, ktoré boli spôsobené úmyselným konaním poisteného
alebo inej osoby z podnetu poisteného.
3. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie poisteného, ktoré bolo
spôsobené náhle, zvonka a nezávisle na jeho vôli mechanickou
silou alebo pôsobením chemických látok. Za úraz sa považuje
tiež:
a) utopenie,
b) telesné poškodenie vzniknuté popálením, bleskom,
elektrickým prúdom, plynmi alebo parami, požitím jedovatých
látok, okrem prípadov, ak by sa účinky dostavili postupne,
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c) vykĺbenie končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie
časti končatín a svalov, šliach, väziva alebo puzdier kĺbov
v dôsledku náhlej odchýlky od bežného pohybu.
Za úraz sa nepovažujú ochorenia vrátane infekčných ochorení,
srdcový infarkt a mozgová mŕtvica, a to i keď vznikli ako
následky úrazu.
4. Nezamestnanou osobou sa rozumie každá osoba, ktorá nie
je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu, ani nevykonáva
samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá je v Slovenskej republike
registrovaná na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný,
a ktorej je súčasne v Slovenskej republike poskytovaná
podpora v nezamestnanosti, prípadne dávky sociálneho
charakteru a štátnej sociálnej podpory nahrádzajúcej podporu
v nezamestnanosti, alebo osoba, ktorej vyššie uvedená podpora
alebo dávky nie sú poskytované z dôvodu jej majetkových
pomerov, ale je registrovaná na úrade práce ako evidovaný
nezamestnaný. Za nezamestnanú osobu sa nepovažuje osoba,
ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného
starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.
Článok 4
Čakacia lehota
1. Nárok na poistné plnenie vzniká pri poistných udalostiach, ktoré
vznikli po uplynutí čakacej lehoty.
2. Čakacia lehota pre poistenie práceneschopnosti predstavuje 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od začiatku poistenia
a pre poistenie rizika straty zamestnania 90 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní od začiatku poistenia.
3. Čakacia lehota sa neuplatňuje pri práceneschopnosti spôsobenej
úrazom.
Článok 5
Uzavretie rámcovej zmluvy
Rámcovú zmluvu uzaviera poisťovateľ s poistníkom. Rámcová
zmluva je uzavretá dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami.
Článok 6
Začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie začína nultou hodinou dňa stanoveného v rámcovej
zmluve.
2. Poistenie končí 24. hodinou dňa, ktorý bol dohodnutý ako
koniec poistenia v rámcovej zmluve.
Článok 7
Poistné a splatnosť poistného
1. Poistné je peňažným ekvivalentom zodpovedajúcim rozsahu
poskytnutej poistnej ochrany poisťovateľom počas poistnej
doby, dohodnuté v rámcovej zmluve.
2. Výška poistného je dojednaná v rámcovej zmluve.
3. Poistné je splatné v platnej mene, ak nie je dohodnuté inak.
4. Poistné sa stanoví pre poistné obdobie (bežné poistné). Ak nie
je v rámcovej zmluve dohodnuté inak, je poistným obdobím
doba 1 mesiac. Bežné poistné sa platí počas celej dohodnutej
poistnej doby.
5. Pri výplate poistného plnenia má poisťovateľ právo odpočítať
od poistného plnenia nedoplatok poistného.
Článok 8
Zmena poistenia
Na zmene rozsahu dojednaného poistenia sa poisťovateľ a poistník

dohodnú len v dodatku k rámcovej zmluve. Poisťovateľ plní zo
meneného poistenia až z tých poistných udalostí, ktoré nastanú
po nultej hodine dňa zmluvne stanoveného v dodatku k rámcovej
zmluve.
Článok 9
Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území
Slovenskej republiky.
Článok 10
Zánik poistenia
1. Poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, ak
v rámcovej zmluve nie je uvedené inak,
b) zánikom poistenia podľa §800 Občianskeho zákonníka
c) ak nebolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie do
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, alebo ak bolo
poistné uhradené iba čiastočne, poistenie zaniká uplynutím
tejto lehoty,
d) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie poistníkovi, a ak poistné nebolo zaplatené
pred doručením tejto výzvy,
e) odstúpením poisťovateľa od poistenia, ak poistený porušil
povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa a poisťovateľ by pri pravdivom a úplnom
odpovedaní na otázky týkajúce sa poistenia poistenie
neuzavrel. Odstúpením od poistenia poistenie zaniká od
začiatku a každý z účastníkov zmluvy je povinný vrátiť to,
čo si vzájomne dovtedy z tejto zmluvy plnili.
f) odmietnutím plnenia z poistenia, ak sa poisťovateľ dozvie až
po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzavieranie poistenia
bola podstatná. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
g) ďalšími spôsobmi uvedenými v rámcovej zmluve alebo
stanovenými zákonom.
2. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia.
Článok 11
Povinnosť pravdivého zodpovedania otázok poisťovateľa
1. Poistený je povinný pri uzavieraní, zmenách a obnove
poistenia odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dohodnutého poistenia
a zdravotného stavu poisteného, najmä na otázky, ktoré
sa týkajú jeho súčasných a predchádzajúcich chorôb, jeho
zdravotných problémov a porúch.
Za otázky poisťovateľa sa považujú aj vyhlásenia poisteného
o jeho zdravotnom stave.
2. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmať zdravotný stav
poisteného, a to na základe informácií vyžiadaných so súhlasom
poisteného od ošetrujúcich lekárov a zdravotníckych zariadení,
ako aj lekárskou prehliadkou poisteného, prípadne vyšetrením
u lekára, ktorého určí poisťovateľ. Poisťovateľ je oprávenený
preskúmavať všetky ďalšie skutočnosti, uvádzané poisteným
najmä pri dojednávaní poistenia a pri oznámeni poistnej udalosti
3. Podpísanie rámcovej zmluvy alebo podpísanie tlačiva
„Oznámenie poistnej udalosti“ poisteným alebo osobou, ktorá
s poisťovateľom rámcovú zmluvu uzavrela, sa považuje
za udelenie súhlasu poisteného na zisťovanie a skúmanie
zdravotného stavu poisteného a skúmanie dôležitých skutočností
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týkajúcich sa straty zamestnania, ak nie je v rámcovej zmluve
dojednaný iný názov tlačiva.
4. Informácie o zdravotnom stave poisteného môže poisťovateľ
použiť iba pre vlastné potreby a pre potreby zaistiteľa. Ich
použitie v inej súvislosti je možné len so súhlasom poisteného.
5. V prípade, ak poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovie
na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia, môže poisťovateľ od poistenia odstúpiť, alebo
odmietnuť poistné plnenie, ak by pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok poistenie neuzavrel, alebo primerane znížiť
poistné plnenie.
6. Pod pravdivým zodpovedaním otázok sa rozumie aj splnenie
podmienok poistenej osoby uvedených v článku 2 týchto VPP.
Článok 12
Povinnosti pri poistnej udalosti
1. Povinnosťou poisteného je v prípade vzniku pracovnej
neschopnosti bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
2. Povinnosťou poisteného je v prípade straty zamestnania
a následnej nezamestnanosti registrovať sa na príslušnom úrade
práce v Slovenskej republike ako evidovaný nezamestnaný
a podnikať kroky na znovuzískanie zamestnania.
3. Ak vznikne poistná udalosť uvedená v čl. 3 ods. 1 písm.
a) týchto VPP, je poistený povinný túto udalosť bezodkladne
oznámiť a súčasne poisťovateľovi predložiť tieto doklady:
- vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti – Pracovná
neschopnosť poisteného“,
- kópia Pracovnej neschopnosti vystavená pre Sociálnu
poisťovňu s príslušným číslom diagnózy a dátumom
najbližšej kontroly
- v prípade hospitalizácie, kópie prepúšťacích správ
z hospitalizácie,
- po ukončení pracovnej neschopnosti kópiu Pracovnej
neschopnosti vystavenú pre Sociálnu poisťovňu s dátumom
ukončenia pracovnej neschopnosti.
Na žiadosť poisťovateľa je potrebné takisto predložiť ďalšie
podklady, ktoré sú nevyhnutné pre zisťovanie poisťovateľa po
poistnej udalosti. Poisťovateľ môže takisto vykonať zisťovanie
sám.
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď
boli splnené všetky podmienky pre vznik nároku na poistné
plnenie špecifikované v týchto VPP, a boli mu predložené
všetky relevantné dokumenty, ktoré požadoval. V prípade, že
poistený nedoloží všetky požadované relevantné dokumenty, je
poisťovateľ oprávnený odložiť vyšetrenie poistnej udalosti do
doby ich doloženia. Doložené dokumenty k poistnej udalosti si
poisťovateľ ponecháva.
Za doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti
vystavený lekárom v súlade s článkom 3 bod 1 písm. a) týchto
VPP sa nepovažuje:
- doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti
vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, dieťaťom
poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou,
- doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti
vystavený poisteným, aj keď je oprávnený vydávať potvrdenia
o pracovnej neschopnosti.
4. Ak vznikne poistná udalosť uvedená v čl. 3 ods. 1 písm. b)
týchto VPP, je poistený povinný túto udalosť bezodkladne
oznámiť a súčasne poisťovateľovi predložiť tieto doklady:
- vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti – Strata
zamestnania“,
- kópiu pracovnej zmluvy,
- kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru,

5.
6.

7.

8.

- kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v nezamestnanosti
s dátumom, od ktorého poistený túto dávku poberá,
- kópiu potvrdenia, že poistený je na úrade práce zaradený
do evidencie uchádzačov o zamestnanie a poberá
dávku v nezamestnanosti, prípadne dávky sociálneho
charakteru a štátnej sociálnej podpory nahrádzajúcej dávku
v nezamestnanosti k dátumu hlásenia poistnej udalosti
(potvrdenie vystavuje úrad práce na žiadosť uchádzača
o zamestnanie),
- v prípade, že poistenému nie je poskytovaná podpora
v nezamestnanosti alebo dávky sociálneho charakteru
a štátnej sociálnej podpory z dôvodu jeho majetkových
pomerov, kópiu potvrdenia, že je registrovaný na úrade
práce ako evidovaný nezamestnaný (v evidencii uchádzačov
o zamestnanie).
Po skončení nezamestnanosti je poistený povinný predložiť
kópiu Rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov
o zamestnanie.
Náklady spojené s predložením podkladov podľa vyššie
uvedených ustanovení hradí ten, kto uplatňuje nárok voči
poisťovateľovi.
V prípade, že poistený požaduje kontrolné vyšetrenie, je povinný
znášať náklady na toto vyšetrenie. Ak na základe kontrolného
vyšetrenia poisťovateľ poskytne ďalšie plnenie, náklady na
kontrolné vyšetrenie poistenému hradí poisťovateľ.
Ak malo porušenie povinností, uvedených v bode 1 a 2 tohto
článku podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie
rozsahu poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie zo
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na
rozsah jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
Oznámením poistnej udalosti nezanikajú povinnosti dlžníka plniť
si svoje záväzky voči banke.
Článok 13
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie vzniká prvýkrát v kalendárnom mesiaci,
v ktorom je poistený 60. deň v nepretržitej práceneschopnosti,
resp. za kalendárny mesiac, v ktorom je klient 60. deň
nezamestnaný.
2. Poistné plnenie v prípade práceneschopnosti alebo straty
zamestnania poistenej osoby je vyplácané vo výške úverovej
splátky podľa príslušnej zmluvy k úverovému produktu a podľa
príslušnej rámcovej zmluvy, maximálne ale 5% z aktuálnej dlžnej
čiastky v momente poistnej udalosti definovanej v rámcovej
zmluve, ak nie je v rámcovej zmluve dohodnuté inak.
3. U každého jedného poisteného môže poistné plnenie z jednej
poistnej udalosti predstavovať maximálne 12 mesačných
úverových splátok
4. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, keď poisťovateľ
skončí vyšetrenie na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa
plniť. Vyšetrenie na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť
musí byť urobené bez zbytočného odkladu. Ak nemôže byť
ukončené do 1 mesiaca odvtedy, keď sa poisťovateľ o poistnej
udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný poskytnúť osobe
oprávnenej k prijatiu poistného plnenia na písomné požiadanie
primeraný preddavok.
5. V prípade, ak dĺžka práceneschopnosti bude neúmerne dlhšia
ako priemerná doba liečby pre dané ochorenie alebo následok
úrazu a toto predĺženie práceneschopnosti nebude v lekárskej
dokumentácii dostatočne zdôvodnené lekárskymi vyšetreniami
u príslušného odborného lekára, určí výšku poistného
plnenia lekár poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný pristúpiť
k poistnému plneniu, v prípade nedostatočného zdokladovania
liečby príslušným odborným lekárom.
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6. Poistné plnenie je splatné v platnej mene, ak nie je dohodnuté
inak.
Článok 14
Zníženie poistného plnenia
Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dátumu narodenia,
pohlavia alebo zdravotného stavu poisteného stanovené
nesprávne technické parametre poistenia (poistné, poistná doba,
poistná suma), je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane
znížiť.
Článok 15
Výluky z poistného plnenia
1. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistná udalosť podľa
čl. 3 ods. 1 nastane:
a) v súvislosti s vojnovými udalosťami všetkého druhu, bez
ohľadu, či k poistnej udalosti došlo bezprostredne alebo
sprostredkovane,
b) pri vnútroštátnych násilných nepokojoch, ktorých sa poistený
aktívne zúčastnil na strane iniciátora nepokojov,
c) následkom požitia alkoholu alebo iných omamných,
návykových a toxických látok alebo nadmerným užívaním
liekov,
d) pri úmyselnej trestnej činnosti poisteného alebo jeho pokusu
o ňu alebo príprave na ňu, taktiež pri teroristických akciách
a sabotážach,
e) manipuláciou so zbraňami a výbušninami,
f) v dôsledku ochorenia a úrazu, ktoré boli spôsobené
bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou,
ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením,
s výnimkou prípadov, keď k takémuto telesnému poškodeniu
prišlo pri liečebných postupoch a zákrokoch vykonaných
v súvislosti s poistnou udalosťou, na ktorú sa poistenie
vzťahuje,
g) za účasti na pretekoch alebo tréningoch v pozemných,
vzdušných alebo vodných dopravných prostriedkoch,
h) pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu s výnimkou
úrazov, ktoré poistený utrpí ako osoba prepravovaná
lietadlom určeným k preprave osôb. Za prepravovanú osobu
sa nepovažuje člen posádky lietadla, ako aj iná osoba činná
pri prevoze alebo obsluhe lietadla,
i) vykonávaním všetkých profesionálne vykonávaných športov,
j) pri extrémnych športoch a povolaniach ako sú krotiteľ,
artista, kaskadér, jaskyniar, osobný strážca, vojak alebo
policajt zvláštnej jednotky, pyrotechnik, pri práci v šachtách
alebo v tuneloch, pri horolezectve, pri paraglaidingu,
pri lietaní rogalom, pri skialpinizme a skalolezectve,
bezmotorovom a motorovom športovom lietaní, lietaní
v balónoch, pri zoskokoch a lietaní s padákom z lietadiel
i výšin, pri potápaní, bungee jumpingu, raftingu, pretekoch
na divokej vode, a pri kontaktných športoch ako sú kikbox
a pod.
k) pri účasti na celoštátnych alebo medzinárodných pretekoch
v lyžovaní, v skokoch na lyžiach, pretekoch na boboch,
skiboboch, saniach, skeletonoch a pri oficiálnom tréningu
k nim,
l) pri použití motorového vozidla bez platného vodičského
oprávnenia,
m) v dôsledku úmyselného sebapoškodenia,
n) následkom duševnej poruchy alebo poruchy správania
o) následkom ochorenia alebo poruchy zdravia, pre ktoré
sa poistený liečil, bol v lekárskej starostlivosti alebo pod
lekárskym dohľadom pred vznikom poistenia,

p) následkom ochorenia alebo poruchy zdravia, ktoré boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia,
q) poškodením vzniknutým liečebnými postupmi alebo zásahmi,
ktoré poistený na sebe vykonal alebo si ich nechal vykonať,
pokiaľ k nim neprišlo v súvislosti s poistnou udalosťou, na
ktorú sa poistenie vzťahuje,
r) následkom duševného ochorenia alebo poruchy,
s) pri liečebných pobytoch v kúpeľných liečebniach,
rehabilitačných centrách a sanatóriách, okrem prípadov,
kedy je pobyt v nich z lekárskeho hľadiska nevyhnutnou
súčasťou liečby ochorenia alebo úrazu a poisťovateľ s týmto
pobytom vopred vyjadril písomný súhlas,
t) dôsledkom odvykacích, detoxikačných alebo spánkových
kúr
u) hospitalizácii, ku ktorým dôjde v dôsledku nakazenia vírusom
HIV, pokiaľ toto ochorenie vznikne do 2 rokov od dátumu
dojednaného ako začiatok poistenia,
v) v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom, potratom alebo
choroby, ktorá nastane v dobe, počas ktorej je poistená
osoba na materskej dovolenke a je hmotne zabezpečená
v súlade s predpismi o nemocenskom poistení,
w) v dôsledku kozmetických úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho
hľadiska nevyhnutné a pri ktorých nevzniká nárok na dávky
nemocenského poistenia,
x) práceneschopnosť z dôvodu, pri ktorých nevzniká nárok na
nemocenské dávky z nemocenského poistenia,
y) dôsledkom degeneratívnych ochorení chrbtice a jeho
priamych a nepriamych dôsledkov,
z) následkom únavového syndrómu,
aa) v dôsledku porušenia liečebného režimu
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na
a) stratu zamestnania, ktorá je poistenému zamestnávateľom
predbežne oznámená už pred dátumom začiatku poistenia,
b) stratu zamestnania, ku ktorej dôjde pre porušenie pracovnej
disciplíny podľa prislušných ustanovení Zakonnika prace,
c) stratu zamestnania, ku ktorému dôjde dohodou okrem
dohody z dôvodov organizačných zmien v súlade
s § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce,
d) stratu zamestnania z dôvodu predčasného alebo riadneho
ukončenia pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú,
e) stratu zamestnania, ku ktorej dôjde počas skúšobnej doby
poisteného,
f) stratu zamestnania, ak zamestnávateľom je osoba blízka
poistenému v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, ak
je poistený významným akcionárom zamestnávateľa, alebo
členom jeho predstavenstva alebo dozornej rady,
g) stratu zamestnania, ku ktorému dôjde výpoveďou zo strany
zamestnanca,
h) okamžitým skončením pracovného pomeru zamestnávateľom.
Článok 16
Výdavky a poplatky
Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, vzniká nárok
poisťovateľovi na úroky z omeškania. Výšku úroku z omeškania
určuje platný právny predpis.
Článok 17
Písomná forma prejavu a doručovanie písomností
1. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej
forme. Oznámenia adresované poisťovateľovi sú platné
v okamihu ich obdržania. Tieto oznámenia môžu byť prijímané
zástupcami poisťovateľa pre obchodnú činnosť, avšak účinnosť
nadobúdajú až doručením poisťovateľovi.
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2. Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy. Poisťovateľ zasiela poistníkovi písomnosti na poslednú
adresu poistníka, ktorá mu je známa. Povinnosť poisťovateľa
doručiť písomnosť sa splní, len čo ju poistník prevezme alebo
len čo ju pošta vráti poisťovateľovi ako nedoručenú, alebo ak
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím
poistníka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak poistník prijatie
písomnosti odmietne.
Článok 18
Príslušnosť súdu
Pre poistnú zmluvu uzavretú podľa týchto VPP platí právo
Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy
uzavretej podľa týchto VPP sa budú riešiť na príslušnom súde
Slovenskej republiky.
Záverečné ustanovenia
Tieto VPP sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy.
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