Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
INFORMÁCIE O POISŤOVATELOVI
Groupama Garancia poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO: 47 236 060
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika [ďalej len „Poisťovňa“]
Regionálne riaditeľstvo:
Obchodné miesto:
CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY
Číslo poistnej zmluvy:
1. Názov poistného produktu:
Kapitálové životné poistenie ŠTÁDIUM PLUS
2. Popis poistenia
a1.) poistné riziká v hlavnom poistení
- dožitie - čiastkové výplaty počas poistnej doby - vopred stanovené % poistnej sumy vyplatené v stanovených rokoch. Ak sa
poistený dožije konca poistnej doby výplata dojednanej poistnej sumy zníženej o vyplatené čiastkové výplaty.
- úmrtie – výplata poistnej sumy v prípade úmrtia poisteného, klesajúca poistná suma v závislosti od roku, v ktorom nastalo
úmrtie
a2.) poistné riziká v pripoisteniach
Pri dojednaní úrazového pripoistenia dospelého môžu byť kryté nasledovné riziká:
- riziko smrti následkom úrazu,
- pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pripoistenie denného odškodného za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu,
- pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu liečenia následkov úrazu,
Pri dojednaní úrazového pripoistenia dieťaťa môžu byť kryté tieto riziká:
- riziko smrti následkom úrazu
- pripoistenie trvalých následkov úrazu,
- pripostenie denného odškodného za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu,
- pripostenie denného odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu liečenia následkov úrazu.
V prípade dojednania pripoistenia oslobodenia od platenia poistného je kryté riziko neschopnosti platiť poistné z dôvodu priznania
plného invalidného dôchodku.
b.) všeobecná charakteristika poistného plnenia
Dojednaná poistná suma pre prípad dožitia bude vyplatená, v závislosti od dĺžky dojednanej poistnej doby, v troch, štyroch alebo
piatich čiastkových výplatách.
V prípade dožitia sa konca 5., 10., 15., 20., 25. resp. 30. poistného roku, v závislosti od dĺžky poistnej doby, je poisťovňa
povinná vyplatiť poistné plnenie formou čiastkovej výplaty poistnej sumy (v % z dojednanej poistnej sumy pri uzatvorení
poistenia).
Ak poistený zomrie počas poistnej doby, poisťovňa je povinná vyplatiť oprávnenej osobe, v závislosti od dĺžky poistnej doby a od
poistného roku, v ktorom nastalo úmrtie, stanovené precento z dojednanej poistnej sumy pre prípad úmrtia.
Poisťovateľ môže použiť prípadné prebytky poistného k zvýhodneniu poistného plnenia podľa platných kalkulačných zásad.
c.) ďalšie výhody
- zhodnocovanie finančných prostriedkov s garantovanou úrokovou mierou,
- možnosť čiastkových výplat už po piatich rokoch trvania poistenia,
- možnosť použitia čiastkových výplat pri splátkach úveru,
- možnosť vinkulácie plnenia v prospech bankovej spoločnosti,
- odklad čiastkovej výplaty – výhodné zúročenie
- podiely na prebytku
- možnosť indexácie
- možnosť mimoriadnych vkladov a výberov
- zľava za lehotu a spôsob platenia poistného
- zľava za výšku poistnej sumy
- možnosť dojednania poistenia aj pre deti vo veku 10 rokov
- úrazové pripoistenia možno dojednať pre poistené dieťa a zároveň aj pre poistníka
- daňové zvýhodnenie podľa podmienok platného daňového zákona
d.) neposkytnutie, zníženie poistného plnenia
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie za smrť poisteného:
- pokiaľ poistený spácha samovraždu bez ohľadu na jeho duševný stav,
- ktorá nastala pri účasti na domácich majstrovstvách, medzinárodných pretekoch alebo pri prípravách (tréningoch) na tieto
preteky, v dopravnom prostriedku s motorovým pohonom používaným pri leteckej, námornej alebo riečnej, resp.
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suchozemskej doprave, ak v zmluve nie je určené inak,
- účasťou na vojnových udalostiach alebo v občianskej vojne, ak poistený slúži, alebo bol povolaný do služieb ozbrojených síl
v čase vojny,
- účasťou poisteného na teroristických akciách,
- pokiaľ vznik poistnej udalosti poisteného priamo súvisí s nakazením vírusom HIV (AIDS).
Pokiaľ na základe takejto výluky poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, poisťovateľ je povinný zaplatiť oprávnenej osobe
rezervu, vypočítanú podľa poistno-technických zásad poisťovateľa, ak je kladná.
Poisťovateľ je oprávnený znížiť plnenie až o jednu polovicu, ak poistený zomrie v súvislosti so zavineným konaním, ktorým
inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Ak bol trestný čin spáchaný poisteným úmyselne a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, môže poisťovateľ
znížiť plnenie o viac ako polovicu.
3. Informácie o dôsledkoch neplatenia poistného
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvé dva roky poistenia a ak nebolo poistné za ďalšiu dobu
zaplatené v stanovenej lehote a ani v predĺženej lehote, premieňa sa poistenie na poistenie so zníženou poistnou sumou a to bez
povinnosti platiť ďalšie poistné, za predpokladu, že základné životné poistenie má kladnú odkupnú hodnotu. Zníženú
(redukovanú) poistnú sumu vypočíta poisťovateľ podľa platných poistno-technických zásad.
K účinnosti redukcie dôjde v deň uplynutia lehoty, ktorou inak poistenie pre nezaplatenie poistného zaniká.
Poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na presne určený počet rokov pre nezaplatenie poistného zaniká.
Poistenie sa zredukuje alebo zanikne aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo zaplatené pred doručením výzvy. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo
dňa jeho splatnosti. Poisťovateľ má právo na poistné do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia
tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
4. Spoplatnené doplnkové administratívne služby, stanovenie a sprístupňovanie informácií o poplatkoch (zmene)
V prípade, že klient vložil mimoriadne poistné, poisťovateľ účtuje poplatok za mimoriadny výber z hodnoty účtu mimoriadneho
poistného vo výške 0,3% z hodnoty mimoriadneho výberu.
5. Ustanovenia, na základe ktorých môže poisťovateľ vykonávať zmeny v PZ bez súhlasu poistníka
Bez súhlasu poistníka nie je možné vykonávať zmeny v poistnej zmluve.
6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedanie poistnej zmluvy
Poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné zodpovedajúce
obdobiu odo dňa zrušenia do dňa, do ktorého bolo poistné zaplatené, znížené o akékoľvek pohľadávky poisťovateľa voči
poistníkovi.
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvé dva roky poistenia alebo, ak ide o poistenie za
jednorazové poistné dojednané na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo v poisteniach s redukovanou poistnou sumou, má poistník
právo, aby sa na jeho požiadanie poistenie zrušilo s výplatou odkupnej hodnoty, za predpokladu, že je odkupná hodnota,
vypočítaná podľa poistno- technických zásad poisťovateľa, kladná. Toto právo sa nevzťahuje na poistenie pre prípad smrti, ktoré
bolo dojednané na presne určený počet rokov Poisťovateľ má právo pri výplate odkupnej hodnoty si započítať všetky prípadné
dlžné sumy, ktoré poistník dlhuje poisťovateľovi a ktoré majú spojitosť s poistnou zmluvou. Poistenie s výplatou odkupnej
hodnoty zaniká dňom, kedy poisťovateľ odkupnú hodnotu vyplatil, vystavil šek, alebo dal príkaz k výplate peňažnému ústavu.
V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu,
najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť Prejav vôle osoby, ktorá s poistiteľom
uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za
odstúpenie od zmluvy. Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s poistiteľom
uzavrela poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má
právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie, presahuje výšku zaplateného poistného,
vráti osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela zmluvu alebo poistený, poistiteľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené
poistné.
Poisťovateľ má právo na poistné do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí
poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
7. Spôsob vybavovania sťažností
Poistník, poistený a oprávnená osoba majú právo sa písomne obrátiť so sťažnosťou na poisťovateľa. Sťažnosť sa zasiela na
adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní
odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže poisťovňa túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia
sťažnosti.
8. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy
Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy sú obsiahnuté vo VPP, Zmluvné dojednania, Osobitné poistné podmienky
Dátum:

Meno, priezvisko a podpis
osoby poverenej dojednaním
poistenia:

Meno, priezvisko a podpis poistníka:

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej
zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov. Poistník podpisom tohto formulára potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli
poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení.
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