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VYHLÁSENIE O VSTÚPENí dO POISTENIa

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet
királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto,
číslo registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ“)

1. Údaje klienta – dlžníka

a. Meno:

b. Priezvisko:

c. Titul:

d. Miesto narodenia:

e. Dátum narodenia: . .

f. Adresa: ulica číslo

mesto/obec PSČ

g. Číslo občianskeho preukazu:

h. Telefónne číslo:

i. E-mail:

2. Údaje zástupcu OTP Banky Slovensko, a. s.

a. Meno:

b. Priezvisko:

c. Titul:

d. Adresa pobočky: ulica číslo

mesto/obec PSČ

e. Telefónne číslo:

f. E-mail:

g. Číslo žiadosti o poskytnutie úveru:

3. Žiadosť o rizikové životné poistenie

Áno, mám záujem o rizikové životné poistenie. Nemám záujem o rizikové životné poistenie.

Požadovaný poistný balík: Kryté riziká:

Komplexný balík poistenia

• Smrť
• Invalidita v miere 70% alebo viac
• Pracovná neschopnosť
• Nezamestnanosť

Úrazový balík poistenia

• Smrť následkom úrazu
• Invalidita následkom úrazu v miere 70% alebo viac
• Pracovná neschopnosť následkom úrazu
• Nezamestnanosť



4. Vyhlásenia klienta

V prípade požiadavky na Rizikové životné poistenie klient v súvislosti s poistnou zmluvou rizikového životného poistenia s označením GB2635
uzatvorenou medzi OTP Banka Slovensko, a. s. ako poistníkom (ďalej len „poistník“ alebo „banka”) a Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt. (ďalej len „skupinová poistná zmluva”) pre Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt. (ďalej len „poisťovateľ”) dáva nasledujúce prehlásenia:

1. Klient vyhlasuje, že:

a. jeho vek je medzi 18 a 59 rokov; áno nie

b. je pravdou, že nie je invalidným dôchodcom ani nepoberá príspevok na rehabilitáciu; áno nie

c. nepoberá dôchodok z akéhokoľvek právneho titulu okrem vdovského dôchodku; áno nie

d. spĺňa požiadavky a podmienky vzťahujúce sa na poisteného podľa Článku 4, Všeobecných poistných podmienok
pre rizikové životné poistenie č. GB2635 s mesačným platením poistného ku zmluvám o spotrebnom úvere
zabezpečenom nehnuteľnosťou a o hypotekárnom úvere OTP Banka Slovensko, a. s., ktoré sú nasledovné: áno nie
d/1. Na základe svojho písomného vyhlásenia o vstúpení do poistenia môže byť poisteným osoba:

d/1/1. s dobou trvania zmluvy o úvere najmenej 5 rokov, nie však viac ako 30 rokov;
d/1/2. ktorá v čase vydania vyhlásenia o vstúpení do poistenia spĺňa podmienky uvedené vo vyhlásení o zdravotnom stave. Táto

podmienka platí len pre poistených, na ktorých sa vzťahuje Komplexný balík poistenia (ustanovenia vzťahujúce sa na balík
poistenia vzťahujúci sa na poisteného).

d/2. Ďalšie požiadavky voči poisteným, ktorí sú v čase vydania vyhlásenia o vstúpení do poistenia v pracovnom pomere:
d/2/1. do času podpisu vyhlásenia o vstúpení do poistenia neinicioval ani nedal poistený ani jeho zamestnávateľ výpoveď alebo

okamžité skončenie pracovného pomeru ani ukončenie pracovného pomeru dohodou;
d/2/2. podľa jeho vedomia poistený nepatrí do okruhu zamestnancov, s ktorými môže byť v nasledujúcich 12 mesiacoch ukončený

pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien u zamestnávateľa, znižovania stavu zamestnancov alebo prípadného konkurzu
alebo likvidácie.

e. je pravdou, že do dňa podpísania tohto vyhlásenia ani on, ani jeho súčasný zamestnávateľ neinicioval výpoveď
alebo okamžité ukončenie pracovného pomeru, ani dohodu o skončení pracovného pomeru; áno nie

f. je pravdou, že do doby podpísania tohto vyhlásenia nepredložil ani neobdržal od svojho zamestnávateľa výpovedný list; áno nie

g. prijíma zmluvné a poistné podmienky skupinovej poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovateľom; áno nie

h. súhlasí s tým, aby sa naňho vzťahovalo poistné krytie zo strany poisťovateľa a aby oprávnenou osobou skupinovej
poistnej zmluvy bol poistník; áno nie

i. je pravdou, že ku skupinovej poistnej zmluve s vyššie uvedeným číslom pristupuje ako poistená osoba a súčasne
vyhlasuje, že ku skupinovej poistnej zmluve počas jej trvania nepristúpi ako zmluvná strana. áno nie

Doplňujúce informácie: (v prípade, že si klient želá upresniť niektorú odpoveď)

2. Klient berie na vedomie, že ak požiada o Komplexný balík poistenia a pred vstúpením do poistenia nepodpísal vyhlásenie o zdravotnom stave
alebo niektoré vyhlásenie uvedené vo Vyhlásení o zdravotnom stave, alebo v bode 4.1 tohto vyhlásenia vyššie odpovedal nie, v tom prípade sa na
neho – bez ohľadu na požiadanie o Komplexný balík poistenia – automaticky vzťahuje Úrazový balík poistenia.

3. Klient vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby poisťovateľ získaval a spracovával informácie súvisiace s jeho zdravotným stavom, ako aj s tým, aby
poisťovateľ zisťoval a získaval informácie o jeho zdravotnom stave aj od tretích osôb – hlavne od jeho lekára, zdravotného zariadenia. Ďalej
zbavuje povinnosti zachovania lekárskeho tajomstva a mlčanlivosti všetkých lekárov, nemocnice a zdravotné zariadenia, v ktorých bol/je/bude
liečený. Zároveň splnomocňuje lekárov, zdravotnícke zariadenia a zariadenia poskytujúce zdravotnícku starostlivosť k vyhotoveniu lekárskych
správ, zdravotnej dokumentácie, jej kópií a výpisov za účelom posúdenia jeho zdravotného stavu pri pristúpení k skupinovej poistnej zmluve, pri
zmenách poistenia, ako aj za účelom vybavovania poistných udalostí i na dobu po mojej smrti.

4. Klient vyhlasuje, že pred podpísaním tohto vyhlásenia o vstúpení do poistenia získal od poistníka informácie o poisťovateľovi a o dôležitých
podmienkach skupinovej poistnej zmluvy, oboznámil sa a prevzal informačný dokument o poistnom produkte, zmluvné podmienky poistnej
zmluvy číslo GB2635-2013.01 ako aj všeobecné a osobitné poistné podmienky, ktoré sa na poistnú zmluvu/poistenie vzťahujú a tieto skutočnosti
potvrdzuje svojím podpisom.

5. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poistné krytie poskytované poisťovateľom sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú v príčinnej súvislosti
s existujúcimi chorobami, chorobným stavom alebo vrodenými anomáliami (ďalej len „existujúce choroby“) existujúcimi pred začiatkom
poskytovania poistného krytia a s ich následkami, v prípade, ak poistený vedel o existujúcej chorobe v čase začiatku poskytovania poistného
krytia.

6. Klient vyhlasuje, že jeho odpoveď poskytnutá v bode 1 ako aj jeho odpovede poskytnuté v súvislosti s vyhlásením o zdravotnom stave, jeho
odpovede na v ňom uvedené otázky zodpovedajú skutočnosti a sú úplné a pravdivé. Klient berie na vedomie, že v prípade vedomého poskytnutia
nepravdivých údajov a/alebo vedomého zamlčania údajov môže byť poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistné plnenie (bod 17.6. všeobecných
poistných podmienok) alebo poistné plnenie znížiť, alebo odstúpiť od poistenia.

7. Klient sa zaväzuje uhradiť poistníkovi okrem dohodnutej splátky úveru aj pomernú časť poistného za rizikové životné poistenie, ktoré poistník
uhrádza poisťovateľovi vo vzťahu k poistenému, zároveň berie na vedomie, že zo súm, ktoré zaplatil poistníkovi, sa ako prvá zúčtuje suma poistného
pre rizikové životné poistenie.

8. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poistné krytie poskytované poisťovateľom zaniká v prípade, ak poistená osoba neuhradí splatnú
pomernú časť poistného poistníkovi do 60 (šesťdesiat) dní od splatnosti splátky úveru, ktorej súčasťou mala byť daná pomerná časť poistného.
V 61. deň poistník vyjme poistenú osobu z poistnej skupiny, čím rizikové životné poistenie poistenej osoby zaniká.

Poisťovateľ informuje poistenú osobu, že údaje, ktoré sa dozvedel v súvislosti so skupinovou poistnou zmluvou, spravuje ako poistné tajomstvo,
respektíve ako údaje podliehajúce povinnosti mlčanlivosti.



5. Údaje doplňujúce úverovú zmluvu klienta

V prípade požiadania o rizikové životné poistenie (vstúpenie do príslušnej skupinovej poistnej zmluvy) klient vyhlasuje nasledovné:
a. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov dáva klient podpísaním tohto vyhlásenia o vstúpení do poistenia výslovný súhlas

s postúpením svojich osobných údajov vzťahujúcich sa k rizikovému životnému poisteniu poisťovateľovi ako aj zaisťovateľovi poisťovateľa.
b. Klient súhlasí s tým, aby banka jeho osobné údaje potrebné k plneniu skupinového poistenia krytia úveru postúpila pre poisťovateľa, ako aj pre

zaisťovateľa poisťovateľa s cieľom plnenia skupinovej poistnej zmluvy.
c. Klient súhlasí s tým, že poistné za poistné krytie vzťahujúce sa na klienta ako na poistenú osobu, banka postúpi na klienta a zároveň poskytuje

svoj súhlas na prijatie potrebného skupinového poverenia na inkaso.
d. Klient sa zaväzuje, že poistné, ktoré na neho banka postúpila spolu s mesačnými splátkami, banke splatí a berie na vedomie, že zo súm, ktoré

zaplatil banke, sa ako prvá zúčtuje suma poistného pre rizikové životné poistenie, ďalej, že v prípade omeškania s platbou viac ako 60 dní
poistenie vzťahujúce sa na klienta zaniká.

e. Poistník/poistený potvrdzuje, že poisťovateľ mu poskytol informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Poistník/poistený prehlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol poisťovateľovi, sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné,
pravdivé a presné. Poistník/poistený zároveň prehlasuje, že v prípade, ak sú v tomto vyhlásení o vstúpení do poistenia uvedené osobné údaje inej
fyzickej osoby, má od tejto osoby súhlas na poskytnutie jej osobných údajov poisťovateľovi na účel správy poistenia a likvidácie poistných udalostí.

Poistník/poistený súhlasí, aby ho poisťovateľ kontaktoval (osobne, telefonicky, poštou alebo e-mailom) o informáciách súvisiacich s činnosťou a
aktivitami poisťovateľa, vrátane predloženia ponuky poistenia.

áno nie

Poistník/poistený je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Odvolanie súhlasu so
spracúvaním osobných údajov nadobúda účinnosť jeden mesiac po doručení žiadosti poisťovateľovi.

V dňa . .

podpis klienta – dlžníka

6. Vybavovanie sťažností

1. Sťažnosti vyplývajúce z uzavretých poistení na základe tejto poistnej zmluvy sa podávajú písomnou formou na adrese poisťovateľa Groupama
poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava. 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 poisťovateľ túto lehotu
predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

2. Sťažnosť je možné podať aj na dozornom orgáne nad činnosťou poisťovateľa písomnou formou: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina
krt. 39, Maďarsko (ďalej len „MNB”), Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25, Bratislava.

3. Klient sa tiež môže so sťažnosťou obrátiť osobne na pracovníkov na mieste služieb zákazníkom, poisťovateľa môže telefonicky kontaktovať
prostredníctvom call centra na tel. č. 02/208 54 208, prípadne e-mailom na adrese info@groupama.sk.


