KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 79/B

OZD – I

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE BUDOV A STAVIEB – INDEXÁCIA
(ĎALEJ: „OZD – I“)
1.

Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu poistnej hodnoty v dôsledku nárastu cenového indexu, poisťovňa upraví
k výročnému dátumu poistnej zmluvy poistnú sumu i poistné
o násobok tohto indexu, pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané.

2.

Ak poistený nesúhlasí s úpravou poistnej sumy i poistného podľa
bodu č. 1 týchto osobitných zmluvných dojednaní, môže tento
na základe svojej písomnej žiadosti adresovanej poisťovni dojednať pokračovanie poistenia bez indexácie. Táto žiadosť musí byť
poisťovni doručená najneskôr štyri týždne pred výročným dátumom poistnej zmluvy, v opačnom prípade poisťovňa odmietnutie indexácie nebude akceptovať.

3.

Ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie bez indexácie
poistných súm i poistného, poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zníži poistné plnenie v pomere dojednanej poistnej sumy
k poistnej hodnote zohľadňujúcej indexáciu k dátumu vzniku poistnej udalosti.

4.

Pokiaľ bola poistná zmluva dojednaná bez indexácie alebo ak
v priebehu poistenia dojednaného s indexáciou poistnej sumy
i poistného bola indexácia na žiadosť klienta zrušená podľa bodu
2. Týchto osobitných zmluvných dojednaní, je možné na písomnú žiadosť klienta dojednať indexáciu poistných súm i poistného
od najbližšieho výročného dátumu poistnej zmluvy. Táto žiadosť
musí byť poisťovni doručená najneskôr štyri týždne pred výročným dátumom poistnej zmluvy. V tomto prípade poisťovňa pri
indexácii poistných súm i poistného zohľadní všetky indexy od  
dátumu dojednania poistenia alebo dátumu realizácie poslednej
indexácie. Pokiaľ takto indexované poistné sumy v čase vzniku
poistnej udalosti napriek tomu nezodpovedajú poistnej hodnote poisťovanej veci, má poisťovňa právo uplatniť podpoistenie
v zmysle čl. 13 VPP MP 2020.
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