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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE DOŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI SO SKRÁTENOU DOBOU PLATENIA
POISTNÉHO SILENCIUM_S10 _01
Tento rozsah nárokov a zmluvných dojednaní dopĺňa
všeobecné poistné podmienky k uvedenej poistnej
zmluve a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
DOŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI SO
SKRÁTENOU DOBOU PLATENIA POISTNÉHO
SILENCIUM_S10 (ďalej len S10)
Poistné plnenie
V prípade smrti poisteného v dôsledku choroby, ktorá
nastane do 1,5 roka od začiatku poistenia vyplatí
poisťovňa poistné plnenie vo výške zaplateného
poistného.
V prípade smrti poisteného v dôsledku choroby, ktorá
nastane po uplynutí 1,5 roka od začiatku poistenia
vyplatí poisťovňa poistné plnenie vo výške poistnej
sumy dohodnutej v poistnej zmluve.
V prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu, ktorý
nastal počas trvania poistenia, vyplatí poisťovňa
poistné plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej
v poistnej zmluve.
Podiely na zisku z poistenia – na základe poisťovňou
dosiahnutých
hospodárskych
výsledkov
az
rozhodnutia predstavenstva poisťovne sa poistnej
zmluve v závislosti od aktuálnej výšky jej rezervy môže
pripisovať podiel na zisku z poistenia. Podľa výšky
pripísaného podielu na zisku z poistenia stanoví
poisťovňa poistno-matematickými výpočtami zvýšenie
poistnej sumy, pričom sa za zvýšenie neplatí žiadne
dodatočné poistné. Zvýšenie poistnej sumy oznamuje
poisťovňa poistníkovi písomne, ak k zvýšeniu poistnej
sumy došlo a vyplatí ho spolu s poistnou sumou pri
úmrtí poisteného. Pri predčasnom zrušení poistenia s
výplatou odkupnej hodnoty poisťovňa vyplatí aj rezervu
na dovtedy pripísané podiely na zisku. Podiely na zisku
z poistenia nie sú poisťovňou garantované.
Odkupná hodnota poistenia, redukcia poistnej
sumy – pri predčasnom zrušení poistenia bude
vyplatená odkupná hodnota v zmysle Všeobecných
poistných podmienok pre životné poistenie. Redukcia
poistnej sumy životného poistenia bude vykonaná, ak
bude poistná suma po redukcii minimálne 825 EUR.
PRIPOISTENIA A BENEFITY v závislosti od balíka,
ktorý si klient dojedná v poistnej zmluve.
- Smrť následkom úrazu
- Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
500 %
- Čas nevyhnutného liečenia
- Pripoistenie vážnych chorôb
- Denné odškodné za pobyt v nemocnici
- Zlomeniny – benefit
- Denné odškodné za pobyt v nemocnici na
ARO/JIS – benefit
- Výmena kĺbov následkom úrazu – benefit (ak
je poistná suma hlavného poistenia 10 000
Eur).

POISTNÁ DOBA PRIPOISTENÍ
Poistná doba pripoistení: Smrť následkom úrazu,
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
500 %, Čas nevyhnutného liečenia, Zlomeniny –
benefit, Denné odškodné za pobyt v nemocnici na
ARO/JIS - benefit, Výmena kĺbov následkom úrazu benefit je zhodná s dobou platenia základného
poistenia. Poistná doba pripoistení: Denné odškodné
za pobyt v nemocnici a Pripoistenie vážnych chorôb, je
zhodná s dobou platenia základného poistenia,
maximálne však do veku 65 rokov života poisteného.
DYNAMIZÁCIA
V tomto poistení nie je ponúkaná.
ZMENY V POISTENÍ A V PRIPOISTENIACH
V tomto poistení nie je možné vykonať zmeny
poistných súm, poistného a ani dopoistenie pripoistení.
POISTNÉ
PLNENIE
ZLOMENINY
BENEFIT
PROGRAM
Poistné plnenie vo výške 200 Eur za každú aj neúplnú
utrpenú zlomeninu, ktorú utrpel poistený. Nárok na
poistné plnenie vzniká za prvé tri zlomeniny, ktoré
poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou
poistného plnenia za tretiu zlomeninu toto pripoistenie
zaniká. Pre uvedené pripoistenie platia Osobitné
poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity, platné v čase začiatku
poistenia.
POISTNÉ PLNENIE DENNÉ ODŠKODNÉ ZA POBYT
V NEMOCNICI NA ARO/JIS
Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú
udalosť a to z dôvodu takého pobytu v nemocnici, kedy
poistený bol hospitalizovaný na oddelení ARO/JIS po
dobu minimálne 24 hodín. Výplatou poistného plnenia
pripoistenie zaniká. Poistné plnenie vo výške 10
Eur/deň pobytu na ARO/JIS za druhý a každý ďalší
začatý deň tohto pobytu. Pre uvedené pripoistenie
platia Osobitné poistné podmienky pre denné
odškodné za pobyt v nemocnici, platné v čase začiatku
poistenia.
POISTNÉ PLNENIE VÝMENA KĹBOV NÁSLEDKOM
ÚRAZU
Nárok na poistné plnenie vzniká len za prvú poistnú
udalosť, výplatou poistného plnenia pripoistenie
zaniká. Poistnou udalosťou je výmena kĺbu výhradne z
dôvodu úrazu, ktorý nastal v čase platnosti poistenia.
Za výmenu bedrového kĺbu poistenému vzniká nárok
na poistné plnenie vo výške 3 000 Eur, za výmenu
iných kĺbov vo výške 1 500 Eur. Pre uvedené
pripoistenie platia Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity,
platné v čase začiatku poistenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní
nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.10.2021 a
spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

