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FormUlár o dôležItýCh zmlUvnýCh podmIenkaCh Uzatváranej
poIstnej zmlUvy

1. Upozornenie

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov,
možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností,
ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, 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“)

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá
uzaviera poistnú zmluvu:
Štát sídla poisťovateľa: Maďarsko, štát pobočky: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:
Sídlo pobočky: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08,
Bratislava
Sídlo poisťovateľa: Groupama Biztosító Zrt., Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko

Telefónne číslo: 0850 211 411, zo zahraničia: +421 2 208 54 208

E-mailová adresa: info@groupama.sk

Webové sídlo: www.groupama.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky

Názov poistného produktu:
Bezpečný život – rizikové životné poistenie (ďalej len „RŽP“)
Popis poistného produktu:
a. Popis poistenia:

Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek smrť poistenej osoby, ktorá nastala počas poistnej doby. V poistnej zmluve
je možné dojednať aj niektoré z pripoistení uvedených v osobitných poistných podmienkach pre úrazové
pripoistenie a poistenie choroby k produktu Bezpečný život – rizikové životné poistenie (ďalej len „OPP RŽP“).

b. Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období:
V zmysle všeobecných poistných podmienok pre Bezpečný život – rizikové životné poistenie (ďalej len „VPP
RŽP“) je poistným obdobím jeden rok. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej dĺžka sa určuje v celých
rokoch.

c. Poistné riziká:
c/1. RŽP poskytuje základné krytie na akúkoľvek smrť poistenej osoby a pripoistených osôb, ktorá nastala

počas poistnej doby.
c/2. V rámci RŽP je možné dojednať nasledovné pripoistenia v rozsahu uvedenom v OPP RŽP pre dospelú

osobu:
– pripoistenie smrti následkom úrazu, OPP RŽP čl. 8;
– pripoistenie trvalých následkov úrazu, OPP RŽP čl. 9;
– pripoistenie kritických chorôb, OPP RŽP čl. 10;
– pripoistenie hospitalizácie, OPP RŽP čl. 11;
– pripoistenie chirurgických zákrokov, OPP RŽP čl. 12;
– pripoistenie zlomenín, popálenín, OPP RŽP čl. 13;
– pripoistenie pracovnej neschopnosti, OPP RŽP čl. 14;
– pripoistenie invalidity, OPP RŽP čl. 15;
– pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity, OPP RŽP čl.16.
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)

c/3. V rámci RŽP je možné dojednať nasledovné pripoistenia v rozsahu uvedenom v OPP RŽP pre dieťa OPP
RŽP čl. 17:
– pripoistenie smrti následkom úrazu, OPP RŽP čl. 8;
– pripoistenie trvalých následkov úrazu, OPP RŽP čl. 9;
– pripoistenie kritických chorôb pre dieťa, OPP RŽP čl. 10;
– pripoistenie hospitalizácie, OPP RŽP čl. 11;
– pripoistenie chirurgických zákrokov, OPP RŽP čl. 12;
– pripoistenie zlomenín, popálenín, OPP RŽP čl. 13.

d. Všeobecná charakteristika poistného plnenia:
Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ uhradí za poistnú udalosť, v rozsahu uvedenom v čl. 13
VPP RŽP a vo vyššie spomenutých článkoch v rámci pripoistení OPP RŽP.

Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
Výška poistného plnenia závisí od poistných podmienok, dojednaní uvedených v poistnej zmluve, ďalej od
dohodnutej poistnej sumy a limitov poistného plnenia uvedených v konkrétnej poistnej zmluve, od spôsobu
telesného poškodenia a prípadne od trvalých následkov úrazu, ak takéto pripoistenie bolo dojednané. Poistné
plnenie pre prípad smrti hlavného aj vedľajšieho poisteného sa rovná súčtu konštantnej poistnej sumy hlavného
poistenia ku dňu úmrtia a aktuálnej hodnoty klesajúcej poistnej sumy hlavného poistenia ku dňu úmrtia, ak bola
v poistnej zmluve dojednaná.
Pre stanovenie poistného plnenia slúži „oceňovacia tabuľka pre trvalé následky úrazu „B“ pre poškodenie
napríklad uší alebo sluchu, chrupu a pod., pomocné tabuľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku, ďalej
oceňovacia tabuľka pre zlomeniny a popáleniny, ktoré tvoria prílohu č. 1 k OPP RZP. Poistné plnenie má formu
peňažného poistného plnenia v prípade úmrtia, úrazu alebo choroby poistenej osoby, najviac však do výšky
poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia stanovených v poistnej zmluve.
Poistným plnením pripoistenia smrti následkom úrazu je poistná suma pre prípad smrti úrazom platná v deň smrti
poistenej osoby uvedená v poistnej zmluve.
Poisťovateľ vyplatí jednorazové poistné plnenie pripoistenia trvalých následkov úrazu vo výške príslušného
percenta z poistnej sumy platnej v deň úrazu. Príslušné percento závisí od ohodnotenia konečnej povahy a
rozsahu trvalého následku úrazu uvedeného v oceňovacej tabuľke poisťovateľa pre TNÚ a tiež od zvolenej
varianty pripoistenia.
Poistným plnením pripoistenia kritických chorôb je poistná suma – platná v deň stanovenia diagnózy jednej
z uvedených kritických chorôb u poistenej osoby alebo v deň vykonania jedného z uvedených lekárskych
zákrokov u poistenej osoby – uvedená v poistnej zmluve.
Poistným plnením pripoistenia hospitalizácie je výška dennej dávky za hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo
choroby – platná v deň hospitalizácie poistenej osoby, uvedená v poistnej zmluve. Poistné plnenie z jednej
poistnej udalosti je poskytované maximálne za 365 dní hospitalizácie. Za dni strávené v nemocničnej lôžkovej
starostlivosti v prípade hospitalizácie poistenej osoby z dôvodu vykonania operácie zhubného nádoru
vymenovaných orgánov, poskytne poisťovateľ zvýšené poistné plnenie vo výške 1,5-násobku poistného plnenia.
Za dni strávené na jednotke intenzívnej starostlivosti v prípade hospitalizácie poistenej osoby a za splnenia
ostatných podmienok tohto článku, poskytne poisťovateľ dvojnásobné poistné plnenie. V prípade nepretržitej
hospitalizácie môže poisťovateľ poskytnúť poistné plnenie každých 30 dní priebežne.
Poistným plnením v prípade veľkého chirurgického zákroku je aktuálna poistná suma – platná v deň poistnej
udalosti – uvedená v poistnej zmluve, v prípade stredného chirurgického zákroku je 50 % a v prípade malého
chirurgického zákroku je 25 % z aktuálnej poistnej sumy.
Poistné plnenie pripoistenia zlomenín, popálenín je vo výške príslušného percenta z poistnej sumy, maximálne
100 %.
Poistným plnením pripoistenia pracovnej neschopnosti je výška dennej dávky za pracovnú neschopnosť z dôvodu
úrazu alebo choroby – platná v deň začiatku pracovnej neschopnosti poistenej osoby, uvedená v poistnej zmluve.
V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu viacerých chorôb alebo úrazov súčasne, poskytne poisťovateľ
zvýšené poistné plnenie vo výške 1,2- násobku.
Poistným plnením pripoistenia invalidity je poistná suma vo forme pravidelného mesačného invalidného
dôchodku z dôvodu úrazu alebo choroby – platná v deň vzniku nároku na poistné plnenie. Poistným plnením v
prípade invalidity – priznanie invalidného dôchodku, ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
je viac ako 40 %, je 50 % z poistnej sumy a ak miera vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, je 100 %
z poistnej sumy.
Poistným plnením pripoistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity je oslobodenie od platenia
poistného za hlavné poistenie poistenej osoby. Ak je poistné plnenie poskytované formou oslobodenia od
platenia poistného, právo na poistné plnenie prislúcha poistníkovi.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie znížiť:
Poistná ochrana dojednaná v poistnej zmluve neposkytuje absolútne krytie akejkoľvek škody. V poistných
podmienkach, dojednaniach a v poistnej zmluve sú upravené výluky a podmienky, za ktorých nevzniká
poisťovateľovi povinnosť plniť, ako aj okolnosti, za ktorých je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie.
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)

Výluky z poistenia upravuje čl. 16 VPP RŽP a čl. 19 OPP RŽP:
Napríklad: poistné udalosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s mentálnymi poruchami a poruchami správania sa, ak
poistná udalosť nastala v súvislosti s estetickým alebo kozmetickým zákrokom, plastickou chirurgiou, úrazy
vyplývajúce z používania lietajúcich zariadení (padáka, balóna, rogala, paraglidingu, vrátane akéhokoľvek iného
lietajúceho stroja, ktorý prepravuje skokana), s výnimkou takých úrazov, ktoré utrpel poistený ako cestujúci,
následkom športovej činnosti profesionálneho športovca, v priamej alebo nepriamej súvislosti s nákazou
poisteného vírusom HIV alebo ak nastala poistná udalosť v dôsledku úmyselného konania oprávnenej osoby a pod.
Podmienky, za ktorých je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť podľa čl. 16 VPP RŽP:
Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie napríklad ak poistná udalosť nastala v súvislosti s užitím alkoholu,
alebo ak zomrie poistený v treťom alebo ďalšom roku následkom samovraždy.
Nepoistiteľné osoby
Poisťovateľ neprijíma do poistenia osobu, o ktorej vie, že:
a. je dočasne pracovne neschopná;
b. poberá invalidný dôchodok (plný alebo čiastočný);
c. je postihnutá nervovou alebo duševnou poruchou;
d. je závislá od alkoholu a iných návykových a omamných látok;
e. trpí vírusom HIV, ochorením AIDS;
f. má diagnostikované onkologické ochorenie bez ukončenej liečby, resp. od ukončenia liečby ešte neuplynulo

10 rokov;
g. dovŕšila poisťovateľom stanovený výstupný vek platný k poisteniu.
Čakacia doba: Čakacia doba je doba, počas ktorej nevzniká nárok na poistné plnenie a ktorá začína plynúť odo
dňa začiatku poistenia. Pre hlavné poistenie sú to 3 mesiace. Poisťovateľ upustí od čakacej doby, ak poistná
udalosť vznikla z dôvodu úrazu. Ak pri zmene poistenia na žiadosť poistníka dochádza k zvýšeniu poistného
krytia už uzatvoreného poistenia, znovu sa uplatní stanovená čakacia doba na navýšenú časť poistného krytia.

Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného sa určí na základe dojednanej poistnej sumy, limitov plnenia, počtu a druhu poistných rizík a
pripoistení, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve alebo príslušných poistných podmienkach alebo zmluvných
dojednaniach pre hlavné poistenie a pripoistenia.
Poistné je stanovené sadzbou podľa veku poistenej osoby z poistnej sumy alebo limitu plnenia, alebo je dané
fixnou výškou poistného.
Poistné je splatné vždy k dohodnutému termínu uvedenému v poistnej zmluve. V poistnej zmluve môže byť
dojednaný časový blok s konštantným poistným počas stanovenej doby. Ak bolo dohodnuté platenie poistného
v splátkach, platí, že nezaplatením splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným
poistné za celé poistné obdobie. Uhradením poistného sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na
bankový účet poisťovateľa.
Dôsledky nezaplatenia poistného:
Dôsledkom nezaplatenia poistného môže byť zánik poistenia/poistného krytia za nasledovných podmienok:
VPP RŽP čl. 18, bod 1 – Poistenie zanikne ak poistník neuhradil prvé poistné alebo jednorazové poistné do troch
mesiacov od lehoty splatnosti.
VPP RŽP čl. 18, bod 2 – Poistenie zanikne ak poistník neuhradil poistné za ďalšie poistné obdobie, a to do
jedného mesiaca od zaslania výzvy poisťovňou, za predpokladu, že poistné nebolo uhradené pred samotným
doručením výzvy. Výzva zaslaná poisťovňou obsahuje informáciu, že poistenie zanikne, ak dlžné poistné nebude
uhradené alebo ak bude uhradené iba z časti. Ak poistník neuhradil dlžné poistné a na úhradu poistného
nedostal odklad, poisťovňa znáša riziko do jedného mesiaca od doručenia výzvy. Poistník môže počas tejto doby
doplatiť dlžné poistné. Ak poistník nedoplatil dlžné poistné, poistná zmluva zaniká uplynutím jedného mesiaca
po doručení výzvy na jeho zaplatenie.

Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene:
V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými administratívnymi službami.

Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Poistenie zaniká:
a. podľa VPP RŽP čl. 18, bod 3 – v prípade poistenia osôb – okrem poistenia úrazu – osoba, ktorá uzatvorila

poistnú zmluvu môže do 30 dní od uzatvorenia od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od poistnej zmluvy
treba doručiť písomne v 30-dňovej lehote poisťovateľovi na adresu: Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Odstúpenie od poistnej zmluvy má
obsahovať údaje poistníka, číslo poistnej zmluvy a označenie poisťovateľa, miesto a dátum vyhotovenia
odstúpenia a podpis poistníka, pričom poisťovateľ bude akceptovať aj odstúpenie od poistnej zmluvy, ktoré
síce dané náležitosti neobsahuje, ale bude z nej jednoznačne vyplývať vôľa poistníka od poistnej zmluvy
odstúpiť. Ak poistenie zanikne takýmto odstúpením poistníka od poistnej zmluvy, poisťovateľ vráti poistníkovi
zaplatené poistné, pritom má právo si zo zaplateného poistného odpočítať čo už plnil;

b. podľa VPP RŽP čl. 18, bod 4 – poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od
dátumu uzavretia poistnej zmluvy s 8-dennou výpovednou lehotou;

3



4

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)

c. podľa VPP RŽP čl. 18, bod 5 – písomnou výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď
doručená poisťovateľovi najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;

d. podľa VPP RŽP čl. 18, bod 6 – poistenie zaniká najneskôr v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne
výstupný vek, ak na poistnej zmluve nezostane v platnosti žiadne hlavné poistenie, zaniká poistná zmluva a
zároveň s ňou aj všetky uzatvorené pripoistenia pre všetky poistené osoby;

e. podľa VPP RŽP čl. 18, bod 7 – poistenie zanikne aj:
– smrťou hlavného poisteného;
– výpoveďou zo strany poistníka do 15 dní od oznámenia jednostrannej zmeny zo strany poisťovateľa,

poistenie zaniká doručením výpovede.
Poistná zmluva zároveň zaniká dohodou zmluvných strán (§ 570 Občianskeho zákonníka – OZ), uplynutím
dojednanej doby (§ 578 OZ), nezaplatením poistného (§ 801 OZ), odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy
(§ 802 OZ), odpadnutím dôvodu ďalšieho poistenia v dôsledku poistnej udalosti (§ 803 ods. 3 OZ).

Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
a. Vykonanie a overenie identifikácie klienta v súlade so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
b. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať okrem zdravotného stavu aj iné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na

posúdenie rizika. Ide najmä o finančnú situáciu poistníka a poisteného.
c. Ďalšie tlačivá.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny
poistnej zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany:
a. podľa VPP RŽP čl. 5, bod 4 – poisťovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného a/alebo poistnej

sumy poistenia, ak zistí počas poistnej doby skutočnosť, ktorá by mala za následok, že poistenie bolo
uzatvorené alebo zmenené za iných podmienok, než za akých malo byť uzatvorené alebo zmenené;

b. podľa VPP RŽP čl. 6, bod 13 – poisťovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť poistné krytie vo vzťahu k
zvýšenému riziku.

V prípade jednostrannej zmeny poistenia zo strany poisťovateľa, ktorá má za následok zvýšenie poistného alebo
zníženie poistného krytia (okrem prípadu podľa čl. 19 VPP RŽP – Indexácia), je poistník oprávnený ukončiť
poistnú zmluvu výpoveďou do 15 dní odo dňa oznámenia jednostrannej zmeny. Doručením výpovede zo strany
poistníka poistenie zanikne.

Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou:
Uzavretím poistnej zmluvy vzniká poistníkovi povinnosť uhrádzať v stanovených lehotách dohodnuté poistné.
Krytie poskytované poistnou zmluvou nie je absolútne, jej rozsah je uvedený v poistnej zmluve a príslušných
poistných podmienkach. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:
– zľavy vyplývajúce z počtu uzavretých pripoistení, zľavy za ročnú platbu poistného;
– možnosť delenia poistnej doby na jednotlivé časové bloky.

4. Iné dôležité informácie

Spôsob vybavovania sťažností:
Sťažnosti vyplývajúce z uzatvorených poistení sa na základe tejto poistnej zmluvy môžu podať písomnou formou
na adrese poisťovateľa: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21,
P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25. 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.
Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank, 1013
Budapest, Krisztina körút 39, Maďarsko ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:
Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory vyplývajúce z poistnej zmluvy sú
príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky. Daňovým predpisom, ktorý obsahuje úpravu zdaňovania plnení
vyplývajúcich z poistnej zmluvy je zákon č. 595/2003 Z. z. – zákon o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon obsahuje najmä zdanenie príjmov z poistenia a výšku dane, oslobodenie niektorých plnení
z poistenia od dane z príjmov ako aj ďalšie daňové aspekty súvisiace s poistením. V zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty poisťovacia činnosť je oslobodená od DPH.

Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:
Správy o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňujú na www.groupama.hu a správy o finančnom stave
slovenskej pobočky poisťovateľa na www.groupama.sk.

Meno a priezvisko/obchodný názov poistníka:

Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený s poistnými podmienkami v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.


