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Poistenie rizika smrti a invalidity, ktoré dojednáva
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu (ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi
všeobecnými poistnými podmienkami pre životné
poistenie VPP ŽP – GŽP – 1/03 (ďalej len „VPP ŽP“),
všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové
pripoistenie VPP ÚP – GŽP -2/03 (ďalej len „VPP ÚP”),
Občianskym zákonníkom (ďalej len „OZ“), týmito
osobitnými poistnými podmienkami pre riziko smrti a
pripoistenie trvalých následkov úrazu pre klientov, ktorí
čerpajú spotrebný úver v OTP Banke Slovensko, a. s.
(ďalej len „OPP STN“) a uzatvorenou poistnou zmluvou
č. 21/2010/NP a č. 12/2010/ŽP.

článok 1 – predmet poistenia a základné
pojmy

Z poistenia pre riziko smrti a pripoistenie trvalých
následkov úrazu pre klientov, ktorí čerpajú spotrebný úver
v OTP Banka Slovensko, a. s., vzniká v prípade poistnej
udalosti poistenému právo, aby poisťovateľ vyplatil za
neho poistníkovi poistné plnenie maximálne do výšky
nesplateného úveru s príslušenstvom a z ďalších
pohľadávok poistníka zo zmluvy o spotrebnom úvere
alebo z odstúpenia od nej, ktorý je poistený ako dlžník zo
spotrebného úveru povinný splácať poistníkovi v zmysle
zmluvy o spotrebnom úvere uzatvorenej medzi poisteným
ako dlžníkom a poistníkom ako bankou poskytujúcou
úver a aby zostávajúcu časť poistného plnenia poisťovateľ
vyplatil poistenému alebo oprávnenej osobe.

Pojmom uvádzaným v týchto OPP STN sa prikladá
nasledovný význam:

1. Poisťovateľ – 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“), ktorá s poistníkom
uzatvorila poistnú zmluvu.

2. Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá s
poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná
platiť stanovené poistné. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve
uvedené inak, je v zmysle týchto OPP STN poistníkom
OTP Banka Slovensko, a. s. (ďalej len „OTP“).

3. Poistený – fyzická osoba (dlžník) – klient OTP, na
ktorej zdravie alebo život sa poistenie vzťahuje, podľa
uzatvorenej poistnej zmluvy, a ktorá spĺňa podmienky
uvedené v článku 2 týchto OPP STN.

4. Oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká právo na
poistné plnenie. Oprávnenou osobou je v zmysle týchto
OPP STN poistník, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak; a osoba určená v súlade s § 817 ods.
1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), ktorej
vznikne v prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť
poisteného, nárok na časť poistného plnenia, ktoré je
vypočítané ako rozdiel medzi poistnou sumou pre
prípad smrti poisteného a nesplateným úverom s
príslušenstvom a s ďalšími pohľadávkami poistníka zo
zmluvy o spotrebnom úvere alebo z odstúpenia od nej.
V pripoistení pre prípad úrazu s trvalými následkami
spôsobujúcimi invaliditu vznikne nárok poistenému na
časť poistného plnenia, ktoré je vypočítané ako rozdiel
medzi poistnou sumou pre prípad úrazu s trvalými
následkami, spôsobujúcimi invaliditu a nesplateným
úverom s príslušenstvom a s ďalšími pohľadávkami
poistníka zo zmluvy o spotrebnom úvere alebo z
odstúpenia od nej.
Poistník nemôže počas trvania poistenia meniť
oprávnenú osobu určenú v zmysle § 817 ods. 1 OZ.

5. Poistná zmluva – zmluva uzatvorená medzi
poisťovateľom a poistníkom. Poistná zmluva je
uzatvorená dňom podpísania všetkými zmluvnými
stranami.

6. Úverová zmluva – zmluva o spotrebnom úvere
medzi poistníkom a poisteným.

7. Poistná doba – je ohraničená začiatkom a koncom
poistenia podľa ustanovení poistnej zmluvy. Súčet
vstupného veku a poistnej doby, ktorá je zhodná s
dobou trvania úveru musí byť menší alebo rovný 65.

OsObitné pOistné pOdmienky pre pOistenie rizika smrti
a pripOistenie trvalých následkOv úrazu pre klientOv,

ktOrí čerpajú spOtrebný úver v Otp banka slOvenskO, a. s.



8. Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý je potrebné
v stanovených termínoch platiť poistné.

9. Poistné plnenie – plnenie, ktoré je poisťovateľ
povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti, vo výške
a spôsobom uvedeným v článku 7 týchto OPP STN.

10. Poistná udalosť – náhodná udalosť definovaná v
článku 5 týchto OPP STN.

11. Poistná ochrana – riziko alebo súbor rizík
poistených poistnou zmluvou. Rozsah rizika smrti a
pripoistenia trvalých následkov úrazu k spotrebným
úverom je stanovený v týchto OPP STN.

12. Poistná suma pre riziko smrti poisteného – výška
úveru.

13. Poistná suma pre riziko trvalých následkov
úrazu spôsobujúcich invaliditu – výška úveru.

článok 2 – poistený

Poisteným sa rozumie fyzická osoba, ktorá s poistníkom
uzatvorila úverovú zmluvu ako dlžník, pričom ku dňu
začiatku poistenia spĺňa nasledujúce podmienky pre
vznik poistenia:
a. ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,

poistenou osobou je osoba staršia ako 18 rokov a
mladšia ako 64 rokov, kde vstupný vek predstavuje
rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia
a kalendárnym rokom, v ktorom sa táto osoba
narodila. Zároveň musí byť splnená podmienka, že
súčet vstupného veku a poistnej doby, ktorá je
zhodná s dobou trvania úveru, musí byť menší alebo
rovný 65;

b. má úplnú spôsobilosť na právne úkony;
c. nie je uznaný za dočasne práceneschopného a za

posledných 12 mesiacov nebol uznaný za dočasne
práceneschopného dlhšie ako 30 po sebe idúcich
dní;

d. je zdravý, nie je v pravidelnej lekárskej opatere,
netrpí chronickým, dlhotrvajúcim, opakujúcim sa,
nevyliečiteľným alebo závažným ochorením,
telesnou vadou, závislosťou, ochorením, ktoré by
mohlo ohroziť jeho zdravie alebo život alebo
ochorením, resp. poruchou zdravia, ktorá by mohla
mať za následok vznik invalidity a nie je pod
pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku
zisteného ochorenia, resp. poruchy zdravia s
pravidelným alebo trvalým užívaním liekov;

e. netrpí a v posledných 10 rokoch pred začiatkom
poistenia netrpel žiadnym onkologickým ochorením;

f. netrpí a v posledných 5 rokoch pred začiatkom
poistenia netrpel žiadnym kardiovaskulárnym
ochorením;

g. netrpí trvalou nervovou alebo duševnou poruchou

ani nervovým alebo duševným ochorením a nie je
závislý od alkoholu alebo iných návykových a
omamných látok;

h. nemá zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou viac ako 40 % v zmysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných pre oblasť
sociálneho poistenia, nie je poberateľom invalidného
dôchodku a v minulosti nepoberal čiastočný invalidný
dôchodok alebo invalidný dôchodok.

článok 3 – začiatok a koniec poistenia

1. Poistná doba pre rizikové životné poistenie s
pripoistením trvalých následkov (ďalej len „TN“) je
identická s dobou konečnej splatnosti spotrebného
úveru, na ktoré je poistenie viazané.

2. Poistná doba začína plynúť nultou hodinou prvého
dňa lehoty, v ktorej je poistený oprávnený čerpať
spotrebný úver a zaniká uplynutím 24. hodiny dňa
konečnej splatnosti úveru, pokiaľ nenastali okolnosti
uvedené v bode 3 tohto článku.

3. V prípade predčasného splatenia spotrebného úveru
alebo vyhlásenia spotrebného úveru za predčasne
splatný, poistenie zaniká výročným dňom v mesiaci, v
ktorom poistník oznámi poisťovateľovi predčasné
splatenie úveru.

4. Pripoistenie nie je možné dojednať po vyčerpaní, i
čiastočnom, spotrebného úveru.

článok 4 – poistné a splatnosť poistného

1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany
dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.

2. Výška poistného, jeho splatnosť a dĺžka poistného
obdobia sú dohodnuté v poistnej zmluve.

3. Výška poistného sa pre poistenie a jednotlivé druhy
pripoistenia stanovuje podľa platných kalkulačných
zásad.

4. Pri výplate poistného plnenia je poisťovateľ
oprávnený započítať voči poistnému plneniu prípadné
nedoplatky poistného.

5. Poistné je zaplatené pripísaním poistného na účet
poisťovateľa v jeho peňažnom ústave.

6. Poistné je splatné v platnej mene na území Slovenskej
republiky, ak nie je dohodnuté inak.

7. Ak poistenie zanikne z dôvodu poistnej udalosti pred
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uplynutím doby, za ktorú bolo zaplatené poistné, patrí
poisťovateľovi poistné za celé poistné obdobie. Ak
zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo
zaplatené poistné, z iného dôvodu ako je poistná
udalosť, poistenie zanikne k výročnému dňu v mesiaci,
v ktorom poistník oznámi poisťovateľovi zánik tohto
poistenia. Poisťovateľ má nárok na poistné do dátumu
zániku poistenia.

článok 5 – poistná udalosť a rozsah poistenia

1. Poistnou udalosťou sa rozumie:
a. smrť poistenej osoby, ak nastane počas poistnej

doby;
b. priznanie invalidného dôchodku v dôsledku úrazu

poistenej osoby podľa platných predpisov o
sociálnom zabezpečení, ak poistený pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v
porovnaní so zdravou fyzickou osobou a potvrdenie
zdravotného stavu lekárom určeným poisťovateľom,
ak nastane počas poistnej doby. Dňom vzniku
poistnej udalosti sa rozumie deň, ku ktorému
rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

2. Poistenie sa nevzťahuje na tie udalosti uvedené v
bode 1 tohto článku, ktoré boli spôsobené úmyselným
konaním poisteného alebo inej osoby z podnetu
poisteného.

3. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie alebo smrť
poisteného, spôsobené neočakávaným, náhlym a
neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo
vonkajších vplyvov s výnimkou pôsobenia mikrobálnych
jedov a imunotoxických látok. Za úraz sa považujú aj
nasledovné udalosti, ktoré vzniknú náhle, nezávisle od
vôle poisteného.
a. utopenie;
b. popáleniny, obareniny, udretie bleskom, vplyv

elektrického prúdu;
c. vdýchnutie škodlivých plynov, pár, vniknutie

jedovatých látok a žieravín do organizmu.
Vznik choroby sa nepovažuje za úraz a infekčné
ochorenie nie je možné považovať za následok úrazu.
Za úraz sa nepovažujú srdcový infarkt a mozgová
mŕtvica a to i keď vznikli ako následky úrazu.
Úrazom ďalej nie: infekčné ochorenie, aj keď bolo
prenesené zranením; prietrže (hernie); nádory každého
druhu a pôvodu; bercové vredy; diabetické gangrény;
aseptické zápaly šľachových pošiev, svalových úponov,
kĺbových vačkov a epikondilitíd; lumboischiatický
syndróm; pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ
nemajú povahu úrazu podľa tejto definície;
diagnostické, liečebné a preventívne zákroky, ktoré
neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu;

náhle cievne a mozgové príhody; odlúpenie sietnice;
patologické zlomeniny.

článok 6 – povinnosti v prípade poistnej
udalosti

1. Ak poistený oznámi poisťovateľovi vznik poistnej
udalosti skôr ako boli poisťovateľovi doručené mesačné
zoznamy poistených, v ktorých bude poistený uvedený,
poistník je povinný na vyžiadanie poisťovateľa písomne
potvrdiť poisťovateľovi poistenie poisteného. Táto
povinnosť platí pre poistníka aj po prípadnom zrušení
poistnej zmluvy.

2. V prípade hlásenia poistnej udalosti u poistníka je
ten, komu má vzniknúť právo na poistné plnenie
povinný predložiť v prípade poistnej udalosti, ktorou je:
a. smrť poisteného z akýchkoľvek príčin:

a/1. žiadanku;
a/2. úmrtný list;
a/3. list o prehliadke mŕtveho;
a/4. oznámenie poistnej udalosti.

b. trvalé následky úrazu spôsobujúce invaliditu:
b/1. oznámenie poistnej udalosti;
b/2. overenú fotokópiu rozhodnutia o priznaní

plného invalidného dôchodku v zmysle
predpisov o sociálnom zabezpečení;

b/3. overenú fotokópiu lekárskej správy posudkového
lekára sociálneho poistenia.

Poistník je povinný poskytnúť poistenému vyššie
uvedené tlačivá, prevziať doklady, doplniť číslo
spotrebného úveru a ostatné požadované informácie
o spotrebnom úvere v tlačivách a zaslať ich do
poisťovne.

3. Poisťovateľ je povinný vyplatiť poistné plnenie v
zmysle § 797 OZ do 15 dní od ukončenia vyšetrenia
potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa.
Poistné plnenie poisťovateľ vyplatí v zákonnej mene
platnej v Slovenskej republike.

4. Poisťovateľ je oprávnený pri likvidácii poistnej udalosti
prešetrovať zdravotný stav poisteného prostredníctvom
ktorýchkoľvek poverených lekárov, v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich zdravotnú
starostlivosť, v ktorých sa poistený liečil. Poistený svojím
podpisom na zmluve o spotrebnom úvere
splnomocňuje lekára, zdravotnícke zariadenia a
zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť k
vyhotoveniu lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej
dokumentácie pre poisťovateľa či jej zapožičaniu
poisťovateľovi za účelom likvidácie poistných udalostí i
na dobu po jeho smrti. Zároveň zbavuje mlčanlivosti
voči poisťovateľovi všetkých lekárov, ktorí ho liečili alebo
s ktorými konzultoval svoj zdravotný stav.
V prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť poisteného,
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je poistník povinný zaslať toto vyhlásenie, resp. kópiu
úverovej zmluvy poisťovateľovi.

článok 7 – poistné plnenie

1. Poistné plnenie z rizikového životného poistenia
a. Ak poistený zomrie počas trvania poistenia,

poisťovateľ vyplatí dojednanú poistnú sumu pre
prípad smrti po odpočítaní dlžného poistného, ak
vzniklo, najviac však do výšky nesplateného úveru s
príslušenstvom a výšky ďalších pohľadávok poistníka
zo zmluvy o spotrebnom úvere alebo z odstúpenia od
nej, v prospech OTP Banky Slovensko, a. s.; zostatok
poistnej sumy vyplatí v prospech oprávnených osôb.

b. Poistné plnenie vyplatí poisťovateľ iba za
predpokladu, že sa príznaky choroby, v dôsledku
ktorej došlo k úmrtiu poisteného, po prvýkrát prejavili
najmenej 6 (šesť) mesiacov po dátume začiatku tohto
poistenia. Splnenie podmienky 6 (šesť) mesiacov
trvania poistenia po dátume začiatku poistenia sa
nevyžaduje, ak k úmrtiu došlo výlučne z dôvodu
úrazu, ktorý poistený utrpel po začiatku poistenia.

c. Prípadný rozdiel medzi poistnou sumou a sumou
požadovanou poistníkom vyplatí poisťovateľ
oprávneným osobám až po obdržaní písomného
súhlasu od poistníka, že jeho pohľadávka bola
uspokojená.

2. Poistné plnenie z úrazového pripoistenia
a. V prípade trvalých následkov úrazu, ktorý poistený

utrpel počas poistnej doby a na základe ktorého mu
bol podľa predpisov o sociálnom zabezpečení
priznaný plný invalidný dôchodok, vyplatí poisťovateľ
jednorazovo poistnú sumu pre prípad trvalých
následkov úrazu, po odpočítaní dlžného poistného, ak
vzniklo, najviac však do výšky nesplateného úveru s
príslušenstvom a výšky ďalších pohľadávok poistníka
zo zmluvy o spotrebnom úvere alebo z odstúpenia od
nej, v prospech OTP Banky Slovensko, a. s. Prípadný
zostatok poistnej sumy vyplatí poistenému.
Plným invalidným dôchodkom, resp. invalidným
dôchodkom sa pre potreby poistenia rozumie
invalidný dôchodok, ktorý bol poistenému priznaný
rozhodnutím sociálnej poisťovne na základe poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav o viac ako
70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto
podmienok v dobe trvania poistenia v prípade, že
dôjde ku zmenám v posudzovaní invalidity v
predpisoch o sociálnom zabezpečení.

b. Poisťovateľ sa zaväzuje vyplatiť jednorazovo poistné
plnenie, ak nastane poistná udalosť.

článok 8 – územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú

poistenému vo všetkých krajinách sveta vrátane
Slovenskej republiky.

článok 9 – zánik poistenia

1. Poistenie zaniká:
a. po skončení poistnej doby, ak nie je v poistnej

zmluve uvedené inak;
b. úmrtím poisteného;
c. posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom

poistenému vznikne nárok na poberanie
starobného, invalidného a predčasného dôchodku,
priznaného v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov;

d. odstúpením poisťovateľa od poistenia, ak poistený
porušil povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poisťovateľa a poisťovateľ by
pri pravdivom a úplnom odpovedaní na otázky
týkajúce sa poistenia poistenie neuzatvoril.
Odstúpením od poistenia poistenie zaniká od
začiatku a každý z účastníkov zmluvy je povinný
vrátiť to, čo si vzájomne dovtedy z tejto zmluvy
plnili;

e. odmietnutím plnenia, ak sa poisťovateľ až po
poistnej udalosti dozvie, že príčinou poistnej udalosti
je skutočnosť, ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede a ktorá pre uzatvorenie poistenia bola
podstatná. Odmietnutím poistného plnenia
poistenie zanikne;

f. ďalšími spôsobmi stanovenými zákonom alebo
spôsobmi, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

2. Z poistenia nevzniká nárok na odkup a podiel na
prebytku.

3. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku
poistenia.

článok 10 – výluky z poistného plnenia

Právo na plnenie nie je:
a. pri vzniku a zhoršení prietrží (hernií), nádorov

každého druhu a pôvodu, bercových vredov,
diabetických gangrén, pri vzniku a zhoršení
aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových
úponov, kĺbových vačkov, epikondylitíd a
lumboischiatickom syndróme;

b. pri infekčných chorobách, aj keď boli prenesené
zranením;

c. za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ
nemajú povahu úrazu podľa článku 5 bod 3 týchto
poistných podmienok;

d. za následky diagnostických, liečebných a
preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za
účelom liečenia následkov úrazu;

e. pri zhoršení choroby v dôsledku úrazu, pri náhlych
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cievnych a mozgových príhodách a pri odlúpení
sietnice;

f. za patologické zlomeniny;
g. pri smrti alebo telesnom poškodení, ktoré je priamo

alebo nepriamo spôsobené jadrovou energiou;
h. pri samovražde, pokuse o ňu a úmyselnom

sebapoškodení bez ohľadu na duševný stav
poisteného;

i. pri smrti alebo telesnom poškodení, ktoré nastalo
pri účasti na domácich majstrovstvách medzi-
národných pretekoch alebo pri prípravách
(tréningoch) na tieto preteky v dopravnom
prostriedku s motorovým pohonom používaným pri
leteckej, námornej alebo riečnej, resp. suchozemskej
doprave;

j. pri smrti alebo telesnom poškodení, ktoré nastalo
účasťou na vojnových udalostiach alebo v občianskej
vojne, ak poistený slúžil, alebo bol povolaný do
služieb ozbrojených síl v čase vojny;

k. pri poistných udalostiach spôsobených terorizmom,
teroristickými akciami;

l. za infekciu a smrť spôsobenú vírusom HIV (AIDS);
m. za poistné udalosti, ktoré sú v príčinnej súvislosti s

opilosťou poisteného (1,5 promile a viac);
n. ak dôjde k poistnej udalosti následkom zníženia

ostrosti rozpoznávacej schopnosti ku ktorému došlo
následkom aplikácie návykových alebo omamných
látok;

o. za poistné udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku
samoliečenia;

p. ak k poistnej udalosti došlo v súvislosti s poskytnutím
liečebných procedúr a liečení osobou bez
ukončeného odborného vzdelania z oblasti medicíny;

q. za hospitalizáciu a zákroky plastickej chirurgie
vykonané za účelom kozmetickej korekcie;

r. v súvislosti s vojnovými udalosťami všetkého druhu,
bez ohľadu, či k poistnej udalosti došlo
sprostredkovane alebo bezprostredne;

s. pri vnútroštátnych násilných nepokojoch, ktorých sa
poistený aktívne zúčastnil na strane iniciátora
nepokojov;

t. manipuláciou so zbraňami, výbušninami, horľavými
alebo toxickými látkami;

u. pri použití leteckých prostriedkov všetkého druhu s
výnimkou úrazov, ktoré poistený utrpí ako osoba
prepravovaná lietadlom určeným k preprave osôb.
Za prepravovanú osobu sa nepovažuje člen posádky
lietadla, ako aj iná osoba činná pri prevoze alebo
obsluhe lietadla;

v. z poistných udalostí, ktoré nastanú pri výkone
povolania alebo pri výkone činností, pri ktorých je
poistený vystavený zvláštnemu nebezpečenstvu (pilot,
letecký personál, potápač, parašutizmus, rogalista,
paragliding, horolezec, skialpinizmus, skalolezectvo,
práca v šachtách alebo tuneloch, motocyklový alebo
automobilový pretekár, artista, krotiteľ, kaskadér,

jaskyniar, osobný strážca vojak alebo policajt zvláštnej
jednotky, pyrotechnik, bungee jumping, extrémne
športy, kontaktné športy, a pod.).

článok 11 – povinnosť pravdivého
zodpovedania otázok poisťovateľa

1. Poistník i poistený sú povinní pri uzatváraní, zmenách
a obnove poistenia odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa
dohodnutého poistenia a zdravotného stavu
poisteného, najmä na otázky, ktoré sa týkajú jeho
súčasných a predchádzajúcich chorôb, jeho
zdravotných problémov a porúch.
Za otázky poisťovateľa sa považujú aj vyhlásenia
poisteného o jeho zdravotnom stave.

2. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav
poisteného, a to na základe informácií vyžiadaných so
súhlasom poisteného od ošetrujúceho lekára a
zdravotníckych zariadení. Poisťovateľ má právo určiť
lekára, ktorý posúdi zdravotný stav poisteného.

3. Informácie o zdravotnom stave poisteného môže
poisťovateľ použiť iba pre vlastné potreby a pre potreby
zaistiteľa. Ich použitie v inej súvislosti je možné len so
súhlasom poisteného.

4. V prípade, ak poistený vedome nepravdivo alebo
neúplne odpovie na písomné otázky poisťovateľa
týkajúce sa dojednávaného poistenia, môže
poisťovateľ od zmluvy odstúpiť alebo odmietnuť
poistné plnenie.

5. Pod pravdivým zodpovedaním otázok sa rozumie aj
splnenie podmienok poistenej osoby uvedených v čl. 2
týchto OPP STN.

článok 12 – zmena rozsahu poistenia

Zmena rozsahu poistenia v priebehu poistnej doby nie je
možná.

článok 13 – zníženie poistného plnenia

Za stanovenie technických parametrov poistenia
(poistné, poistná doba, poistná suma) zodpovedá
poistník a poistený. Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého
uvedenia dát narodenia, pohlavia alebo zdravotného
stavu poisteného stanovené nesprávne technické
parametre poistenia, výsledkom ktorých bolo stanovenie
nižšieho poistného ako pri správnom stanovení
technických parametrov poistenia, je poisťovateľ
oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť.

článok 14 – doručovanie písomností

1. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v
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písomnej forme. Oznámenia adresované poisťovateľovi
sú platné v okamihu ich obdržania.

2. Poistník a poistený sú povinní písomne oznámiť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy. Poisťovateľ zasiela
poistníkovi aj poistenému písomnosti na poslednú
adresu, ktorá mu je známa.

3. Písomnosti doručené poistenému sa považujú za
doručené dňom prevzatia zásielky alebo dňom, kedy
poistník alebo poistený odmietol prevziať zásielku. V
prípade, že si adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na
pošte doručenú zásielku, považuje sa za doručenú v
posledný deň lehoty uloženia na pošte, aj keď sa
adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom

doručenia, kedy bolo oznámenie vrátené poisťovateľovi
ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistený
neoznámil.

článok 15 – príslušnosť súdu

Pre všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z poistenia
schopnosti splácať spotrebný úver, na ktoré sa vzťahujú
tieto OPP STN, sú kompetentné príslušné súdy v
Slovenskej republike.

článok 16 – záverečné ustanovenia

Tieto OPP STN sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy a nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2015.

6


