Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov

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, možn˘ch v˘nosov a strát
súvisiacich s poistn˘m produktom. Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú
úpln˘ rozsah práv a povinností, ktor˘ poistníkovi vypl˘va z uzavretia poistnej zmluvy
a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené v‰eobecne záväzn˘mi právnymi
predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistn˘ch produktov.
1. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Názov ‰tátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo:
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Telefónne číslo:
0800 122 222
E-mailová adresa:
allianzsp@allianzsp.sk
Webové sídlo:
www.allianzsp.sk
2. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
2.1 Názov poistného produktu

SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE PRE ŠKOLY
Pre toto poistenie platia V‰eobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
- A schválené dňa 01.07.2015 (ďalej len „VPP U-A“) a Zmluvné dojednania pre
skupinové úrazové poistenie pre ‰koly schválené dňa 01.07.2015 (ďalej len
„ZD UP_‰koly“).
2.2 Popis poistného produktu
Poistné riziká, ktoré je možné poistnou zmluvou dojednať
a) smrť následkom úrazu,
b) trvalé následky úrazu,
c) denné od‰kodné pri pobyte v nemocnici,
d) denné od‰kodné počas doby nevyhnutného liečenia.
V˘hody poistného produktu
Možnosť poistiť žiakov ‰koly aj zamestnancov ‰koly:
• v‰etk˘ch žiakov ‰koly,
• v‰etk˘ch žiakov jednej triedy/fakulty,
• v‰etk˘ch žiakov tried/fakúlt podľa zoznamu,
(V prípade poistenia v‰etk˘ch žiakov ‰koly, triedy, fakulty a pod. sú žiaci,
zaradení do evidencie ‰koly, triedy, fakulty a pod., poistení automaticky
bez zmeny vo v˘‰ke poistného)
• žiakov podľa zoznamu,
• zamestnancov podľa zoznamu.
Poistná doba a poistné obdobie
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú a začína prv˘m dňom nasledujúcim
po dni uzavretia poistnej zmluvy medzi poistníkom a poisťovateľom,
ak v poistnej zmluve nie je dohodnut˘ in˘ neskor‰í začiatok poistenia,
a končí sa 15. októbra ‰kolského roka nasledujúceho po ‰kolskom roku,
v ktorom poistenie začalo. Poistné obdobie je totožné s poistnou dobou.
2.3 Poistné plnenie
V‰eobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob určenia v˘‰ky
poistného plnenia
Poistné plnenie bude poskytnuté v súlade s dojednaniami v poistnej zmluve
a v príslu‰n˘ch poistn˘ch podmienkach, na ktoré poistná zmluva odkazuje. Poistné plnenie sa poskytuje vo v˘‰ke poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve (platí
pre riziko smrti a trval˘ch následkov úrazu) alebo max. za 365 dní (platí pre riziko
pobytu v nemocnici alebo liečenia následkom úrazu). V˘‰ka poistnej sumy závisí
od verzie poistného krytia (1 až 3) dohodnutej v poistnej zmluve. Verzia 3 zah⁄ňa
aj denné od‰kodné počas nevyhnutného liečenia úrazu.
V prípade poistenia trval˘ch následkov úrazu bez progresie, poistenia trval˘ch
následkov úrazu s progresiou a poistenia denného od‰kodného počas
nevyhnutného liečenia následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou poistn˘ch podmienok.
Podmienky, za ktor˘ch nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné
plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnen˘ poistné plnenie znížiť
Poisťovateľ v prípadoch uveden˘ch v príslu‰n˘ch poistn˘ch podmienkach nie
je povinn˘ poskytnúť poistné plnenie (v˘luky z poistenia).
Škody z plnenia vylúčené sú uvedené v čl. 1 ods. 5 a v čl. 2 VPP U-A a v čl. 4 ZD
UP_‰koly.
Poisťovateľ v prípadoch uveden˘ch vo v‰eobecne záväzn˘ch právnych
predpisoch alebo v príslu‰n˘ch poistn˘ch podmienkach je oprávnen˘ znížiť

alebo zamietnuť poistné plnenie. Poisťovateľ je oprávnen˘ znížiť poistné
plnenie v zmysle čl. 3 VPP U-A.
2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti
a o dôsledkoch nezaplatenia poistného
Spôsob určenia a platenia poistného
V˘‰ka poistného je dohodnutá v poistnej zmluve podľa sadzieb pre jednotlivé
druhy poistenia stanoven˘ch poisťovateľom. Sadzby môžu byť stanovené
v závislosti od vstupného veku, poistnej doby, vykonávanej pracovnej
a ‰portovej činnosti, spôsobu platenia a pod.
Poistné je možné platiť v hotovosti oprávnenému zástupcovi poisťovateľa,
bankov˘m prevodom alebo prostredníctvom po‰tového poukazu po‰tového
podniku.
Splatnosť poistného
Pri poistení dojednanom na dobu určitú je poistné splatné naraz za celú dobu
poistenia (jednorazové poistné). Jednorazové poistné je splatné v deň
začiatku poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že jednorazové
poistné je možné platiť v dohodnut˘ch splátkach.
Dôsledky nezaplatenia poistného
Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do
zániku poistenia.
2.5 Spôsoby zániku poistnej zmluvy/poistenia
Poistná zmluva/poistenie môže zaniknúť:
• v˘poveďou do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy podľa čl. 13
ods. 1 VPP U-A,
• v˘poveďou ku koncu poistného obdobia podľa čl. 13 ods. 2 VPP U-A,
• nezaplatením poistného podľa čl. 6 ods. 4 VPP U-A,
• uplynutím doby, na ktorú je dojednané, podľa čl. 5 ods. 3 VPP U-A,
• vo v˘ročn˘ deň, ktor˘ nasleduje po dni, v ktorom poisten˘ dov⁄‰i vek 65
rokov podľa čl. 5 ods. 4 VPP U-A,
• smrťou poistenej osoby, ukončením účinnosti poistnej zmluvy, vyradením
poistenej osoby z evidencie u poisteného subjektu alebo skutočnosťou, že
poistená osoba z ak˘chkoľvek dôvodov skončila učebn˘, ‰tudijn˘ alebo
obdobn˘ vzťah, resp. pracovn˘ pomer s poisten˘m subjektom podľa čl. 5
ods. 4 ZD UP_‰koly,
• z in˘ch dôvodov.
Bliž‰ie informácie k jednotliv˘m zánikom poistnej zmluvy a poistenia sú
uvedené v §§ 800 až 804 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení, v čl. 5, 6 a 13 VPP U-A a v čl. 5 ZD UP ‰koly.
3. Iné dôležité informácie
3.1 Spôsob vybavovania sťažností
Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne.
Sťažnosť môže sťažovateľ podať telefonicky na čísle 0800 122 222, cez internet na https://www.allianzsp.sk/informujte-nas, osobne na pobočke poisťovateľa alebo u finančného agenta, zaslať e-mailom na dialog@allianzsp.sk
alebo po‰tou na adresu sídla poisťovateľa. Ďal‰ie informácie súvisiace s
vybavovaním sťažností sú uvedené v čl. 9 ods. 4 ZD UP_‰koly.
3.2 Informácie o práve ‰tátu a daňov˘ch predpisoch, ktoré platia pre poistnú
zmluvu
Na poistnú zmluvu sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej
republiky.
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú upravené v‰eobecne
záväzn˘m právnym predpisom platn˘m na území Slovenskej republiky,
ktor˘m je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor‰ích
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj odpočítateľné položky, resp. iné odpočítateľné
položky, resp. iné daňové náležitosti t˘kajúce sa poistenia.
3.3 Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa
Správa o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňuje na webovom sídle
poisťovateľa.
Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená dňa
10.12.2015.

