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ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE PRODUKT SD13_01
Tento rozsah nárokov a zmluvných dojednaní dopĺňa
všeobecné a osobitné poistné podmienky k uvedenej
poistnej zmluve a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy.
Technický úrok a dodatkový úrok pre jednorazové
poistné
1) Pre účely jednorazového
poistného je súčet
technického a dodatkového úroku rovný efektívnej
úrokovej miere denného úročenia účtu poistného.
Výška technického úroku a dodatkového úroku je
súčasťou aktuálneho sadzobníka pre SD13.
2) Poisťovňa si vyhradzuje právo technický úrok
upravovať.
3) Poisťovňa si vyhradzuje právo dodatkový úrok
aktualizovať polročne dopredu (1.1, 1.7).
Poplatky
Poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať poplatky podľa
aktuálneho sadzobníka poplatkov pre poistenie SD13.
Účet poistného a jeho hodnota
1) Účet poistného predstavuje matematickú rezervu
tohto poistenia.
2) Aktuálna hodnota účtu poistného sa počíta zo
zostatkov jednorazových poistných, t.j. sumy
zaplatených jednorazových poistných zníženej o:
mesačné a ostatné poplatky (napr. odkupný
poplatok, daň z poistného plnenia a pod.)
čiastočné odkupy
a zvýšenej o súčet technického a dodatkového úroku
počítaný zo zostatkov jednorazových poistných.
3) Na účet jednorazového poistného je vždy od dátumu
účinnosti zmeny technického alebo dodatkového
úroku je aplikovaná nová hodnota súčtu technického
a dodatkového úroku.
Začiatok poistenia, poistná doba, koniec poistenia
1) Začiatok poistenia je určený od 00.00 hod. dňa
nasledujúceho po dátume zaplatenia prvého
jednorazového poistného na účet poisťovne.
2) Poistenie končí najneskôr vo výročný deň začiatku
poistenia v roku, v ktorom sa poistený dožije 95
rokov.
3) Poistná doba pre akúkoľvek smrť je maximálne do 55
rokov veku poistenej osoby.
Platenie poistného
1) Platenie
následných
jednorazových
vkladov
poistného je možné kedykoľvek počas trvania
poistenia na základe písomnej žiadosti o zmenu
poistenia
na
tlačive
poisťovne.
Minimálna
a maximálna výška prvého jednorazového poistného
a následných jednorazových poistných je určená
aktuálnym sadzobníkom pre poistenie SD13.
2) Za akúkoľvek smrť a smrť následkom úrazu sa
neplatí žiadne osobitné poistné.
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou pre účely jednorazového poistného
je:
akákoľvek smrť poisteného, ktorá nastane do 55
rokov veku,

dožitie poisteného konca poistenia,
smrť poisteného následkom úrazu.
Poistné plnenie
1) V prípade smrti poisteného, ktorá nastane maximálne
do dosiahnutia veku 55 rokov poisteného, vyplatí
poisťovňa v súlade so Všeobecnými poistnými
podmienkami pre životné poistenie osobám
s nárokom na poistné plnenie dohodnutú poistnú
sumu pre prípad akejkoľvek smrti + 10 % zo súčtu
jednorazových poistných vložených za posledný rok
predchádzajúci 00.00 hod dňa vzniku poistnej
udalosti a aktuálnu hodnotu účtu jednorazového
poistného. V prípade smrti poisteného, ktorá nastane
po dosiahnutí veku 55 rokov, vyplatí poisťovňa
aktuálnu hodnotu účtu jednorazového poistného.
2) V prípade dožitia poisteného konca poistnej doby
poisťovňa mu vyplatí aktuálnu hodnotu účtu
jednorazového poistného.
3) V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatí
poisťovňa v zmysle Osobitných poistných podmienok
pre poistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity
osobám s nárokom na poistné plnenie dohodnutú
poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu +
10 % zo súčtu jednorazových poistných vložených
za posledný rok predchádzajúci 00.00 hod. dňa
vzniku poistnej udalosti a aktuálnu hodnotu účtu
jednorazového poistného.
Odkup, čiastočný odkup
1) Poistník môže kedykoľvek požiadať o odkup alebo
čiastočný odkup z jednorazového poistného
na
základe písomnej žiadosti o zmenu poistenia na
tlačive poisťovne. V prípade, že požadovaná výška
čiastočného odkupu prevyšuje odkupnú hodnotu,
poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu.
2) Poisťovňa vypočíta výšku odkupnej hodnoty
z aktuálnej hodnoty účtu poistného so zohľadnením
aktuálneho sadzobníka poplatkov pre SD13 a platnej
legislatívy.
3) Po čiastočnom odkupe je aktuálna hodnota účtu
znížená o vyplatenú hodnotu čiastočného odkupu so
zohľadnením aktuálneho sadzobníka poplatkov pre
SD13 a platnej legislatívy.
4) Poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu alebo čiastočnú
odkupnú hodnotu po uplynutí jednomesačnej
výpovedenej lehoty, ktorá začne plynúť od
nasledovného dňa po doručení písomnej žiadosti
o zmenu do poisťovne.
Záverečné ustanovenia
Tento Rozsah nárokov a zmluvných dojednaní nadobúda
platnosť a účinnosť dňom 01.11.2019 a spolu s
dojednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.

