VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISŤOVŇA CARDIF SLOVAKIA, A.S.

2. Poistiteľ môže v rámci životného poistenia uzatvoriť poistnú
zmluvu aj s finančnou inštitúciou – poistníkom, pričom
poisteným v takomto prípade je klient tejto finančnej
inštitúcie, ktorá je zároveň oprávnenou osobou.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ
POISTENIE
Pre životné poistenie, ktoré dojednáva Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. (ďalej len „poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie a ustanovenia poistnej zmluvy.

Článok 3 Uzatvorenie poistnej zmluvy
1. Poistná zmluva i každá zmena poistnej zmluvy musí mať
písomnú formu.
2. Na uzatvorenie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh
prijatý v lehote, ktorú určil poistiteľ, a ak ju neurčil, do
jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal.
Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keď poistník
podpísal návrh poistiteľa na uzatvorenie poistnej zmluvy.
3. Poistník aj poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne
na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu
poistenia.

Článok 1 Definície pojmov
Pre tieto Všeobecné poistné podmienky sú definované
nasledujúce pojmy:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s
poistiteľom uzatvorila poistnú zmluvu.
2. Poistiteľ – Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., so sídlom BBC
V., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, ktorá s poistníkom
uzatvorila poistnú zmluvu.
3. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život sa vzťahuje životné
poistenie podľa uzatvorenej poistnej zmluvy.
4. Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba, ktorej
vzniká v prípade poistnej udalosti právo, aby jej bolo
vyplatené poistné plnenie podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy.
5. Poistné plnenie – suma, ktorá je podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy vyplatená oprávnenej osobe, ak nastane poistná
udalosť.
6. Poistná udalosť – náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poistiteľa plniť v súlade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.
7. Začiatok poistenia – okamih, ktorým sa osoba, na ktorú sa
vzťahuje životné poistenie stala poisteným, poistiteľ
nadobudol právo na poistné podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy a vznikla mu povinnosť plniť ak nastane poistná
udalosť.
8. Koniec poistenia – okamih ukončenia platnosti poistenia
podľa poistnej zmluvy.
9. Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý je potrebné
v stanovených termínoch platiť poistné. Poistným obdobím
je kalendárny mesiac, pokiaľ v uzatvorenej poistnej zmluve
nie je stanovené iné poistné obdobie.
10. Poistná doba – časový úsek, na ktorý je uzavretá poistná
zmluva a môže sa deliť na poistné obdobia.
11. Finančná inštitúcia - pre účely týchto poistných podmienok
je banka, spoločnosť s oprávnením vykonávať bankovú
činnosť, leasingová spoločnosť alebo spoločnosť oprávnená
poskytovať spotrebiteľský úver.
12. Poistná ochrana – riziko alebo súbor rizík poistených
poistnou zmluvou, ktorých rozsah je stanovený v poistných
podmienkach.

Článok 4 Začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie môže byť dohodnuté na presne stanovenú dobu
(s dohodnutým koncom poistenia) alebo na dobu neurčitú.
2. Poistenie začína nultou hodinou dňa, dohodnutého ako
začiatok poistenia, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že
začne už uzatvorením poistnej zmluvy.
3. Pri poisteniach dojednaných na presne stanovenú dobu
končí poistenie o 24.00 hodine dňa dojednaného ako koniec
poistenia.
Článok 5 Poistné
1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany
dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Výška a splatnosť poistného je dojednaná v poistnej zmluve
a určená podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia.
3. Poistné sa platí buď naraz za celú dobu poistenia
(jednorazové poistné), alebo za dohodnuté poistné obdobia
(bežné poistné).
4. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné
obdobia, alebo naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie
dojednané, a to v lehotách dohodnutých v uzatvorenej
poistnej zmluve.
5. Ak výška poistného je závislá tiež na veku poisteného,
považuje sa pre účely stanovenia poistného za jeho vek
rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a
kalendárnym rokom narodenia poisteného.
Článok 6 Dôsledky neplatenia poistného
1. Pre neplatenie poistného poistenie zanikne podľa článku 13
písmena d) bez náhrady.
2. Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia v
súlade s ustanovením § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Článok 2 Predmet poistenia
1. Poistiteľ v rámci životného poistenia dojednáva poistenie
pre
prípad
úmrtia
poisteného
v súlade
s týmito
Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie.

Článok 7 Zmeny poistenia
1/7

Na zmene rozsahu dojednaného poistenia sa účastníci
dohodnú len v dodatku k poistnej zmluve. Poistiteľ plní zo
zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú
od nultej hodiny zmluvne stanoveného dňa v dodatku
k poistnej zmluve.

V prípade, že nastane taká poistná udalosť, ku ktorej
dôjde následkom užitia omamných látok, alebo liekov
v dávkach nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu, alebo
poistná udalosť spôsobená užitím alkoholu, či sústavným
alkoholizmom, je poistiteľ oprávnený poistné plnenie
z poistnej zmluvy primerane znížiť, podľa toho aký vplyv
malo toto porušenie na vznik poistnej udalosti a rozsah
povinnosti plniť.

Článok 8 Poistná udalosť
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v
priebehu trvania poistenia.
2. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.
3. Poistnou udalosťou sa rozumie podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy úmrtie poisteného v priebehu trvania poistenia.
4. Poistná udalosť musí byť bez zbytočného odkladu písomne
oznámená poistiteľovi po jej vzniku spolu s predložením
dokladov požadovaných poistiteľom, a to podľa uzatvorenej
poistnej zmluvy.

Článok 9 Oprávnenie
preskúmavať
skutočnosti

poistiteľa
zdravotný

Článok 12Výluky z poistného plnenia
Poistiteľ nie je povinný plniť za smrť poisteného, ktorá nastala
v dôsledku:
a\ samovraždy poisteného alebo pokusu poisteného o
samovraždu v dobe do dvoch rokov od dátumu
dohodnutého ako začiatok poistenia, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnutá iná lehota.
b\ akéhokoľvek profesionálneho aj amatérskeho používania
motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich strojov či
prostriedkov, ako je napríklad parašutizmus, závesné
lietanie, paragliding, akrobatické lietanie apod. (výluka sa
nevzťahuje na cesty poistených ako pasažierov v lietadlách
nad 2t, schválených k verejnej preprave osôb a vybavených
platným oprávnením k letu),
c\ profesionálneho alebo aj amatérskeho vykonávania týchto
činností: potápanie, speleológia, horolezectvo, diaľkové
plavby vykonávané jednotlivcom, morský rybolov, športy s
použitím dvojstopých aj jednostopých vozidiel, rallye,
pokusy o rekordy,
d\ vykonávania všetkých profesionálnych športov,
e\ občianskych vojen alebo vojnových udalostí, aktívnej účasti
poisteného na nepokojoch, trestných činoch a priestupkoch,
teroristických akciách a sabotážach,
f\ atómových výbuchov všeobecne ako aj radiácie,
g\ manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavinami a
toxickými látkami.

zisťovať
alebo
stav a uvádzané

1. Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný
stav poisteného, a to na základe správ, vyžiadaných s jeho
súhlasom od ošetrujúcich lekárov, ako aj prehliadkou, príp.
vyšetrením lekárom, ktorého poistiteľ sám určí. Poistiteľ je
takisto oprávnený preskúmavať všetky ďalšie skutočnosti,
uvedené poisteným najmä pri uzatváraní poistnej zmluvy a
pri oznámení poistnej udalosti.
2. Podpísanie poistnej zmluvy alebo tlačiva „Oznámenie
poistnej udalosti“ poisteným, alebo osobou, ktorá
s poistiteľom poistnú zmluvu uzatvorila sa považuje za
udelenie
súhlasu
k zisťovaniu
a
preskúmavaniu
zdravotného stavu poisteného, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaný iný názov tlačiva.
3. Akékoľvek informácie, ktoré sa poistiteľ dozvie pri zisťovaní
zdravotného stavu, môže použiť iba pre svoju potrebu, inak
iba so súhlasom poisteného.
4. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky
poistiteľa môžu mať za následok odstúpenie od poistnej
zmluvy.
5. Pri vedomom porušení povinností uvedených v bode 3.
článku 3 môže poistiteľ poistné plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť, alebo od jednotlivých poistení odstúpiť, ak
by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok nedojednal
poistenie.

Článok 13Zánik poistenia
Poistenie zaniká:
a\ smrťou poisteného,
b\ uplynutím poistnej doby dohodnutej v uzatvorenej poistnej
zmluve,
c\ výpoveďou podľa § 800 Občianskeho zákonníka,
d\ pre nezaplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho
zákonníka,
e\ odstúpením od poistnej zmluvy a odmietnutím plnenia podľa
§ 802 Občianskeho zákonníka.

Článok 10Plnenie poistiteľa

Článok 14Adresy a oznámenia

1. V prípade úmrtia poisteného v priebehu trvania poistenia,
poistiteľ poskytuje poistné plnenie oprávnenej osobe
v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
2. Ak bolo poistenie uzatvorené s finančnou inštitúciou,
v prípade úmrtia poisteného poistiteľ v súlade s uzatvorenou
poistnou zmluvou poskytne poistné plnenie oprávnenej
osobe dohodnutej v poistnej zmluve.
3. Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou
je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplne
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá
pre uzatvorenie poistenia bola podstatná, je oprávnený
dohodnuté plnenie odmietnuť. Odmietnutím poistného
plnenia poistenie zanikne.
4. Pre zistenie rozsahu povinnosti plniť môže poistiteľ
požadovať ďalšie nutné doklady a sám vykonávať ďalšie
potrebné vyšetrovania.
5. V prípade pochybností pri smrti poisteného je povinnosťou
poistníka, oprávnenej osoby alebo oprávneného dediča
poisteného preukázať, že k poistnej udalosti došlo.
6. Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní len
čo skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu svojej
povinnosti plniť. Ak sa nemôže skončiť vyšetrenie do
jedného mesiaca, je poistiteľ povinný na požiadanie
poskytnúť primeraný preddavok.

1. Poistiteľ zasiela korešpondenciu poistníkovi a poistenému
na jeho poslednú známu adresu v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek oznámenia a žiadosti, týkajúce sa poistenia sa
podávajú v písomnej forme. Oznámenia a žiadosti, ktoré
nemajú písomnú formu sú neplatné.
3. Oznámenia a žiadosti adresované poistiteľovi sú účinné
dňom ich doručenia.
4. Poistený a poistník informujú poistiteľa bezodkladne o
každej zmene svojej adresy.
Článok 15Prebytky poistného
Prípadné prebytky poistného použije poistiteľ v prospech
poistených formou zníženia poistného alebo zvýšenia
poistného plnenia.
V Bratislave, dňa 01.04.2002

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE
NEŽIVOTNÉ POISTENIE – VŠEOBECNÁ ČASŤ
Pre neživotné poistenie, ktoré dojednáva Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. (ďalej len „poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky
pre neživotné poistenie – všeobecná časť a ustanovenia
poistnej zmluvy.

Článok 11Obmedzenie poistného plnenia

Článok 1 Definície pojmov
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Pre tieto Všeobecné poistné podmienky sú definované
nasledujúce pojmy:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s
poistiteľom uzatvorila poistnú zmluvu.
2. Poistiteľ – Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., so sídlom BBC
V., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, ktorá s poistníkom
uzatvorila poistnú zmluvu.
3. Poistený – fyzická osoba, na ktorej zdravie, úraz a majetok
sa vzťahuje neživotné poistenie podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy.
4. Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba, ktorej
vzniká v prípade poistnej udalosti právo, aby jej bolo
vyplatené poistné plnenie podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy.
5. Poistné plnenie – suma, ktorá je podľa uzatvorenej poistnej
zmluvy vyplatená oprávnenej osobe, ak nastane poistná
udalosť.
6. Poistná udalosť – náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poistiteľa plniť v súlade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.
7. Začiatok poistenia – okamih, ktorým sa osoba, na ktorú sa
vzťahuje jeden alebo viac druhov neživotného poistenia,
stala poisteným, poistiteľ nadobudol právo na poistné podľa
uzatvorenej poistnej zmluvy a vznikla mu povinnosť plniť ak
nastane poistná udalosť.
8. Koniec poistenia – okamih ukončenia platnosti poistenia
podľa poistnej zmluvy.
9. Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý je potrebné
v stanovených termínoch platiť poistné. Poistným obdobím
je kalendárny mesiac, pokiaľ v uzatvorenej poistnej zmluve
nie je stanovené iné poistné obdobie.
10. Poistná doba – časový úsek, na ktorý je uzavretá poistná
zmluva a môže sa deliť na poistné obdobia.
11. Finančná inštitúcia – pre účely týchto poistných podmienok
je banka, spoločnosť s oprávnením vykonávať bankovú
činnosť, leasingová spoločnosť alebo spoločnosť oprávnená
poskytovať spotrebiteľský úver.
12. Poistná ochrana – riziko alebo súbor rizík poistených
poistnou zmluvou, ktorých rozsah je stanovený v poistných
podmienkach.

1. Poistenie môže byť dohodnuté na presne stanovenú
dobu (s dohodnutým koncom poistenia) alebo na dobu
neurčitú.
2. Poistenie začína nultou hodinou dňa, dohodnutého ako
začiatok poistenia,ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že
začne už uzatvorením poistnej zmluvy.
3. Pri poisteniach dojednaných na presne stanovenú dobu
končí poistenieo 24.hodine dňa dojednaného ako koniec
poistenia.

Článok 2 Predmet poistenia

Článok 8 Územná platnosť

Článok 5 Poistné
1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany
dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Výška a splatnosť poistného sú dojednané v poistnej
zmluve a určená podľa sadzieb pre jednotlivé druhy
poistenia.
3. Poistné sa platí buď naraz za celú dobu poistenia
(jednorazové poistné), alebo za dohodnuté poistné obdobia
(bežné poistné).
4. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné
obdobia, alebo naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie
dojednané, a to v lehotách dohodnutých v uzatvorenej
poistnej zmluve.
5. Ak výška poistného je závislá tiež na veku poisteného,
považuje sa pre účely stanovenia poistného za jeho vek
rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a
kalendárnym rokom narodenia poisteného.
Článok 6 Dôsledky neplatenia poistného
1. Pre neplatenie poistného poistenie zanikne podľa článku 13
písmeno d\ bez náhrady.
2. Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia
v súlade s ustanovením § 803 ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
Článok 7 Zmeny poistenia
Na zmene rozsahu dojednaného poistenia sa účastníci
dohodnú len v dodatku k poistnej zmluve. Poistiteľ plní zo
zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú
od nultej hodiny zmluvne stanoveného dňa v dodatku
k poistnej zmluve.

V rámci neživotného poistenia poistiteľ dojednáva v súlade
s týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre neživotné
poistenie – všeobecná časť a príslušnými Osobitnými poistnými
podmienkami pre neživotné poistenie tieto druhy neživotného
poistenia:
- úrazové poistenie
- poistenie choroby
- poistenie rôznych finančných strát
1. Poistiteľ môže v poistnej zmluve dojednať jednotlivé druhy
neživotného poistenia samostatne alebo ich kombinácie.
2. Poistiteľ môže v rámci neživotného poistenia uzatvoriť
poistnú zmluvu aj s finančnou inštitúciou - poistníkom,
pričom poisteným, na ktorého úraz, chorobu alebo rôzne
finančné straty sa poistenie vzťahuje, je v takomto prípade
klient tejto finančnej inštitúcie, ktorá je zároveň oprávnenou
osobou.

Územná platnosť poistenia nie je obmedzená. Výnimku tvorí
poistenie uvedené v článku 1. v bodoch 1. a 2. Osobitných
poistných podmienok pre poistenie rôznych finančných strát,
ktorého platnosť je obmedzená územím Slovenskej
republiky.
Článok 9 Poistná udalosť
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v
priebehu trvania poistenia a sú vyšpecifikované
v príslušných Osobitných poistných podmienkach pre
neživotné poistenie. Pre bližšie vymedzenie poistnej
udalosti, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť,
platia príslušné ustanovenia Osobitných poistných
podmienok a uzavretá poistná zmluva.
2. Poistná udalosť musí byť bez zbytočného odkladu písomne
oznámená poistiteľovi po jej vzniku spolu s predložením
dokladov požadovaných poistiteľom, a to podľa uzatvorenej
poistnej zmluvy.

Článok 3 Uzatvorenie poistnej zmluvy
1. Poistná zmluva i každá zmena poistnej zmluvy musí mať
písomnú formu.
2. Na uzatvorenie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh
prijatý v lehote, ktorú určil poistiteľ, a ak ju neurčil, do
jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal.
Poistná zmluva je uzatvorená okamihom, keď poistník
podpísal návrh poistiteľa na uzatvorenie poistnej zmluvy.
3. Poistník aj poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne
na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu
poistenia.

Článok 10Plnenie poistiteľa
1. V prípade poistnej udalosti, ktorá nastane počas trvania
poistenia, poistiteľ poskytuje poistné plnenie oprávnenej
osobe v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Pre rozsah
poistného plnenia platia príslušné Osobitné poistné
podmienky a uzavretá poistná zmluva.
2. Ak bolo poistenie uzatvorené s finančnou inštitúciou,
v prípade vzniku poistnej udalosti, poistiteľ v súlade
s uzatvorenou poistnou zmluvou poskytne poistné plnenie
oprávnenej osobe dohodnutej v poistnej zmluve.

Článok 4 Začiatok a koniec poistenia
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3. Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou
je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá
pre uzatvorenie poistenia bola podstatná, je oprávnený
dohodnuté poistné plnenie odmietnuť. Odmietnutím
poistného plnenia poistenie zanikne.
4. Pre zistenie rozsahu povinnosti plniť môže poistiteľ
požadovať ďalšie nutné doklady a sám vykonávať ďalšie
potrebné vyšetrenia.
5. V prípade pochybností o vzniku poistnej udalosti je
povinnosťou poistníka, poisteného, prípadne oprávneného
dediča poisteného alebo oprávnenej osoby preukázať, že
k poistnej udalosti došlo.
6. Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní len
čo skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu svojej
povinnosti plniť. Ak sa nemôže skončiť vyšetrenie do
jedného mesiaca, je poistiteľ povinný na požiadanie
poskytnúť primeraný preddavok.

Od ustanovení článku 8. týchto Všeobecných poistných
podmienok pre neživotné poistenie – všeobecná časť, je
možné sa v poistných zmluvách odchýliť, ak vzhľadom
na účel a povahu poistenia poistiteľ vzhliadne potrebu
upraviť zmluvný vzťah odchylne od týchto podmienok.
V Bratislave, dňa 01.04.2002

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ
POISTENIE
Pre úrazové poistenie, ktoré dojednáva Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. (ďalej len „poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre
neživotné poistenie - všeobecná časť, tieto Osobitné poistné
podmienky pre úrazové poistenie a ustanovenia poistnej
zmluvy.
Článok 1 Predmet poistenia

Článok 11Obmedzenie poistného plnenia

Poistiteľ v rámci úrazového poistenia dojednáva v poistnej
zmluve všetky alebo niektoré druhy z nasledujúcich úrazových
poistení:
1. Poistenie pre prípad smrti poisteného, ku ktorej došlo v
dôsledku úrazu.
2. Poistenie pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného v
dôsledku úrazu.
3. Poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného v dôsledku
úrazu.
4. Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného v
dôsledku úrazu.

V prípade, že nastane taká poistná udalosť, ku ktorej dôjde
následkom užitia omamných látok, alebo liekov v dávkach
nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu, alebo spôsobená
užitím
alkoholu,
či
sústavným
alkoholizmom,
je poistiteľ oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť, podľa toho aký vplyv malo toto porušenie
na vznik poistnej udalosti a rozsah povinnosti plniť.
Článok 12Výluky z poistného plnenia
Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde za
nasledujúcich okolností alebo v dôsledku:
a\ samovraždy poisteného alebo pokusu poisteného o
samovraždu v dobe do dvoch rokov od dátumu
dohodnutého ako začiatok poistenia, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnutá iná lehota,
b\ občianskych vojen, alebo vojnových udalostí, aktívnej účasti
poisteného na nepokojoch, trestných činoch a priestupkoch,
teroristických akciách a sabotážach,
c\ atómových výbuchov všeobecne ako aj radiácie,
d\ manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými a
toxickými látkami.

Článok 2 Definície pojmov

Poistenie zaniká:
a\ - smrťou poisteného v dôsledku úrazu,
- v dôsledku plnej a trvalej invalidity poisteného spôsobenej
úrazom,
- v dôsledku plnej a trvalej invalidity poisteného spôsobenej
chorobou,
b\ uplynutím poistnej doby dohodnutej v uzatvorenej poistnej
zmluve,
c\ výpoveďou podľa § 800 Občianskeho zákonníka,
d\ pre nezaplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho
zákonníka,
e\ odstúpením od poistnej zmluvy a odmietnutím plnenia podľa
§ 802 Občianskeho zákonníka.

1. Úraz - telesné poškodenie poisteného spôsobené nezávisle
na vôli poisteného náhlou vonkajšou príčinou s výnimkou
akútneho alebo chronického ochorenia. Za úraz sa
nepovažujú choroby ako: mozgová mŕtvica, infarkt
myokardu, prasknutie výdutí, epilepsia a podobné záchvaty,
krvácanie do mozgu.
2. Hospitalizácia poisteného - poskytnutie nemocničnej
lôžkovej starostlivosti poistenému, ktorá je z lekárskeho
hľadiska nutná v dôsledku úrazu.
3. Plná a trvalá invalidita - telesné poškodenie poisteného
spôsobené úrazom, ktoré mu definitívne znemožňuje
vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk a zároveň stav poisteného
vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť tretej
osoby, a to po dobu celého jeho života.
4. Pracovná neschopnosť - celková lekársky konštatovaná
neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesnú
činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo
zisk, spôsobená úrazom za podmienky, že k prvému dňu
prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával
profesnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu,
zárobok alebo zisk.
5. Franšíza – v poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky
ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Článok 14Adresy a oznámenia

Článok 3 Poistná udalosť

1. Poistiteľ zasiela korešpondenciu poistníkovi a poistenému
na jeho poslednú známu adresu v Slovenskej republike.
2. Akékoľvek oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia sa
podávajú v písomnej forme. Oznámenia a žiadosti, ktoré
nemajú písomnú formu sú neplatné.
3. Oznámenia a žiadosti adresované poistiteľovi sú účinné
dňom ich doručenia.
4. Poistený a poistník informujú poistiteľa bezodkladne o
každej zmene svojej adresy.

Poistnou udalosťou sa rozumejú všetky alebo niektoré
nasledujúce skutočnosti podľa ustanovení poistnej zmluvy:
a\ smrť poisteného v dôsledku úrazu, ku ktorej došlo do 12
mesiacov od dátumu vzniku úrazu,
b\ plná a trvalá invalidita poisteného v dôsledku úrazu,
c\ hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu,
d\ pracovná neschopnosť poisteného v dôsledku úrazu.

Článok 15Prebytky poistného

Poistiteľ poskytuje poistné plnenie v súlade so Všeobecnými
poistnými podmienkami pre neživotné poistenie - všeobecná
časť, v súlade s týmito Osobitnými poistnými podmienkami pre
úrazové poistenie a v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou
nasledovne:
1. V prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu, ku ktorej
došlo do 12 mesiacov od dátumu vzniku úrazu alebo

Článok 13Zánik poistenia

Článok 4 Poistné plnenie

Prípadné prebytky poistného použije poistiteľ v prospech
poistených formou zníženia poistného alebo zvýšenia
poistného plnenia.
Článok 16Záverečné ustanovenia
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v prípade plnej a trvalej invalidity poisteného v dôsledku
úrazu, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie
oprávnenej osobe vo výške podľa uzavretej poistnej zmluvy.
2. V prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu alebo
v prípade pracovnej neschopnosti poisteného v dôsledku
úrazu je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie vo forme
denného odškodného alebo splátok, a to v súlade
s uzavretou poistnou zmluvou.

3. Všetky informácie, ktoré sa poistiteľ dozvie pri zisťovaní
zdravotného stavu, môže použiť iba pre svoju potrebu, inak
iba so súhlasom poisteného.
4. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky
poistiteľa môžu mať za následok odstúpenie od poistnej
zmluvy.
5. Pri vedomom porušení povinností uvedených v článku 3
bode 3 Všeobecných poistných podmienok pre neživotné
poistenie - všeobecná časť môže poistiteľ poistné plnenie
z poistnej zmluvy primerane znížiť alebo od jednotlivých
poistení odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok neuzatvoril poistenie.

Článok 5 Výluky z poistného plnenia
Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde za
nasledujúcich okolností, alebo v dôsledku:
a\ akéhokoľvek
profesionálneho
alebo
amatérskeho
používania motorových alebo aj bezmotorových lietajúcich
strojov či prostriedkov, ako napríklad parašutizmus, závesné
lietanie, akrobatické lietanie a pod. (výluka sa nevzťahuje na
cesty poistených osôb ako pasažierov v lietadlách nad 2t
schválených k verejnej preprave osôb a vybavených
platným oprávnením k letu),
b\ profesionálneho alebo aj amatérskeho prevádzkovania
týchto činností: potápanie, speleológia, horolezectvo,
diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, morský rybolov,
športy s použitím dvojstopých aj jednostopých vozidiel,
rallye, pokusy o rekordy,
c\ všetkých profesionálne vykonávaných športov,
d\ následkov úrazov, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia
a boli diagnostikované pred začiatkom poistenia,
e\ pobytov v úzko špecializovaných zariadeniach:
- pri pobytoch v sanatóriách, ozdravovniach, zotavovniach,
útulkoch, domovoch dôchodcov,
- pri pobytoch v zariadeniach (klinikách, či nemocniciach)
kúpeľných, dietetických alebo psychiatrických,
- pri zdravotných pobytoch v horách alebo pri mori, alebo pri
pobytoch v gerontologických a geriatrických zariadeniach,
- v rehabilitačných zariadeniach a v zariadeniach na
rekvalifikáciu osôb, v zariadeniach na rehabilitáciu
pohybovú a funkčnú.

Článok 9 Zánik poistenia
Poistenie tiež zaniká :
a\ smrťou poisteného v dôsledku úrazu,
b\ plnou a trvalou invaliditou poisteného v dôsledku úrazu.
V Bratislave, dňa 01.04.2002

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
CHOROBY
Pre poistenie choroby, ktoré dojednáva Poisťovňa Cardif
Slovakia, a.s. (ďaľej len „poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre
neživotné poistenie - všeobecná časť, tieto Osobitné poistné
podmienky pre poistenie choroby a ustanovenia poistnej
zmluvy.
Článok 1 Predmet poistenia
Poistiteľ v rámci poistenia chorôb dojednáva v poistnej zmluve
všetky alebo niektoré druhy z nasledujúcich poistení pre prípad
choroby:
1. Poistenie pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného, ku
ktorej došlo v dôsledku choroby.
2. Poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného, ku ktorej
došlo v dôsledku choroby.
3. Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného, ku
ktorej došlo v dôsledku choroby.

Článok 6 Povinnosť poistiteľa
Povinnosťou poistiteľa je plniť z poistných udalostí v súlade
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre neživotné
poistenie - všeobecná časť, v súlade s týmito Osobitnými
poistnými podmienkami pre úrazové poistenie a v súlade
s ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 2 Definície pojmov
1. Hospitalizácia poisteného – poskytnutie nemocničnej
lôžkovej starostlivosti poistenému, ktorá je z lekárskeho
hľadiska nutná v dôsledku ochorenia.
2. Plná a trvalá invalidita – telesné poškodenie poisteného
spôsobené chorobou, ktorá mu definitívne znemožňuje
vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk a zároveň zdravotný stav
poisteného vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť
tretej osoby, a to po dobu celého jeho života.
3. Pracovná neschopnosť – celková lekársky konštatovaná
neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesnú
činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo
zisk, spôsobená ochorením za podmienky, že k prvému dňu
prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával
profesnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu,
zárobok alebo zisk.
4. Materská dovolenka – dovolenka poskytnutá ženám
v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa, a
to v zákonom stanovenej dĺžke.
5. Franšíza – v poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky
ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Článok 7 Povinnosti poisteného
1. Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu
vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov
lekára.
2. V prípade, že poistený požaduje kontrolné vyšetrenie, je
povinný niesť náklady tohto vyšetrenia. Pokiaľ na základe
kontrolného vyšetrenia poistiteľ poskytne ďalšie plnenie,
náklady na kontrolné vyšetrenie poistenému uhradí poistiteľ.
3. Ak malo porušenie povinností uvedených v bode 1. tohoto
článku podstatný vplyv na zväčšenie rozsahu poistnej
udalosti, je poistiteľ oprávnený poistné plnenie z poistnej
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na
rozsah jeho povinnosti plniť.
Článok 8 Oprávnenie poistiteľa zisťovať či preskúmavať
zdravotný stav a uvádzané skutočnosti
1. Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný
stav poisteného, a to na základe správ, vyžiadaných s jeho
súhlasom od ošetrujúcich lekárov, ako aj prehliadkou, príp.
vyšetrením lekárom, ktorého poistiteľ sám určí. Poistiteľ je
takisto oprávnený preskúmavať všetky ďalšie skutočnosti,
uvedené poisteným hlavne pri dojednávaní poistenia a pri
oznámení poistnej udalosti.
2. Podpísanie poistnej zmluvy alebo podpísanie tlačiva
„Oznámenie poistnej udalosti“ poisteným, alebo osobou,
ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzatvára, sa považuje za
udelenie
súhlasu
k zisťovaniu
a
k preskúmávaniu
zdravotného stavu poisteného, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaný iný názov tlačiva.

Článok 3 Poistná udalosť
Poistnou udalosťou sa rozumejú všetky alebo niektoré
nasledujúce skutočnosti podľa ustanovení poistnej zmluvy:
a\ plná a trvalá invalidita poisteného v dôsledku choroby,
b\ hospitalizácia poisteného v dôsledku choroby,
c\ pracovná neschopnosť poisteného v dôsledku choroby.
Článok 4 Poistné plnenie
Poistiteľ poskytuje poistné plnenie v súlade so Všeobecnými
poistnými podmienkami pre neživotné poistenie - všeobecná
časť, v súlade s týmito Osobitnými poistnými podmienkami pre
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poistenie choroby a v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou
nasledovne:
1. V prípade plnej a trvalej invalidity poisteného v dôsledku
choroby, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie
oprávnenej osobe vo výške podľa uzavretej poistnej zmluvy.
2. V prípade hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby
alebo v prípade pracovnej neschopnosti poisteného
v dôsledku choroby je poistiteľ povinný vyplatiť poistné
plnenie vo forme denného odškodného alebo splátok, a to
v súlade s uzavretou poistnou zmluvou.

2.

3.

Článok 5 Výluky z poistného plnenia

4.

Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde za
nasledujúcich okolností, alebo v dôsledku:
a\ pokračovania, následkov alebo recidívy (opakovania)
chorôb, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia a boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia,
b\ degeneratívneho ochorenia chrbtice (polydiskopatia) a ich
priame a nepriame dôsledky,
c\ astenie, depresívnych stavov a psychických porúch,
d\ odvykacích, detoxikačných alebo spánkových kúrach,
e\ pobytov v úzko špecializovaných zariadeniach:
- pri pobytoch v sanatóriách, ozdravovniach, zotavovniach,
útulkoch, domovoch dôchodcov,
- pri pobytoch v zariadeniach (klinikách, či nemocniciach)
kúpeľných, dietetických alebo psychiatrických,
- pri zdravotných pobytoch v horách alebo pri mori, alebo pri
pobytoch v gerontologických a geriatrických zariadeniach,
- v rehabilitačných zariadeniach a v zariadeniach na
rekvalifikáciu osôb, v zariadeniach na rehabilitáciu
pohybovú a funkčnú,
f\ hospitalizácií, ktoré nastanú do šiestich mesiacov od
dátumu
dojednaného
ako začiatok poistenia,
g\ hospitalizácií, ku ktorým dôjde v dôsledku pohlavnej nákazy
a v dôsledku nakazenia vírusom HIV, pokiaľ tieto ochorenia
vzniknú do 2 rokov od dátumu dojednaného ako začiatok
poistenia,
h\ choroby, ktorá nastane po dobu, kedy je poistená na
materskej dovolenke a je hmotne zabezpečená v súlade
s predpismi o nemocenskom poistení,
i\ zdravotných prehliadok, vyšetrení a kozmetických zákrokov,
ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada,
j\ hospitalizácií spojených s pôrodom, s dobrovoľným
prerušením tehotenstva a s ich dôsledkami.

5.

uvádzané poisteným najmä pri dojednávaní poistenia a
pri oznámení poistnej udalosti.
Podpísanie poistnej zmluvy alebo podpísanie tlačiva
„Oznámenie poistnej udalosti“ poisteným, alebo osobou,
ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzatvára, sa považuje za
udelenie
súhlasu
k zisťovaniu
a
preskúmávaniu
zdravotného stavu poisteného, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaný iný názov tlačiva.
Akékoľvek informácie, o ktorých sa poistiteľ dozvie pri
zisťovaní zdravotného stavu, smie použiť iba pre svoju
potrebu, inak iba so súhlasom poisteného.
Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky
poistiteľa môžu mať za následok odstúpenie od poistnej
zmluvy.
Pri vedomom porušení povinností uvedených v článku 3 v
bode 3 Všeobecných poistných podmienok pre neživotné
poistenie - všeobecná časť, môže poistiteľ poistné plnenie
z poistnej zmluvy primerane znížiť alebo od jednotlivých
poistení odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok neuzatvoril poistenie.

Článok 9 Zánik poistenia
Poistenie tiež zaniká plnou a trvalou invaliditou poisteného
v dôsledku choroby.
V Bratislave, dňa 01.04.2002

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
RÔZNYCH FINANČNÝCH STRÁT
Pre poistenie rôznych finančných strát, ktoré dojednáva
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. (ďalej len „poistiteľ“) platia
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné
poistné podmienky pre neživotné poistenie – všeobecná časť,
tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie rôznych
finančných strát a ustanovenia poistnej zmluvy.

Článok 1 Predmet poistenia
Poistiteľ v rámci poistenia rôznych finančných strát dojednáva
v poistnej zmluve všetky alebo niektoré druhy z nasledujúcich
poistení rôznych finančných strát:
1. Poistenie pre prípad straty pravidelného zdroja príjmu.
2. Poistenie pre prípad ostatných finančných strát.

Článok 6 Povinnosť poistiteľa

Článok 2 Definície pojmov

Povinnosťou poistiteľa je plniť z poistných udalostí v súlade
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre neživotné
poistenie - všeobecná časť, v súlade s týmito Osobitnými
poistnými podmienkami pre poistenie choroby a v súlade s
ustanoveniami poistnej zmluvy.

1. Nezamestnaná osoba – každá osoba, ktorá nie je v
pracovnom alebo obdobnom vzťahu, ani nevykonáva
samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá je v Slovenskej
republike registrovaná na úrade práce ako evidovaný
nezamestnaný, a ktorej je súčasne v Slovenskej republike
poskytovaná podpora v nezamestnanosti, prípadne dávky
sociálneho charakteru a štátnej sociálnej podpory
nahrádzajúcej podporu v nezamestnanosti, alebo osoba
ktorej vyššie uvedená podpora alebo dávky nie sú
poskytované z dôvodu jej majetkových pomerov, ale je
registrovaná na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný.
2. Nezamestnanosť – stav nezamestnanej osoby podľa kritérií
uvedených v bode 1. tohto článku týchto Osobitných
poistných podmienok.
3. Ostatné finančné straty – finančná ujma, ktorú poistený utrpí
v dôsledku zničenia, odcudzenia alebo straty veci, ktorá je v
jeho vlastníctve alebo bola zadovážená na úver alebo je v
jeho držaní z titulu operačného alebo finančného leasingu.
4. Čakacia lehota – v poistnej zmluve dohodnuté obdobie od
začiatku poistenia, počas ktorého strata zamestnania a
následná nezamestnanosť poisteného nie sú považované
za poistnú udalosť dojednanú v poistnej zmluve.
5. Franšíza – v poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky
ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Článok 7 Povinnosti poisteného
1. Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu
vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára
.
2. V prípade, že poistený požaduje kontrolné vyšetrenie, je
povinný niesť náklady tohoto vyšetrenia. Ak na základe
kontrolného vyšetrenia poistiteľ poskytne ďalšie plnenie,
náklady na kontrolné vyšetrenie poistenému uhradí poistiteľ.
3. Ak malo porušenie povinností, uvedených v bode 1 tohoto
článku podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na
zväčšenie rozsahu poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený
plnenie zo zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto
porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
Článok 8 Oprávnenie poistiteľa zisťovať či preskúmavať
zdravotný stav a uvádzané skutočnosti
1. Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať zdravotný
stav poisteného, a to na základe správ, vyžiadaných s jeho
súhlasom od ošetrujúcich lekárov, ako aj prehliadkou, príp.
vyšetrením lekára, ktorého poistiteľ sám určí. Poistiteľ je
takisto oprávnený preskúmavať všetky ďalšie skutočnosti,

Článok 3 Poistná udalosť
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Poistnou udalosťou sa rozumejú všetky alebo niektoré
nasledujúce skutočnosti podľa ustanovení poistnej zmluvy:
a\ strata
zamestnania
a
následná
nezamestnanosť
poisteného,
b\ ostatné finančné straty poisteného dojednané v poistnej
zmluve.

h\ odcudzením alebo zničením veci, ktorá bola
nadobudnutá neoprávnene,
i\ zničením, ku ktorému dôjde z nevysvetliteľných príčin,
j\ odcudzením, ku ktorému dôjde v dopravnom prostriedku,
ktorý nie je pre tento účel určený,
k\ odcudzením, zničením, ku ktorým dôjde v priebehu prepravy
z predajne, pokiaľ si túto prepravu poistený nevykonával
sám a pokiaľ túto prepravu vykonávala prepravná firma
alebo predajňa,
l\ akýmkoľvek použitím kreditnej karty, s ktorou sa spája
poistenie, ku ktorému dôjde po dobu pracovnej
neschopnosti alebo nezamestnanosti poisteného,
m\ zneužitím kreditnej karty, s ktorou sa spája poistenie, ktoré
je poistiteľovi oznámené neskôr ako po 14 dňoch od dátumu
odoslania výpisu z úverového účtu poisteného; uvedený
časový limit neplatí v prípade, ak finančná ujma nemohla
byť oznámená zo závažných dôvodov, ktoré poistený
nemohol ovplyvniť,
n\ zneužitím alebo odcudzením kreditnej karty, s ktorou sa
spája poistenie, ku ktorému dôjde v dôsledku zabudnutia
alebo nedbalostného jednania zo strany poisteného.

Článok 4 Poistné plnenie
Poistiteľ poskytuje poistné plnenie v súlade so Všeobecnými
poistnými podmienkami pre neživotné poistenie - všeobecná
časť, v súlade s týmito Osobitnými poistnými podmienkami pre
poistenie rôznych finančných strát a v súlade s uzatvorenou
poistnou zmluvou nasledovne:
1. V prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti
poisteného je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie vo
forme splátok, a to v súlade s uzavretou poistnou zmluvou.
2. V prípade ostatných finančných strát poisteného je poistiteľ
povinný vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe vo výške
podľa uzavretej poistnej zmluvy.
3. Pri poistení pre prípady ostatných finančných strát plní
poistiteľ iba z poistných udalostí spojených s takou vecou,
ktorá bola zaobstaraná pre užívanie poisteného.

Článok 6 Povinnosť poistiteľa

Článok 5 Výluky z poistného plnenia

Povinnosťou poistiteľa je plniť z poistných udalostí v súlade
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre neživotné
poistenie - všeobecná časť, v súlade s týmito Osobitnými
poistnými podmienkami pre poistenie rôznych finančných
strát a v súlade s ustanoveniami poistnej zmluvy.

Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde za
nasledujúcich okolností, alebo v dôsledku:
1. Straty zamestnania poisteného:
a\ ktorá je poistenému zamestnávateľom
predbežne
oznámená už pred dátumom, dojednaným ako začiatok
poistenia ,
b\ ku ktorej dôjde z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. d)
Zákonníka práce; alebo ku ktorej dôjde pre porušenie
pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka
práce alebo podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce,
c\ ku ktorej dôjde výpoveďou zo strany poisteného,
d\ ku ktorej dôjde dohodou,
e\ ku ktorej dôjde v priebehu skúšobnej lehoty po nástupe do
zamestnania,
f\ v dôsledku predčasného alebo aj riadneho ukončenia
pracovného pomeru, uzatvoreného na dobu určitú.
2. Finančnej straty spôsobenej:
a\ zničením alebo odcudzením, ku ktorým dôjde nezákonným
alebo nedovoleným zaobchádzaním s vecou zo strany
poisteného,
b\ zničením alebo odcudzením, ku ktorým dôjde použitím veci
zo strany poisteného v priebehu športových súťaží,
preborov, závodov či zápasov, alebo aj v priebehu prípravy
na nich,
c\ zničením, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia,
manipulácie alebo prepravy dynamitu alebo inej výbušniny
takéhoto typu,
d\ zničením alebo odcudzením, pokiaľ k dátumu vzniku
poistnej udalosti poistený nemal uzatvorené platné havarijné
poistenie osobného motorového vozidla. Ďalej poistiteľ nie
je povinný plniť z poistných udalostí spojených s vozidlami
taxislužby, autoškoly, s vozidlami sanitnej služby, s
úžitkovými vozidlami nad 3,5t a s vozidlami osobnej
hromadnej prepravy,
e\ odcudzením, zničením alebo zneužitím, ku ktorým dôjde s
vedomím poisteného, za jeho účasti, za účasti či spoluúčasti
člena jeho rodiny (za členov rodiny sa v tomto zmysle
považujú: rodičia, deti, prarodičia, vnuci, manželia,
súrodenci, strýcovia, tety, synovci, netere, bratranci,
sesternice, rodičia manželov, zaťovia, nevesty, deti jedného
z manželov, manželia rodičov a osoby, ktoré s poisteným
sústavne žijú v spoločnej domácnosti aspoň po dobu
jedného roka),
f\ odcudzením, zničením alebo zneužitím, ku ktorej dôjde za
účasti
alebo
spoluúčasti
spolupracovníkov
alebo
zamestnancov poisteného, pokiaľ na takú osobu nie je zo
strany poisteného podané trestné oznámenie,
g\ zničením, ku ktorému dôjde v dôsledku konštrukčnej alebo
systémovej vady, či v dôsledku bežného opotrebovania,

Článok 7 Povinnosti poisteného
1. Povinnosťou poisteného je v prípade straty zamestnania a
následnej nezamestnanosti sa registrovať na príslušnom
úrade práce v Slovenskej republike ako evidovaný
nezamestnaný a podnikať kroky na znovuzískanie
zamestnania.
2. Ak malo vedomé porušenie povinností, uvedených v bode 1.
tohoto článku podstatný vplyv na zväčšenie rozsahu
poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie zo zmluvy
znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
jeho povinnosti plniť.
Článok 8 Oprávnenie poistiteľa preskúmavať dôležité
skutočnosti, týkajúce sa straty zamestnania
1. Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať dôležité
skutočnosti, týkajúce sa straty zamestnania poisteného.
2. Podpísanie poistnej zmluvy alebo podpísanie tlačiva
„Oznámenie poistnej udalosti“ poisteným sa považuje za
udelenie súhlasu k zisťovaniu a k preskúmavaniu dôležitých
skutočností týkajúcich sa straty zamestnania, ak nie je
v poistnej zmluve dojednaný iný názov tlačiva.
3. Akékoľvek informácie týkajúce sa straty zamestnania
poisteného, o ktorých sa poistiteľ dozvie, môže použiť iba
pre svoju potrebu, inak iba so súhlasom poisteného.
4. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky
poistiteľa môžu mať za následok odstúpenie od poistnej
zmluvy.
5. Pri vedomom porušení povinností uvedených v článku 3 v
bode 3 Všeobecných poistných podmienok pre neživotné
poistenie - všeobecná časť, môže poistiteľ poistné plnenie
z poistnej zmluvy primerane znížiť alebo od jednotlivých
poistení odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok neuzatvoril poistenie.
V Bratislave, dňa 01.04.2002

7/7

