GARANCIA 2M

1.

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“), akciová spoločnosť

2.

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika

3.

Sídlo poisťovateľa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

1.

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt):
Garancia 2M - dočasné poistenie pre prípad smrti

2.

Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a)

poistné riziká:
Hlavné poistenie:
• smrť poisteného počas poistnej doby,
• oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania invalidity.
K hlavnému poisteniu je možné dojednať:
• úrazové pripoistenie (smrť v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu bez progresie).

b)

všeobecná charakteristika poistného plnenia:
smrť poisteného - v prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby bude oprávnenej osobe vyplatená
dojednaná poistná suma pre prípad smrti. Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, poistenie zanikne bez
výplaty poistného plnenia;
smrť v dôsledku úrazu - v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu počas poistnej doby vyplatí Union
oprávnenej osobe dojednanú poistnú sumu;
trvalé následky úrazu (TNÚ) - v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené také percento z
poistnej sumy pre TNÚ, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho
ohodnotenia;
oslobodenie od platenia poistného - v prípade, že bude poistený uznaný invalidným s poklesom schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa platných
predpisov o sociálnom poistení, bude poistník oslobodený od platenia poistného.
Podrobné podmienky pre určenie rozsahu poistného plnenia pre jednotlivé poistenia a pripoistenia sú
uvedené v príslušných všeobecných poistných podmienkach, v osobitných dojednaniach a v poistnej
zmluve.

c)

podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:
Union neposkytne poistné plnenie pre životné poistenie podľa článku 17 ods. 7 Všeobecných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP ŽP“), pre úrazové pripoistenia podľa článku 14 Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP ÚP“).
Union je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak sa 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 uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná (článok 13 ods. 1 písm. e) VPP ŽP).
Prípady, kedy má Union právo znížiť poistné plnenie sú uvedené v článku 11 ods. 3 a v článku 17 ods. 8 VPP
ŽP, pre pripoistenie úrazu a choroby v článku 13 a v článku 16 ods. 6 VPP ÚP.

3.

Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov, poistenie zanikne.
Ak poistné za ďalšie poistné obdobie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho
zaplatenie, poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty resp. poistenie nezanikne, ale sa zmení na poistenie so
zníženými poistnými sumami podľa článku 14 VPP ŽP.

4.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej
zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany:
Union môže vykonať zmenu pre pripoistenie oslobodenia od platenia poistného podľa článku 12 ods. 6 VPP ŽP.

5.

Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:
V zmysle § 802a Občianskeho zákonníka môže poistník odstúpiť od uzavretej poistnej zmluvy do tridsať dní odo
dňa uzavretia poistnej zmluvy. Union môže odstúpiť od poistnej zmluvy podľa článku 13 ods. 1 písm. d) VPP ŽP.
V zmysle článku 13 ods. 2 VPP ŽP môže poistnú zmluvu vypovedať poistník alebo Union do 2 mesiacov po jej
uzavretí. Poistenie môže vypovedať poistník ku koncu poistného obdobia (v zmysle článku 13 ods. 3 VPP ŽP),
výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

6.

Spôsob vybavovania sťažností:
Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb Unionu sa podávajú písomnou formou na ktoromkoľvek jej pracovisku. O
výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia
sťažnosti. Ak vybavenie sťažnosti bude trvať dlhšie ako je uvedené v predchádzajúcej vete, bude o tejto skutočnosti
osoba podávajúca sťažnosť písomne informovaná.

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia
poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji
alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Klient svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný tento formulár.

dátum

podpis

