UNION FLEXI

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):
Union Flexi - investičné životné poistenie

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 dojednanej poistnej doby
• dožitie sa poisteného konca poistnej doby
Pripoistenia k hlavnému poisteniu:

• pripoistenie kritických chorôb
• pripoistenie úrazu a choroby (smrť poisteného v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu poisteného s progresiou 450, čas
nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia poisteného po úraze s výplatou denného odškodného, hospitalizácia poisteného
v dôsledku úrazu alebo choroby s výplatou dennej kompenzácie, práceneschopnosť poisteného po úraze s výplatou dennej
náhrad)
• individuálne zdravotné pripoistenie - kompenzácia za chirurgický zákrok
• pripoistenie oslobodenia od platenia poistného
• úrazové pripoistenie detí poisteného (smrť v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu s progresiou 450, čas nevyhnutného
liečenia úrazu)
b)

všeobecná charakteristika poistného plnenia:
smrť poisteného - v prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby bude oprávnenej osobe vyplatená buď dojednaná poistná
suma pre prípad smrti alebo hodnota účtu bežného poistného, podľa toho, ktorá hodnota je v čase poistnej udalosti vyššia.
K tejto hodnote sa pripočíta hodnota účtu mimoriadneho poistného;
dožitie sa poisteného - v prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby bude poistenému vyplatená hodnota účtu
poistníka ku dňu konca poistenia;
pripoistenie kritických chorôb - v prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb (vymenované v článku 2 a 9
Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom
týkajúcich sa pripoistenia kritických chorôb - ďalej len „OD KCH“) zahrnutých do poistenia sa poistenému vyplatí dojednaná
poistná suma pre prípad kritických chorôb;
smrť v dôsledku úrazu - v prípade úmrtia poisteného alebo poisteného dieťaťa v dôsledku úrazu vyplatí Union oprávnenej
osobe dojednanú poistnú sumu;
trvalé následky úrazu (TNÚ) s progresiou 450 - v prípade trvalých následkov úrazu s progresiou 450 vyplatí Union
poistenému alebo poistenému dieťaťu poistné plnenie, ktoré sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNÚ
s progresiou 450 v závislosti od rozsahu trvalých následkov, pričom pre výpočet vyplateného % z poistnej sumy sa použije
tabuľka uvedená v článku 6 časti B Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné
poistenie s garantovaným účtom týkajúcich sa pripoistenia úrazu a choroby pre Union Flexi (ďalej len „OD UCH UF“);
čas nevyhnutného liečenia úrazu - Union vyplatí poistenému príslušné percento (podľa oceňovacej tabuľky Unionu) z
dohodnutej poistnej sumy, ak priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 2 týždne;
denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu - Union vyplatí poistenému denné odškodné za každý kalendárny
deň, počas ktorého bude poistený v dôsledku poistnej udalosti hospitalizovaný, najviac však za 60 dní v priebehu dvoch rokov
odo dňa vzniku úrazu;
denná kompenzácia počas hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby - Union vyplatí poistenému výšku dennej
kompenzácie za každý kalendárny deň, počas ktorého bude poistený hospitalizovaný, najviac však za 180 dní hospitalizácie
v priebehu jedného poistného roka;
denná náhrada v prípade práceneschopnosti po úraze - Union vyplatí poistenému dennú náhradu za každý deň po dobu
nepretržitého trvania jeho práceneschopnosti, ak táto doba dosiahne aspoň 15 kalendárnych dní, najviac však za 180 dní
nepretržitej pracovnej neschopnosti poisteného;
kompenzácia za chirurgický zákrok - Union uhradí poistenému dojednanú jednorazovú sumu kompenzácie za chirurgický
zákrok, ktorý poistený podstúpil v dôsledku choroby alebo úrazu.
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.

ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané:
V poistnej zmluve je možné dojednať aj dynamizáciu poistenia, t.j. každoročné zvyšovanie poistného o mieru inflácie,
stanovenú Štatistickým úradom SR. Kedykoľvek počas trvania poistenia je možné zaplatiť nad rámec bežného poistného aj
mimoriadne poistné.
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie znížiť:
Union neposkytne poistné plnenie podľa článku 8 Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenie
s garantovaným účtom (ďalej len „VPP IŽPGU“), pre pripoistenie úrazu a choroby podľa článkov 9 a 13 časti A OD UCH UF,
podľa článku 5 časti B OD UCH UF, podľa článku 5 časti C OD UCH UF, pre individuálne zdravotné pripoistenie podľa článku
9 Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné poistenie s garantovaným účtom
týkajúcich sa individuálneho zdravotného pripoistenia (ďalej len „OD IZP“).
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.
Prípady, kedy má Union právo znížiť poistné plnenie pre pripoistenie úrazu a choroby sú uvedené v článku 12 časti A OD
UCH UF, v článku 4 časti B OD UCH UF, v článku 6 ods. 7 časti B OD UCH UF a pre individuálne zdravotné pripoistenie
v článku 10 OD IZP.
Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Ak poistné za prvé poistné obdobie 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 nezanikne, ale bude prevedené na poistenie
v splatenom stave. Ak hodnota podielových jednotiek na účte poistníka bude nižšia ako minimálna hodnota pre splatený stav
stanovená Unionom, poistenie zanikne.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob
sprístupňovania informácii o ich zmene:
Počas trvania poistenia je možné uskutočniť niektoré zmeny v poistení alebo poskytnúť služby súvisiace s poistením, ktoré môžu
byť spoplatnené. Tieto zmeny a služby spolu s poplatkami sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a ohraničení pre Union Flexi (ďalej
len „Sadzobník“), ktorý je súčasťou návrhu poistnej zmluvy. Prípadná zmena Sadzobníka bude oznámená a sprístupnená na
organizačných jednotkách Unionu.
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez
súhlasu druhej zmluvnej strany:
Union môže vykonať zmeny podľa článku 1 časti C VPP IŽPGU, pre pripoistenie úrazu a choroby podľa článku 8 ods. 3 a 4.časti
A OD UCH UF, pre pripoistenie kritických chorôb podľa článku 5 ods. 3 OD KCH, pre pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného podľa článku 3 a článku 6 ods. 4 Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné
poistenie s garantovaným účtom týkajúcich sa pripoistenia oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity pre
Union Flexi, pre individuálne zdravotné pripoistenie podľa článku 7 ods. 3 a 4 OD IZP.
Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:
V zmysle článku 22 ods. 1 písm. i) VPP IŽPGU môže poistník odstúpiť od uzavretej poistnej zmluvy do tridsať dní odo dňa
uzavretia poistnej zmluvy. Union môže odstúpiť od poistnej zmluvy podľa článku 22 ods.1 písm. g) VPP IŽPGU. V zmysle článku
22 ods. 1 písm. d) VPP IŽPGU môže poistnú zmluvu vypovedať poistník alebo Union do 2 mesiacov po jej uzavretí. Poistenie
môže vypovedať poistník ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie
môže byť ukončené dohodou ku dňu uvedenému v žiadosti podľa článku 22 ods. 1 písm. a) VPP IŽPGU.
Pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od
indexu akcií alebo iného trhového indexu, informácie o investičnom riziku, o dôsledkoch predčasného zániku poistenia,
druhu a výške poplatkov, periodicite výpisu o stave poistenia a spôsobe sprístupňovania informácií o aktuálnej cene
podielových jednotiek jednotlivých fondov:
Klient určí v poistnej zmluve, do akých finančných fondov chce investovať svoje prostriedky. Keďže klient rozhoduje o spôsobe
finančného umiestnenia, nesie celé investičné riziko. Hodnota podielových jednotiek sa mení v čase, v závislosti od vývoja hodnoty
aktív jednotlivých fondov na kapitálovom trhu.
Union negarantuje výnos finančných fondov.
V prípade investovania na garantovaný účet Union garantuje úrok v zmysle článku 15 VPP IZPGU.
Popis fondov, ktoré je možné v poistení vybrať, je uvedený v návrhu poistnej zmluvy.
V prípade predčasného zániku poistenia sa vyplatí odkupná hodnota poistenia, ktorá je rovná celkovej hodnote účtu poistníka ku
dňu zániku poistenia zníženej o odkupný poplatok, ktorý je uvedený v Sadzobníku. Odkupná hodnota nezodpovedá celkovému
zaplatenému poistnému.
Všetky poplatky a náklady spojené s poistením sú uvedené v Sadzobníku, ktorý je súčasťou návrhu poistnej zmluvy.
Aktuálna cena podielových jednotiek je uvedená na webovej stránke Unionu (www.union.sk).
Union písomne oznámi poistníkovi stav jeho účtu ku koncu každého kalendárneho roka, prvýkrát najneskôr v piatom poistnom
roku.
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.
c)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

