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FormulÁr o uzavretÍ poistnej zmluvy
životnéHO poisteniA
Informácie o poisťovateľovi
1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika
3. Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

ŽP 01
Charakteristika poistnej zmluvy základného životného poistenia
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): Základné životné poistenie.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká a pripoistenia: sú uvedené v článku 1 odsek 1 písm. c) a odsek 2 Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“) a v článku 1 písm. a), c)
a d) Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia (ďalej len „OPP“),
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 8 a 13 VPP a ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, aj v článku 8, 9, 11 a 12 OPP,
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: úrazové pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov v
dôsledku úrazu s progresiou 400 %, invalidné pripoistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku, a oslobodenie od platenia poistného,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 8, v
článku 9 a v článku 19 odsek 1 písm. c) a d) VPP; v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, sú uvedené i v článku 8 odsek 1 písm. g), v článku 5, v článku 8 odsek 4 písm.
d), v článku 8 odsek 6, v článku 10 odsek 2, v článku 11 odsek 7, v článku 13 odsek 1 a 2, v článku 14, v článku 19 odsek 1 písm. d) OPP .
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti
poistného. V dôsledku nezaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak
v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak poistné nie je zaplatené v uvedenej lehote a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň výšku minimálnej poistnej
sumy určenej poisťovateľom – v tom prípade sa poistenie mení na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poisťovateľ je oprávnený započítať
si sumu dlžného poistného na sumu vyplácaného poistného plnenia v prípade, ak ku dňu výplaty poistného plnenia nie je zaplatené splatné poistné alebo jeho časť. Pokiaľ nebolo
poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním.
4. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 16 a v článku 19 odsek 1 písm. c) VPP.
5. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.

rp 01
Charakteristika poistnej zmluvy rizikového poistenia
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): Rizikové poistenie.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká a pripoistenia: sú uvedené v článku 1 odsek 1 písm. a) a odsek 2 Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“) a v článku 1 písm. a), c)
a d) Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia (ďalej len „OPP“),
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 8 a 13 VPP a ak bolo dojednané úrazové pripoistenie aj v článku 8, 9, 11 a 12 OPP,
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: úrazové pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov v
dôsledku úrazu s progresiou 400 %, invalidné pripoistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku a oslobodenie od platenia poistného,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 8, v
článku 9 a v článku 19 odsek 1 písm. c) a d) VPP; v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, sú uvedené i v článku 8 odsek 1 písm. g), v článku 5, v článku 8 odsek 4 písm.
d), v článku 8 odsek 6, v článku 10 odsek 2, v článku 11 odsek 7, v článku 13 odsek 1 a 2, v článku 14 a v článku 19 odsek 1 písm. d) OPP.
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti
poistného. V dôsledku nezaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak
v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak poistné nie je zaplatené v uvedenej lehote a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň výšku minimálnej poistnej
sumy určenej poisťovateľom. V tom prípade sa poistenie mení na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poisťovateľ je oprávnený započítať si
sumu dlžného poistného na sumu vyplácaného poistného plnenia v prípade, ak ku dňu výplaty poistného plnenia nie je zaplatené splatné poistné alebo jeho časť. Pokiaľ nebolo
poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním.
4. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 16 a v článku 19 odsek 1 písm. c) VPP.
5. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.

Žp 04
Charakteristika poistnej zmluvy životného poistenia pre zdravie a dôchodok
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): Životné poistenie pre zdravie a dôchodok.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká a pripoistenia: sú uvedené v článku 1 odsek 1 písm. d) a odsek 2 Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“), v článku 1 písm. a), c) a
d) Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia (ďalej len“OPP“), v článku 1 Osobitných poistných podmienok životného poistenia pre zdravie a dôchodok (ďalej len „OPP
ŽP“) a v článku 1 odsek 1 Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (ďalej len „OPP CP“), ak na takéto poistenie vznikol nárok,
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 8 a 13 VPP, v článku 2, 3 a 4 OPP ŽP a ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, aj v článku 8, 9, 11 a 12 OPP, ak
vznikol nárok na cestovné poistenie, aj v v článku 5 OPP CP,
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: úrazové pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov v
dôsledku úrazu s progresiou 400 %, invalidné pripoistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku a oslobodenie od platenia poistného a ak poistná zmluva spĺňa poistiteľom stanovené podmienky, poistiteľ sa zaväzuje poskytovať k životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok cestovné poistenie ako pripoistenie, a to za podmienok stanovených v OPP CP,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 8,
v článku 9 a v článku 19 odsek 1 písm. c) a d) VPP, v článku 4 odsek 3 a 6, v článku 6 OPP ŽP; v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, sú uvedené i v článku 8 odsek 1
písm. g), v článku 5, v článku 8 odsek 4 písm. d), v článku 8 odsek 6, v článku 10 odsek 2, v článku 11 odsek 7, v článku 13 odsek 1 a 2, v článku 14 a v článku 19 odsek 1 písm. d)
OPP a ak vznikol nárok na cestovné poistenie, aj v v článku 6 a 8 OPP CP.
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3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti
poistného. V dôsledku nezaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak
v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak poistné nie je zaplatené v uvedenej lehote a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň výšku minimálnej poistnej
sumy určenej poisťovateľom. V tom prípade sa poistenie mení na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poisťovateľ je oprávnený započítať si
sumu dlžného poistného na sumu vyplácaného poistného plnenia v prípade, ak ku dňu výplaty poistného plnenia nie je zaplatené splatné poistné alebo jeho časť. Pokiaľ nebolo
poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním.
4. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: Podľa článku 3 odsek 2 OPP
CP poisťovateľ si vyhradzuje právo každoročne najneskôr jeden mesiac pred výročným dňom začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy oznámiť rozsah a podmienky
poskytovania cestovného poistenia pre nasledujúci poistný rok. Ak poisťovateľ ukončí poskytovanie cestovného poistenia, poskytne vybranému klientovi iný zodpovedajúci benefit. Benefit sa poskytne len pri poistných zmluvách, pri ktorých už vznikol nárok na cestovné poistenie. Zmeny podľa tohto odseku OPP CP nadobúdajú účinnosť výročným dňom
začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy.
5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 16 a v článku 19 odsek 1 písm. c) VPP.
6. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.

Žp 02
Charakteristika poistnej zmluvy životného poistenia detí a štúdia
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): Životné poistenie detí a štúdia.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká a pripoistenia: sú uvedené v článku 1 odsek 1 písm. c) a odsek 2 Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“), v článku 2 Osobitných
poistných podmienok životného poistenia detí a štúdia (ďalej len „OPP ŽP“) a v článku 1 odsek 1 Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (ďalej len „OPP CP“),
ak na takéto poistenie vznikol nárok,
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 8 a 13 VPP, v článku 3 a 4 OPP ŽP, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie v článku 8 Osobitných poistných
podmienok pre pripoistenia (ďalej len „OPP“), a ak vznikol nárok na cestovné poistenie, aj v článku 5 OPP CP,
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: úrazové pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov v
dôsledku úrazu s progresiou 400 %, oslobodenie od platenia poistného a ak poistná zmluva spĺňa poistiteľom stanovené podmienky, poistiteľ sa zaväzuje poskytovať k životnému poisteniu detí a štúdia cestovné poistenie ako pripoistenie, a to za podmienok stanovených v OPP CP,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 8 v
článku 9 a v článku 19 odsek 1 písm. c) a d) VPP, v článku 4 odsek 3, 6 a 8 OPP ŽP, v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, sú uvedené i v článku 8 odsek 1 písm. g), v
článku 5, v článku 8 odsek 4 písm. d), v článku 8 odsek 6, v článku 10 odsek 2, v článku 11 odsek 7, v článku 13 odsek 1, 2 a 3, v článku 14, v článku 19 odsek 1 písm. d) OPP a ak
vznikol nárok na cestovné poistenie, aj v v článku 6 a 8 OPP CP.
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti
poistného. V dôsledku nezaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak
v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak poistné nie je zaplatené v uvedenej lehote a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň výšku minimálnej poistnej
sumy určenej poisťovateľom. V tom prípade sa poistenie mení na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poisťovateľ je oprávnený započítať si
sumu dlžného poistného na sumu vyplácaného poistného plnenia v prípade, ak ku dňu výplaty poistného plnenia nie je zaplatené splatné poistné alebo jeho časť. Pokiaľ nebolo
poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním.
4. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: Podľa článku 3 odsek 2 OPP
CP poisťovateľ si vyhradzuje právo každoročne najneskôr jeden mesiac pred výročným dňom začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy oznámiť rozsah a podmienky
poskytovania cestovného poistenia pre nasledujúci poistný rok. Ak poisťovateľ ukončí poskytovanie cestovného poistenia, poskytne vybranému klientovi iný zodpovedajúci benefit. Benefit sa poskytne len pri poistných zmluvách, pri ktorých už vznikol nárok na cestovné poistenie. Zmeny podľa tohto odseku OPP CP nadobúdajú účinnosť výročným dňom
začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy.
5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 16 a v článku 19 odsek 1 písm. c) VPP.
6. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.

Žp 06
Charakteristika poistnej zmluvy EURO poistenie
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): EURO poistenie.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká a pripoistenia: v článku 1 odsek 1 písm. b) Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len „VPP“) a v článku 1 Osobitných poistných podmienok
pre EURO poistenie (ďalej len „OPP E“) ,
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 8 VPP, v článku 2 OPP ŽP a ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, aj v článku 8, 9, 11 a 12 Osobitných poistných podmienok pre pripoistenia (ďalej len „OPP“),
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: úrazové pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov v
dôsledku úrazu,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 8
v článku 9 a v článku 19 odsek 1 písm. c) a d) VPP; v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie, sú uvedené i v článku 8 odsek 1 písm. g), v článku 5, v článku 8 odsek 6, v
článku 10 odsek 2, v článku 11 odsek 7, v článku 13 odsek 1 a 2, v článku 14, v článku 19 odsek 1 písm. d) OPP .
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa splatnosti
poistného. V dôsledku nezaplatenia poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak
v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak poistné nie je zaplatené v uvedenej lehote a redukovaná poistná suma by dosahovala aspoň výšku minimálnej poistnej
sumy určenej poisťovateľom. V tom prípade sa poistenie mení na poistenie so zníženou poistnou sumou bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poisťovateľ je oprávnený započítať si
sumu dlžného poistného na sumu vyplácaného poistného plnenia v prípade, ak ku dňu výplaty poistného plnenia nie je zaplatené splatné poistné alebo jeho časť. Pokiaľ nebolo
poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním. V prípade nezaplatenia všetkých splatných splátok poistného ku dňu žrebovania, nie je poistený do žrebovania
zaradený.
4. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 16 a v článku 19 odsek 1 písm. c) VPP.
5. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.
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Charakteristika poistnej zmluvy investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká: v článku 1 Všeobecných poistných podmienok investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok (ďalej len „VPP“) a v článku 1 odsek 1 Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (ďalej len „OPP CP“), ak na takéto poistenie vznikol nárok,
b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: je uvedená v článku 23, v článku 26, 27, 29, 30, v článku 36, 37 a v článku 38 VPP a v článku 5 OPP CP,
c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: ak poistná zmluva spĺňa poistiteľom stanovené podmienky, poistiteľ sa zaväzuje poskytovať k investičnému životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok cestovné poistenie ako pripoistenie, a to za podmienok stanovených v OPP CP,
d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: sú uvedené v článku 5, v článku 7
odsek 3, v článku 8 odsek 5, v článku 17 odsek 1 písm. d) a e) a odsekoch 2-4, v článku 23 odseky 2-7, v článku 26 odsek 1 písm. af ), v článku 28 odsek 2, v článku 29 odsek 10, v
článku 31 a 32, v článku 38 odsek 4 a 6 a v článku 40 VPP a v článku 6 a 8 OPP CP.
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V dôsledku nezaplatenia dohodnutého minimálneho poistného za prvé poistné obdobie poistná zmluva zaniká uplynutím troch
mesiacov odo dňa splatnosti poistného. V dôsledku nezaplatenia dohodnutého minimálneho poistného za ďalšie poistné obdobie uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, ak v tejto lehote nie je dlžné poistné zaplatené; to neplatí, ak sa poistenie zmení na poistenie v splatenom stave. Pokiaľ nebolo
dohodnuté minimálne poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením
poistného, vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie (s výnimkou poistného plnenia pre prípad
dožitia) o dlžné dohodnuté minimálne poistné, ak dohodnuté minimálne poistné nie je uhradené v plnej výške.
4. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: Podľa článku 7 odsek 2 VPP
poisťovateľ na základe zdravotného stavu, pracovnej a záujmovej činnosti poisteného prípadne poistníka, alebo na základe iných informácií môže pri dojednaní poistného rizika
alebo pri zmene poistného krytia stanoviť zvýšenie rizikového príspevku, vylúčiť určité poistné riziko z poistného krytia alebo odmietnuť časť návrhu, a to podľa zásad stanovených
poisťovateľom. Podľa článku 44 odsek 2 VPP poisťovateľ má právo jednostranne stanoviť a priebežne upravovať ohraničenia a podmienky upravené v článku 2 ods. 17, v článku
7 odsek 3, v článku 9 odsek 2, v článku 10 odsek 4 a 5, v článku 15, článku 18 ods. 2 a 5, v článku 18 ods. 3, v článku 19 odsek 2, v článku 20 ods. 1, v článku 20 ods. 2, v článku 21,
v článku 29 ods. 1, v článku 37 ods. 4 a v článku 42 týchto VPP. Podľa článku 3 odsek 2 OPP CP poisťovateľ si vyhradzuje právo každoročne najneskôr jeden mesiac pred výročným
dňom začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy oznámiť rozsah a podmienky poskytovania cestovného poistenia pre nasledujúci poistný rok. Ak poisťovateľ ukončí
poskytovanie cestovného poistenia, poskytne vybranému klientovi iný zodpovedajúci benefit. Benefit sa poskytne len pri poistných zmluvách, pri ktorých už vznikol nárok na
cestovné poistenie. Zmeny podľa tohto odseku OPP CP nadobúdajú účinnosť výročným dňom začiatku poistenia podľa základnej poistnej zmluvy.
5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: sú uvedené v článku 17 odsek 1 písm. d) a e) a v článku 13 VPP.
6. 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: Informácie o investičnom riziku sú uvedené v článku 9 odsek 1 VPP. Informácie o druhu a následkoch predčasnom zániku poistenia
sú uvedené v článku 12, 13, 14, v článku 18 odsek 5) a v článku 44 odsek 2, informácie o druhu a výške poplatkov sú uvedené v článku 44 odsek 2 VPP a v aktuálnom Sadzobníku
poplatkov, ktorý je umiestnený na internetovej stránke poisťovateľa www.wuestenrot.sk. Výpis o stave poistenia sa poistníkovi zasiela raz ročne. Informácie o aktuálnej cene podielových jednotiek sú sprístupnené na internetovej stránke poisťovateľa www.wuestenrot.sk.
7. Spôsob vybavovania sťažností: Sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa je možné podať písomne na adrese Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
26. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v tomto bode; v odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej
osoby, je možné lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti na adresu uvedenú v tomto bode, pričom dôvody predĺženia lehoty budú
klientovi oznámené.

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.



Poistník svojim podpisom na tomto dokumente vyhlasuje, že pred uzavretím poistnej zmluvy identifikovanej variabilným symbolom prvej platby poistného bol Wüstenrot poisťovňou,
a. s. alebo finančným sprostredkovateľom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie pre Wüstenrot poisťovňu, a. s. písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy
prostredníctvom formulára o uzavretí poistnej zmluvy životného poistenia - verzia 4/2010 ŽP o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy podľa § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje prevzatie písomného vyhotovenia formulára o
podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.

Meno a priezvisko alebo obchodné meno finančného sprostredkovateľa

Variabilný symbol prvej platby poistného

Dátum podpisu poistníka

Provízne číslo finančného sprostredkovateľa

Variabilný symbol prvej platby poistného

Meno a priezvisko poistníka 			

Podpis finančného sprostredkovateľa:

Variabilný symbol prvej platby poistného

Podpis poistníka
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