
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami: Občianskeho zákonníka, 8 časť, Hlava 15  v platnom znení,  všeobecnými poistnými podmienkami (VPP), ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami (OPP), ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ustanoveniami poistnej zmluvy.

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácia o poisťovateľovi

Charakteristika poistnej zmluvy

Upozornenie poistníka

Obchodné meno a právna forma: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika

Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom 

zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č.26 (ďalej len "poisťovateľ").

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu
byť dojednané v poistnej zmluve: Poistenie osôb – ŽIVOTNÉ Identifikátor poistenia

Poistný produkt

Kapitálové životné
poistenie:
Kapitál
Rodina
Generali DôchodOK
Rizikové životné
poistenie

Investičné životné 
poistenie : 
Stratégia
Garant T Plus
Komfort Invest Plus
Komfort Invest Garant
Generali Garant T

Investičné životné
poistenie: 
Euro Invest
OK Európsky dôchodok

Investičné a kapitálové
životné poistenie :
Dynamik Plus a jeho
názvové verzie
Dynamik Plus Junior a jeho
názvové verzie
Dynamik Global
Dynamik Global Junior
Slnečnica
Slniečko

Poistné riziká - doplnkové

Ďalšie výhody,ktoré môžu
a/alebo budú poistnou
zmluvou dojednané

Informácia o dôsledkoch
nezaplatenia poistného.

Informácie týkajúce sa
investičného životného
poistenia

Spoplatnené 
administratívne služby

Spôsob vybavovania
sťažností

Sprístupňovanie 
informácií

Poistné riziká-
základné

- pre prípad 

dožitia sa alebo

smrti             

- pre prípad smrti   

- pre prípad 

dožitia

- pre prípad 

dožitia sa alebo

smrti

- pre prípad 

dožitia sa alebo

smrti

- pre prípad 

dožitia sa alebo

smrti

V poistnej zmluve pre investičné alebo kapitálové poistenie môže byť dohodnuté nasledovné doplnkové poistenia: poistenie pre prípad smrti náslekom úrazu, poistenie trvalých následkov úrazu,

poistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu, poistenie závažných ochorení, poistenie oslobodenia od platenia poistného, poistenie plnej invalidity, poistenie dennej dávky pri hospitalizácii, 

poistenie dennej dávky pri práce neschopnosti. Z uvedených doplnkových poistení sa dojednávajú len tie, ktoré sú uvedené v uzatvorenej poistnej zmluve.

Pokiaľ je v zmluve uvedené, súčasťou poistenia je aj poskytovanie asistenčných služieb v zmysle podmienok pre ich poskytovanie uvedených vo VPP, resp.zmluvných dojednaniach.

Poistenie zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí 

poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 

Vzhľadom  na charakter podielových fondov, nie je cena ich podielových jednotiek garantovaná, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim

faktorom ich budúceho vývoja. Investovanie na kapitálovom trhu so sebou prináša riziko krátkodobých strát a pre optimálne zhodnotenie je preto dôležité riadiť sa odporúčaným investičným

horizontom  podielových fondov zvolených v poistnej zmluve. Predčasný zánik poistnej zmluvy môže spôsobiť zníženie očakávaného výnosu. Informácia o stave poistenia je zasielaná podľa

platných právnych predpisov v súčastnosti s frekveciou jedného roka. Informácie o podielových fondoch  je možné nájsť v Informácií o investičných fondoch a Zvláštnych ustanoveniach pre

investovanie, ktoré sú súčasťou VPP pre produkty investičného životného poistenia. Bližšie informácie o podielových fondoch a ich cenách sú dostupné na internetovej stránke www.generali.sk,

resp. na stránkach  správcovských spoločností.

Poisťovateľ je oprávnený účtovať poistníkovi poplatok  vo výške mimoriadnych správnych nákladov za úkony, ktoré vykonáva na žiadosť poistníka. Poplatky súvisiace s poistením sú uvedené

v Prílohe č.1 k VPP pre investičné životné poistenie, resp. aktuálne platnom sadzobníku pre jednotlivé produkty, ktorý je k nahliadnutiu u poisťovateľa.

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia

je najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na

prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421258276666 (zo zahraničia), e-mailom na gsl@gsl.sk  alebo osobne na

našich predajných miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných

poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto dokumente sú pre poistníka/poisteného určené

výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácií vybraného poistného produktu. Poistník podpisom tohto formulára potvrduzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli 

poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

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.

Všeobecná charakteristika poistného
plnenia

Ak nastala poistná udalosť z dohodnutého základného rizika, má

poistený právo na poistné plnenie  vo výške dojednanej poistnej

sumy za podmienok uvedených vo VPP pre životné poistenie

čl.11 Poistná udalosť, čl.12 Poistné plnenie a/alebo ďalších

ustanoveniach poistnej zmluvy.Poistený má právo aj na podiel

poistníka na dodatkovom zisku podľa VPP pre životné poistenie

čl.24.

V prípade dožitia sa poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo

výške aktuálnej hodnoty osobného účtu poistníka.V prípade smrti

poisteného poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške hodnoty

rizikového kapitálu a aktuálnej hodnoty osobného účtu poistníka

minimálne vo výške poistnej sumy pre prípad smrti. Vyššie 

uvedené je špecifikované vo VPP pre investičné životné poistenie

pre tarify Z6 a Z6J čl.19 Poistná udalosť, čl.20 Poistné plnenie

a/alebo ďalších ustanoveniach poistnej zmluvy.

V prípade dožitia sa poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo

výške aktuálnej hodnoty osobného účtu poistníka.V prípade smrti

poisteného poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške hodnoty

rizikového kapitálu a aktuálnej hodnoty osobného účtu poistníka

minimálne vo výške poistnej sumy pre prípad smrti. Vyššie 

uvedené je špecifikované vo VPP pre investičné životné poistenie

pre tarify Z7 a Z7J čl.14 Poistná udalosť, čl.15 Poistné plnenie

a/alebo ďalších ustanoveniach poistnej zmluvy.

Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie

za podmienok uvedených vo VPP pre životné poistenie Poistná

udalosť čl.13, Plnenie poisťovateľa čl.14,15,16  a/alebo ďalších

ustanoveniach poistnej zmluvy. Ak sa poistený dožije dňa 

uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia, vyplatí mu 

poisťovateľ aktuálnu kapitálovú hodnotu stanovenú k tomuto

dňu.Ak dôjde v dobe trvania poistenia k smrti poisteného, nie

však následkom samovraždy v priebehu prvých dvoch rokov,

vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad

smrti a kapitálovú hodnotu stanovenú ku dňu smrti

poisteného.Vyššie uvedené je špecifikované v OPP príslušného

produku čl.1 Rozsah nárokov.V produkte SLNIEČKO právo na

poistné plnenie v prípade smrti 1. poisteného alebo 2. poisteného

(u sadzby 3PM, resp 13PM), prípadne v prípade dožitia konca

poistenia, má poistené dieťa podľa OPP čl.1.1.Rozsah

nárokov.Právo na výplatu rezervy poistného a kapitálovej hodnoty

tvorenej mimoriadnym poistným v prípade smrti dieťaťa má 

poistník.Rozsah nárokov na poistné plnenie je určený sadzbou

poistenia, podľa ktorej bolo poistenie uzatvorené.

Výluky z poistenia a iné
obmedzenia poistného plnenia

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo

zdravotného stavu poisteného stanovené nesprávne technické

parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie

primerane znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo 

zodpovedať otázky poisťovateľa v zmysle VPP čl.10.Poistenie

sa nevzťahuje na poistné plnenia, ktoré boli priamo alebo

nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vznikli na základe

príčin špecifikovaných vo VPP pre životné poistenie čl.13

Obmedzenia poistného plnenia.

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo

zdravotného stavu poisteného stanovené nesprávne technické

parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie

primerane znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo 

zodpovedať otázky poisťovateľa v zmysle VPP čl.25.Poistenie

sa nevzťahuje na poistné plnenia, ktoré boli priamo alebo

nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vznikli na základe

príčin špecifikovaných vo VPP pre životné poistenie čl.22

Obmedzenia poistného plnenia

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo

zdravotného stavu poisteného stanovené nesprávne technické

parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie

primerane znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo 

zodpovedať otázky poisťovateľa v zmysle VPP čl.18.Poistenie

sa nevzťahuje na poistné plnenia, ktoré boli priamo alebo

nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vznikli na základe

príčin špecifikovaných vo VPP pre životné poistenie čl.17

Obmedzenia poistného plnenia

Pokiaľ boli v dôsledku nepravdivého uvedenia dát alebo

zdravotného stavu poisteného stanovené nesprávne technické

parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie

primerane znížiť. Poistník a poistený je povinný pravdivo 

zodpovedať otázky poisťovateľa podľa platných právnych

predpisov. Poistenie sa nevzťahuje na poistné plnenia, ktoré

boli priamo alebo nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo

vznikli na základe príčin špecifikovaných vo VPP pre životné

poistenie Obmedzenie plnenia poisťovateľa čl.17,18,19 a 20.

Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a
vypovedania poistnej zmluvy

Okrem dôvodov zániku poistenia 

uvedených v platných právnych 

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných vo VPP pre

životné poistenie čl.7 Omeškanie pri

platbe poistného,čl.8 Výpoveď a čl.9

Zánik poistenia.

Okrem dôvodov zániku poistenia 

uvedených v platných právnych 

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných vo VPP pre

investičné životné poistenie pre tarify Z6

a Z6J čl.6 Omeškanie pri platbe 

poistného, čl.15 Výpoveď a čl.17 Zánik

poistenia. Poistná zmluva môže zaniknúť

aj vyplatením odkupného podľa VPP pre

IŽP pre tarify Z6 a Z6J čl.16 Odkupné.

Okrem dôvodov zániku poistenia 

uvedených v platných právnych 

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných vo VPP

IŽPZ7/Z7J čl.12 Výpoveď. Poistná

zmluva môže zaniknúť aj vyplatením

odkupného podľa VPP IŽP Z7/Z7J

čl.13 Odkupné.

Okrem dôvodov zániku poistenia 

uvedených v platných právnych 

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných vo VPP

životné poistenie  Zánik poistenia

čl.21,22,23. V prípade investičného

životného poistenia môže nastať zánik

poistenia aj podľa OPP príslušného

produktu čl.5 Zánik poistenia.

Meno priezvisko/Obchodné meno, podpis poistníka

SK 21.531.10.00


