ŽIVOT PLUS 1M

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):
Život Plus 1M - kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

2.

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

poistné riziká:
Hlavné poistenie:
• dožitie sa poisteného konca dojednanej poistnej doby
• smrť poisteného počas dojednanej poistnej doby
K hlavnému poisteniu je možné dojednať:
• pripoistenie kritických chorôb
• pripoistenie úrazu a choroby (smrť poisteného v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu poisteného bez progresie alebo
s progresiou 350, práceneschopnosť poisteného po úraze s výplatou dennej náhrady, čas nevyhnutného liečenia úrazu,
hospitalizácia poisteného po úraze s výplatou denného odškodného, hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu alebo
choroby s výplatou dennej kompenzácie, hospitalizácia poisteného po úraze s výplatou bolestného),
• pripoistenie oslobodenia od platenia poistného
• individuálne zdravotné pripoistenie (kompenzácia za chirurgický zákrok, preventívne vyšetrenie, uľahčený prístup
k odborným vyšetreniam)

b)

všeobecná charakteristika poistného plnenia:
dožitie sa poisteného - v prípade dožitia sa konca poistnej doby bude poistenému vyplatená dojednaná poistná suma pre
prípad dožitia a doplnková poistná suma pre prípad dožitia, vytvorená z podielov na prebytkoch poistného;
smrť poisteného - v prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby bude oprávnenej osobe vyplatená dojednaná poistná
suma pre prípad smrti a doplnková poistná suma pre prípad smrti, vytvorená z podielov na prebytkoch poistného;
pripoistenie kritických chorôb - v prípade diagnostikovania niektorej z kritických chorôb (vymenované v článku 3 a 11
Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie týkajúce sa pripoistenia kritických chorôb ďalej len „OD KCH“) zahrnutých do poistenia, sa poistenému vyplatí dojednaná poistná suma pre prípad kritických chorôb a
doplnková poistná suma, vytvorená z podielov na prebytkoch poistného;
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;
trvalé následky úrazu (TNÚ) s progresiou 350 - v prípade trvalých následkov úrazu Union vyplatí poistenému poistné plnenie,
ktoré sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNÚ s progresiou 350 v závislosti od rozsahu trvalých
následkov, pričom pre výpočet vyplateného % z poistnej sumy sa použije tabuľka uvedená v článku 5 Osobitných dojednaní k
Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie týkajúce sa úrazového pripoistenia k životnému poisteniu (ďalej
len „OD ÚP“);
denná náhrada v prípade práceneschopnosti v dôsledku úrazu - Union vyplatí poistenému dennú náhradu za každý deň po
dobu nepretržitého trvania jeho práceneschopnosti, ak táto doba dosiahne aspoň 22 kalendárnych dní, najviac však za 180
dní nepretržitej pracovnej neschopnosti poisteného;
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 (15 dní);
denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu - Union vyplatí poistenému denné odškodné za každý kalendárny
deň, počas ktorého bude v dôsledku poistnej udalosti hospitalizovaný, najviac však za 365 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 hospitalizovaný, najviac však za 180 dní hospitalizácie
v priebehu jedného poistného roka;
bolestné - Union vyplatí poistenému 2% z poistnej sumy dohodnutej pre prípad trvalých následkov úrazu alebo trvalých
následkov úrazu s progresiou 350, ak v dôsledku úrazu trvala jeho nevyhnutná hospitalizácia nepretržite najmenej 15 dní;
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;

kompenzácia za chirurgický zákrok - Union vyplatí poistenému dojednanú jednorazovú sumu kompenzácie za chirurgický
zákrok v prípade, že počas hospitalizácie v nemocnici, ktorá trvala najmenej 2 dni (1 polnoc), podstúpi poistený chirurgický
zákrok v dôsledku choroby alebo úrazu;
preventívne vyšetrenie - v príslušnom špecializačnom odbore lekárstva má poistený nárok na zabezpečenie a úhradu
nákladov spojených s vykonaním preventívnej prehliadky nad rámec verejného zdravotného poistenia, ak túto preventívnu
prehliadku poskytol zmluvný poskytovateľ Unionu;
uľahčený prístup k odborným vyšetreniam - Union uhradí náklady na zabezpečenie konkrétneho termínu poskytnutia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak túto starostlivosť poskytne poistenému zmluvný poskytovateľ Unionu a ak termín
poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti dohodol Union.
Podrobné podmienky pre určenie rozsahu poistného plnenia pre jednotlivé poistenia a pripoistenia sú uvedené
v príslušných všeobecných poistných podmienkach, v osobitných dojednaniach a v návrhu 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“), pre individuálne zdravotné pripoistenie podľa článku 10 Osobitných dojednaní
k Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie a k Všeobecným poistným podmienkam pre investičné životné
poistenie týkajúce sa individuálneho zdravotného pripoistenia (ďalej len „OD IZP“), pre pripoistenie dennej kompenzácie za
hospitalizáciu podľa článku 8 Osobitných dojednaní k Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie týkajúce sa
pripoistenia dennej kompenzácie za hospitalizáciu k životnému poisteniu (ďalej len „OD DKH“).
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. 1e) 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, v článku 5 ods. 6 OD ÚP, pre individuálne zdravotné
pripoistenie v článku 11 OD IZP, pre pripoistenie dennej kompenzácie za hospitalizáciu v článku 9 OD DKH.

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 tieto zmeny: pre pripoistenie kritických chorôb podľa článku 6 ods. 2 OD KCH, pre pripoistenie oslobodenia
od platenia poistného podľa článku 12 ods. 6 VPP ŽP, pre individuálne zdravotné pripoistenie podľa článku 8 ods. 4 a 5 OD IZP.

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

