Životné poistenie

Flexi
Život Plus
Tipy pre úspešný predaj

V spolupráci s: Externé spoločnosti

Životné poistenie

Úloha postenia je chrániť
rodinu a najbližších klienta
počas nepredvídanej
udalosti, ktorá môže nastať
pri športe, v práci alebo
aktívnom oddychu.

2

6
8
10
12
14
15
16

Program Flexi Život Plus
Kapitálové životné poistenie (K2)
Rizikové životné poistenie (R3)
Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou (R4)
Poistenie smrti následkom úrazu (11UP)
Poistenie trvalých následkov úrazu (12UP, 13UP)
Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov
úrazu (14UP)

17 Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
(15UP)

18 Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka
dopravnej nehody (16UP)

19 Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
(15ND)

20
21
23
24
25
26
27
28
29
32
34

Poistenie kritických chorôb (1ZN)
Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1)
Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti (UZ1)
Poistenie chirurgického zákroku (B1)
Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti (UN1)
Poistenie Doktor+ (SMO)
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (OP3)
Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (NP1)
Poistenie za mimoriadne poistné (PMP)
Zhrnutie informácií o programe Flexi Život Plus
Návrh poistnej zmluvy Flexi Život Plus – VZOR

Milí obchodníci,
v dnešných časoch si ľudia viac ako
kedykoľvek predtým uvedomujú potrebu
zabezpečiť seba a svoju rodinu pre prípad
nepredvídateľných a zložitých životných
situácií. Jednou z foriem zabezpečenia je
i kapitálové životné poistenie – program
Flexi Život Plus, ktorý poskytuje klientovi
kombináciu vysoko kvalitnej poistnej ochrany
a bezpečného zhodnocovania vložených
peňazí. Takto si môže klient zabezpečiť
dostatok peňazí na:
◾◾ komplexné krytie rizík prostredníctvom širokej ponuky poistení,
◾◾ prežitie dôstojnej jesene života,
◾◾ záľuby.

Životné poistenie

zamestnancov

2000
obchodných miest

300

Allianz - Slovenská poisťovňa (ďalej aj „Allianz - SP“) pôsobí na slovenskom
poistnom trhu už niekoľko desaťročí a je jednoznačným lídrom v poskytovaní
kvalitných služieb a produktov svojim klientom. Patrí do rodiny prvej európskej
spoločnosti Allianz Societas Europaea (ďalej aj „Allianz SE“), ktorá v regióne
strednej Európy spravuje zmluvy miliónov klientov. Vďaka medzinárodným
skúsenostiam zo 70 krajín sveta sa jej úspešne darí aplikovať získané skúsenosti
a prispôsobovať ich lokálnym špecifikám Slovenska. Práve finančná sila, tradícia
a profesionalita predstavujú pre klientov istotu, ktorú spoločnosť ponúka a je
formujúcim prvkom v obojstranne prospešnom vzťahu klientov s poisťovňou.
Krédom a stratégiou Allianz - Slovenskej poisťovne je neustále zlepšovanie
sa. Preto rozširuje svoje aktivity a výrazne sa orientuje na potreby svojich klientov. O ich spokojnosť sa stará viac než 2 000 zamestnancov. Najrozvinutejšia
obchodná sieť na Slovensku prispieva k bezproblémovému získavaniu potrebných informácií a urýchľuje proces vybavovania poistných udalostí. V súčasnosti
spoločnosť prevádzkuje vyše 300 obchodných miest a svoje zastúpenie má
v mestách po celom Slovensku. Spolupracuje s renomovanými maklérskymi
spoločnosťami, cestovnými kanceláriami, autosalónmi a predajcami automobilov. Vďaka svojej širokej obchodnej sieti na Slovensku je svojim klientom vždy
nablízku.

5
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Flexi Život Plus

Prečo si vybrať tento poistný program?
Program Flexi Život Plus je variabilný a komplexný poistný produkt stavebnicového typu, ktorý vo svojej
poistnej ochrane zahŕňa všetky základné poistné riziká z oblasti poistenia osôb.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 80 rokov
Poistná doba 	poistenia je možné dojednať na rozdielne poistné doby. Minimálne a maximálne
poistné doby sú uvedené v jednotlivých popisoch poistení.
Poistné	minimálne lehotné poistné za celú zmluvu programu Flexi Život Plus je stanovené vo
výške 20 eur.
Frekvencia platenia 	mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.

Pre koho je toto poistenie určené
◾◾ poistenie až pre dve dospelé osoby (pričom poistníkom je prvá poistená osoba),
◾◾ široké spektrum poistení s vysokou variabilitou,
◾◾ prehľadnosť jednotlivých poistení, jednoduchosť dojednania,
◾◾ možnosť zmien počas trvania poistenia pre oboch poistených,
◾◾ možnosť dynamizácie poistenia (možnosť prijať alebo odmietnuť dynamiku už pri uzatvorení zmluvy).
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Výhody poistenia
◾◾ v prípade dojednania tarify K2 s poistnou sumou nad 25 000 eur je klientovi poskytnutá špeciálna sadzba,
◾◾ zľava na poistnom v rizikovom životnom poistení, pokiaľ je uzatvorené aj kapitálové životné poistenie/poistenia,
◾◾ lacnejšie poistné v úrazovom poistení ak je dojednané so životným poistením.

Ako správne rozložiť krytie rizika?
Poistený sa neprispôsobuje poistnému programu, ale naopak optimálnu poistnú ochranu si buduje podľa svojich požiadaviek.
Široké spektrum krytia rizík prináša klientom možnosť výberu skladby produktu podľa vlastného želania tak, aby zabezpečil
klientovi všetky jeho potreby. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže poistenia
meniť z dôvodu zmien životných situácií.
Úraz 	úrazové poistenia, poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti, poistenie chirurgického zákroku,
poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti, poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity, poistenie oslobodenia
od platenia poistného v prípade invalidity.
Choroba	poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby, poistenie ušlého zárobku pri
pracovnej neschopnosti, poistenie kritických chorôb, poistenie chirurgického zákroku, poistenie náhrady
poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, Doktor+.
Invalidita 	poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity, poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
invalidity.
Strata života 	kapitálové a rizikové životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti.
Nezamestnanosť poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti.
Optimálna poistná ochrana by mala byť rozložená medzi všetky základné riziká.

Možnosti poistenia v rámci programu Flexi Život Plus
◾◾ Kapitálové životné poistenie (K2)
◾◾ Rizikové životné poistenie (R3)
◾◾ Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou (R4)
◾◾ Poistenie smrti následkom úrazu (11UP)
◾◾ Poistenie trvalých následkov úrazu (12UP, 13UP)
◾◾ Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu (14UP)
◾◾ Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (15UP)
◾◾ Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody (16UP)
◾◾ Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby (15ND)
◾◾ Poistenie kritických chorôb (1ZN)
◾◾ Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1)
◾◾ Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti (UZ1)
◾◾ Poistenie chirurgického zákroku (B1)
◾◾ Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti (UN1)
◾◾ Poistenie Doktor+ (SMO)
◾◾ Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (OP3)
◾◾ Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (NP1)
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Kapitálové životné poistenie pre prípad
dožitia alebo smrti
Tarifa K2

Prečo si vybrať toto poistenie?
V prípade dožitia sa konca poistenia je poistenej osobe vyplatená dohodnutá resp. dynamizovaná poistná suma navýšená o podiely na výnosoch z rezerv poistného.
V prípade úmrtia poisteného počas doby poistenia je oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma navýšená
o podiely na výnosoch z rezerv poistného.
Plnenie v prípade úmrtia sa navyšuje:
◾◾ ak úmrtie nastane následkom úrazu, vyplatí sa oprávnenej osobe ďalšie plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy,
◾◾ ak úmrtie nastane následokm úrazu v osobnom automobile, vyplatí sa oprávnenej osobe ďalšie plnenie vo výške
2-násobku dohodnutej poistnej sumy.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia
Vstupný vek

je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
minimálne 15 rokov
maximálne 80 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné
minimálne mesačné poistné je 20 eur
Frekvencia platenia 	mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.

Výhody poistenia
Poistenie je vhodné pre tých, ktorí chcú:
◾◾ zabezpečiť svoju rodinu alebo blízkych,
◾◾ pravidelne a dlhodobo si šetriť.
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Minimálne poistné
Minimálne poistné pre jednotlivé lehoty platenia:
lehota platenia

minimálne poistné

mesačná

20 eur

štvrťročná

60 eur

polročná

120 eur

ročná

240 eur

Platenie poistného
Pri poisteniach K2 v prípade platenia poistného v kratších než ročných obdobiach, je poistné zvýšené o prirážku za
področnosť podľa nasledujúcej tabuľky:
lehota platenia

percento prirážky

koeficient področnosti

mesačne

8%

0,09

štvrťročne

6%

0,265

polročne

4%

0,52

ročne

0%

1

Výpočet področného poistného:
Lehotné poistné = s adzobníkové ročné poistné ✗ koeficient področnosti ✗ poistná suma/1000
Výsledné lehotné poistné sa zaokrúhli matematicky na jedno desatinné miesto.

Pri uzatvorení poistenia je potrebné vyplniť zdravotný dotazník na tlačive, ktoré je
súčasťou návrhu poistnej zmluvy.
Výpis zo zdravotnej dokumentácie (lekárska správa):
◾◾ pri vstupnom veku do 40 rokov od poistnej sumy pre prípad straty života od 75 001 eur do 125 000 eur,
◾◾ pri vstupnom veku od 41 rokov pri poistnej sume pre prípad straty života od 50 001 eur do 75 000 eur.

Lekárska prehliadka:
◾◾ pri vstupnom veku do 40 rokov od poistnej sumy 125 001 eur,
◾◾ pri vstupnom veku od 41 rokov od poistnej sumy 75 001 eur.
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Rizikové životné poistenie
Tarifa R3

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje riziko akejkoľvek straty života poisteného. V prípade úmrtia poisteného počas doby poistenia je
oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma navýšená o dynamiku.
V prípade, že poistná udalosť nenastane, poistné plnenie sa nevypláca.
Rizikové životné poistenie je možné dojednať ako hlavné poistenie iba pri programe Flexi Život Plus.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 80 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné
minimálne mesačné poistné je 5 eur.

Výhody poistenia
Poistenie je vhodné pre tých, ktorí sú zaťažení hypotekárnym, stavebným a lízingovým úverom a pomáha zmierniť
možné riziká počas doby ich splácania.
Poistenie pomáha zmierniť nešťastné udalosti alebo zlú finančnú situáciu v rodine.
Optimálne stanovená výška poistnej sumy by mala predstavovať výšku úverov alebo pôžičiek klienta.
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Rizikové životné poistenie
Tarifa R3

Prečo si vybrať toto poistenie?

Optimálna

Toto poistenie kryje riziko akejkoľvek straty života poisteného. V prípade úmrtia poisteného počas doby
poistenia je oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma navýšená o dynamiku.
V prípade, že poistná udalosť nenastane, poistné plnenie sa nevypláca.
Rizikové životné poistenie je možné dojednať ako poistenie ku kapitálovému životnému poisteniu K2 v programe Flexi Život Plus.

poistná suma je
suma, ktorá finančne
zabezpečí oprávnené
osoby po dobu 2 rokov
od náhodnej poistnej
udalosti.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 80 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné
minimálne mesačné poistné je 2 eur.

Výhody poistenia
Poistenie je vhodné pre tých, ktorí sú zaťažení hypotekárnym, stavebným a lízingovým úverom a pomáha zmierniť
možné riziká počas doby ich splácania.
Optimálne stanovená výška poistnej sumy by mala predstavovať výšku úverov alebo pôžičiek klienta.

Pomôcka ako správne určiť výšku poistnej ochrany?
mesačné výdavky
rodiny

minimálna poistná
suma

optimálna poistná suma

nadštandardná poistná
suma

500 €

9 000 €

12 000 €

18 000 €

700 €

12 600 €

16 800 €

25 200 €

1 000 €

18 000 €

24 000 €

36 000 €

1 300 €

23 400 €

31 200 €

46 800 €

1 500 €

27 000 €

36 000 €

54 000 €

2 000 €

36 000 €

48 000 €

72 000 €
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Rizikové životné poistenie s klesajúcou
poistnou sumou
Tarifa R4

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje riziko akejkoľvek straty života poisteného. V prípade úmrtia poisteného počas doby poistenia je
oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma ku dňu úmrtia.
V prípade, že poistná udalosť nenastane, poistné plnenie sa nevypláca.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.
V poslednom roku sa poistná suma = 20 % z pôvodne dohodnutej poistnej sumy.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 18 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné
minimálne mesačné poistné je 6 eur.

Výhody poistenia
Veľkou výhodou tohto poistenia je lineárne klesajúca poistná suma, ktorá sa približuje výške úveru.
Využívajú ho hlavne ľudia v produktívnom a pracovne aktívnom období svojho života.
Optimálne stanovená výška poistnej sumy by mala predstavovať výšku úverov alebo pôžičiek klienta.

Výška poistnej sumy
má zodpovedať

rok poistenia

1,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

násobku úveru alebo
sumy potrebnej na
krytie rizika.

12

Vývoj poistnej
sumy
20 000,00
19 333,30
18 666,70
18 000,00
17 333,30
16 666,70
16 000,00
15 333,30
14 666,70
14 000,00

rok poistenia
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vývoj poistnej
sumy
13 333,30
12 666,70
12 000,00
11 333,30
10 666,70
10 000,00
9 333,30
8 666,70
8 000,00
7 333,30

rok poistenia
21
22
23
24
25

Vývoj poistnej
sumy
6 666,70
6 000,00
5 333,30
4 666,70
4 000,00
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Rizikové životné poistenie s klesajúcou
poistnou sumou
Tarifa R4

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje riziko akejkoľvek straty života poisteného. V prípade úmrtia poisteného počas doby poistenia je
oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma ku dňu úmrtia.
V prípade, že poistná udalosť nenastane, poistné plnenie sa nevypláca.
Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou je možné dojedanť ako poistenie ku kapitálovému
životnému poisteniu K2 v programe Flexi Život Plus.
V poslednom roku sa poistná suma = 20 % z pôvodne dohodnutej poistnej sumy.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 18 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné
minimálne mesačné poistné je 2 eur.

Výhody poistenia
Veľkou výhodou tohto poistenia je lineárne klesajúca poistná suma, ktorá sa približuje výške úveru.
Využívajú ho hlavne ľudia v produktívnom a pracovne aktívnom období svojho života.
Optimálne stanovená výška poistnej sumy by mala predstavovať výšku úverov alebo pôžičiek klienta.
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Poistenie smrti následkom úrazu
Tarifa 11UP

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje riziko úrazu s následkom straty života.
Nárok na poistné plnenie vzniká vtedy, ak poistený zomrie na následky úrazu do 3 rokov odo dňa, kedy k úrazu došlo.
Dojednaná poistná suma sa vypláca oprávneným osobám. V prípade, že poistná udalosť nenastane, plnenie sa nevypláca.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 1 rok
maximálne do veku 65 rokov klienta
Poistná suma 	minimálne 5 000 eur
maximálne 100 000 eur
V prípade, že poistený je dôchodca (so vstupným vekom do 60 rokov vrátane), študent, učeň, žiak, žena v domácnosti,
na materskej dovolenke alebo nezamestnaný, maximálna poistná suma je 20 000 eur.

Výhody poistenia
Bez skúmania zdravotného stavu si klient môže prijatím dynamiky počas poistnej doby zvýšiť poistnú sumu.
Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov členíme do rizikových skupín podľa povolania a športov.

Pomôcka ako správne určiť výšku poistnej ochrany?
mesačné výdavky
rodiny

14

minimálna poistná
suma

optimálna poistná suma

nadštandardná poistná
suma

500 €

6 000 €

9 000 €

12 000 €

700 €

8 400 €

12 600 €

16 800 €

1 000 €

12 000 €

18 000 €

24 000 €

1 300 €

15 600 €

23 400 €

31 200 €
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Poistenie trvalých následkov úrazu
Tarifa 12UP – bez progresie
Tarifa 13UP – s progresiou

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje riziko trvalých následkov úrazu.
12UP – v prípade trvalých následkov úrazu sa vypláca percentuálne plnenie z poistnej sumy dohodnutej na toto poistenie, maximálne plnenie = 100 %.
13UP – v prípade trvalých následkov úrazu sa vypláca progresívne zvýšené
percentuálne plnenie z poistnej sumy dohodnutej na toto poistenie,
maximálne plnenie = 500 %.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 1 rok
maximálne do veku 65 rokov
Poistná suma 	minimálne 5 000 eur
maximálne 100 000 eur
V prípade, že poistený je dôchodca (so vstupným vekom do 60 rokov vrátane),
študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, na materskej dovolenke alebo nezamestnaný, maximálna poistná suma je 20 000 eur.

Bez skúmania
zdravotného stavu si
klient môže prijatím
dynamiky počas poistnej doby zvýšiť poistnú
sumu.

Výhody poistenia
Poistený si týmto poistením zabezpečí rovnaký životný štandard v prípade náhodnej udalosti s výsledkom trvalých následkov (poškodenie časti tela) aký mal pred
poistnou udalosťou.

Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov členíme do rizikových skupín podľa povolania a športov,
◾◾ 12UP a 13UP nie je možné dojednať súčasne na jednej poistnej zmluve.
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Životné poistenie

Poistenie denného odškodného počas
nevyhnutného liečenia následkov úrazu
Tarifa 14UP

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje zníženie príjmu počas dlhodobého liečenia, ktoré vzniklo následkom úrazu a trvá minimálne 15
kalendárnych dní. Poistné plnenie sa vyplatí za celú dobu nevyhnutného liečenia úrazu vrátane víkendov a sviatkov,
maximálne však počas 1 roka odo dňa úrazu. Pri dobe liečenia kratšej ako 15 dní klient nárok na plnenie z tohto poistenia nemá.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 1 rok
maximálne do veku 65 rokov klienta
Poistná suma 	minimálne 10 eur / deň
maximálne 70 eur / deň
V prípade, že poistený je dôchodca (so vstupným vekom do 60 rokov vrátane), študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, na materskej dovolenke alebo nezamestnaný, maximálna poistná suma je 10 eur.
Tabuľka maximálnej poistnej sumy podľa objemu ročného poistného:
Objem poistného
(ročné poistné)
Maximálna poistná suma

do 1 000 €
(vrátane)

do 1 400 €
(vrátane)

do 1 800 €
(vrátane)

nad 1 800 €

do 20 € (vrátane)

do 40 € (vrátane)

do 60 € (vrátane)

do 70 € (vrátane)

Výhody poistenia
Výhodou poistenia je fakt, že počas obdobia nevyhnutného liečenia klient nemusí byť PN. Denné dávky sa vyplácajú od
1. dňa liečenia. Klient si takto môže zabezpečiť aj nadštandardné doliečenie úrazu (rehabilitácia, liečenie a pod.).

Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov členíme do rizikových skupín podľa povolania a športov,
◾◾ zdokladovanie príjmu klienta pri poistnej sume vyššej ako 20 eur.
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Životné poistenie

Poistenie denného odškodného pri
pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Tarifa 15UP

Prečo si vybrať toto poistenie?
Toto poistenie kryje zníženie príjmu počas liečenia v nemocnici.
V prípade, že si úraz vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici, klientovi sa vypláca za každú polnoc strávenú v nemocnici
dohodnutá denná dávka odškodného, ktorú si dohodol klient. Nemocničné zariadenie musí byť uznané MZSR.
Poistné plnenie sa vyplatí za celú dobu pobytu v nemocnici vrátane víkendov a sviatkov, maximálne však počas 1 roka
odo dňa úrazu.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 1 rok
maximálne do veku 65 rokov
Poistná suma
minimálne 5 eur / deň
maximálne 70 eur / deň
V prípade, že poistený je dôchodca (so vstupným vekom do 60 rokov vrátane), študent, učeň, žiak, žena
v domácnosti, na materskej dovolenke alebo nezamestnaný, maximálna poistná suma je 20 eur.

Výhody poistenia
Veľkou výhodou poistenia je, že výšku dávky si klient môže určiť sám. Tým si môže dopriať vyšší štandard a kvalitnejšiu
starostlivosť a liečbu počas pobytu v nemocnici.

Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov členíme do rizikových skupín podľa povolania a športov.
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Životné poistenie

Poistenie smrti následkom úrazu
s dvojnásobným plnením pre účastníka
dopravnej nehody
Tarifa 16UP

Prečo si vybrať toto poistenie?
V prípade úrazovej straty života je oprávnenej osobe vyplatená poistná suma, pri dopravnej nehode s následkom straty
života je vyplatená dvojnásobná poistná suma. Poistnou udalosťou je úrazová strata života pri dopravnej nehode (cyklista, chodec, posádka motorového vozidla).
Nárok na poistné plnenie vzniká vtedy, ak poistený zomrie na následky úrazu do 3 rokov odo dňa, kedy k úrazu došlo.
Poistenie si môže klient dojednať aj samostatne bez kapitálového životného poistenia K2.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 1 rok
Poistná suma
minimálne 5 000 eur
maximálne 50 000 eur
V prípade, že poistený je dôchodca (so vstupným vekom do 60 rokov vrátane), študent, učeň, žiak, žena
v domácnosti, na materskej dovolenke alebo nezamestnaný, maximálna poistná suma je 20 000 eur.

Výhody poistenia
Ak poistený zomrie na následky úrazu, ktoré utrpel počas dopravnej nehody, vyplatí sa oprávnenej osobe dvojnásobok
poistnej sumy navýšenej o dynamiku.

Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov členíme do rizikových skupín podľa povolania a športov.
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Životné poistenie

Poistenie denného odškodného pri
pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

Tarifa 15ND

Prečo si vybrať toto poistenie?
Zmyslom tohto poistenia je poskytnutie denného odškodného počas nevyhnutnej nemocničnej lôžkovej starostlivosti poistenému v dôsledku choroby, pôrodu,
tehotenstva, prerušenia tehotenstva alebo potratu.
Poistenie ponúka dvojnásobné plnenie pre klientov za čas hospitalizácie na oddelení JIS.
V prípade bezškodového priebehu po dobu 6 rokov je poistné plnenie navýšené
o 20 %.
Poistné plnenie je vyplácané za každú strávenú polnoc v nemocnici podľa dní,
ktoré sa vzťahujú k príslušnej diagnóze.

Čakacia doba
2 mesiace pre prípad
pobytu v nemocnici
z dôvodu choroby;
280 dní pre prípad
pobytu v nemocnici
v súvislosti s pôrodom, tehotenstvom,
prerušením tehotenstva
a potratom.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba
minimálne 5 rokov, avšak musí byť zhodná s hlavnou tarifou
Poistná suma
minimálne 5 eur / deň
maximálne 70 eur / deň

Výhody poistenia
Poistná ochrana sa vzťahuje na hospitalizáciu poskytnutú na území Európy.
Poistné plnenie je 14 dní pobytu v nemocnici v súvislosti s tehotenstvom, prerušením tehotenstva a potratom; 7 dní pri pôrode.
Ako jediný na trhu vyplácame poistné plnenie aj pri pobyte v nemocnici z dôvodu
psychiatrickej diagnózy po dobu 14 dní.

Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Životné poistenie

Poistenie kritických chorôb

Tarifa 1ZN

Prečo si vybrať toto poistenie?
Zmyslom tohto poistenia je chrániť a zabezpečiť potreby klienta v prípade diagnostikovaného závažného ochorenia
alebo podstúpenia náročnej operácie. Toto poistenie kryje až 25 diagnóz.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 55 rokov
Poistná doba 	minimálne 10 rokov, maximálne 40 rokov, avšak len do veku 65 rokov klienta.
Čakacia doba
6 mesiacov od začiatku poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na

1.
2.

choroby – srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina vrátane nezhubného nádoru mozgu bez možnosti
operácie, chronické zlyhanie obličiek, slepota, úplné a trvalé ochrnutie končatín, skleróza multiplex, kliešťová encefalitída, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, HIV infekcia získaná počas výkonu povolania, konečné štádium
pľúcneho ochorenia, kóma, bakteriálna meningitída, kardiomyopatia, apalický syndróm, primárna pľúcna hypertenzia,
anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anémia), hluchota oboch uší, strata reči, strata končatín;
operácie – nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej
choroby srdca, operácia aorty, operácia srdcových chlopní.

Výhody poistenia
Poistná ochrana sa vzťahuje na jedno z vyššie uvedených diagnostikovaných ochorení. Pomáha poistenému a jeho
blízkym zvládnuť náročné životné obdobie ako aj problém straty príjmu z dôvodu ochorenia.
Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Životné poistenie

Poistenie dočasného dôchodku
v prípade invalidity
Tarifa IN1

Prečo si vybrať toto poistenie?
Dočasný dôchodok sa klientovi poskytuje ak je invalidný z dôvodu percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v dôsledku úrazu alebo choroby.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 57 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
maximálne do veku 65 rokov klienta
Poistná suma 	výšku ročného dôchodku si stanovuje klient, poistná suma je vyplácaná formou ročného dôchodku.
Čakacia doba 	2 roky v prípade choroby poisteného od začiatku poistenia; pri úraze čakacia doba nie je.

Výhody poistenia
Poistenie chráni klienta pred dramatickým znížením príjmu a životného štandardu v prípade, že klient je invalidný. Poistenie je určené osobám, ktoré potrebujú finančne zabezpečiť seba a svojich blízkych v prípade nepredvídanej náhodnej
udalosti.

Dôležité:
◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾ počas doby vyplácania dočasného dôchodku sa poistné za poistenie neplatí,
◾ k lientov členíme do 3 rizikových skupín,
riziková skupina 2 = poistné za rizikovú skupinu 1 ✗ 1,5
riziková skupina 3 = poistné za rizikovú skupinu 1 ✗ 2
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Životné poistenie

Pomôcka ako správne určiť výšku poistnej ochrany?
mesačné výdavky
rodiny

minimálna poistná
suma

optimálna poistná
suma *

nadštandardná poistná
suma

500 €

1 500 €

3 000 €

6 000 €

700 €

2 100 €

4 200 €

8 400 €

1 000 €

3 000 €

6 000 €

12 000 €

1 300 €

3 900 €

7 800 €

15 600 €

* Optimálna poistná suma je suma, ktorá finančne zabezpečí oprávnené osoby po dobu 2 rokov od náhodnej poistnej udalosti.

Prirážky a rizikové skupiny
Riziková skupina sa stanovuje podľa skutočne vykonávanej pracovnej činnosti a vykonávaného športu. V prípade, že klient
vykonáva rôzne pracovné (prípadne športové, či voľnočasové) aktivity, určí sa riziková skupina podľa najrizikovejšej činnosti.
Príklad

Riziková skupina

Zamestnanie

1

Šport

N

Príklad

Riziková skupina

Zamestnanie

1

Šport

2

Príklad

Riziková skupina

Zamestnanie

2 + 150

Šport

2 RS + 200

Výsledná riziková skupina
N

Výsledná riziková skupina
2

Výsledná riziková skupina
2 RS + 200

V prípade, že klient vykonáva mimoriadne rizikový šport alebo zamestnanie, pri stanovení poistného sa uplatňujú prirážky.
Výpočet prirážky:
Prirážka
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Vysvetlenie

Postup výpočtu

2 + 50

Zaradenie klienta do druhej rizikovej skupiny
+ 50% navýšenie k lehotnému poistnému

Poistné za 2. rizikovú skupinu ✗ 1,5

2 + 100

Zaradenie klienta do druhej rizikovej skupiny
+ 100% navýšenie k lehotnému poistnému

Poistné za 2. rizikovú skupinu ✗ 2

2 + 150

Zaradenie klienta do druhej rizikovej skupiny
+ 150% navýšenie k lehotnému poistnému

Poistné za 2. rizikovú skupinu ✗ 2,5

2 + 200

Zaradenie klienta do druhej rizikovej skupiny
+ 200% navýšenie k lehotnému poistnému

Poistné za 2. rizikovú skupinu ✗ 3

Životné poistenie

Poistenie ušlého zárobku pri
pracovnej neschopnosti
Tarifa UZ1

Prečo si vybrať toto poistenie?
Poistenie kryje riziko zníženia príjmu počas dlhodobej PN v dôsledku choroby alebo
úrazu. Začiatok výplaty z poisteného plnenia si klient môže stanoviť sám od 15. alebo
29. dňa PN.

Maximálna doba
plnenia
na jednu poistnú
udalosť je až 500
kalendárnych dní.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa,
nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 18 rokov
maximálne 55 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
maximálne do veku 65 rokov klienta
Poistná suma
minimálne 5 eur
maximálne 100 eur
Čakacia doba 	2 mesiace od začiatku poistenia pri PN z dôvodu choroby,
v dôsledku úrazu nie je čakacia doba.

Výhody poistenia
Poistenie je vhodné pre klientov, ktorí chcú mať svoj príjem a životný štandard zachovaný aj počas PN.
S týmto poistením klient nemusí obmedzovať svoje každodenné potreby a výdavky.

Dôležité:
◾◾ výška dojednanej dennej dávky je závislá od oficiálneho príjmu,
◾◾ denná dávka + dávka z nemocenského poistenia + ďalšie náhrady mzdy musia byť nižšie ako denný čistý príjem. Denná dávka nižšia ako 20 eur vrátane
sa neoveruje,
◾◾ nepoistiteľné osoby: študenti, učni, ženy v domácnosti a na materskej dovolenke,
nezamestnaní, starobní a invalidní dôchodcovia,
◾◾ poistná ochrana platí len na území SR,
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ klientov delíme do 2 profesijných skupín – zamestnanci a podnikatelia,
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Životné poistenie

Poistenie chirurgického zákroku

Tarifa B1

Prečo si vybrať toto poistenie?
Poistenie kryje riziko operácií z dôvodu choroby, tehotenstva alebo úrazu.
Operácia s lokálnou alebo celkovou anestéziou alebo diagnostická / terapeutická
endoskopia.
Chirurgický zákrok musí byť vykonaný v zdravotníckom zariadení v Európe
(kvalifikovaný lekár s platnou licenciou v príslušnom medicínskom odbore).

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania
poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 55 rokov
Poistná doba 	minimálne 10 rokov
maximálne do veku 65 rokov klienta
Poistná suma
minimálne 1 000 eur
maximálne 7 000 eur

Výhody poistenia
Úlohou poistenia je chrániť klienta a odškodniť ho v prípade, ak sa v dôsledku úrazu
alebo choroby musí podrobiť operácii.

Dôležité:
◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾ klientov delíme do 3 rizikových skupín podľa zamestnania a športov,
◾ poistné plnenie je maximálne 200 % v jednom poistnom roku, resp. za jednu poistnú udalosť; maximálne plnenie je 500 % za celú dobu poistenia,
◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Čakacia doba
6 mesiacov od začiatku
poistenia z dôvodu
choroby;
280 dní operácie súvisiace s tehotenstvom
alebo jeho ukončením,
v dôsledku úrazu nie je
čakacia doba.

Životné poistenie

Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
Tarifa UN1

Prečo si vybrať toto poistenie?
Poistenie kryje riziko straty zamestnania a straty života spôsobenej pracovným úrazom.

Základné parametre produktu

Strata života
následkom pracovného
úrazu:
Poistná suma predstavuje maximálne 12-násobok dojednanej dávky
v nezamestnanosti.

Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa,
nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 18 rokov
maximálne 61 rokov
Poistná doba 	minimálne 1 rok
maximálne do veku 62 rokov klienta
Poistná suma
minimálne 100 eur
(mesačná dávka)
maximálne 2 000 eur
Čakacia doba 	6 mesiacov od začiatku poistenia.
Karenčná doba 	3 mesiace, doba nepretržitej nezamestnanosti, počas ktorej je
klient evidovaný na úrade práce.
Začiatok doby plnenia 	po uplynutí čakacej a karenčnej doby.

Výhody poistenia
Poistenie je vhodné pre klienta, ktorý chce mať istotu príjmu aj v prípade straty zamestnania. Klient má nárok až na 36 dávok za celú dobu poistenia.
Poistenie ochráni blízkych ak sa poistenému stane smrteľný pracovný úraz.

Dôležité:
◾◾ dojednaná dávka v nezamestnanosti nesmie byť vyššia ako 75 % z vymeriavacieho

základu (priemernej hrubej mzdy klienta),
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4,
◾◾ pri dojednávaní poistenia je nutné splniť podmienky poistiteľnej osoby.
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Životné poistenie

Poistenie Doktor+

SMO
Poskytnutie druhého názoru na stanovenú diagnózu

Prečo si vybrať toto poistenie?
Poistenie kryje potrebu klienta prekonzultovať svoj zdravotný stav, príp. doporučenú liečbu a lieky.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 64 rokov
Poistná doba 	minimálne 1 rok
Čakacia doba
3 mesiace od začiatku poistenia.

Výhody poistenia
Telefonická konzultácia s lekárom počas 24 hodín nepretržite. Možnosť využiť služby renomovaných
zahraničných odborníkov v danom odbore. Klient môže využiť doporučenie na najvhodnejšie zdravotnícke
zariadenie.

Telefonický
kontakt

Dôležité:
◾ diagnózy sú uvedené v zozname diagnóz poisťovateľa,
◾ nevzťahuje sa na už vzniknutú diagnózu,
◾ nevzťahuje sa na akútnu liečbu (ktorá už prebieha),
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ poistený môže mať dojednané len jedno poistenie Doktor+.

02 / 5293 3114
Zoznam diagnóz, na ktoré sú kladené otázky:
◾ zápalové choroby mozgu,
◾ akútna pankreatitída (nie alkoholická),
◾ artrózy,
◾ angina pectoris,
◾ zápalové choroby mozgových plien,
◾ poruchy medzistavcových platničiek,
◾ zápalové choroby mozgu,
◾ chronický nefrotický syndróm,
◾ glaukóm.
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Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity
Tarifa OP3

Prečo si vybrať toto poistenie?
Poistenie oslobodzuje poistníka (ak je zároveň aj poisteným) od platenia poistného v prípade plnej invalidity. Poisťovňa
preberá za seba záväzok platiť celú poistnú zmluvu. Klient je oslobodený od platenia poistného ak mu bola priznaná
invalidita percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistná suma 	súčet platieb za všetky zložky programu pre prvú a druhú poistenú osobu, od platenia ktorých
bude klient v prípade invalidity oslobodený (okrem platby za poistenie dočasného dôchodku
a ušlého zárobku, chirurgického zákroku, poistenia nezamestnanosti, Doktor+, poistenie náhrady
poistného pri dlhodobej PN, poistenia OP3 za ďalšiu poistenú osobu).
Čakacia doba 	2 roky v prípade choroby poisteného od začiatku poistenia; pri úraze čakacia doba nie je.

Výhody poistenia
V prípade, že klientovi bola priznaná invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu so zníženou schopnosťou vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, klientovi je „odpustené“ platenie poistného za zmluvu.

Pomôcka ako správne určiť výšku poistnej ochrany?
Poistné = poistná suma vynásobená koeficientom v závislosti od obdobia, na ktorú si klient chce dojednať pripoistenie
oslobodenia od platenia.
◾ do veku 55 rokov (a menej) sadzba 3 % z PS
◾ do veku 56 – 60 rokov sadzba 5 % z PS
◾ do veku 61 – 65 rokov sadzba 7 % z PS
Dôležité:
◾◾ vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník,
◾◾ toto poistenie je možné dojednať len k tarife K2, R3 alebo R4.
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Poistenie náhrady poistného pri
dlhodobej pracovnej neschopnosti
Tarifa NP1

Prečo si vybrať toto poistenie?
Program určený na pokrytie rizika spojeného s výpadkom príjmu. V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 60 rokov
Poistná doba 	poistenia je možné dojednať na rozdielne poistné doby. Minimálne a maximálne poistné doby sú
uvedené v jednotlivých popisoch poistení.
Poistený
poisteným môže byť len osoba poistená tarifou OP.
Poistné
výška poistného 3 % z poistnej sumy (na všetky programy okrem NP1).
Čakacia doba
1. doba v trvaní 6 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa začiatku poistenia a uplatňuje sa len pre
dlhodobú pracovnú neschopnosť z dôvodu choroby;
2. doba v trvaní 2 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa ukončenia predchádzajúcej poistnej
udalosti, ktorá vznikla tej istej poistenej osobe. Práceneschopnosť vzniknutá počas čakacej doby
z dôvodu ochorenia sa nepovažuje za poistnú udalosť a poistenie nezaniká.
Pre pracovnú neschopnosť z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Vybrané možnosti poistení pre ženy a mužov
Muž
Žena

12UP, 14UP, 15UP, 16UP, 15ND, 1ZN, UZ1, IN1, B1, UN1, OP3, SMO
11UP, 13UP, 14UP, 15UP, 15ND, UZ1, IN1, B1, OP3, SMO

Výhody poistenia
◾◾ poistenie pri zníženom príjme pomáha zachovať doterajšiu životnú úroveň klienta,
◾◾ poistenie počas práceneschopnosti pokrýva potreby klienta.

Dôležité:
◾◾ poistným plnením je poistné vo výške platnej poistnej sumy v závislosti na trvaní pracovnej neschopnosti,
◾◾ poistné plnenie sa poskytuje max. za dobu 365 dní za jednu nepretržitú pracovnú neschopnosť.
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Poistenie za mimoriadne poistné

PMP

Prečo si vybrať toto poistenie?
Ak si chce klient zvýšiť zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, je to možné formou mimoriadneho poistného.
V prípade potreby financií, je možný ich výber.

Základné parametre produktu
Začiatok poistenia	je najskôr o 00:00 hodine dňa, nasledujúceho po dni dojednania poistenia.
Vstupný vek
minimálne 15 rokov
maximálne 80 rokov
Poistná doba 	minimálne 5 rokov
Poistné 	minimálne poistné pre prvú platbu je 300 eur
minimálne poistné pre ďalšie platby je 100 eur
minimálne poistné pre prvú platbu po úplnom odkupe je 300 eur
minimálne poistné pre ďalšie platby je 100 eur
Poistné plnenie 	dožitie sa konca poistnej doby – poistná suma zvýšená o podiel na výnosoch z rezerv poistného;
úmrtie poisteného – oprávnenej osobe je vyplatená rezerva poistenia, stanovená ku dňu smrti
poisteného zvýšená o podiel na výnosoch z rezerv poistného;
smrť následkom úrazu – oprávnenej osobe je vyplatená rezerva poistenia, stanovená ku dňu smrti
poisteného vrátane podielu na výnosoch z rezerv poistného, navýšená o sumu, ktorá zodpovedá
súčtu 15 %.

Dôležité:
◾◾ poistenie je možné dojednať len ak má poistená osoba dojednané bežné alebo jednorazovo platené kapitálové

životné poistenie.
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Výhody poistenia
Zvýšenie zabezpečenia rodiny, možnosť výberu finančných prostriedkov podľa
potreby, možnosť pravidelne a dlhodobo si šetriť. Toto poistenie nepodlieha dedičskému konaniu. Poistenie je možné využiť aj na úhradu bežného poistného.

Pravidlá ďalšieho postupu
Minimálna výška jednorazového čiastočného odkupu je 100 eur.
Pre pravidelné čiastočné odkupy (určené na úhradu poistného) táto podmienka
neplatí.
Poplatok za jednorazový čiastočný odkup z rezervy poistenia je 2,50 eur.
Pre pravidelné čiastočné odkupy (určené na úhradu poistného) sa tento poplatok
neuplatňuje.
Minimálny zostatok rezervy poistenia za mimoriadne poistné je 200 eur.

Pravidlo na odkup
Ak by po jednorazovom čiastočnom odkupe z rezervy poistenia mala rezerva
poistenia klesnúť pod jej minimálny zostatok, čiastočný odkup nebude možné
vykonať.

Koniec poistenia
Koniec poistenia za mimoriadne poistné je zhodný s koncom poistenia kapitálového životného poistenia.

Platbu
na poistenie za mimoriadne poistné treba
vždy uhrádzať na číslo
účtu v Tatra banke
2922122927/1100.
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Zhrnutie informácií o programe Flexi Život Plus
K2

PMP

R3

R4

11UP

12 UP

13 UP

14 UP

15 UP

aj samostatne
Dojednáva sa jedna poistená
osoba

+K2
jedna poistená
osoba

aj samostatne

aj samostatne

aj samostatne

aj samostatne

aj samostatne

aj samostatne

aj samostatne

Vstupný vek

15 – 80

15 – 80

15 – 80

18 – 60

15 – 60
v špec. príp. aj
> ako 60

15 – 60
v špec. príp. aj
> ako 60

15 – 60
v špec. príp. aj
> ako 60

15 – 60
v špec. príp. aj
> ako 60

15 – 60
v senior UP >
ako 60

Doba
poistenia

min. 5 rokov
max. = súčet
VV a PD nesmie byť vyšší
ako 85 rokov

min. 5 rokov
min. 5 rokov
max. = súčet
poistenie končí VV a PD nes KŽP
smie byť vyšší
ako 85 rokov

5 – 47 rokov
max. do 65
roku života

min. 1 rok
max. do 65
roku života (po
dožití)

min. 1 rok
max. do 65
roku života (po
dožití)

min. 1 rok
max. do 65
roku života (po
dožití)

min. 1 rok
max. do 65
roku života (po
dožití)

min. 1 rok
max. do 65
roku života (po
dožití)

min. = 5 000
max. =
100 000

min. = 5
a) max. = 70*
s väzbou na
KŽP
b) max. = 70
s väzbou na
11,12 alebo
13UP min. vo
výške 1000
nás. PS 14UP

min. = 5
max. = 70 ako
14UP

min. a max. PS
Poistná suma
nie je stanov eurách
vená

Poistné
v eurách

m. – 20
š. – 60
p. – 120
r. – 240

Zľava / Bonus –––

Lekárska
prehliadka

VV – do 40
rokov: PS >
125 001 €
VV – od 41
rokov: PS >
75 001 €

min. a max. PS
nie je stanovená

min. = 5 000
max. =
100 000

m. – 6/2
š. – 18/6
p. – 36/12
r. – 72/24

leh. poist. (Flexi leh. poist. (Flexi leh. poist. (Flexi leh. poist. (Flexi leh. poist. (Flexi
Život Plus)
Život Plus)
Život Plus)
Život Plus)
Život Plus)
min. 20
min. 20
min. 20
min. 20
min. 20

–––

R3+KŽP na
1. zmluve –
zvýhodnená
sadzba

Zľava 10 %

UP+KŽP na 1. UP+KŽP na 1. UP+KŽP na 1. UP+KŽP na 1. UP+KŽP na 1.
zmluve – zľava zmluve – zľava zmluve – zľava zmluve – zľava zmluve – zľava
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

–––

ako pri K1 PS
= súčet tarif
kryjúcich riziko
– strata života
(K2, R3, R4)

VV – do 40
rokov: PS >
125 001 €
VV – od 41
rokov: PS >
75 001 €

–––

min. a max. PS
nie je stanovená

m. – 5/2
1. MP = 300eur
š. – 15/6
ostatné = 100
p. – 30/12
eur
r. – 50/20

Sub. riziko
od sumy
100 000 €

min. = 5 000
max. =
100 000

Lekárska
prehliadka typu
D 135 000 €
Sub. riziko
od sumy
100 000 €

Lekárska
prehliadka typu
D 100 000 €
Sub. riziko od
Sub. riziko
sumy 20 €
od sumy
100 000 €

Sub.riziko od
sumy 20 €

Vysvetlivky:
min. = minimálne
max. = maximálne
m.= mesačne
š. = štvrťročne
p. = polročne
r. = ročne
j. = jednorázovo
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súčet VV = súčet vstupného veku
PZ = poistná zmluva
PD = poistná doma
PS = poistná suma
PO = poistené osoby
UP = úrazové poistenie
MP = mimoriadne poistné

DD = denná dávka
leh. poist. = lehotné poistné
lehotné poistné = mesačné poistné
sub. riziko = subjektívne riziko
výpis zo ZD = výpis zo zdravotnej
dokumentácie

KŽP = kapitálové životné poistenie
FŽ = Flexi Život

Životné poistenie

16 UP

15 ND

aj samostatne

+KŽP +R3*
+R4

15 – 60
v špec. príp. aj 15 – 60
> ako 60
min. 1 rok
max. do 65
roku života
(po dožití)

min. 5 rokov
max. súčet VV
a PD nesmie
byť vyšší ako
65 rokov

1ZN

OP3

IN1

UZ1

B1

UN1

SMO

NP1

+KŽP +R3*
+R4

+KŽP +R3*
+R4

+KŽP +R3*
+R4

+K2 +R3*
+R4

+KŽP +R3*
+R4

+KŽP +R3*
+R4

+K2 +R3*
+R4

+OP3

15 – 55

15 – 60

15 – 57

18 – 55

15 – 55

18 – 61

15 – 64

15 – 60

min. 5 rokov
max. do 65
roku života PD
≤ PD (KŽP)

min. 5 rokov
min. 10 rokov
max. do 65
max. do 65
roku života PD
roku života
≤ PD (KŽP)

min. 5 rokov
min. 10 rokov
max. do veku
max. do 65 ro55, 60, 65 rokov života PD
kov života PD
≤ PD (KŽP)
≤ PD (KŽP)

min. 1 rok
min. 1 rok
max. = súčet
max. do 62
VV a PD neroku života PD
smie byť vyšší
≤ PD (KŽP)
ako 65 rokov

min. 5 rokov
na dobu určitú, končí najneskôr spolu
s poistením
OP3

min. = 5 000
max. 50 000

min. = 5
max. = 70

min. a max.
PS nie je
stanovená

súčet
poistného za
dojednané tarify obidvoch
min. a max.
osôb na PZ
PS nie je
okrem UZ1,
stanovená
B1, UN1, NP1,
SMO, IN1, OP3
aj pre druhú
osobu

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

leh. poist.
(Flexi Život
Plus)
min. 20

m. – 2,10
š. – 6,10
p. – 12,00
r. – 23,00

leh. poist. 3 %
z PS

UP + KŽP na
1. zmluve –
zľava 10 %

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Sub. riziko
od sumy
50 000 €

VV – do 40
rokov: PS >
Sub. riziko ak 75 001 €
je PS nad 70 € VV – od 41
doplňujúce
rokov: PS >
otázky
50 001 € Sub.
riziko od PS
85 000 €

Výpis zo ZD
od sumy
ročného oslobodzovaného
poistného
8 000 € (aj
s PS OP1, OP2,
OP5, IN1)

Výpis zo ZD
od sumy ročného plnenia
8 000 € (aj
s PS OP1, OP2,
OP3, OP5)

Lekárska správa od výšky
dennej dávky ZD v PZ
40 € Sub.riziko
od sumy 30 €

Sub. riziko –
áno

Vyhlásenie
v PZ – nie je
invalidný Sub.
Riziko – nie

Sub. riziko –
podľa tarify OP

min. DD – 5
min. PS =
max. DD –100
1000 max.
Pozor na čistý
PS = 7000
príjem klienta

min. PS=100
max. PS =
2000

Nestanovuje sa

Súčet leh.
poist. za
všetky tarify
pre obidve PO
s výnimkou
NP1 ďalšej PO
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Návrh poistnej zmluvy Flexi Život Plus
– VZOR
Predbežné číslo poistnej zmluvy:

ID - kód
nevpisovať
FLEXI ŽIVOT PLUS

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862,
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa vložka č. 196/B

Poisťovateľ:

POISTNÍK - 1. POISTENÁ OSOBA
Rodné číslo / IČO

7 2 5 4 3 0 0 0 0 0

Priezvisko/
obchodné meno

L

Meno

O t

i

Telefón

+ 4 2 1 9 0 3 4 5 6 3 2 1

p a
t

Titul pred
menom

o

M U D r

Titul za
menom

M B A

Or.č.

3

Adresa trvalého pobytu / sídla poistníka
Ulica

F

i

a

l

o v

Obec

V

r

ú t

k y

E-mail pre elektronickú
korešpondenciu

o

t

t

á

PSČ

B a

Štátna príslušnosť

S R

Druh dokladu totožnosti

O P

9 7 4

1 2

o

@ c e n t r u m . s k
Zamestnanie

9 8

Súp.č.

l

n e o

l

Heslo

t

e

t

a

ó g
Muž

X

Vstupný
vek

Žena

4 0

rokov

Číslo dokladu totožnosti

Politicky exponovaná osoba * (vyplniť v prípade,
ak je poistník politicky exponovanou osobou)

J

U 6 9 3 2 2 2

Kontaktná adresa (vyplniť iba v prípade, ak je iná ako vyššie uvedená)
Ulica

Súp.č.

Or.č.

Obec

PSČ

2. POISTENÁ OSOBA
Rodné číslo

7 5 5 4 2 1 0 0 0 0

Priezvisko

L

Meno

E s

t

e

r

Ulica

F

i

a

l

o v

Obec

V

r

ú t

k y

i

p o v

a

Telefón

H u b o v

+ 4 2 1 9 0 5 4 2 3 1 3 0

á
Titul pred
menom

I

Titul za
menom

n g

M B A

Adresa trvalého pobytu

á

Súp.č.

9 8

3

Or.č.
PSČ

9 7 4

1 2

E-mail pre elektronickú
korešpondenciu

@

Heslo

Zamestnanie

R e d a k

Štátna príslušnosť

S R

Druh dokladu totožnosti

O P

t

o r

k a
Muž

Žena

X

Vstupný
vek

3 4

rokov

Číslo dokladu totožnosti

Politicky exponovaná osoba * (vyplniť v prípade,
ak je poistený politicky exponovanou osobou)

R T

1 2 1 2 2 3

* Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

OPRÁVNENÉ OSOBY [Priezvisko, meno (obchodné meno), rodné číslo (IČO) alebo vzťah k poistenému a príslušné percento.]
PRE 1. POISTENÚ OSOBU
Priezvisko, meno alebo vzťah / obchodné meno

Rodné číslo / IČO (neuvádzať pri určení vzťahom)

Percento

L

i

p o v

á

E s

t

e

r

9 9 0 5 1 2 0 0 0 0

5 0

%

L

i

p o v

á

K

á

r

a

0 2 0 6 2 2 0 0 0 0

5 0

%

l

%

Tl. č. 5146/4m-10./2011
číslo strany 1 z 3
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PRE 2. POISTENÚ OSOBU
Priezvisko, meno alebo vzťah / obchodné meno

Rodné číslo / IČO (neuvádzať pri určení vzťahom)

L

i

p o v

á

E s

t

e

r

9 9 0 5 1 2 0 0 0 0

L

i

p o v

á

K

á

r

a

0 2 0 6 2 2 0 0 0 0

l

Percento

5 0

%

5 0

%
%

V prípade, ak oprávnená osoba nie je určená, platia ustanovenia § 817 Občianskeho zákonníka.

INFORMÁCIE O POISTENÍ
Začiatok poistenia (najskôr nasledujúci deň po dni uzavretia zmluvy)

Deň uzavretia poistnej zmluvy

0

1 2 .

2 0 1 2

1 .

0

1 .

0 2 .

2 0 1 2

Bežné poistné
Lehota platenia

Dynamika dojednaných poistení
ročná

polročná

štvrťročná

mesačná

X

áno

X

Spôsob platenia poistného za ďalšie poistné obdobie
Prvé poistné
poštovým peňažným
poukazom

Číslo PZ

X

v hotovosti

bankovým
prevodom

z inej PZ

inkasný doklad číslo

3

3

Ďalšie poistné
poštovým peňažným
poukazom

inkasovaná suma

3
Predčíslie

bankovým
prevodom

X

inkasom
z účtu

,

Číslo účtu

Kód banky

/

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy je / sú jej príloha / prílohy:
a) príloha č. 1 „Poistenia pre 1. POISTENÚ OSOBU - POISTNÍKA” v prípade, že sa touto poistnou zmluvou poisťuje len poistník,
b) príloha č. 2 „Poistenia pre 2. POISTENÚ OSOBU” v prípade, že sa poistná zmluva uzaviera v prospech inej osoby ako poistníka a súčasne poistník nie je poistený touto
poistnou zmluvou, alebo
c) príloha č. 1 „Poistenia pre 1. POISTENÚ OSOBU - POISTNÍKA” a príloha č. 2 „Poistenia pre 2. POISTENÚ OSOBU” v prípade, že sa touto poistnou zmluvou poisťujú
2 osoby: poistník a ďalšia osoba, iná ako poistník.
Ak v prílohách pri jednotlivých poisteniach nie je vyznačená kolónka, platí, že klient si poistenie nedojednáva.

Rekapitulácia poistného

X

za poistenia pre 1. poistenú osobu
podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1

bežné poistné v EUR

X

za poistenia pre 2. poistenú osobu
podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2

bežné poistné v EUR

7 ,
3 4

Celkové bežné poistné v EUR

9 0

,

4 0

4 2 ,

3 0

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK
PRE 1. POISTENÚ OSOBU

Meno, adresa, IČO, telefónne číslo lekára, u ktorého má poistený zdravotnú kartu v evidencii.

Nova Medina Strane 36/9 Vrútky 97412, tel.: 039/634 52 55
PRE 2. POISTENÚ OSOBU

Meno, adresa, IČO, telefónne číslo lekára, u ktorého má poistený zdravotnú kartu v evidencii.

Nova Medina Strane 36/9 Vrútky 97412, tel.: 039/634 52 55
1. Poistená osoba
Výška

2. Poistená osoba

Hmotnosť

1 8 9

8

cm

ÁNO

NIE

Výška

1

kg

Hmotnosť

1 7 6

6 2

cm

ÁNO

1)

Fajčili ste v posledných 12 mesiacoch cigarety, cigary, fajku alebo ste inak užívali tabak?
(ak áno, konkretizujte a uveďte denné množstvo)

X

X

2)

Pijete alkoholické nápoje? (ak áno, uveďte denné množstvo a druh alkoholu)

X

X

3)

Ste v súčasnej dobe práceneschopný? (ak áno, uveďte jej dôvod a dátum odkedy)

X

X

4)

Ste v súčasnej dobe liečený alebo lekársky sledovaný pre nejaké ochorenie? (ak áno, uveďte
ochorenia a dátum odkedy)

X

X

5)

Utrpeli ste niekedy úraz? (ak áno, uveďte aký úraz, kedy, dĺžku a spôsob liečby, následky úrazu)

X

X

6)

Boli ste v posledných 10 rokoch vyšetrovaný, liečený, operovaný, hospitalizovaný v nemocnici,
absolvovali ste pobyt v sanatóriu, kúpeľoch? (ak áno, uveďte z akého dôvodu, kedy, súčasný stav)

X

X

7)

Boli ste liečený, vyskytli sa u Vás príznaky: (uveďte ochorenie/príznaky, odkedy, súčasný stav)
•ochorenie srdca, ciev, krvi, vysoký krvný tlak, diabetes, ochorenie pľúc a dýchacích ciest,
alergia, nervové alebo psychické poruchy, nádorové ochorenia, ochorenie lymfatických uzlín,
mŕtvica •ochorenie tráviaceho traktu, poruchy metabolizmu, štítnej žľazy, pečene, močového
a pohlavného systému, chronický únavový syndróm •neuritída, ischias, reumatizmus, artritída,
dna, psoriáza, ochorenie alebo poškodenie svalov, kostí, kĺbov, chrbtice, poškodenie alebo
porucha očí a uší •iné ochorenia, poškodenia
Absolvovali ste konzultáciu s lekárom alebo ste sa podrobili vyšetreniu alebo liečbe v súvislosti
s AIDS, pohlavnými chorobami, infekčnými ochoreniami, TBC? (ak áno, uveďte druh vyšetrenia,
výsledok, následnú liečbu, obdobie)

X

X

X

X

8)

kg

NIE
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1. Poistená osoba
ÁNO
9)

2. Poistená osoba

NIE

ÁNO

NIE

Boli ste niekedy odporúčaný, alebo ste sa podrobili liečbe v dôsledku užívania alkoholu, liekov,
drog, alebo inej závislosti?

X

X

10) Ste v súčasnej dobe tehotná? (ak áno, uveďte týždeň tehotenstva, či je tehotenstvo rizikové
a výsledok posledného vyšetrenia)

X

X

11) Absolvovali ste konzultáciu alebo vyšetrenie u lekára za účelom podrobenia sa lekárskemu
zákroku, operácii? Máte plánovaný zákrok/operáciu? (ak áno, uveďte dôvod, diagnózu, dátum,
nemocnicu a meno lekára)

X

X

12) Užívate pravidelne lieky? (ak áno, uveďte názov lieku, od kedy, ako často)

X

X

13) Vyskytli sa u Vašich rodičov alebo súrodencov ochorenia srdca, krvného obehu, vysoký krvný tlak,
nádory, mŕtvica, skleróza multiplex, TBC, ochorenie obličiek, psychické poruchy, cukrovka, epilepsia,
nervové a dedičné ochorenia, Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba? (zahŕňa iba rodičov, ktorí
zomreli pred dosiahnutím veku 65 rokov alebo žijú a sú k dátumu dojednania poistenia mladší ako
60 rokov a do tohto veku im bolo diagnostikované dané ochorenie); na túto otázku odpovedajte
iba v prípade dojednania kritických chorôb

X

X

14) Poberali ste /poberáte/žiadali ste o invalidný dôchodok? (ak áno, uveďte dôvod, obdobie od-do,
% poklesu pracovnej schopnosti)

X

X

15) Športujete? (ak áno, uveďte šport a spôsob vykonávania, napr. rekreačne, amatérsky, profesionálne,
ak v súťažiach, uveďte druh súťaže)

X

X

16) Ste vystavený zvláštnym nebezpečenstvám pri pracovných alebo iných činnostiach, napr. silné
žiarenie, výbušniny, potápanie, parašutizmus, rýchlostné preteky, súkromné a športové lety,
horolezectvo a pod.? (ak áno, konkretizujte druh činnosti)

X

X

X

X

17) Máte už dojednané poistenie v bývalej Allianz poisťovni, a.s. alebo Slovenskej poisťovni, a.s.,
prípadne Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.? (ak áno, uveďte typ poistenia)
18) Ste pravák? (na túto otázku odpovedajte iba v prípade dojednania trvalých následkov úrazu)

X

X

Ak ste na niektorú z otázok odpovedali „ÁNO”, uveďte, prosíme, číslo otázky a všetky podrobnosti podľa pokynov uvedených pri otázke.

Vyhlásenie poistníka a poisteného

Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom a že som prevzal Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (ďalej len „VPP”), Poistné podmienky pre: životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie
nezamestnanosti, poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti, poistenie chirurgického zákroku, poistenie kritických chorôb, poistenie pobytu v nemocnici, poistenie oslobodenia, poistenie Doktor+, poistenie pracovnej neschopnosti,
poistenie za mimoriadne poistné, osobitné poistné podmienky pre každé poistenie (ďalej len „OPP”), ktoré je možné dojednať v poistnej zmluve pre prograf Flexi Život Plus a Zmluvné dojednania pre program Flexi Život Plus. Vyhlasujem, že všetky moje odpovede
na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia sú úplné a pravdivé.
Vyhlasujem, že súhlasím s tým, aby poisťovateľ zisťoval a prešetroval môj zdravotný stav u všetkých lekárov, v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých som sa liečil, liečim alebo budem liečiť. Splnomocňujem
lekára, zdravotnícke zariadenia a zariadenia poskytujúce zdravotnícku starostlivosť k vyhotoveniu lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej dokumentácie, či jej zapožičaniu za účelom prípadných zmien poistnej zmluvy a za účelom vybavovania poistných udalostí
i na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči poisťovateľovi všetkých lekárov, ktorí ma liečili, alebo s ktorými som konzultoval svoj zdravotný stav. V súvislosti s dojednaním pripoistenia nezamestnanosti a pracovného prazu
s následkom smrti vyhlasujem, že súhlasím s tým, aby poisťovateľ zisťoval a prešetroval dôležité skutočnosti, týkajúce sa pracovného úrazu a splnomocňujem všetky orgány činné v konaní o pracovnom úraze k vyhotoveniu dokumentácie za účelom vybavovania
poistnej udalosti aj na dobu po mojej smrti. Zároveň zbavujem povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči poisťovateľovi všetky orgány činné v konaní o pracovnom úraze. V prípade dojednania poistenia nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti,
vyhlasujem, že súčasne spĺňam všetky podmienky vyhlásení k poisteniu nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti, uvedené na rubovej strane prílohy č. 1, resp. prílohy č. 2.
V prípade dojednania poistenia Doktor+, ako poistený v poistení Doktor+ vyhlasujem a svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzujem, že k dátumu dojednania tohto poistenia nie som invalidný dôchodca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 % a nie som žiadateľom o invalidný dôchodok.
Vyhlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Svojím podpisom potvrdzujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade
s čl. 15 ods. 3 a 4 VPP. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom potvrdzujem súhlas s poskytovaním služby Elektronickej korešpondencie v súlade s čl. 14 ods. 3 VPP a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že od momentu aktivácie služby Elektronickej korešpondencie mi bude korešpondencia,
ku ktorej prevzatiu nie je potrebný môj podpis, alebo ktorej povaha to umožňuje, zasielaná elektronicky.

Vyhlásenie poistníka

Vyhlasujem, že disponujem všetkými potrebnými dokumentmi podľa čl. 15 ods. 5 VPP. Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený a zároveň som obdržal v písomnej forme údaje v zmysle ustanovenia § 792a zákona č. 40 / 1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Podľa § 47 ods. 8 zákona č. 8 / 2008 vyhlasujem, že finančné prostriedky, ktoré použijem na zaplatenie poistného podľa tejto poistnej zmluvy sú mojím vlastníctvom a uzavretie tejto poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet; ak sú finančné prostriedky
vlastníctvom inej osoby alebo uzavretie zmluvy vykonávam na účet inej osoby, údaje o tejto osobe uvádzam na rubovej strane zmluvy a zároveň odovzdávam poisťovateľovi aj písomný súhlas tejto osoby na použitie jej finančných prostriedkov alebo na uzavretie tejto
poistnej zmluvy na jej účet. Ak počas trvania poistenia dôjde k zvýšeniu poistného, zaväzujem sa podľa § 47 ods. 8. Zákona č. 8 / 2008 Z. z. odovzdať poisťovateľovi bez zbytočného odkladu písomné vyhlásenie o vlastníctve finančných prostriedkov a pokiaľ budú
finančné prostriedky vlastníctvom inej osoby, predložím aj písomný súhlas tejto osoby na ich použitie, spolu s osobnými údajmi o tejto osobe.
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom a že som v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy - program Flexi Život Plus. Týmto beriem na vedomie že k
uzavretiu poistnej zmluvy, ktorej predmetom sú poistenia pre 1. a 2. poistenú osobu, dochádza podpísaním návrhu poistnej zmluvy a príslušnej prílohy oboma zmluvnými stranami. Zároveň beriem na vedomie a výslovne súhlasím s tým, aby poisťovateľ v lehote do
dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy upravil výšku poistného alebo poistnej sumy v tolerancii +/- 10 % oproti výške uvedenej v tejto poistnej zmluve v prípade štandardného ocenenia rizík na základe údajov uvedených v tejto poistnej zmluve.

Vyhlásenie finančného agenta

Vyhlasujem, že som osvedčil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti a vykonal a overil identifikáciu podľa zákona č. 297 / 2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak dôjde pri vypĺňaní poistnej zmluvy k oprave, platné údaje musia byť potvrdené podpisom poistníka, v prípade opráv týkajúcich sa oprávnených osôb aj podpisom poisteného, ak je iný ako poistník.
Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch; jeden pre poisťovateľa, jeden pre poistníka a jeden pre finančného agenta.
V zmysle zákona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. oznamuje, že spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 358 10572, je oprávnená spracúvať
tlačové výstupy s osobnými údajmi pre styk s klientmi.
Na základe Zmluvy o spolupráci v oblasti služieb Second Medical Opinion je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871.

VŽDY musí byť podpis!

VŽDY musí byť podpis!

VŽDY musí byť podpis!

Podpis poistníka

Podpis 2. poistenej osoby alebo jej zákonného zástupcu,
ak sú iní ako poistník

Podpis finančného agenta
(odtlačok pečiatky)

Získateľské číslo finančného agenta

MA číslo spolupracovníka

8 9 3 2 1 2 2

0 0 2 3 1 4 5

Telefón

+ 4 2 1 9 0 2 4

1 2 3 3 3

Meno a priezvisko spolupracovníka

D a n

i

e

l

K r

á

t

k y
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Vypisuje sa len v prípade, ak poistníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
Označenie úradného registra / evidencie, v ktorej je právnická osoba / fyzická osoba podnikateľ zapísaná: ......................................................................................................
Číslo zápisu do registra / evidencie:
..........................................................................................................................................
Adresa miesta podnikania (vypísať len v prípade, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa):....................................................................................................................................
Osoba (osoby) oprávnená (oprávnené) konať v mene právnickej osoby
Meno a priezvisko:
Rodné číslo / dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Číslo dokladu totožnosti:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Vypisuje sa len v prípade, ak poisteným je maloletá osoba, ktorá nemá doklad totožnosti.
Zákonný zástupca maloletej osoby (uvedené údaje je potrebné vyplniť v prípade, ak je iný ako poistník alebo 2. poistená osoba)
Meno a priezvisko:
..........................................................................................................................................
Rodné číslo / dátum narodenia:
..........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:
..........................................................................................................................................
Štátna príslušnosť:
..........................................................................................................................................
Druh dokladu totožnosti:
..........................................................................................................................................
Číslo dokladu totožnosti:
..........................................................................................................................................

Vypisuje sa len v prípade, ak poistník splnomocnil inú osobu na uzavretie poistnej zmluvy.
Osoba uzavierajúca poistnú zmluvu na základe splnomocnenia - splnomocnenec
Meno a priezvisko / názov / obchodné meno:
..........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu / sídlo:
..........................................................................................................................................
Označenie úradného registra / evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná: ..........................................................................................................................................
Číslo zápisu do registra / evidencie:
..........................................................................................................................................
Osoba konajúca v mene právnickej osoby:
..........................................................................................................................................
Rodné číslo* / dátum narodenia* / IČO:
..........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu*:
..........................................................................................................................................
Štátna príslušnosť*:
..........................................................................................................................................
Druh dokladu totožnosti*:
..........................................................................................................................................
Číslo dokladu totožnosti*:
..........................................................................................................................................
* ak splnomocnenec je právnická osoba, údaje o osobe, oprávnenej konať v jej mene
podpis splnomocnenca

Vypisuje sa len v prípade, ak sú k úhrade poistného použité finančné prostriedky inej osoby,
alebo ak je poistná zmluva uzavretá na účet inej osoby.
Finančné prostriedky sú vo vlastníctve* / Poistnú zmluvu uzavieram na účet* osoby
Meno a priezvisko / názov / obchodné meno:
..........................................................................................................................................
Rodné číslo / dátum narodenia / IČO:
..........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu / sídlo:
..........................................................................................................................................

* nehodiace sa preškrtnúť
podpis poistníka / splnomocnenca
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Príloha č.

ID - kód
nevpisovať

2

k poistnej zmluve
predbežné číslo poistnej zmluvy
RČ poistníka

9 9

1 5 3 0

1 9

1 8

7 5 5 4 2 1 0 0 0 0

POISTENIA PRE 2. POISTENÚ OSOBU

X

Kapitálové životné poistenie
pre prípad dožitia alebo smrti (K2)

Poistná
doba

Poistná suma (Ročný dôchodok1),
Denná dávka 2), Mesačná dávka 3))

2 5

6 3 6 8

,

Bežné
poistné v EUR

2 3

7 0

,

4 0

V prípade poistnej udalosti bude vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

Rizikové životné poistenie (R3)
Rizikové životné poistenie
s klesajúcou poistnou sumou (r4)

,

,

,

,

V prípade poistnej udalosti bude pri tarife R4 vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou.

Riziková skupina

2

0

Prirážka

X

Poistenie smrti následkom úrazu (11UP)

2 5

3 0 0 0 0

,

0 0

3

,

6 0

X

Poistenie trvalých následkov úrazu
bez progresie (12UP)

2 5

5 0 0 0

,

0 0

0

,

6 0

Poistenie trvalých následkov úrazu
s progresiou (13UP)

X

,

Poistenie denného odškodného
počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu (14UP)

2 5

5

Poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP)
Poistenie smrti následkom úrazu
s dvojnásobným plnením pre účastníka
dopravnej nehody (16UP)
Poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici
z dôvodu choroby (15ND)

X

2 5

Poistenie kritických chorôb (1ZN)

5 0 0 0

,

,

2

0 0

,

,

,

,

,

,

,

,

4

0 0

,

5 0

3 0

1)

Poistenie dočasného dôchodku
v prípade invalidity (IN1)

,

,

Riziková skupina
2)

Poistenie ušlého zárobku
pri pracovnej neschopnosti (UZ1)
Plnenie od 15. dňa PN

Plnenie od 29. dňa PN

Podnikateľ

Zamestnanec

Poistenie chirurgického
zákroku (B1)

,

,

,

,

Riziková skupina
Poistenie nezamestnanosti a pracovného
úrazu s následkom smrti (UN1)

3)

,

,

Región
V prípade pracovného úrazu s následkom smrti bude vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre poisteniene zamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti.

Poistenie Doktor+ (SMO)

,

V prípade poistnej udalosti podľa čl. 4 Všeobecných poistných podmienok pre poistenie Doktor+ bude poskytnuté poistné plnenie v súlade s čl. 5 Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie Doktor+.
Pri poistení Doktor+, poistnú udalosť so žiadosťou o poskytnutie poistného plnenia formou sprostredkovania kontaktu a požiadavku o Informačné služby, hlási poistený
priamo Poskytovateľovi na telefónnom čísle: 02/52933114.
Tl. č. 5148/4m - 10./2011
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Poistná
doba

Str. 2

Poistná suma

Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity (OP3)

Bežné
poistné v EUR
,

,

Poistná suma (OP3) je súčet lehotného poistného za všetky dojednané tarify, všetky poistené
osoby, okrem taríf UZ1, IN1, B1, UN1, SMO, NP1 a okrem tarify OP3 pre 1. poistenú osobu.

Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti (NP1)

,

,

Poistná suma (NP1) je súčet lehotného poistného za všetky dojednané tarify,
za všetky poistené osoby, okrem tarify NP1 pre 1. poistenú osobu.

3 4

Celkové bežné poistné v EUR za poistenia pre 2. poistenú osobu

,

4 0

Ak sú splnené podmienky akcie Doktor+, platné v čase uzavretia poistnej zmluvy, ktoré boli oznámené poistníkovi pred uzavretím poistnej zmluvy, prílohou tejto
poistnej zmluvy je aj "Príloha k poistnej zmluve Poistenie Doktor+", ktorou sa dojednáva poistenie Doktor+ poskytované poisťovateľom bezplatne.

VŽDY musí byť podpis!
Podpis poistníka

VŽDY musí byť podpis!

VŽDY musí byť podpis!

Podpis 2. poistenej osoby
alebo jej zákonného zástupcu
ak sú iní ako poistník

Podpis finančného agenta
(odtlačok pečiatky)

Návrh na dojednanie Poistenia za mimoriadne poistné (PMP) v rámci programu Flexi Život Plus, ak je dojednané kapitálové životné poistenie.
Poistenie za mimoriadne poistné (PMP) je na základe tohto návrhu uzavreté dňom zaplatenia mimoriadneho poistného vo výške najmenej 300 EUR, pričom za zaplatenie mimoriadneho
poistného sa rozumie pripísanie sumy na bankový účet poisťovateľa číslo 2922122927 / 1100 pod variabilným symbolom, ktorým je predbežné číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej
zmluvy.
Návrh je možné prijať len počas trvania kapitálového životného poistenia, v ktorom nebola vykonaná redukcia, najneskôr však 5 rokov pred uplynutím poistnej doby kapitálového životného
poistenia.
Poistenie za mimoriadne poistné (PMP) sa riadi osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie za mimoriadne poistné (PMP).
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Vypisuje sa len v prípade, ak sa dojednáva poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Vyhlásenia k poisteniu nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Ako poistený v poistení nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti, svojím podpisom na poistnej zmluve, vyhlasujem, že k dátumu dojednania tohto poistenia sú súčasne
splnené všetky nasledovné podmienky:
a) môj pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah trvá najmenej 12 bezprostredne po sebe idúcich mesiacov a je uzavretý na dobu neurčitú,
b) môj týždenný pracovný čas je najmenej 30 hodín,
c) nedal som a ani mi nebola daná výpoveď z pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
d) nezrušil som so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, resp. obdobný pracovnoprávny vzťah,
e) neobdržal som od zamestnávateľa a ani som nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru, resp. obdobného pracovnoprávneho vzťahu dohodou,
f)

nebolo mi doručené odvolanie zo štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,

g) nepodal som žiadosť o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,
h) nemám vedomosť o tom, že patrím do okruhu osôb, s ktorými by mohol byť rozviazaný pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce,
i)

nevykonávam podnikateľskú činnosť a nie som jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti,

j)

nie som zamestnancom v obchodnej spoločnosti, kde jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady sú mne blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka,

k) nepoberám materské alebo rodičovský príspevok,
l)

nepoberám starobný dôchodok,

m) nepoberám invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
n) môj pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah sa riadi právnou normou Slovenskej republiky a zamestnávateľ má sídlo na území Slovenskej republiky,
o) mám trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Týmto beriem na vedomie a výslovne súhlasím s tým, že poisťovateľ pri vzniku poistnej udalosti má právo na vyžiadanie potvrdenia posledného zamestnávateľa o výške vymeriavacích
základov na účely nároku na dávku v nezamestnanosti za účelom úpravy poistného plnenia tak, aby výška mesačnej dávky neprevýšila 75 % priemerného mesačného vymeriavacieho
základu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne.

Poistený, podpisom poistnej zmluvy, vyhlasujem, že k dátumu dojednania tohto poistenia je mojím zamestnávateľom:

Názov / Obchodné meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo / Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Príloha č.

ID - kód
nevpisovať

1

k poistnej zmluve
predbežné číslo poistnej zmluvy
RČ poistníka

9 9

1 5 3 0

1 9

1 8

7 2 5 4 3 0 0 0 0 0

POISTENIA PRE 1. POISTENÚ OSOBU – POISTNÍKA
Poistná
doba

Poistná suma (Ročný dôchodok1),
Denná dávka 2), Mesačná dávka 3))

Kapitálové životné poistenie
pre prípad dožitia alebo smrti (K2)

Bežné
poistné v EUR

,

,

V prípade poistnej udalosti bude vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

X

2 5

Rizikové životné poistenie (R3)

6 0 9 2

Rizikové životné poistenie
s klesajúcou poistnou sumou (R4)

,

3

4 0

,

,

0 0

,

V prípade poistnej udalosti bude pri tarife R4 vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou.

Riziková skupina

1

0

Prirážka

X

Poistenie smrti následkom úrazu (11UP)

2 5

3 5 0 0 0

,

0 0

2

,

1 0

X

Poistenie trvalých následkov úrazu
bez progresie (12UP)

2 5

5 0 0 0

,

0 0

1

,

3 0

Poistenie trvalých následkov úrazu
s progresiou (13UP)

X

,

Poistenie denného odškodného
počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu (14UP)

2 5

Poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP)
Poistenie smrti následkom úrazu
s dvojnásobným plnením pre účastníka
dopravnej nehody (16UP)
Poistenie denného odškodného
pri pobyte v nemocnici
z dôvodu choroby (15ND)
Poistenie kritických chorôb (1ZN)

5

,

,

1

0 0

,

,

,

,

,

,

,

,

5 0

,
1)

Poistenie dočasného dôchodku
v prípade invalidity (IN1)

,

,

Riziková skupina
2)

Poistenie ušlého zárobku
pri pracovnej neschopnosti (UZ1)
Plnenie od 15. dňa PN

Plnenie od 29. dňa PN

Podnikateľ

Zamestnanec

Poistenie chirurgického
zákroku (B1)

,

,

,

,

Riziková skupina
Poistenie nezamestnanosti a pracovného
úrazu s následkom smrti (UN1)

3)

,

,

Región
V prípade pracovného úrazu s následkom smrti bude vyplatená poistná suma v súlade s príslušným článkom OPP pre poisteniene nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti.

Poistenie Doktor+ (SMO)

,

V prípade poistnej udalosti podľa čl. 4 Všeobecných poistných podmienok pre poistenie Doktor+ bude poskytnuté poistné plnenie v súlade s čl. 5 Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie Doktor+.
Pri poistení Doktor+, poistnú udalosť so žiadosťou o poskytnutie poistného plnenia formou sprostredkovania kontaktu a požiadavku o Informačné služby, hlási poistený
priamo Poskytovateľovi na telefónnom čísle: 02/52933114.
Tl. č. 5147/4m - 10./2011
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41

Životné poistenie

5147 - FLEXI-priloha1 makleri

11/3/11

2:32 PM

Poistná
doba

Str. 2

Poistná suma

Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity (OP3)

Bežné
poistné v EUR
,

,

Poistná suma (OP3) je súčet lehotného poistného za všetky dojednané tarify, všetky poistené
osoby, okrem taríf UZ1, IN1, B1, UN1, SMO, NP1 a okrem tarify OP3 pre 2. poistenú osobu.

Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti (NP1)

,

,

Poistná suma (NP1) je súčet lehotného poistného za všetky dojednané tarify,
za všetky poistené osoby, okrem tarify NP1 pre 2. poistenú osobu.

7

Celkové bežné poistné v EUR za poistenia pre 1. poistenú osobu

,

9 0

Ak sú splnené podmienky akcie Doktor+, platné v čase uzavretia poistnej zmluvy, ktoré boli oznámené poistníkovi pred uzavretím poistnej zmluvy, prílohou tejto
poistnej zmluvy je aj "Príloha k poistnej zmluve Poistenie Doktor+", ktorou sa dojednáva poistenie Doktor+ poskytované poisťovateľom bezplatne.

VŽDY musí byť podpis!

VŽDY musí byť podpis!

Podpis poistníka
(1. Poistenej osoby)

Podpis finančného agenta
(odtlačok pečiatky)

Návrh na dojednanie Poistenia za mimoriadne poistné (PMP) v rámci programu Flexi Život Plus, ak je dojednané kapitálové životné poistenie.
Poistenie za mimoriadne poistné (PMP) je na základe tohto návrhu uzavreté dňom zaplatenia mimoriadneho poistného vo výške najmenej 300 EUR, pričom za zaplatenie mimoriadneho
poistného sa rozumie pripísanie sumy na bankový účet poisťovateľa číslo 2922122927 / 1100 pod variabilným symbolom, ktorým je predbežné číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej
zmluvy.
Návrh je možné prijať len počas trvania kapitálového životného poistenia, v ktorom nebola vykonaná redukcia, najneskôr však 5 rokov pred uplynutím poistnej doby kapitálového životného
poistenia.
Poistenie za mimoriadne poistné (PMP) sa riadi osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie za mimoriadne poistné (PMP).
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Vypisuje sa len v prípade, ak sa dojednáva poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Vyhlásenia k poisteniu nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Ako poistený v poistení nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti, svojím podpisom na poistnej zmluve, vyhlasujem, že k dátumu dojednania tohto poistenia sú súčasne
splnené všetky nasledovné podmienky:
a) môj pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah trvá najmenej 12 bezprostredne po sebe idúcich mesiacov a je uzavretý na dobu neurčitú,
b) môj týždenný pracovný čas je najmenej 30 hodín,
c) nedal som a ani mi nebola daná výpoveď z pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
d) nezrušil som so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, resp. obdobný pracovnoprávny vzťah,
e) neobdržal som od zamestnávateľa a ani som nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru, resp. obdobného pracovnoprávneho vzťahu dohodou,
f)

nebolo mi doručené odvolanie zo štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,

g) nepodal som žiadosť o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, resp. služobného pomeru,
h) nemám vedomosť o tom, že patrím do okruhu osôb, s ktorými by mohol byť rozviazaný pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce,
i)

nevykonávam podnikateľskú činnosť a nie som jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti,

j)

nie som zamestnancom v obchodnej spoločnosti, kde jediným členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady sú mne blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka,

k) nepoberám materské alebo rodičovský príspevok,
l)

nepoberám starobný dôchodok,

m) nepoberám invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
n) môj pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah sa riadi právnou normou Slovenskej republiky a zamestnávateľ má sídlo na území Slovenskej republiky,
o) mám trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Týmto beriem na vedomie a výslovne súhlasím s tým, že poisťovateľ pri vzniku poistnej udalosti má právo na vyžiadanie potvrdenia posledného zamestnávateľa o výške vymeriavacích
základov na účely nároku na dávku v nezamestnanosti za účelom úpravy poistného plnenia tak, aby výška mesačnej dávky neprevýšila 75 % priemerného mesačného vymeriavacieho
základu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne.

Poistený, podpisom poistnej zmluvy, vyhlasujem, že k dátumu dojednania tohto poistenia je mojím zamestnávateľom:

Názov / Obchodné meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo / Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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