POISTNÉ PODMIENKY
PRE VKLADOVÉ ŽIVOTNÉ
POISTENIE VPO 6G

Všeobecné poistné podmienky pre vkladové životné poistenie – tarifa VPO 6G
výškepodsprávnymvariabilnýmsymbolomnabankový
účetpoisťovateľa.

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Vkladovéživotnépoistenie–tarifaVPO6G(ďalejaj
„poistenie“)dojednávanéAllianz–Slovenskoupoisťovňou,
a. s. (ďalejlen„poisťovateľ“)sariaditýmitovšeobecnými
poistnýmipodmienkamiprevkladovéživotnépoistenie(ďalej
len„VPP“).

13.Súvzťažná poistná zmluva jezmluva,ktorejpoistnéje
hradenéz vkladovéhoživotnéhopoistenia,alebojeto
zmluva,z ktorejvznikánároknabonuszaživotné
poistenie.

Článok 2: Vymedzenie pojmov
1. Poisťovateľ jeAllianz–Slovenskápoisťovňa,a. s.,
Dostojevskéhorad4,81574Bratislava,Slovenská
republika.

14. Úrazom jeakékoľvekneúmyselné,náhle,neočakávané
a neprerušovanépôsobenievonkajšíchsíl,vysokých
alebonízkychvonkajšíchteplôt,plynov,pár,elektrického
prúdualebojedov(svýnimkoumikrobiálnychjedov
a imunotoxickýchlátok),následkomktoréhobolo
poistenémunezávisleodjehovôlepočastrvania
poisteniaspôsobenépoškodeniezdravia.

2. Poistník jefyzickáosobaaleboprávnickáosoba,
ktoráuzavrelas poisťovateľompoistnúzmluvua mápovinnosťplatiťpoistné.

14.1 Zapoškodeniezdraviasav zmysledefinícieúrazu
považujeajstavspôsobený:
a) lokálnymhnisanímpovniknutíchoroboplodných
zárodkovdootvorenejrany,spôsobenejúrazom,
b) nákazoutetanomalebobesnotoupriúraze,
infekčnýmochorením,zápalommozgovýchblán,
boreliózou,akbolimenovanéochoreniaprenesené
uhryznutímkliešťa,
c) diagnostickými,liečebnýmia preventívnymi
zákrokmi,kozmetickýmia plastickýmioperáciami,
vykonanýmizaúčelomliečenianásledkovúrazu.

3. Poistený jefyzickáosoba,naktorúsapoistenie
vzťahuje.
4. Oprávnená osoba jeosobauvedenáv poistnejzmluve,
alebourčenáv zmysleObčianskehozákonníka,ktorámá
v prípadeúmrtiapoistenéhoprávonapoistné
plnenie.
5. Poistná udalosť jeskutočnosť,ktoránastalapočas
trvaniapoisteniaa s ktoroujespojenývznik
povinnostipoisťovateľaplniť(poistnéplnenie)
poistenému,alebooprávnenejosobe,akjepoistnouudalosťousmrťpoisteného.

14.2 Zaúrazsapovažujei stav,keďv dôsledkuzvýšenej
svalovejsilyvyvinutejnakončatinualebochrbticudôjde
k vyskočeniukĺbualebopretrhnutiusvalov,šliach,väzov
alebojehopuzdier.

6. Poistné plnenie jeplnenie,ktoréposkytujepoisťovateľ, ak
nastanepoistnáudalosť.Poistnéplneniejesplatné v Slovenskejrepublike,a tov meneplatnejnaúzemíSlovenskejrepublikyv časevyplateniapoistnéhoplnenia.

14.3 Zaúrazsanepovažuje:
a) vznika zhoršenieprietrží(hernií),nádorovkaždého
druhua pôvodu,vznika zhoršenieaseptických
zápalovšľachovýchpošiev,svalovýchúponov,
mazovýchvačkova epikondylitíd,náhleplatničkové
chrbticovésyndrómy,náhlecievnepríhody
a odlupovaniesietnicez chorobnýchpríčin,
b) infekčnéchoroby,ajkeďboliprenesenézranením
(vynímajúcnákazytetanom,besnotoua infekčné
ochorenie,zápalmozgovýchblána borelióza,ak
bolimenovanéochoreniaprenesenéuhryznutím
kliešťa),
c) chorobyz povolania,
d) zhoršeniechorobynásledkomúrazu,
e) samovražda,pokuso samovraždu,úmyselné
sebapoškodeniea zámernéprivodenietelesného
poškodenia,
f) telesnépoškodeniespôsobenédlhodobým
preťaženímorganizmu,
g) duševnéporuchya zmenypsychickéhostavu,ak
nebolispôsobenéúrazom,
h) úrazytýchčastíorganizmu,ktorébolipred
dojednanímpoisteniapoškodenéúrazomči
ochoreníma ktorýchpercentuálnepoškodeniepred

7. Poistná doba jedobatrvaniapoisteniadohodnutá
v poistnejzmluve.
8. Poistné obdobie ječasovéobdobiedohodnuté
v poistnejzmluve(lehotaplatenia),zaktoréplatí
poistníkbežnépoistné.
9. Vstupný vek jerozdielmedzikalendárnymrokomzačiatkupoisteniaa kalendárnymrokomnarodeniapoisteného.
10. Výročný deň jedeň,ktorýsačíselnezhodujes dňom
a mesiacomdňazačiatkupoistenia.V prípade,že
takýtodeňv príslušnomkalendárnomrokunieje,jevýročnýmdňomposlednýdeňmesiaca,ktorýsa
pomenovanímzhodujes mesiacomzačiatku
poistenia.
11. Poistné jefinančnýzáväzokpoistníkavoči
poisťovateľovizapoistenie,dohodnutýv poistnejzmluve.
12.Zaplatené poistné jepoistnépripísanév dohodnutej
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dojednanímpoisteniabolo70%a viac,
i) patologickézlomeniny.

zaživotnépoisteniejevyhlasovanáštvrťročne
a platípodobujednéhokalendárnehoštvrťroka.
8. Aktuálnavýškagarantovanéhoúrokua bonusu
zaživotnépoisteniejezverejnenánainternetovejstránke
poisťovateľa(http://www.allianzsp.sk/).

Článok 3: Hodnota poistenia, garantovaný úrok a bonus za
životné poistenie
1. Hodnota poistenia jesumazaplatenéhopoistného
(jednorazovéhoajmimoriadneho),zníženáo sumyužzaplatenýchalebokudňuvýpočtuhodnoty
poisteniasplatnýchčiastočnýchodkupova sumyužzaplatenýchalebokudňuvýpočtuhodnotypoisteniasplatnýchpoplatkov,aktuálnenavýšenáo hodnotugarantovanéhozhodnotenia.
2. Hodnotapoisteniabudenavyšovanáo garantované
zhodnoteniezapríslušnýkalendárnyštvrťrokvždyku
koncutohtoštvrťroka,a tokudňu31.3.,30.6.,30.9.
a 31.12.Hodnotapoisteniabudezhodnocovaná príslušnoupomernoučasťouročnéhogarantovaného úroku,
v závislostiodaktuálnejhodnotypoisteniapočaskalendárnehoštvrťrokaa príslušnoupomernou časťoubonusu
zaživotnépoistenie,v prípade,žesúsplnenépoisťovateľomstanovenépodmienkyprepriznanienárokunabonuszaživotnépoistenie.
3. Garantované zhodnotenie jezhodnoteniepoistenia
o príslušnýgarantovanýúroka o bonuszaživotnépoisteniev prípade,žesúsplnenépoisťovateľom
stanovenépodmienkyprepriznanienároku
nabonuszaživotnépoistenie.Garantované
zhodnoteniesapočítaz aktuálnejhodnotypoisteniavždy
prizmenehodnotypoistenia,pričomsapočítaz aktuálnejhodnotypoisteniaprednavýšením
o mimoriadnepoistn
 é,resp.predzníženímo poplatky alebočiastočnéodkupy.
4. Garantovaný úrok jeúrok,ktorýmsapoisťovateľ
zaväzujezhodnocovaťhodnotupoistenia.Jednorazové
poistnépoisťovateľzačnezhodnocovaťdňomjehozaplatenia,najskôrvšakdňomzačiatkupoistenia.Mimoriadne
poistnésazačnezhodnocovať dňomjehozaplatenia.
5. Výškagarantovanéhoúrokujestanovenáv závislosti od
aktuálnejhodnotypoisteniapočaskalendárnehoštvrťroka.
6. Bonus za životné poistenie jeúrok,o ktorýsa
poisťovateľzaväzujenavýšiťgarantovanýúroks účinnosťouoddátumuposlednejzmenyhodnotypoistenia.Bonuszaživotnépoisteniemôžebyťposkytnutýlenzajednu,s poisťovateľomuzavretúpoistnúzmluvu,ktorejpredmetomjebežneplatenéživotnépoistenies dňomzačiatkuzhodnýmaleboneskoršímakodeňzačiatkuvkladovéhoživotnéhopoisteniaa súčasne
a) v ktorejpoistníkomalebopoistenýmjepoistníkalebo
poistenýz poistnejzmluvy,ktorejpredmetomjetoto
vkladovéživotnépoistenie,alebo
b) v ktorejpoistnéjekudňusplatnostiautomaticky
hradenéz hodnotytohtovkladovéhoživotného
poistenia.
Dňomzánikutakejtopoistnejzmluvyalebozánikom
existenciepodmienky,ktorámusíbyťprepriznanie
bonusuzaživotnépoisteniesplnená,nárok
nabonuszaživotnépoisteniezaniká.
7. Výškaročnéhogarantovanéhoúrokua bonusu

Článok 4: Uzavretie poistnej zmluvy a poistka
1. Návrhnauzavretiepoistnejzmluvymusímať
písomnúformu.Poistnázmluvajeuzavretá
okamihompodpísanianávrhuobomazmluvnýmistranami,akniejedohodnutéinak.
2. Súčasťoupoistnejzmluvysúpísomnéotázky
poisťovateľa,týkajúcesadojednávanéhopoistenia.
3. Poisťovateľjeoprávnenýpreskúmavaťzdravotnýstavpoisteného,a tonazákladesprávvyžiadanýchs jehosúhlasomodzdravotníckychzariadení,v ktorýchsaliečil,ako
ajprehliadkoulekárom,ktoréhomusámurčí.
4. Skutočnosti,o ktorýchsapoisťovateľprizisťovaní
zdravotnéhostavudozvie,smiepoužiťlenpresvojupotrebu.
5. Poisťovateľvydápoistníkovipoistkuakopísomnépotvrdenieo uzavretípoistnejzmluvy.Akdôjdek jejstratealebozničeniu,vydápoisťovateľpoistníkovinajehožiadosť
a nákladydruhopispoistky.Vydanímtohtodruhopisuoriginálpoistkystrácaplatnosť.
Článok 5: Začiatok poistenia a zánik poistenia
1. Poisteniezačínao nultejhodinedňadohodnutéhoako
začiatokpoistenia,najskôrvšakv prvýdeň,ktorýnasledujepodniuzavretiapoistnejzmluvy.
2. Poisteniekončínajneskôruplynutímpoistnejdoby, t.j.uplynutímdňa,ktorýpredchádzavýročnémudňuv roku,v ktorompoistenýdovŕšivek95rokov.
3. Poisteniezaniknenazákladeskoršejz nasledujúcich
skutočností:
a) poistnouudalosťou;
b) uplynutím8-dennejvýpovednejlehotynazáklade výpovedektorejkoľvekzozmluvnýchstrándodvoch
mesiacovpouzavretípoistnejzmluvy;
c) dohodouzmluvnýchstrán;
d) akodôsledoknezaplateniapoistnéhopodľa
§801ods.1Občianskehozákonníka;
e) odstúpenímodpoistnejzmluvy.
4. Akpoisteniezaniknevýpoveďoupodľaods.3písm.b)
tohtočlánku,poisťovateľvrátipoistníkovizaplatenépoistné,zníženéo správnypoplatokuhradenýzaobdobieod
dátumuzačiatkupoisteniadodátumuzánikupoistenia
a zníženéo prípadnéčiastočnéodkupya prípadnémanipulačnépoplatky.
5. Akpoistníkpísomnepožiadao zrušeniepoistnejzmluvy
dohodoua poistnázmluvanazákladetohozanikne(poisťovateľžiadosťakceptuje),vyplatímupoisťovateľodkupnúhodnotuvovýške100%aktuálnejhodnotypoisteniakudňuzánikupoistenia,aktentonastanepodátume
začiatkupoistenia.
6. Akjednorazovépoistnéniejezaplatenédotrochmesiacovododňajehosplatnosti,poisteniezanikáuplynutím
tejtolehoty(ods.3písm.d)tohtočlánku).Toistéplatí,ak
bolazaplatenálenčasťpoistného.
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Poisťovateľmáprávonasprávnypoplatokdozánikupoistenia.
Prizánikupoisteniavrátipoisťovateľpoistníkovi
prípadnúčiastočnúúhradupoistného,zníženúo správny
poplatokuhradenýzaobdobieoddátumuzačiatkupoisteniadodátumuzániku.
7. Akpoisteniezanikneodstúpenímodzmluvypodľa
§802ods.1Občianskehozákonníka,vráti
poisťovateľpoistníkovizaplatenépoistnézníženéo náklady,ktorévzniklis uzavretíma správoupoistnejzmluvy.
8. Poisteniezaniknetaktiežv prípade,akhodnota
poisteniadosiahnenižšiuhodnotuakolimitstanovený poisťovateľompreminimálnuhodnotupoistenia.Poisťovateľ
vyplatípoistníkovihodnotupoisteniakudňuzánikupoistenia.
9. Poistníkmáprávonajneskôrdo30dníododňa
uzavretiapoistnejzmluvy,ktorejpredmetomje
poisteniepodľatýchtoVPP,odtejtozmluvyodstúpiť.
10. Odstúpeniepodľaods.9tohtočlánkumusíbyť
urobenépísomne.Z odstúpeniamusíbyťzrejmé,ktoho
podáva,musíobsahovaťpredbežnéčíslo
poistnejzmluvy,odktorejsaodstupujeprejavvôlepoistníkasmerujúcik zrušeniupoistnejzmluvya musíbyťpodpísanéa datované.Akodstúpeniepodávafyzickáosoba,
odstúpeniemusíobsahovaťmeno,priezviskoa adresutrvaléhopobytufyzickejosoby.Akodstúpeniepodáva
právnickáosoba,odstúpeniemusíobsahovaťnázovaleboobchodnémenoa adresusídlaprávnickejosoby,
a menoa priezviskoa adresutrvaléhopobytu
fyzickejosoby,ktorájeoprávnenákonaťv meneprávnickejosoby.
11. Odstúpeniepodľaods.9tohtočlánkunadobudneúčinnosťokamihomjehodoručeniazmluvnej
strane,ktorejjeadresované.
12. Akpoisteniezanikneodstúpenímpodľaods.9tohto
článku,poisťovateľvrátipoistníkovizaplatené
poistnézníženéo prípadnévyplatenéčiastočnéodkupy.

osobys takýmtopoužitímjejprostriedkov.Poisťovateľ má
zákonnúpovinnosťodmietnuťuzavretiepoistnejzmluvy
v prípade,aknebudezostranypoistníka
dodržanýpostupv zmyslepríslušnéhoustanoveniazákonao poisťovníctve.
3. Poistníkmôžekedykoľvekpočastrvaniapoistenia
pozaplateníjednorazovéhopoistného,zaplatiť
mimoriadnepoistné.Minimálnavýškamimoriadneho poistnéhojestanovenápoisťovateľom.
4. Poisťovateľmáprávoneprijať/odmietnuťmimoriadne
poistnév prípade,žehodnotapoisteniapozaplatení
mimoriadnehopoistnéhopresiahnelimitstanovený
poisťovateľompremaximálnuhodnotupoistenia
pozaplatenímimoriadnehopoistného.Takéto
mimoriadnepoistnébudepoistníkovivrátené.
Článok 7: Poistná udalosť
1. Poistnouudalosťousarozumie
a) úmrtiepoisteného,aknastanepočastrvania
poistenia;
b) dožitiesapoistenéhokoncapoistnejdoby.
2. Úmrtiepoistenéhojepotrebnébezzbytočného
odkladupísomnenahlásiťpoisťovateľovi.K hláseniupoistnejudalostijenevyhnutnépredložiťúmrtnýlist,akoaj
podrobnúlekárskualeboúradnúsprávuo príčinesmrti.
3. Prevyjasneniepovinnostiplniť,môžepoisťovateľ
požadovaťďalšiepotrebnédokladya sámvykonávať
ďalšieprešetrenia.
Článok 8: Poistné plnenie
1. Nároknapoistnéplnenievznikáv prípadevzniku
poistnejudalosti:
a) Úmrtie poisteného.
Akpoistenýzomriev priebehupoistenia,
poisťovateľvyplatíoprávnenejosobehodnotupoisteniak dátumuúmrtiapoisteného.
V prípadeprirodzenéhoúmrtiapoisteného (nie
následkomúrazu)dodovŕšeniaveku49rokov
(vrátane)vyplatípoisťovateľnavyše,spolu
s hodnotoupoistenia,sumuvovýške500EUR.
V prípadeúmrtianásledkomúrazu vyplatí
poisťovateľnavyše,spolus hodnotoupoistenia,sumu
vovýške1000EUR.

Článok 6: Poistné
1. Poistné,dohodnutév poistnejzmluve,saplatí
jednorazovoa jesplatnév deňzačiatkupoistenia.
Minimálnavýškajednorazovéhopoistnéhojestanovená
poisťovateľom.
2. V súlades platnýmzákonomo poisťovíctvepoistník
prehlasuje,ženavšetkyplatbypoistnéhovrátane
hotovostnýcha bezhotovostnýchtransakcií
vykonanýchpísomnealeboprostredníctvom
elektronickýchkomunikačnýchprostriedkov,priktorých výška
poistného(vrátanemimoriadnehopoistného)presiahne
limitystanovenév príslušnomprávnompredpise,použije
lenprostriedkyvosvojomvýlučnom vlastníctvea tietotransakciebudevykonávaťnavlastný účet.V prípade,akby
poistníkvykonaltransakcius použitímprostriedkovtretej
osoby,alebonajejúčet,zaväzujesaidentifikovaťtakúto
osobuv súlades príslušnýmustanovenímzákonao poisťovníctvev rozsahu:meno,priezvisko,rodnéčísloalebo
dátumnarodeniaa adresatrvaléhopobytufyzickejosoby,resp.názov,sídloa IČOprávnickejosobya predložiť
poisťovateľovipísomnýsúhlastejto

V prípadesamovraždyvyplatípoisťovateľ
oprávnenejosobeibahodnotupoisteniakudňuúmrtiapoisteného.
b) Dožitie sa poisteného konca poistnej doby.
Aksapoistenýdožijekoncapoistnejdoby,
naktorúbolopoisteniedojednané,vyplatímupoisťovateľhodnotupoisteniavypočítanúkudňupoistnej
udalosti.
2. Poistnéplneniejesplatnédo15dní,lenčopoisťovateľ
skončilprešetreniepotrebnénazistenierozsahu
povinnostiposkytnúťplnenie.
3. Oprávnenáosoba,ktorejmásmrťoupoistenéhovzniknúť
právonaplneniepoisťovateľa,totoprávonenadobudne,
akspôsobilasmrťpoistenémuúmyselnýmtrestnýmčinom,zaktorýbolasúdomprávoplatneodsúdená.

3

a meniť,najmäv súvislostis infláciou,výšku
poplatkov.Zmenyv Sadzobníkusúplatnéa účinnédňom
zverejnenianovéhoSadzobníkanainternetovej stránkepoisťovateľa.

Článok 9: Čiastočný odkup
1. Čiastočnýodkupjevyplateniečastihodnoty
poisteniapodľainštrukciípoistníkav súlades týmitoVPP
alebobezjehoinštrukciípriamopodľa
ustanovenítýchtoVPP.
2. Poistníkmáprávokedykoľvekv priebehutrvania
poisteniapísomnepožiadaťpoisťovateľao čiastočnýodkup.Akpoistníkniejezároveňpoisteným,žiadosťo čiastočnýodkupmusíobsahovaťajpodpispoisteného.
3. Minimálnavýškačiastočnéhoodkupujestanovená
poisťovateľom.
4. Poisťovateľmáprávožiadosťpoistníkao čiastočnýodkup
odmietnuťv prípade,akbyzostatková
hodnotapoisteniapovykonaníčiastočnéhoodkupudosiahlanižšiuhodnotuakolimitstanovený
poisťovateľompreminimálnuzostatkovúhodnotupoisteniapovykonaníčiastočnéhoodkupu.
5. Prvýčiastočnýodkupv kalendárnomštvrťrokunieje
spoplatnený.Zakaždýďalšíčiastočnýodkup,
vykonanýpočasjednéhokalendárnehoštvrťroka,mápoisťovateľprávonamanipulačnýpoplatok,
ktorýslúžinaúhradunákladovpoisťovateľa
spojenýchs vykonanímtakéhotočiastočnéhoodkupu.
6. Čiastočnýodkup,ktorýjeurčený/slúžinaúhradu
poistnéhozainépoistenie,dojednanés poisťovateľom, nie
jespoplatnený.Pretakýtočiastočnýodkup
neplatiaustanoveniaods.3a 4tohtočlánku.

Článok 12: Povinnosť pravdivých a úplných odpovedí na
otázky poisťovateľa
1. Poistníka poistený,akjeinýnežpoistník,súpovinní
odpovedaťpravdivoa úplnenavšetkyotázky
poisťovateľa.
2. Vedomenepravdivéaleboneúplnéodpovede
súvisiaces poistenímmôžumaťzanásledok
primeranézníženieplneniaz poistnejzmluvy,
odstúpenieodpoistnejzmluvyaleboodmietnutieplnenia
z poistnejzmluvypodľapríslušných
ustanoveníObčianskehozákonníka.
3. Ods.1a 2platíi preúdaje,ktoréjetrebaoznámiťpri
zmenepoistenia.
Článok 13: Všeobecné informácie o daňových
povinnostiach vzťahujúcich sa na danú poistnú zmluvu
Daňovépovinnostivzťahujúcesanapoistnúzmluvusú
upravenévšeobecnezáväznýmprávnympredpisomplatným
naúzemíSlovenskejrepubliky,ktorýmjezákonč. 595/2003
Z. z. o daniz príjmovv zneníneskoršíchpredpisov.Tento
zákontaktiežustanovuje,ktoréplneniaz poisteniasú
oslobodenéoddanez príjmov,akoajodpočítateľnépoložky,
resp.inédaňovénáležitostitýkajúcesapoistenia.

Článok 10: Správny poplatok
1. Odzačiatkupoisteniamápoisťovateľprávo
nasprávnypoplatok,ktorýslúžinaúhradunákladovspojenýchsosprávoupoisteniaa krytímrizika
spojenéhos poistením.
2. Správnypoplatokbudezrážanýz hodnotypoisteniaraz
mesačne.Jesplatnýv deň,ktorýsačíselne
zhodujes dňomzačiatkupoistenia;aktakýtodeňv príslušnommesiacinieje,správnypoplatokjesplatnýv poslednýdeňtakéhotomesiaca.
3. Poisťovateľnebudez hodnotypoisteniazrážaťsprávny
poplatokpočastrvaniapoistenia,počas
ktoréhomápoistenývek60a viacrokova počas
ktoréhosúsúčasnesplnenépodmienkynároku
nabonuszaživotnépoisteniev zmyslečl.3ods.6týchto
VPP.

Článok 14: Spôsob vybavovania sťažností
1. Poisťovateľprijímaa riešisťažnostipodanéústnealebo
písomneprotijehopostupu.Sťažovateľmôžeústnu
a písomnúsťažnosťpodaťosobnenapracoviskách
servisuklientoma v agentúrnychkanceláriách
poisťovateľa.Ústnusťažnosťmôžesťažovateľpodaťajna
telefónnomčísle+421250122222.Ústnepodanú
sťažnosťpoisťovateľzaznamená.Písomnúsťažnosťmôže
sťažovateľzaslaťaje-mailomna
dialog@allianzsp.sk alebopoštounaadresusídla
poisťovateľa.
2. Zosťažnostimusíbyťzrejmýdátumjejpodania,ktoju
podáva,čohosatýka(predmetsťažnosti)a čohosasťažovateľdomáha.Akjesťažovateľomfyzickáosoba,sťažnosťmusíobsahovaťmeno,priezviskoa adresubydliska
fyzickejosoby.Akjesťažovateľomprávnickáosoba,sťažnosťmusíobsahovaťnázov
aleboobchodnémenoa adresusídlaprávnickejosoby.
3. Poisťovateľjepovinnýprešetriťsťažnosťa informovať
sťažovateľao spôsobevybaveniajehopožiadaviekči
dôvodochichzamietnutiado30dníododňajej
doručenia.Aksivybaveniesťažnostivyžadujedlhšie
obdobie,jemožnélehotupodľapredchádzajúcejvety
predĺžiť,o čombudesťažovateľbezodkladneupovedomený.
4. V prípadenespokojnostis vybavenímsťažnostisa
sťažovateľmôžeobrátiťnaSlovenskúasociáciupoisťovní,
ktorápôsobíajakosubjektalternatívnehoriešenia
sporovsošpecializáciounaoblasťpoisťovníctva
(poisťovacíombudsman),alebopriamonaNárodnú

Článok 11: Sadzobník limitov a poplatkov
1. Výškavšetkýchlimitovstanovenýchpoisťovateľompre
poisteniev zmysletýchtoVPPjeuvedená
v Sadzobníkulimitova poplatkov(ďalejlen
„Sadzobník“).
2. Poisťovateľmáprávonapoplatkyv zmysletýchtoVPP
a v súlades aktuálneplatnýmSadzobníkom.
3. AktuálnySadzobníkprepoisteniepoisťovateľ
zverejňujenasvojejinternetovejstránke
(http://www.allianzsp.sk/).
4. Poisťovateľmáprávopočastrvaniapoisteniameniťvýšku
limitov,okremlimitustanovenéhopoisťovateľom preminimálnuhodnotupoisteniav zmyslečl.5
ods.8týchtoVPP;akoajjednostrannestanoviť
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bankuSlovenska,ktorájepoverenávýkonávaťdohľad
nadpoisťovateľom.
Článok 15: Zmeny poistnej zmluvy
1. Žiadosťo zmenupoistnejzmluvypodávapoistník
písomne,s výnimkouuvedenouv ods.2tohtočlánku,a to
spravidlanapredpísanomtlačivepoisťovateľa.
2. Poistníkmôžepožiadaťo zmenupoistnejzmluvy
poisťovateľaajtelefonickynatelefónnomčísle
poisťovateľav prípadoch,ktorépoisťovateľzverejnil
nasvojejinternetovejstránke.Poisťovateľjeoprávnený
identifikovaťosobua overiťidentifikáciuosoby,ktorá
žiadao vykonaniezmeny.Vykonaniezmiennazáklade
žiadostipoistníkapoisťovateľpotvrdípísomne.V prípade,
akpoistníks vykonanouzmenounesúhlasí,jepovinný
v lehoteuvedenejv písomnompotvrdenípoisťovateľa
tútoskutočnosťpísomnepoisťovateľovioznámiť.
3. Vykonaniezmeny,ktoránemávplyvnaobsaha rozsah
poistenia,resp.výškupoistnéhoa týkasanajmäopravy
chýbv písanía inýchzrejmýchnesprávností,oznámi
poisťovateľpoistníkovipojejuskutočnení.
4. Akdošlok zmenerozsahuuždojednanéhopoistenia,plní
poisťovateľzozmenenéhopoisteniaažz poistných
udalostí,ktorénastanúododňaúčinnostitejtozmeny.
Zmenanadobudneúčinnosťdňomv zmyslepríslušných
Osobitnýchpoistnýchpodmienok,resp.dňomvzájomnej
dohodypoistníkaa poisťovateľa.
5. Akjedohodnuté,žepoistnouudalosťoujesmrť
poisteného,môžepoistníkzmeniťurčenieoprávnenej
osobyaždovznikupoistnejudalosti;akjepoistníkiná
osobaakopoistený,môžetakurobiťlensosúhlasom
poisteného.Zmenaurčeniaoprávnenejosobyjeúčinná
doručenímoznámeniapoisťovateľovi.
6. V prípadesmrtipoistníka,ktorýjeináosobaakopoistený,
vstupujenamiestopoistníkapoistený.Toistéplatíaj
v prípade,akjepoistníkomprávnickáosoba,ktorá
zanikne.
7. Poistníkjepovinnýoznámiťpoisťovateľovizmenuúdajov
uvedenýchv poistnejzmluvevrátanezmenysvojej
kontaktnejadresybezzbytočnéhoodkladu.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

a poškodených,vrátaneichzástupcov(ďalejajako
„dotknutéosoby“)v rozsahua naúčelypodľaplatného
zákonao poisťovníctvebezsúhlasudotknutýchosôb,na
základeplatnéhozákonao poisťovníctve.
Dotknutéosobysúv zmysleplatnéhozákona
o poisťovníctvepovinnéposkytnúťpoisťovateľoviosobné
údajev rozsahupodľaplatnéhozákonao poisťovníctve
a umožniťpoisťovateľovizískaťosobnéúdajez dokladu
totožnostialeboz inéhodokladukopírovaním,
skenovanímaleboinýmzaznamenávaním.
Poisťovateľsiplníoznamovaciupovinnosťpodľa§ 15
a §8zákonač. 122/2013Z. z. o ochraneosobných
údajova o zmenea doplneníniektorýchzákonov(ďalej
len„zákono ochraneosobnýchúdajov“)zverejnením
zneniatejtooznamovacejpovinnostinasvojom
webovomsídlewww.allianzsp.sk. Poisťovateľzatýmto
účelomnawebovomsídlezverejňujezoznamsprostredkovateľova tretíchstrán,pričomzmenazoznamuje
účinnádňomzverejneniazmenynawebovomsídle.
Poistníkjepovinnýnahlásiťpoisťovateľoviakúkoľvek
zmenusvojichosobnýchúdajov,akoajzmenuosobných
údajovpoistenéhoresp.oprávnenýchosôb.
Právadotknutejosobyprispracúvaníosobnýchúdajov
súupravenév §28zákonao ochraneosobnýchúdajov
a poisťovateľichzneniezverejňujenasvojomwebovom
sídlewww.allianzsp.sk.

2.
Bod2.tohtočlánkujeplatnýa účinnýod 25.05.2018.
2.1. V zmysleNariadeniaEurópskehoparlamentua Rady
(EÚ)č. 2016/679z 27.apríla2016o ochranefyzických
osôbprispracúvaníosobnýchúdajova o voľnom
pohybetakýchtoúdajov,ktorýmsazrušujesmernica
94/5/49/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
jeprevádzkovateľomosobnýchúdajovAllianz–
Slovenská poisťovňa, a. s., sosídlomDostojevského
rad4,815 74Bratislava,IČO:00151700,zapísaná
v ObchodnomregistriOkresnéhosúduBratislavaI,
Oddiel:Sa,Vložkač.:196/B(ďalejajako„poisťovateľ“).
Kontaktnéúdajepoisťovateľauvedenév tomtobodesú
zároveňkontaktnýmiúdajmizodpovednej osoby.
2.2. Účelomspracúvaniaosobnýchúdajovklientov(poistníci
a poistení),ichzástupcov,poškodenýcha iných
oprávnenýchosôb(ďalejajako„dotknuté osoby“) je
najmävýkonpoisťovacej činnosti podľaplatného
zákonao poisťovníctve(napr.uzatvoreniepoistnej
zmluvy,správapoistenia,ochranaa domáhaniesapráv
poisťovateľa),predchádzaniea odhaľovanie
poisťovacíchpodvodovalebomarketingovýúčel.
Právnymzákladomspracúvaniajenajmäplatnýzákon
o poisťovníctve,inéosobitnéprávnepredpisyalebo
súhlasdotknutejosoby.Podrobnýzoznamúčelov
a právnychzákladovspracúvaniajemožnénájsťna
webovomsídlepoisťovateľa.
2.3. Zoznam a rozsah osobnýchúdajovdotknutýchosôbje
uvedenýv platnomzákoneo poisťovníctve,podľa
ktoréhojepoisťovateľoprávnenýspracúvaťnajmä:
meno,priezvisko,trvalýpobyt,prechodnýpobyt,rodné
číslo,akjepridelené,dátumnarodenia,štátna
príslušnosť,druha číslodokladutotožnosti,vrátane

Článok 16: Doručovanie písomností
1. Poisťovateľzasielapísomnostinaposlednúznámu
kontaktnúadresupoistníka(ďalejlen„adresát“).
2. Písomnosťsapovažujezadoručenú:
a) dňomprevzatiapísomnostiadresátom,
b) dňomkedyadresátprevzatiepísomnostiodoprel,
c) poslednýmdňomodbernejlehotyv prípade,žesa
písomnosťuložínapoštekvôlinezastihnutiuadresáta
s tým,žesijuadresátv príslušnejlehotenevyzdvihol
napošte,ajkeďsao jejuloženínedozvedel,
d) dňom,kedybolapísomnosťvrátenápoisťovateľovi
akonedoručenáprezmenuadresy,ktorúpoistník
alebopoistenýneoznámil.
Článok 17: Osobné údaje
1.
Bod1.tohtočlánkujeplatnýa účinnýdo 24.05.2018.
1.1. Poisťovateľjeoprávnenýspracúvaťosobnéúdaje
poistníkov,poistených,oprávnenýchosôb
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2.7. Osobnéúdajedotknutýchosôbmôžepoisťovateľ
v zmysleplatnýchprávnychpredpisov
poskytnúť/sprístupniťtretím stranám, a tonajmä
súdom,orgánomčinnýmv trestnomkonaní,iným
orgánomverejnejmoci,advokátom,správcom,znalcom
aleboinýmpoisťovniamalebopoveriťspracúvaním
osobnýchúdajovsprostredkovateľov, ktorýmisúnajmä
finančníagenti,obchodnízástupcovia,zmluvnéservisy,
spoločnostizabezpečujúcea poskytujúceasistenčné
službyalebospoločnostizabezpečujúcevymáhanie
pohľadávok.Podrobnýzoznampríjemcovjemožné
nájsťnawebovomsídlepoisťovateľa.
2.8. Osobnéúdajedotknutýchosôbspracúvapoisťovateľ
v krajináchEurópskehohospodárskehopriestoru(ďalej
ajako„EHP“),aleajmimoneho,a topríjemcamipodľa
bodu2.7.tohtočlánku.Vždy,keďpoisťovateľ
uskutočňujeprenososobnýchúdajovdotknutýchosôb
naspracúvaniemimoEHPinouspoločnosťouv rámci
skupinyAllianz,robítaknazákladeZáväzných
vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz(Allianz
PrivacyStandard),ktoréstanovujúprimeranúúroveň
ochranyosobnýchúdajova súprávnezáväznépre
všetkyspoločnostiskupinyAllianz.Záväzné
vnútropodnikovépravidláskupinyAllianza zoznam
spoločnostískupinyAllianzjemožnénájsťnawebovom
sídlepoisťovateľa.AksaneuplatňujúZáväzné
vnútropodnikovépravidláskupinyAllianzalebovýnimky
preosobitnésituácieprenosupodľavšeobecného
nariadeniao ochraneúdajov,uskutočňujepoisťovateľ
prenososobnýchúdajovmimoEHPlennazáklade
štandardnýchzmluvnýchdoložiekalebovyžadujeod
prevádzkovateľova sprostredkovateľovinéprimerané
zárukyv zmyslevšeobecnéhonariadeniao ochrane
údajov.
2.9. V zmyslevšeobecnéhonariadeniao ochraneúdajovmá
dotknutáosoba:právonaprístup k jejosobným
údajoma právozískaťpotvrdenie o tom,čisúo nej
spracúvanéosobnéúdaje;právokedykoľveksúhlas
odvolať; právožiadaťopravua aktualizáciu osobných
údajov;právonavýmaz osobnýchúdajov;právona
obmedzenie spracúvaniaosobnýchúdajov;právozískať
osobnéúdajev elektronickej podobe a právopodať
sťažnosťu poisťovateľaalebonaÚradnaochranu
osobnýchúdajovSlovenskejrepubliky.Popisspôsobov
a podmienokuplatneniažiadostidotknutejosobyje
možnénájsťnawebovomsídlepoisťovateľa.
2.10. V zmyslevšeobecnéhonariadeniao ochraneúdajovmá
dotknutáosobaprávonamietať protispracúvaniu
osobnýchúdajova žiadaťukončeniespracúvania
osobnýchúdajov,akpoisťovateľspracúvaosobnéúdaje
dotknutejosobynaprávnomzákladeoprávneného
záujmupoisťovateľaalebonaprávnomzákladeplnenia
úlohpoisťovateľarealizovanýchvoverejnomzáujme
aleboprivýkoneverejnejmocizverenejpoisťovateľovi.
Totoprávomôžedotknutáosobauplatniťrovnakým
spôsobomakoostatnéprávauvedenév bode2.9.tohto
článku.
2.11. Doba spracúvania osobnýchúdajovjev súlade
s platnýmzákonomo poisťovníctvenajmenejv dĺžke5

fyzickejosobyzastupujúcejprávnickúosobu,akoaj
adresumiestapodnikania,akideo fyzickúosobu,ktorá
jepodnikateľom,predmetpodnikaniaa označenie
úradnéhoregistraaleboinejúradnejevidencie,v ktorej
jezapísanýtentopodnikateľ,a číslozápisudotohto
registraaleboevidencie;kontaktnételefónnečíslo,
faxovéčísloa adresuelektronickejpošty;doklady
a údajepreukazujúce:schopnosťklientasplniťsi
záväzkyz poistnejzmluvy;požadovanézabezpečenie
záväzkovz poistnejzmluvy;oprávneniena
zastupovanie,akideo zástupcu;splnenieostatných
požiadavieka podmienoknauzavretiepoistnejzmluvy,
ktorésúustanovenéplatnýmzákonomo poisťovníctve
aleboosobitnýmipredpismialeboktorésúdohodnuté
s poisťovateľom.Napoisťovacieúčelyuvedenév bode
2.2.tohtočlánkua v súlades platnýmzákonom
o poisťovníctvea platnýmzákonomo ochrane
osobnýchúdajovakoprávnymzákladomspracúva
poisťovateľosobnéúdaje,ktorésúv zmysle
všeobecnéhonariadeniao ochraneúdajovpovažované
zaosobitnúkategóriu,a toosobnéúdajetýkajúcesa
zdravotného stavu v rozsahunevyhnutnomna
posúdenierizikapriuzavretípoistnejzmluvy,zistenie
rozsahupovinnostiposkytnúťpoistnéplnenie
z poistnýchzmlúva likvidáciupoistnejudalosti.
2.4. Uzatvoreniepoistnejzmluvyjedobrovoľné,avšak
osobnéúdajenatentoúčeljedotknutáosobav zmysle
platnéhozákonao poisťovníctvenažiadosť
poisťovateľapovinnáposkytnúť.Poskytnutieosobných
údajovjepodmienkou uzatvoreniapoistnejzmluvy.
V prípadeneposkytnutiatýchtoosobnýchúdajovje
poisťovateľoprávnenýodmietnuťpoistnúzmluvu
uzatvoriť.Osobnéúdajezískavapoisťovateľpriamood
dotknutýchosôbaleboprostredníctvomsvojich
sprostredkovateľova tretíchstrán,ktorýchpodrobný
zoznamjemožnénájsťnawebovomsídlepoisťovateľa.
2.5. Osobnéúdajedotknutýchosôbnamarketingové účely
spracúvapoisťovateľlennazákladesúhlasu dotknutej
osoby, ktorýmôžedotknutáosobakedykoľvekodvolať.
Marketingovýmúčelomječinnosťpoisťovateľa
spočívajúcav priamommarketingu–najmäponuka
produktovvrátaneprofilovania(cielenámarketingová
ponuka),zasielanienoviniek(newsletter)alebo
informovanieo možnostiprihlásiťsadosúťaže
organizovanejpoisťovateľom.
2.6. Poisťovateľjev zmysleplatnéhozákonao poisťovníctve
aleboinýchosobitnýchprávnychpredpisovoprávnený
vydávaťautomatizované rozhodnutia (vrátane
profilovania)súvisiacichs poisťovacímúčelom,najmä
upisovaním rizík (underwriting),posudzovaním
škodovosti v rámcipredzmluvnýchvzťahovalebona
účelypredchádzania poisťovacím podvodom, a to
v prípadochpredchádzajúcichpodozrenínapoisťovací
podvodaleboinéobdobnékonanie.Dôsledkom
automatizovanéhorozhodovaniamôžebyťnajmä
odmietnutieuzatvoreniapoistnejzmluvyzostrany
poisťovateľa(upisovanierizík,predchádzanie
poisťovacímpodvodom)alebozohľadnenieškodovosti
v úpravezmluvnýchpodmienok.
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rokovododňaskončeniazmluvnéhovzťahus klientom.
Podrobnýzoznamdobyspracúvaniajemožnénájsťna
webovomsídlepoisťovateľa.
2.12. Aktuálnezneniebodu2.tohtočlánkuv podobe
oznámeniao spracúvaníosobnýchúdajovjemožné
nájsťnawebovomsídlepoisťovateľa.

Článok 18: Záverečné ustanovenia
1. Napoistnézmluvyuzavretés poisťovateľomsavzťahujú
právnepredpisyplatnénaúzemíSlovenskejrepubliky.
2. Všetkysporyvyplývajúcez poistnejzmluvybudúriešené
prostredníctvompríslušnýchsúdovSlovenskejrepubliky.
3. OdjednotlivýchustanovenítýchtoVPPjemožnésa
odchýliť.
4. TietoVPPbolischválenédňa01.12.2017.
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