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

Článok 1: Úvodné ustanovenie
Vkla�do�vé�ži�vot�né�po�is�te�nie�–�ta�ri�fa�VPO�6G�(ďalej�aj
„po�iste�nie“)�do�jed�ná�va�né�Allianz�–�Slo�ven�skou�po�is�ťov�ňou,
a. s. (ďalej�len�„po�is�ťo�va�teľ“)�sa�ria�di�tý�mi�to�vše�obec�ný�mi���
po�is�t�ný�mi�pod�mien�ka�mi�pre�vkla�do�vé�ži�vot�né�po�is�te�nie�(ďalej
len�„VPP“).�

Článok 2: Vymedzenie pojmov
1.� Poisťovateľ je�Allianz�–�Slo�ven�ská�po�is�ťov�ňa,�a. s.,

Dos�to�jev�ské�ho�rad�4,�815�74�Bra�ti�sla�va,�Slo�ven�ská
re�pu�bli�ka.

2.� Poistník je�fy�zic�ká�oso�ba�ale�bo�práv�nic�ká�oso�ba,
kto�rá�uza�vre�la�s po�is�ťo�va�te�ľom�po�is�tnú�zmlu�vu�a má�po�-
vin�nosť�pla�tiť�po�is�t�né.

3.� Po is te ný je�fy�zic�ká�oso�ba,�na�kto�rú�sa�po�is�te�nie
vzťa�hu�je.

4.� Opráv ne ná oso ba je�oso�ba�uve�de�ná�v po�is�t�nej��zmlu�ve,
ale�bo�urče�ná�v zmy�sle�Občian�ske�ho�zá�kon�ní�ka,�kto�rá�má
v prí�pa�de�úmr�tia�po�is�te�né�ho�prá�vo�na�po�is�t�né
pl�ne�nie.

5.� Po is t ná uda losť je�sku�toč�nosť,�kto�rá�nas�ta�la�po�čas
tr�va�nia�po�is�te�nia�a s kto�rou�je�spo�je�ný�vznik
po�vin�nos�ti�po�is�ťo�va�te�ľa�pl�niť�(po�is�t�né�pl�ne�nie)
po�is�te�né�mu,�ale�bo�opráv�ne�nej�oso�be,�ak�je�po�is�t�nou�uda�-
los�ťou�smrť�po�is�te�né�ho.

6.� Po is t né pl ne nie je�pl�ne�nie,�kto�ré�pos�ky�tu�je�po�is�ťo�va�teľ, ak
nas�ta�ne�po�is�t�ná�uda�losť.�Po�is�t�né�pl�ne�nie�je�splat�né v Slo�-
ven�skej�re�pu�bli�ke,�a to�v mene�plat�nej�na�úze�mí�Slo�ven�-
skej�re�pu�bli�ky�v čase�vy�pla�te�nia�po�is�tné�ho�pl�ne�nia.

7.� Po is t ná doba je�doba�tr�va�nia�po�is�te�nia�do�hod�nu�tá
v po�is�t�nej�zmlu�ve.

8.� Po is t né obdo bie je�ča�so�vé�obdo�bie�do�hod�nu�té
v po�is�t�nej�zmlu�ve�(le�ho�ta�pla�te�nia),�za�kto�ré�pla�tí
po�is�tník�bež�né�po�is�t�né.

9.� Vstup ný vek je�roz�diel�me�dzi�ka�len�dár�nym�ro�kom�za�čiat�-
ku�po�is�te�nia�a ka�len�dár�nym�ro�kom�na�ro�de�nia�po�is�te�né�-
ho.

10.� Vý roč ný deň je�deň,�kto�rý�sa�čí�sel�ne�zho�du�je�s dňom
a me�sia�com�dňa�za�čiat�ku�po�is�te�nia.�V prí�pa�de,�že
ta�ký�to�deň�v prí�sluš�nom�ka�len�dár�nom�roku�nie�je,�je�vý�-
roč�ným�dňom�po�sled�ný�deň�me�sia�ca,�kto�rý�sa
po�me�no�va�ním�zho�du�je�s me�sia�com�za�čiat�ku
po�is�te�nia.

11.� Po is t né je�fi�nan�č�ný�zá�vä�zok�po�is�tní�ka�voči
po�is�ťo�va�te�ľo�vi�za�po�is�te�nie,�do�hod�nu�tý�v po�is�t�nej�zmlu�ve.

12.�Zaplatené poistné je�poistné�pripísané�v dohodnutej

výške�pod�správnym�variabilným�symbolom�na�bankový
účet�poisťovateľa.

13.�Súvzťažná poistná zmluva je�zmluva,�ktorej�poistné�je
hradené�z vkladového�životného�poistenia,�alebo�je�to
zmluva,�z ktorej�vzniká�nárok�na�bonus�za�životné
poistenie.

14. Úrazom je�akékoľvek�neúmyselné,�náhle,�neočakávané
a neprerušované�pôsobenie�vonkajších�síl,�vysokých
alebo�nízkych�vonkajších�teplôt,�plynov,�pár,�elektrického
prúdu�alebo�jedov�(s�výnimkou�mikrobiálnych�jedov
a imunotoxických�látok),�následkom�ktorého�bolo
poistenému�nezávisle�od�jeho�vôle�počas�trvania
poistenia�spôsobené�poškodenie�zdravia.�

14.1 Za�poškodenie�zdravia�sa�v zmysle�definície�úrazu
považuje�aj�stav�spôsobený:
a) lokálnym�hnisaním�po�vniknutí�choroboplodných
zárodkov�do�otvorenej�rany,�spôsobenej�úrazom,

b) nákazou�tetanom�alebo�besnotou�pri�úraze,
infekčným�ochorením,�zápalom�mozgových�blán,
boreliózou,�ak�boli�menované�ochorenia�prenesené
uhryznutím�kliešťa,

c) diagnostickými,�liečebnými�a preventívnymi
zákrokmi,�kozmetickými�a plastickými�operáciami,
vykonanými�za�účelom�liečenia�následkov�úrazu.

14.2 Za�úraz�sa�považuje�i stav,�keď�v dôsledku�zvýšenej
svalovej�sily�vyvinutej�na�končatinu�alebo�chrbticu�dôjde
k vyskočeniu�kĺbu�alebo�pretrhnutiu�svalov,�šliach,�väzov
alebo�jeho�puzdier.�

14.3 Za�úraz�sa�nepovažuje:�
a) vznik�a zhoršenie�prietrží�(hernií),�nádorov�každého
druhu�a pôvodu,�vznik�a zhoršenie�aseptických
zápalov�šľachových�pošiev,�svalových�úponov,
mazových�vačkov�a epikondylitíd,�náhle�platničkové
chrbticové�syndrómy,�náhle�cievne�príhody
a odlupovanie�sietnice�z chorobných�príčin,

b) infekčné�choroby,�aj�keď�boli�prenesené�zranením
(vynímajúc�nákazy�tetanom,�besnotou�a infekčné
ochorenie,�zápal�mozgových�blán�a borelióza,�ak
boli�menované�ochorenia�prenesené�uhryznutím
kliešťa),

c) choroby�z povolania,
d) zhoršenie�choroby�následkom�úrazu,
e) samovražda,�pokus�o samovraždu,�úmyselné
sebapoškodenie�a zámerné�privodenie�telesného
poškodenia,

f) telesné�poškodenie�spôsobené�dlhodobým
preťažením�organizmu,

g) duševné�poruchy�a zmeny�psychického�stavu,�ak
neboli�spôsobené�úrazom,

h) úrazy�tých�častí�organizmu,�ktoré�boli�pred
dojednaním�poistenia�poškodené�úrazom�či
ochorením�a ktorých�percentuálne�poškodenie�pred
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dojednaním�poistenia�bolo�70�%�a viac,
i) patologické�zlomeniny.

Člá nok 3: Hod no ta po is te nia, ga ran to va ný úrok a bo nus za
ži vot né po is te nie
1.� Hod no ta po is te nia je�suma�za�pla�te�né�ho�po�is�tné�ho

(jed�no�ra�zo�vé�ho�aj�mi�mo�riad�ne�ho),�zní�že�ná�o sumy�už�za�-
pla�te�ných�ale�bo�ku�dňu�vý�poč�tu�hod�no�ty
po�is�te�nia�splat�ných�čias�toč�ných�od�ku�pov�a sumy�už�za�-
pla�te�ných�ale�bo�ku�dňu�vý�poč�tu�hod�no�ty�po�is�te�nia�splat�-
ných�po�plat�kov,�aktu�ál�ne�na�vý�še�ná�o hod�no�tu�ga�ran�to�-
va�né�ho�zhod�no�te�nia.

2.� Hod�no�ta�po�is�te�nia�bude�na�vy�šo�va�ná�o ga�ran�to�va�né
zhod�no�te�nie�za�prí�sluš�ný�ka�len�dár�ny�štvr�ťrok�vždy�ku
kon�cu�toh�to�štvr�ťro�ka,�a to�ku�dňu�31.3.,�30.6.,�30.9.
a 31.12.�Hod�no�ta�po�is�te�nia�bude�zhod�no�co�va�ná prí�sluš�-
nou�po�mer�nou�čas�ťou�roč�né�ho�ga�ran�to�va�né�ho úro�ku,
v zá�vi�slos�ti�od�aktu�ál�nej�hod�no�ty�po�is�te�nia�po�čas�ka�len�-
dár�ne�ho�štvr�ťro�ka�a prí�sluš�nou�po�mer�nou čas�ťou�bo�nu�su
za�ži�vot�né�po�is�te�nie,�v prí�pa�de,�že�sú�spl�ne�né�po�is�ťo�va�te�-
ľom�sta�no�ve�né�pod�mien�ky�pre�priz�na�nie�ná�ro�ku�na�bo�-
nus�za�ži�vot�né�po�is�te�nie.

3.� Ga ran to va né zhod no te nie je�zhod�no�te�nie�po�is�te�nia
o prí�sluš�ný�ga�ran�to�va�ný�úrok�a o bo�nus�za�ži�vot�né�po�is�te�-
nie�v prí�pa�de,�že�sú�spl�ne�né�po�is�ťo�va�te�ľom
sta�no�ve�né�pod�mien�ky�pre�priz�na�nie�ná�ro�ku
na�bo�nus�za�ži�vot�né�po�is�te�nie.�Ga�ran�to�va�né
zhod�no�te�nie�sa�po�čí�ta�z aktu�ál�nej�hod�no�ty�po�is�te�nia�vždy
pri�zme�ne�hod�no�ty�po�is�te�nia,�pri�čom�sa�po�čí�ta�z aktu�ál�-
nej�hod�no�ty�po�is�te�nia�pred�na�vý�še�ním
omi�mo�riad�ne�po�is�t�né,�resp.�pred�zní�že�ním�o po�plat�ky ale�-
bo�čias�toč�né�od�ku�py.

4.� Ga ran to va ný úrok je�úrok,�kto�rým�sa�po�is�ťo�va�teľ
za�vä�zu�je�zhod�no�co�vať�hod�no�tu�po�is�te�nia.�Jed�no�ra�zo�vé
po�is�t�né�po�is�ťo�va�teľ�zač�ne�zhod�no�co�vať�dňom�jeho�za�pla�-
te�nia,�naj�skôr�však�dňom�za�čiat�ku�po�is�te�nia.�Mi�mo�riad�ne
po�is�t�né�sa�zač�ne�zhod�no�co�vať dňom�jeho�za�pla�te�nia.

5.� Vý�ška�ga�ran�to�va�né�ho�úro�ku�je�sta�no�ve�ná�v zá�vi�slos�ti od
aktu�ál�nej�hod�no�ty�po�is�te�nia�po�čas�ka�len�dár�ne�ho�štvr�ť�ro�-
ka.

6.� Bo nus za ži vot né po is te nie je�úrok,�o kto�rý�sa
po�is�ťo�va�teľ�za�vä�zu�je�na�vý�šiť�ga�ran�to�va�ný�úrok�s účin�nos�-
ťou�od�dá�tu�mu�po�sled�nej�zme�ny�hod�no�ty�po�is�te�nia.�Bo�-
nus�za�ži�vot�né�po�is�te�nie�môže�byť�pos�kyt�nu�tý�len�za�jed�-
nu,�s po�is�ťo�va�te�ľom�uza�vre�tú�po�is�tnú�zmlu�vu,�kto�rej�pred�-
me�tom�je�bež�ne�pla�te�né�ži�vot�né�po�is�te�nie�s dňom�za�čiat�-
ku�zhod�ným�ale�bo�ne�skor�ším�ako�deň�za�čiat�ku�vkla�do�vé�-
ho�ži�vot�né�ho�po�is�te�nia�a sú�čas�ne�
a)� v kto�rej�po�is�tní�kom�ale�bo�po�is�te�ným�je�po�is�tník�ale�bo

po�is�te�ný�z po�is�t�nej�zmlu�vy,�kto�rej�pred�me�tom�je�toto
vkla�do�vé�ži�vot�né�po�is�te�nie,�ale�bo

b)� v kto�rej�po�is�t�né�je�ku�dňu�splat�nos�ti�au�to�ma�tic�ky
hra�de�né�z hod�no�ty�toh�to�vkla�do�vé�ho�ži�vot�né�ho
po�is�te�nia.�

Dňom�zá�ni�ku�ta�kej�to�po�is�t�nej�zmlu�vy�ale�bo�zá�ni�kom
exis�ten�cie�pod�mien�ky,�kto�rá�musí�byť�pre�priz�na�nie
bo�nu�su�za�ži�vot�né�po�is�te�nie�spl�ne�ná,�ná�rok
na�bo�nus�za�ži�vot�né�po�is�te�nie�za�ni�ká.

7.� Vý�ška�roč�né�ho�ga�ran�to�va�né�ho�úro�ku�a bo�nu�su

za�ži�vot�né�po�is�te�nie�je�vy�hla�so�va�ná�štvr�ťroč�ne
a pla�tí�po�dobu�jed�né�ho�ka�len�dár�ne�ho�štvr�ťro�ka.

8.� Aktu�ál�na�vý�ška�ga�ran�to�va�né�ho�úro�ku�a bo�nu�su
za�ži�vot�né�po�is�te�nie�je�zve�rej�ne�ná�na�inter�ne�to�vej�strán�ke
po�is�ťo�va�te�ľa�(http://www.allian�zsp.sk/).

Člá nok 4: Uza vre tie po is t nej zmlu vy a po is tka
1.� Ná�vrh�na�uza�vre�tie�po�is�t�nej�zmlu�vy�musí�mať

pí�som�nú�for�mu.�Po�is�t�ná�zmlu�va�je�uza�vre�tá
oka�mi�hom�pod�pí�sa�nia�ná�vr�hu�obo�ma�zmluv�ný�mi�stra�na�-
mi,�ak�nie�je�do�hod�nu�té�inak.

2.� Sú�čas�ťou�po�is�t�nej�zmlu�vy�sú�pí�som�né�otáz�ky
po�is�ťo�va�te�ľa,�tý�ka�jú�ce�sa�do�jed�ná�va�né�ho�po�is�te�nia.�

3.� Po�is�ťo�va�teľ�je�opráv�ne�ný�pres�kú�ma�vať�zdra�vot�ný�stav�po�-
is�te�né�ho,�a to�na�zá�kla�de�správ�vy�žia�da�ných�s jeho�sú�hla�-
som�od�zdra�vot�níc�kych�za�ria�de�ní,�v kto�rých�sa�lie�čil,�ako
aj�pre�hliad�kou�le�ká�rom,�kto�ré�ho�mu�sám�určí.

4.� Sku�toč�nos�ti,�o kto�rých�sa�po�is�ťo�va�teľ�pri�zis�ťo�va�ní
zdra�vot�né�ho�sta�vu�doz�vie,�smie�po�užiť�len�pre�svo�ju�po�-
tre�bu.

5.� Po�is�ťo�va�teľ�vydá�po�is�tní�ko�vi�po�is�tku�ako�pí�som�né�pot�vr�-
de�nie�o uza�vre�tí�po�is�t�nej�zmlu�vy.�Ak�dôj�de�k jej�stra�te�ale�-
bo�zni�če�niu,�vydá�po�is�ťo�va�teľ�po�is�tní�ko�vi�na�jeho�žia�dosť
a ná�kla�dy�dru�ho�pis�po�is�t�ky.�Vy�da�ním�toh�to�dru�ho�pi�su�ori�-
gi�nál�po�is�t�ky�strá�ca�plat�nosť.

Člá nok 5: Za čia tok po is te nia a zá nik po is te nia
1.� Po�is�te�nie�za�čí�na�o nul�tej�ho�di�ne�dňa�do�hod�nu�té�ho�ako

za�čia�tok�po�is�te�nia,�naj�skôr�však�v prvý�deň,�kto�rý�na�sle�du�-
je�po�dni�uza�vre�tia�po�is�t�nej�zmlu�vy.

2.� Po�is�te�nie�kon�čí�naj�nes�kôr�uply�nu�tím�po�is�t�nej�doby, t.j.�uply�-
nu�tím�dňa,�kto�rý�pred�chá�dza�vý�roč�né�mu�dňu�v roku,�v kto�-
rom�po�is�te�ný�do�vŕ�ši�vek�95�ro�kov.

3.� Po�is�te�nie�za�nik�ne�na�zá�kla�de�skor�šej�z na�sle�du�jú�cich
sku�toč�nos�tí:
a)� po�is�t�nou�uda�los�ťou;
b)� uply�nu�tím�8-den�nej�vý�po�ved�nej�le�ho�ty�na�zá�kla�de vý�-

po�ve�de�kto�rej�koľ�vek�zo�zmluv�ných�strán�do�dvoch
me�sia�cov�po�uza�vre�tí�po�is�t�nej�zmlu�vy;

c)� do�ho�dou�zmluv�ných�strán;
d)� ako�dô�sle�dok�ne�za�pla�te�nia�po�is�tné�ho�pod�ľa

§�801�ods.�1�Občian�ske�ho�zá�kon�ní�ka;
e)� od�stú�pe�ním�od�po�is�t�nej�zmlu�vy.�

4.� Ak�po�is�te�nie�za�nik�ne�vý�po�veďou�pod�ľa�ods.�3�písm.�b)
toh�to�člán�ku,�po�is�ťo�va�teľ�vrá�ti�po�is�tní�ko�vi�za�pla�te�né�po�is�t�-
né,�zní�že�né�o správ�ny�po�pla�tok�uhra�de�ný�za�obdo�bie�od
dá�tu�mu�za�čiat�ku�po�is�te�nia�do�dá�tu�mu�zá�ni�ku�po�is�te�nia
a zní�že�né�o prí�pad�né�čias�toč�né�od�ku�py�a prí�pad�né�ma�ni�-
pu�lač�né�po�plat�ky.

5.� Ak�po�is�tník�pí�som�ne�po�žia�da�o zru�še�nie�po�is�t�nej�zmlu�vy
do�ho�dou�a po�is�t�ná�zmlu�va�na�zá�kla�de�toho�za�nik�ne�(po�-
is�ťo�va�teľ�žia�dosť�akcep�tu�je),�vy�pla�tí�mu�po�is�ťo�va�teľ�od�-
kup�nú�hod�no�tu�vo�vý�ške�100�%�aktu�ál�nej�hod�no�ty�po�is�te�-
nia�ku�dňu�zá�ni�ku�po�is�te�nia,�ak�ten�to�nas�ta�ne�po�dá�tu�me
za�čiat�ku�po�is�te�nia.�

6.� Ak�jed�no�ra�zo�vé�po�is�t�né�nie�je�za�pla�te�né�do�troch�me�sia�-
cov�odo�dňa�jeho�splat�nos�ti,�po�is�te�nie�za�ni�ká�uply�nu�tím
tej�to�le�ho�ty�(ods.�3�písm.�d)�toh�to�člán�ku).�To�isté�pla�tí,�ak
bola�za�pla�te�ná�len�časť�po�is�tné�ho.
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Po�is�ťo�va�teľ�má�prá�vo�na�správ�ny�po�pla�tok�do�zá�ni�ku�po�-
is�te�nia.
Pri�zá�ni�ku�po�is�te�nia�vrá�ti�po�is�ťo�va�teľ�po�is�tní�ko�vi
prí�pad�nú�čias�toč�nú�úhra�du�po�is�tné�ho,�zní�že�nú�o správ�ny
po�pla�tok�uhra�de�ný�za�obdo�bie�od�dá�tu�mu�za�čiat�ku�po�is�-
te�nia�do�dá�tu�mu�zá�ni�ku.

7.� Ak�po�is�te�nie�za�nik�ne�od�stú�pe�ním�od�zmlu�vy�pod�ľa
§�802�ods.�1�Občian�ske�ho�zá�kon�ní�ka,�vrá�ti
po�is�ťo�va�teľ�po�is�tní�ko�vi�za�pla�te�né�po�is�t�né�zní�že�né�o ná�-
kla�dy,�kto�ré�vzni�kli�s uza�vre�tím�a sprá�vou�po�is�t�nej�zmlu�vy.�

8.� Po�is�te�nie�za�nik�ne�tak�tiež�v prí�pa�de,�ak�hod�no�ta
po�is�te�nia�do�siah�ne�niž�šiu�hod�no�tu�ako�li�mit�sta�no�ve�ný po�is�-
ťo�va�te�ľom�pre�mi�ni�mál�nu�hod�no�tu�po�is�te�nia.�Po�is�ťo�va�teľ
vy�pla�tí�po�is�tní�ko�vi�hod�no�tu�po�is�te�nia�ku�dňu�zá�ni�ku�po�is�-
te�nia.

9.� Po�is�tník�má�prá�vo�naj�nes�kôr�do�30�dní�odo�dňa
uza�vre�tia�po�is�t�nej�zmlu�vy,�kto�rej�pred�me�tom�je
po�is�te�nie�pod�ľa�tých�to�VPP,�od�tej�to�zmlu�vy�od�stú�piť.�

10.� Od�stú�pe�nie�pod�ľa�ods.�9�toh�to�člán�ku�musí�byť
uro�be�né�pí�som�ne.�Z od�stú�pe�nia�musí�byť�zrej�mé,�kto�ho
pod�áva,�musí�obsa�ho�vať�pred�bež�né�čí�slo
po�is�t�nej�zmlu�vy,�od�kto�rej�sa�od�stu�pu�je�pre�jav�vôle�po�is�-
tní�ka�sme�ru�jú�ci�k zru�še�niu�po�is�t�nej�zmlu�vy�a musí�byť�pod�-
pí�sa�né�a da�to�va�né.�Ak�od�stú�pe�nie�pod�áva�fy�zic�ká�oso�ba,
od�stú�pe�nie�musí�obsa�ho�vať�meno,�priez�vis�ko�a adre�su�tr�-
va�lé�ho�po�by�tu�fy�zic�kej�oso�by.�Ak�od�stú�pe�nie�pod�áva
práv�nic�ká�oso�ba,�od�stú�pe�nie�musí�obsa�ho�vať�ná�zov�ale�-
bo�obchod�né�meno�a adre�su�sí�dla�práv�nic�kej�oso�by,
a meno�a priez�vis�ko�a adre�su�tr�va�lé�ho�po�by�tu
fy�zic�kej�oso�by,�kto�rá�je�opráv�ne�ná�ko�nať�v mene�práv�nic�-
kej�oso�by.�

11.� Od�stú�pe�nie�pod�ľa�ods.�9�toh�to�člán�ku�na�do�bud�ne�účin�-
nosť�oka�mi�hom�jeho�do�ru�če�nia�zmluv�nej
stra�ne,�kto�rej�je�adre�so�va�né.

12.� Ak�po�is�te�nie�za�nik�ne�od�stú�pe�ním�pod�ľa�ods.�9�toh�to
člán�ku,�po�is�ťo�va�teľ�vrá�ti�po�is�tní�ko�vi�za�pla�te�né
po�is�t�né�znížené�o prípadné�vyplatené�čiastočné�odkupy.���

Člá nok 6: Po is t né
1.� Poistné,�dohodnuté�v poistnej�zmluve,�sa�platí

jednorazovo�a je�splatné�v deň�začiatku�poistenia.
Minimálna�výška�jednorazového�poistného�je�stanovená
poisťovateľom.

2.� V sú�la�de�s plat�ným�zá�ko�nom�o po�is�ťo�víc�tve�po�is�tník
pre�hla�su�je,�že�na�všet�ky�plat�by�po�is�tné�ho�vrá�ta�ne
ho�to�vos�t�ných�a bez�ho�to�vos�t�ných�tran�sak�cií
vy�ko�na�ných�pí�som�ne�ale�bo�pros�tred�níc�tvom
elek�tro�nic�kých�ko�mu�ni�kač�ných�pros�tried�kov,�pri�kto�rých vý�ška
po�is�tné�ho�(vrá�ta�ne�mi�mo�riad�ne�ho�po�is�tné�ho)�pre�siah�ne
li�mi�ty�sta�no�ve�né�v prí�sluš�nom�práv�nom�pred�pi�se,�po�uži�je
len�pros�tried�ky�vo�svo�jom�vý�luč�nom vlas�tníc�tve�a tie�to�tran�-
sak�cie�bude�vy�ko�ná�vať�na�vlas�t�ný účet.�V prí�pa�de,�ak�by
po�is�tník�vy�ko�nal�tran�sak�ciu�s po�uži�tím�pros�tried�kov�tre�tej
oso�by,�ale�bo�na�jej�účet,�za�vä�zu�je�sa�iden�ti�fi�ko�vať�ta�kú�to
oso�bu�v sú�la�de�s prí�sluš�ným�usta�no�ve�ním�zá�ko�na�o po�is�-
ťov�níc�tve�v roz�sa�hu:�meno,�priez�vis�ko,�rod�né�čí�slo�ale�bo
dá�tum�na�ro�de�nia�a adre�sa�tr�va�lé�ho�po�by�tu�fy�zic�kej�oso�-
by,�resp.�ná�zov,�sí�dlo�a IČO�práv�nic�kej�oso�by�a pred�lo�žiť
po�is�ťo�va�te�ľo�vi�pí�som�ný�sú�hlas�tej�to

oso�by�s ta�kým�to�po�uži�tím�jej�pros�tried�kov.�Po�is�ťo�va�teľ má
zá�kon�nú�po�vin�nosť�od�miet�nuť�uza�vre�tie�po�is�t�nej�zmlu�vy
v prí�pa�de,�ak�ne�bu�de�zo�stra�ny�po�is�tní�ka
do�dr�ža�ný�pos�tup�v zmy�sle�prí�sluš�né�ho�usta�no�ve�nia�zá�ko�-
na�o po�is�ťov�níc�tve.�

3.� Po�is�tník�môže�ke�dy�koľ�vek�po�čas�tr�va�nia�po�is�te�nia
po�za�pla�te�ní�jed�no�ra�zo�vé�ho�po�is�tné�ho,�za�pla�tiť
mi�mo�riad�ne�po�is�t�né.�Mi�ni�mál�na�vý�ška�mi�mo�riad�ne�ho po�is�-
tné�ho�je�sta�no�ve�ná�po�is�ťo�va�te�ľom.�

4.� Po�is�ťo�va�teľ�má�prá�vo�ne�pri�jať/od�miet�nuť�mi�mo�riad�ne
po�is�t�né�v prí�pa�de,�že�hod�no�ta�po�is�te�nia�po�za�pla�te�ní
mi�mo�riad�ne�ho�po�is�tné�ho�pre�siah�ne�li�mit�sta�no�ve�ný
po�is�ťo�va�te�ľom�pre�ma�xi�mál�nu�hod�no�tu�po�is�te�nia
po�za�pla�te�ní�mi�mo�riad�ne�ho�po�is�tné�ho.�Ta�ké�to
mi�mo�riad�ne�po�is�t�né�bude�po�is�tní�ko�vi�vrá�te�né.

Člá nok 7: Po is t ná uda losť
1.� Po�is�t�nou�uda�los�ťou�sa�ro�zu�mie

a)� úmr�tie�po�is�te�né�ho,�ak�nas�ta�ne�po�čas�tr�va�nia
po�is�te�nia;

b)� do�ži�tie�sa�po�is�te�né�ho�kon�ca�po�is�t�nej�doby.
2.� Úmr�tie�po�is�te�né�ho�je�po�treb�né�bez�zby�toč�né�ho

od�kla�du�pí�som�ne�na�hlá�siť�po�is�ťo�va�te�ľo�vi.�K hlá�se�niu�po�is�-
t�nej�uda�los�ti�je�ne�vyh�nut�né�pred�lo�žiť�úmrt�ný�list,�ako�aj
pod�rob�nú�le�kár�sku�ale�bo�úrad�nú�sprá�vu�o prí�či�ne�smr�ti.

3.� Pre�vy�jas�ne�nie�po�vin�nos�ti�pl�niť,�môže�po�is�ťo�va�teľ
po�ža�do�vať�ďalšie�po�treb�né�do�kla�dy�a sám�vy�ko�ná�vať
ďalšie�pre�še�tre�nia.

Člá nok 8: Po is t né pl ne nie
1.� Ná�rok�na�po�is�t�né�pl�ne�nie�vzni�ká�v prí�pa�de�vzni�ku

po�is�t�nej�uda�los�ti:
a)� Úmr tie po is te né ho.

Ak�po�is�te�ný�zo�mrie�v prie�be�hu�po�is�te�nia,
po�is�ťo�va�teľ�vy�pla�tí�opráv�ne�nej�oso�be�hod�no�tu�po�is�te�-
nia�k dá�tu�mu�úmr�tia�po�is�te�né�ho.
V prí�pa�de�pri�ro�dze�né�ho�úmr�tia�po�is�te�né�ho (nie
ná�sled�kom�úra�zu)�do�do�vŕ�še�nia�veku�49�ro�kov
(vrá�ta�ne)�vy�pla�tí�po�is�ťo�va�teľ�na�vy�še,�spo�lu
s hod�no�tou�po�is�te�nia,�sumu�vo�vý�ške�500�EUR.
V prí�pa�de�úmr�tia�ná�sled�kom�úra�zu vy�pla�tí
po�is�ťo�va�teľ�na�vy�še,�spo�lu�s hod�no�tou�po�is�te�nia,�sumu
vo�vý�ške�1�000�EUR.�

V prí�pa�de�sa�mo�vraž�dy�vy�pla�tí�po�is�ťo�va�teľ
opráv�ne�nej�oso�be�iba�hod�no�tu�po�is�te�nia�ku�dňu�úmr�-
tia�po�is�te�né�ho.

b) Do ži tie sa po is te né ho kon ca po is t nej doby.
Ak�sa�po�is�te�ný�do�ži�je�kon�ca�po�is�t�nej�doby,
na�kto�rú�bolo�po�is�te�nie�do�jed�na�né,�vy�pla�tí�mu�po�is�ťo�-
va�teľ�hod�no�tu�po�is�te�nia�vy�po�čí�ta�nú�ku�dňu�po�is�t�nej
uda�los�ti.

2.� Po�is�t�né�pl�ne�nie�je�splat�né�do�15�dní,�len�čo�po�is�ťo�va�teľ
skon�čil�pre�še�tre�nie�po�treb�né�na�zis�te�nie�roz�sa�hu
po�vin�nos�ti�pos�kyt�núť�pl�ne�nie.

3.� Opráv�ne�ná�oso�ba,�kto�rej�má�smr�ťou�po�is�te�né�ho�vznik�núť
prá�vo�na�pl�ne�nie�po�is�ťo�va�te�ľa,�toto�prá�vo�ne�na�do�bud�ne,
ak�spô�so�bi�la�smrť�po�is�te�né�mu�úmy�sel�ným�tres�tným�či�-
nom,�za�kto�rý�bola�sú�dom�prá�vo�plat�ne�od�sú�de�ná.
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Člá nok 9: Čias toč ný od kup
1.� Čias�toč�ný�od�kup�je�vy�pla�te�nie�čas�ti�hod�no�ty

po�is�te�nia�pod�ľa�inštruk�cií�po�is�tní�ka�v sú�la�de�s tý�mi�to�VPP
ale�bo�bez�jeho�inštruk�cií�pria�mo�pod�ľa
usta�no�ve�ní�tých�to�VPP.

2.� Po�is�tník�má�prá�vo�ke�dy�koľ�vek�v prie�be�hu�tr�va�nia
po�is�te�nia�pí�som�ne�po�žia�dať�po�is�ťo�va�te�ľa�o čias�toč�ný�od�-
kup.�Ak�po�is�tník�nie�je�zá�ro�veň�po�is�te�ným,�žia�dosť�o čias�-
toč�ný�od�kup�musí�obsa�ho�vať�aj�pod�pis�po�is�te�né�ho.

3. Mi�ni�mál�na�vý�ška�čias�toč�né�ho�od�ku�pu�je�sta�no�ve�ná
po�is�ťo�va�te�ľom.

4.� Po�is�ťo�va�teľ�má�prá�vo�žia�dosť�po�is�tní�ka�o čias�toč�ný�od�kup
od�miet�nuť�v prí�pa�de,�ak�by�zos�tat�ko�vá
hod�no�ta�po�is�te�nia�po�vy�ko�na�ní�čias�toč�né�ho�od�ku�pu�do�-
sia�hla�niž�šiu�hod�no�tu�ako�li�mit�sta�no�ve�ný
po�is�ťo�va�te�ľom�pre�mi�ni�mál�nu�zos�tat�ko�vú�hod�no�tu�po�is�te�-
nia�po�vy�ko�na�ní�čias�toč�né�ho�od�ku�pu.

5.� Prvý�čias�toč�ný�od�kup�v ka�len�dár�nom�štvr�ťro�ku�nie�je
spo�plat�ne�ný.�Za�kaž�dý�ďalší�čias�toč�ný�od�kup,
vy�ko�na�ný�po�čas�jed�né�ho�ka�len�dár�ne�ho�štvr�ťro�ka,�má�po�-
is�ťo�va�teľ�prá�vo�na�ma�ni�pu�lač�ný�po�pla�tok,
kto�rý�slú�ži�na�úhra�du�ná�kla�dov�po�is�ťo�va�te�ľa
spo�je�ných�s vy�ko�na�ním�ta�ké�ho�to�čias�toč�né�ho�od�ku�pu.

6.� Čias�toč�ný�od�kup,�kto�rý�je�urče�ný/slú�ži�na�úhra�du
po�is�tné�ho�za�iné�po�is�te�nie,�do�jed�na�né�s po�is�ťo�va�te�ľom, nie
je�spo�plat�ne�ný.�Pre�ta�ký�to�čias�toč�ný�od�kup
ne�pla�tia�usta�no�ve�nia�ods.�3�a 4�toh�to�člán�ku.

Člá nok 10: Správ ny po pla tok
1.� Od�za�čiat�ku�po�is�te�nia�má�po�is�ťo�va�teľ�prá�vo

na�správ�ny�po�pla�tok,�kto�rý�slú�ži�na�úhra�du�ná�kla�dov�spo�-
je�ných�so�sprá�vou�po�is�te�nia�a kry�tím�ri�zi�ka
spo�je�né�ho�s po�is�te�ním.

2.� Správ�ny�po�pla�tok�bude�zrá�ža�ný�z hod�no�ty�po�is�te�nia�raz
me�sač�ne.�Je�splat�ný�v deň,�kto�rý�sa�čí�sel�ne
zho�du�je�s dňom�za�čiat�ku�po�is�te�nia;�ak�ta�ký�to�deň�v prí�-
sluš�nom�me�sia�ci�nie�je,�správ�ny�po�pla�tok�je�splat�ný�v po�-
sled�ný�deň�ta�ké�ho�to�me�sia�ca.�

3.� Po�is�ťo�va�teľ�ne�bu�de�z hod�no�ty�po�is�te�nia�zrá�žať�správ�ny
po�pla�tok�po�čas�tr�va�nia�po�is�te�nia,�po�čas
kto�ré�ho�má�po�is�te�ný�vek�60�a viac�ro�kov�a po�čas
kto�ré�ho�sú�sú�čas�ne�spl�ne�né�pod�mien�ky�ná�ro�ku
na�bo�nus�za�ži�vot�né�po�is�te�nie�v zmy�sle�čl.�3�ods.�6�tých�to
VPP.

Člá nok 11: Sa dzob ník li mi tov a po plat kov
1.� Vý�ška�všet�kých�li�mi�tov�sta�no�ve�ných�po�is�ťo�va�te�ľom�pre

po�is�te�nie�v zmy�sle�tých�to�VPP�je�uve�de�ná
v Sa�dzob�ní�ku�li�mi�tov�a po�plat�kov�(ďalej�len
„Sa�dzob�ník“).

2.� Po�is�ťo�va�teľ�má�prá�vo�na�po�plat�ky�v zmy�sle�tých�to�VPP
a v sú�la�de�s aktu�ál�ne�plat�ným�Sa�dzob�ní�kom.

3.� Aktu�ál�ny�Sa�dzob�ník�pre�po�is�te�nie�po�is�ťo�va�teľ
zve�rej�ňu�je�na�svo�jej�inter�ne�to�vej�strán�ke
(http://www.allian�zsp.sk/).

4.� Po�is�ťo�va�teľ�má�prá�vo�po�čas�tr�va�nia�po�is�te�nia�me�niť�vý�šku
li�mi�tov,�okrem�li�mi�tu�sta�no�ve�né�ho�po�is�ťo�va�te�ľom pre�mi�ni�-
mál�nu�hod�no�tu�po�is�te�nia�v zmy�sle�čl.�5
ods.�8�tých�to�VPP;�ako�aj�jed�nos�tran�ne�sta�no�viť

a me�niť,�naj�mä�v sú�vi�slos�ti�s inflá�ci�ou,�vý�šku
po�plat�kov.�Zme�ny�v Sa�dzob�ní�ku�sú�plat�né�a účin�né�dňom
zve�rej�ne�nia�no�vé�ho�Sa�dzob�ní�ka�na�inter�ne�to�vej strán�ke�po�-
is�ťo�va�te�ľa.

Člá nok 12: Po vin nosť prav di vých a úpl ných od po ve dí na
otáz ky po is ťo va te ľa
1.� Po�is�tník�a po�is�te�ný,�ak�je�iný�než�po�is�tník,�sú�po�vin�ní

od�po�ve�dať�prav�di�vo�a úpl�ne�na�všet�ky�otáz�ky
po�is�ťo�va�te�ľa.

2.� Ve�do�me�ne�prav�di�vé�ale�bo�ne�úpl�né�od�po�ve�de
sú�vi�sia�ce�s po�is�te�ním�môžu�mať�za�ná�sle�dok
pri�me�ra�né�zní�že�nie�pl�ne�nia�z po�is�t�nej�zmlu�vy,
od�stú�pe�nie�od�po�is�t�nej�zmlu�vy�ale�bo�od�miet�nu�tie�pl�ne�nia
z po�is�t�nej�zmlu�vy�pod�ľa�prí�sluš�ných
usta�no�ve�ní�Občian�ske�ho�zá�kon�ní�ka.

3.� Ods.�1�a 2�pla�tí�i pre�úda�je,�kto�ré�je�tre�ba�ozná�miť�pri
zme�ne�po�is�te�nia.

Člá nok 13: Všeobecné informácie o daňových
povinnostiach vzťahujúcich sa na danú poistnú zmluvu
Daňové�povinnosti�vzťahujúce�sa�na�poistnú�zmluvu�sú
upravené�všeobecne�záväzným�právnym�predpisom�platným
na�území�Slovenskej�republiky,�ktorým�je�zákon�č. 595/2003
Z. z. o dani�z príjmov�v znení�neskorších�predpisov.�Tento
zákon�taktiež�ustanovuje,�ktoré�plnenia�z poistenia�sú
oslobodené�od�dane�z príjmov,�ako�aj�odpočítateľné�položky,
resp.�iné�daňové�náležitosti�týkajúce�sa�poistenia.

Člá nok 14: Spô sob vy ba vo va nia sťaž nos tí
1.� Poisťovateľ�prijíma�a rieši�sťažnosti�podané�ústne�alebo

písomne�proti�jeho�postupu.�Sťažovateľ�môže�ústnu
a písomnú�sťažnosť�podať�osobne�na�pracoviskách
servisu�klientom�a v agentúrnych�kanceláriách
poisťovateľa.�Ústnu�sťažnosť�môže�sťažovateľ�podať�aj�na
telefónnom�čísle�+421�2�50�122�222.�Ústne�podanú
sťažnosť�poisťovateľ�zaznamená.�Písomnú�sťažnosť�môže
sťažovateľ�zaslať�aj�e-mailom�na
dialog@allianzsp.sk alebo�poštou�na�adresu�sídla
poisťovateľa.

2. Zo�sťaž�nos�ti�musí�byť�zrej�mý�dá�tum�jej�pod�ania,�kto�ju
pod�áva,�čoho�sa�týka�(pred�met�sťaž�nos�ti)�a čoho�sa�sťa�-
žo�va�teľ�do�má�ha.�Ak�je�sťa�žo�va�te�ľom�fy�zic�ká�oso�ba,��sťaž�-
nosť�musí�obsa�ho�vať�meno,�priez�vis�ko�a adre�su�by�dlis�ka
fy�zic�kej�oso�by.�Ak�je�sťa�žo�va�te�ľom�práv�nic�ká�oso�ba,�sťaž�-
nosť�musí�obsa�ho�vať�ná�zov
ale�bo�obchod�né�meno�a adre�su�sí�dla�práv�nic�kej�oso�by.

3.� Po�is�ťo�va�teľ�je�po�vin�ný�pre�še�triť�sťaž�nosť�a infor�mo�vať
sťa�žo�va�te�ľa�o spô�so�be�vy�ba�ve�nia�jeho�po�žia�da�viek�či
dô�vo�doch�ich�za�miet�nu�tia�do�30�dní�odo�dňa�jej
do�ru�če�nia.�Ak�si�vy�ba�ve�nie�sťaž�nos�ti�vy�ža�du�je�dlh�šie
obdo�bie,�je�mož�né�le�ho�tu�pod�ľa�pred�chá�dza�jú�cej�vety
pred�ĺžiť,�o čom�bude�sťa�žo�va�teľ�be�zod�klad�ne�upo�ve�do�-
me�ný.

4. V prípade�nespokojnosti�s vybavením�sťažnosti�sa
sťažovateľ�môže�obrátiť�na�Slovenskú�asociáciu�poisťovní,
ktorá�pôsobí�aj�ako�subjekt�alternatívneho�riešenia
sporov�so�špecializáciou�na�oblasť�poisťovníctva
(poisťovací�ombudsman),�alebo�priamo�na�Národnú
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banku�Slovenska,�ktorá�je�poverená�výkonávať�dohľad
nad�poisťovateľom.

Člá nok 15: Zmeny  poistnej zmluvy
1. Žiadosť�o zmenu�poistnej�zmluvy�podáva�poistník

písomne,�s výnimkou�uvedenou�v ods.�2�tohto�článku,�a to
spravidla�na�predpísanom�tlačive�poisťovateľa.

2. Poistník�môže�požiadať�o zmenu�poistnej�zmluvy
poisťovateľa�aj�telefonicky�na�telefónnom�čísle
poisťovateľa�v prípadoch,�ktoré�poisťovateľ�zverejnil
na�svojej�internetovej�stránke.�Poisťovateľ�je�oprávnený
identifikovať�osobu�a overiť�identifikáciu�osoby,�ktorá
žiada�o vykonanie�zmeny.�Vykonanie�zmien�na�základe
žiadosti�poistníka�poisťovateľ�potvrdí�písomne.�V prípade,
ak�poistník�s vykonanou�zmenou�nesúhlasí,�je�povinný
v lehote�uvedenej�v písomnom�potvrdení�poisťovateľa
túto�skutočnosť�písomne�poisťovateľovi�oznámiť.�

3. Vykonanie�zmeny,�ktorá�nemá�vplyv�na�obsah�a rozsah
poistenia,�resp.�výšku�poistného�a týka�sa�najmä�opravy
chýb�v písaní�a iných�zrejmých�nesprávností,�oznámi
poisťovateľ�poistníkovi�po�jej�uskutočnení.

4. Ak�došlo�k zmene�rozsahu�už�dojednaného�poistenia,�plní
poisťovateľ�zo�zmeneného�poistenia�až�z poistných
udalostí,�ktoré�nastanú�odo�dňa�účinnosti�tejto�zmeny.
Zmena�nadobudne�účinnosť�dňom�v zmysle�príslušných
Osobitných�poistných�podmienok,�resp.�dňom�vzájomnej
dohody�poistníka�a poisťovateľa.

5. Ak�je�dohodnuté,�že�poistnou�udalosťou�je�smrť
poisteného,�môže�poistník�zmeniť�určenie�oprávnenej
osoby�až�do�vzniku�poistnej�udalosti;�ak�je�poistník�iná
osoba�ako�poistený,�môže�tak�urobiť�len�so�súhlasom
poisteného.�Zmena�určenia�oprávnenej�osoby�je�účinná
doručením�oznámenia�poisťovateľovi.

6. V prípade�smrti�poistníka,�ktorý�je�iná�osoba�ako�poistený,
vstupuje�na�miesto�poistníka�poistený.�To�isté�platí�aj
v prípade,�ak�je�poistníkom�právnická�osoba,�ktorá
zanikne.�

7. Poistník�je�povinný�oznámiť�poisťovateľovi�zmenu�údajov
uvedených�v poistnej�zmluve�vrátane�zmeny�svojej
kontaktnej�adresy�bez�zbytočného�odkladu.�

Článok 16: Doručovanie písomností
1. Poisťovateľ�zasiela�písomnosti�na�poslednú�známu

kontaktnú�adresu�poistníka�(ďalej�len�„adresát“).�
2. Písomnosť�sa�považuje�za�doručenú:�

a) dňom�prevzatia�písomnosti�adresátom,�
b) dňom�kedy�adresát�prevzatie�písomnosti�odoprel,
c) posledným�dňom�odbernej�lehoty�v prípade,�že�sa

písomnosť�uloží�na�pošte�kvôli�nezastihnutiu�adresáta
s tým,�že�si�ju�adresát�v príslušnej�lehote�nevyzdvihol
na�pošte,�aj�keď�sa�o jej�uložení�nedozvedel,�

d) dňom,�kedy�bola�písomnosť�vrátená�poisťovateľovi
ako�nedoručená�pre�zmenu�adresy,�ktorú�poistník
alebo�poistený�neoznámil.

Článok 17: Osobné údaje
1. Bod�1.�tohto�článku�je�platný�a účinný�do 24.05.2018.
1.1. Poisťovateľ�je�oprávnený�spracúvať�osobné�údaje

poistníkov,�poistených,�oprávnených�osôb

a poškodených,�vrátane�ich�zástupcov�(ďalej�aj�ako
„dotknuté�osoby“)�v rozsahu�a na�účely�podľa�platného
zákona�o poisťovníctve�bez�súhlasu�dotknutých�osôb,�na
základe�platného�zákona�o poisťovníctve.

1.2. Dotknuté�osoby�sú�v zmysle�platného�zákona
o poisťovníctve�povinné�poskytnúť�poisťovateľovi�osobné
údaje�v rozsahu�podľa�platného�zákona�o poisťovníctve
a umožniť�poisťovateľovi�získať�osobné�údaje�z dokladu
totožnosti�alebo�z iného�dokladu�kopírovaním,
skenovaním�alebo�iným�zaznamenávaním.

1.3. Poisťovateľ�si�plní�oznamovaciu�povinnosť�podľa�§ 15
a §�8�zákona�č. 122/2013�Z. z. o ochrane�osobných
údajov�a o zmene�a doplnení�niektorých�zákonov�(ďalej
len�„zákon�o ochrane�osobných�údajov“)�zverejnením
znenia�tejto�oznamovacej�povinnosti�na�svojom
webovom�sídle�www.allianzsp.sk. Poisťovateľ�za�týmto
účelom�na�webovom�sídle�zverejňuje�zoznam�sprostred�-
kovateľov�a tretích�strán,�pričom�zmena�zoznamu�je
účinná�dňom�zverejnenia�zmeny�na�webovom�sídle.

1.4. Poistník�je�povinný�nahlásiť�poisťovateľovi�akúkoľvek
zmenu�svojich�osobných�údajov,�ako�aj�zmenu�osobných
údajov�poisteného�resp.�oprávnených�osôb.

1.5. Práva�dotknutej�osoby�pri�spracúvaní�osobných�údajov
sú�upravené�v §�28�zákona�o ochrane�osobných�údajov
a poisťovateľ�ich�znenie�zverejňuje�na�svojom�webovom
sídle�www.allianzsp.sk.

2. Bod�2.�tohto�článku�je�platný�a účinný�od 25.05.2018.
2.1. V zmysle�Nariadenia�Európskeho�parlamentu�a Rady

(EÚ)�č. 2016/679�z 27.�apríla�2016�o ochrane�fyzických
osôb�pri�spracúvaní�osobných�údajov��a o voľnom
pohybe�takýchto�údajov,�ktorým�sa�zrušuje�smernica
94/5/49/ES�(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
je�prevádzko�vateľom�osobných�údajov�Allianz�–
Slovenská poisťovňa, a. s., so�sídlom�Dostojevského
rad�4,�815 74�Bratislava,�IČO:�00�151�700,�zapísaná
v Obchodnom�registri�Okresného�súdu�Bratislava�I,
Oddiel:�Sa,�Vložka�č.:�196/B�(ďalej�aj�ako�„poisťovateľ“).
Kontaktné�údaje�poisťovateľa�uvedené�v tomto�bode�sú
zároveň�kontaktnými�údajmi�zodpovednej osoby.

2.2. Účelom�spracúvania�osobných�údajov�klientov�(poistníci
a poistení),�ich�zástupcov,�poškodených�a iných
oprávnených�osôb�(ďalej�aj�ako�„dotknuté osoby“) je
najmä�výkon�poisťovacej činnosti podľa�platného
zákona�o poisťovníctve�(napr.�uzatvorenie�poistnej
zmluvy,�správa�poistenia,�ochrana�a domáhanie�sa�práv
poisťovateľa),�predchádzanie�a odhaľovanie
poisťovacích�podvodov�alebo�marketingový�účel.
Právnym�základom�spracúvania�je�najmä�platný�zákon
o poisťovníctve,�iné�osobitné�právne�predpisy�alebo
súhlas�dotknutej�osoby.�Podrobný�zoznam�účelov
a právnych�základov�spracúvania�je�možné�nájsť�na
webovom�sídle�poisťovateľa.

2.3. Zoznam a rozsah osobných�údajov�dotknutých�osôb�je
uvedený�v platnom�zákone�o poisťovníctve,�podľa
ktorého�je�poisťovateľ�oprávnený�spracúvať�najmä:
meno,�priezvisko,�trvalý�pobyt,�prechodný�pobyt,�rodné
číslo,�ak�je�pridelené,�dátum�narodenia,�štátna
príslušnosť,�druh�a číslo�dokladu�totožnosti,�vrátane
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fyzickej�osoby�zastupujúcej�právnickú�osobu,�ako�aj
adresu�miesta�podnikania,�ak�ide�o fyzickú�osobu,�ktorá
je�podnikateľom,�predmet�podnikania�a označenie
úradného�registra�alebo�inej�úradnej�evidencie,�v ktorej
je�zapísaný�tento�podnikateľ,�a číslo�zápisu�do�tohto
registra�alebo�evidencie;�kontaktné�telefónne�číslo,
faxové�číslo�a adresu�elektronickej�pošty;�doklady
a údaje�preukazujúce:�schopnosť�klienta�splniť�si
záväzky�z poistnej�zmluvy;�požadované�zabezpečenie
záväzkov�z poistnej�zmluvy;�oprávnenie�na
zastupovanie,�ak�ide�o zástupcu;�splnenie�ostatných
požiadaviek�a podmienok�na�uzavretie�poistnej�zmluvy,
ktoré�sú�ustanovené�platným�zákonom�o poisťovníctve
alebo�osobitnými�predpismi�alebo�ktoré�sú�dohodnuté
s poisťovateľom.�Na�poisťovacie�účely�uvedené�v bode
2.2.�tohto�článku�a v súlade�s platným�zákonom
o poisťovníctve�a platným�zákonom�o ochrane
osobných�údajov�ako�právnym�základom�spracúva
poisťovateľ�osobné�údaje,�ktoré�sú�v zmysle
všeobecného�nariadenia�o ochrane�údajov�považované
za�osobitnú�kategóriu,�a to�osobné�údaje�týkajúce�sa
zdravotného stavu v rozsahu�nevyhnutnom�na
posúdenie�rizika�pri�uzavretí�poistnej�zmluvy,�zistenie
rozsahu�povinnosti�poskytnúť�poistné�plnenie
z poistných�zmlúv�a likvidáciu�poistnej�udalosti.

2.4. Uzatvorenie�poistnej�zmluvy�je�dobrovoľné,�avšak
osobné�údaje�na�tento�účel�je�dotknutá�osoba�v zmysle
platného�zákona�o poisťovníctve�na�žiadosť
poisťovateľa�povinná�poskytnúť.�Poskytnutie�osobných
údajov�je�podmienkou uzatvorenia�poistnej�zmluvy.
V prípade�neposkytnutia�týchto�osobných�údajov�je
poisťovateľ�oprávnený�odmietnuť�poistnú�zmluvu
uzatvoriť.�Osobné�údaje�získava�poisťovateľ�priamo�od
dotknutých�osôb�alebo�prostredníctvom�svojich
sprostredkovateľov�a tretích�strán,�ktorých�podrobný
zoznam�je�možné�nájsť�na�webovom�sídle�poisťovateľa.

2.5. Osobné�údaje�dotknutých�osôb�na�marketingové účely
spracúva�poisťovateľ�len�na�základe�súhlasu dotknutej
osoby, ktorý�môže�dotknutá�osoba�kedykoľvek�odvolať.
Marketingovým�účelom�je�činnosť�poisťovateľa
spočívajúca�v priamom�marketingu�–�najmä�ponuka
produktov�vrátane�profilovania�(cielená�marketingová
ponuka),�zasielanie�noviniek�(newsletter)�alebo
informovanie�o možnosti�prihlásiť�sa�do�súťaže
organizovanej�poisťovateľom.

2.6. Poisťovateľ�je�v zmysle�platného�zákona�o poisťovníctve
alebo�iných�osobitných�právnych�predpisov�oprávnený
vydávať�automatizované rozhodnutia (vrátane
profilovania)�súvisiacich�s poisťovacím�účelom,�najmä
upisovaním rizík (underwriting),�posudzovaním
škodovosti v rámci�predzmluvných�vzťahov�alebo�na
účely�predchádzania poisťovacím podvodom, a to
v prípadoch�predchádzajúcich�podozrení�na�poisťovací
podvod�alebo�iné�obdobné�konanie.�Dôsledkom
automatizovaného�rozhodovania�môže�byť�najmä
odmietnutie�uzatvorenia�poistnej�zmluvy�zo�strany
poisťovateľa�(upisovanie�rizík,�predchádzanie
poisťovacím�podvodom)�alebo�zohľadnenie�škodovosti
v úprave�zmluvných�podmienok.

2.7. Osobné�údaje�dotknutých�osôb�môže�poisťovateľ
v zmysle�platných�právnych�predpisov
poskytnúť/sprístupniť�tretím stranám, a to�najmä
súdom,�orgánom�činným�v trestnom�konaní,�iným
orgánom�verejnej�moci,�advokátom,�správcom,�znalcom
alebo�iným�poisťovniam�alebo�poveriť�spracúvaním
osobných�údajov�sprostredkova teľov, ktorými�sú�najmä
finanční�agenti,�obchodní�zástupcovia,�zmluvné�servisy,
spoločnosti�zabezpečujúce�a poskytujúce�asistenčné
služby�alebo�spoločnosti�zabezpečujúce�vymáhanie
pohľadávok.�Podrobný�zoznam�príjemcov�je�možné
nájsť�na�webovom�sídle�poisťovateľa.

2.8. Osobné�údaje�dotknutých�osôb�spracúva�poisťovateľ
v krajinách�Európskeho�hospodárskeho�priestoru�(ďalej
aj�ako�„EHP“),�ale�aj�mimo�neho,�a to�príjemcami�podľa
bodu�2.7.�tohto�článku.�Vždy,�keď�poisťovateľ
uskutočňuje�prenos�osobných�údajov�dotknutých�osôb
na�spracúvanie�mimo�EHP�inou�spoločnosťou�v rámci
skupiny�Allianz,�robí�tak�na�základe�Záväzných
vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz�(Allianz
Privacy�Standard),�ktoré�stanovujú�primeranú�úroveň
ochrany�osobných�údajov�a sú�právne�záväzné�pre
všetky�spoločnosti�skupiny�Allianz.�Záväzné
vnútropodnikové�pravidlá�skupiny�Allianz�a zoznam
spoločností�skupiny�Allianz�je�možné�nájsť�na�webovom
sídle�poisťovateľa.�Ak�sa�neuplatňujú�Záväzné
vnútropodnikové�pravidlá�skupiny�Allianz�alebo�výnimky
pre�osobitné�situácie�prenosu�podľa�všeobecného
nariadenia�o ochrane�údajov,�uskutočňuje�poisťovateľ
prenos�osobných�údajov�mimo�EHP�len�na�základe
štandardných�zmluvných�doložiek�alebo�vyžaduje�od
prevádzkovateľov�a sprostredkovateľov�iné�primerané
záruky�v zmysle�všeobecného�nariadenia�o ochrane
údajov.

2.9. V zmysle�všeobecného�nariadenia�o ochrane�údajov�má
dotknutá�osoba:�právo�na�prístup k jej�osobným
údajom�a právo�získať�potvrdenie o tom,�či�sú�o nej
spracúvané�osobné�údaje;�právo�kedykoľvek�súhlas
odvolať; právo�žiadať�opravu�a aktualizáciu osobných
údajov;�právo�na�výmaz osobných�údajov;�právo�na
obmedzenie spracúvania�osobných�údajov;�právo�získať
osobné�údaje�v elektronickej podobe a právo�podať
sťažnosť�u poisťovateľa�alebo�na�Úrad�na�ochranu
osobných�údajov�Slovenskej�republiky.�Popis�spôsobov
a podmienok�uplatnenia�žiadosti�dotknutej�osoby�je
možné�nájsť�na�webovom�sídle�poisťovateľa.

2.10. V zmysle�všeobecného�nariadenia�o ochrane�údajov�má
dotknutá�osoba�právo�namietať proti�spracúvaniu
osobných�údajov�a žiadať�ukončenie�spracúvania
osobných�údajov,�ak�poisťovateľ�spracúva�osobné�údaje
dotknutej�osoby�na�právnom�základe�oprávneného
záujmu�poisťovateľa�alebo�na�právnom�základe�plnenia
úloh�poisťovateľa�realizovaných�vo�verejnom�záujme
alebo�pri�výkone�verejnej�moci�zverenej�poisťovateľovi.
Toto�právo�môže�dotknutá�osoba�uplatniť�rovnakým
spôsobom�ako�ostatné�práva�uvedené�v bode�2.9.�tohto
článku.

2.11. Doba spracúvania osobných�údajov�je�v súlade
s platným�zákonom�o poisťovníctve�najmenej�v dĺžke�5
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rokov�odo�dňa�skončenia�zmluvného�vzťahu�s klientom.
Podrobný�zoznam�doby�spracúvania�je�možné�nájsť�na
webovom�sídle�poisťovateľa.

2.12. Aktuálne�znenie�bodu�2.�tohto�článku�v podobe
oznámenia�o spracúvaní�osobných�údajov�je�možné
nájsť�na�webovom�sídle�poisťovateľa.

Článok 18: Záverečné ustanovenia
1. Na�poistné�zmluvy�uzavreté�s poisťovateľom�sa�vzťahujú

právne�predpisy�platné�na�území�Slovenskej�republiky.�
2. Všetky�spory�vyplývajúce�z poistnej�zmluvy�budú�riešené

prostredníctvom�príslušných�súdov�Slovenskej�republiky.
3. Od�jednotlivých�ustanovení�týchto�VPP�je�možné�sa

odchýliť.
4. Tieto�VPP�boli�schválené�dňa�01.12.2017.


