
ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia

Pre poistenie, ktoré dojednávajú poistiteľ a poistník platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „OZ“), Všeobecné poistné podmienky pre 
rizikové životné poistenie k  úveru, (ďalej len „Všeobecné poistné podmienky“ alebo „VPP“) zo dňa  
1. 4. 2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto poistnej zmluvy, ustanovenia tejto poistnej zmluvy 
uzavretej medzi poistiteľom a poístníkom, ďalej ustanovenia zákona č. 122/2013 Z z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 2 
Výklad pojmov

2.1 Pre účely tejto zmluvy sa jednotlivé pojmy vymedzujú nasledovne:

a) Poístník alebo PSS – právnická osoba definovaná v záhlaví tejto poistnej zmluvy.
b) Poistiteľ alebo UNIQA – právnická osoba definovaná v záhlaví tejto poistnej zmluvy.

POISTNÁ ZMLUVA
PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
ČÍSLO 800571
uzavretá podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka ďalej len (,.poistná zmluva“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s., 
so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka 479/B 
IČO: 31 335 004,  
DIČ: 202 083 4475, 
IČ DPH: SK2020834475, 
v mene ktorej koná: Mag. David Marwan – člen predstavenstva 
 Dipl. Ing. Erich Feix – člen predstavenstva 
ďalej len „poistník” alebo „PSS”

a

UNIQA POISŤOVŇA, a. s.,
so sídlom Lazaretská 15 , 820 07 Bratislava 27
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č. 843/B
IČO: 00 653 501, 
DIČ: 202 109 6242, 
IČ DPH: SK7020000229, 
v mene ktorej koná: Ing. Martin Žáček, CSc.– predseda predstavenstva 
 Wolfgang Friedl – podpredseda predstavenstva 
ďalej len „poistiteľ ”

(poistník a poistiteľ ďalej tiež ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., BAJKALSKÁ 30, P. O. BOX 48, 829 48 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
IČO: 31 335 004, OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 479/B



 
c)  dlžník – fyzická osoba – klient poistníka a zároveň dlžník zo zmluvy o úvere, ktorý je povinný na zá

klade zmluvy o úvere tento úver splácať, splatiť, platiť úroky a plniť ďalšie podmienky určené zmlu
vou o úvere.

d)  poistený – fyzická osoba – klient poistníka a zároveň dlžník zo zmluvy o úvere, ktorý splnil príslušné 
podmienky uvedené v článku 5 tejto poistnej zmluvy, je povinný na základe zmluvy o úvere splácať 
tento úver a pristúpil k tejto poistnej zmluve.

e)  oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká v prípade poistnej udalosti právo na výplatu poistného 
plnenia. V zmysle tejto poistnej zmluvy je to poistnik, ktorému v prípade poistnej udalosti, ktorou je 
smrť poisteného vznikne právo podľa Všeobecných poistných podmienok na poistné plnenie.

f) začiatok poistenia – tak, ako je definovaný v článku 6 tejto poistnej zmluvy.
g) koniec poistenia – tak, ako je definovaný v článku 6 tejto poistnej zmluvy.
h)  poistná udalosť – náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť 

poistné plnenie podľa článku 9 tejto poistnej zmluvy.
i)  poistná doba – doba, na ktorú bolo jednotlivé poistenie dohodnuté. Poistná doba je pre každého 

poisteného odlišná, začína dňom začiatku poistenia každého jednotlivého poisteného a končí kon
com poistenia vzťahujúceho sa ku každému jednotlivému poistenému.

j) poistné obdobie – časový úsek, za ktorý sa v stanovených termínoch platí poistné.
k)  poistné plnenie – plnenie, ktoré poskytne poistiteľ za podmienok uvedených v tejto poistnej zmluve 

a Všeobecných poistných podmienkach poistníkovi ako oprávnenej osobe.
l)  Úver – úver poskytnutý veriteľom Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., poskytnutý vsúlade so  

z. č. 310/1992 Zb. ostavebnom sporení, vrátane poskytovania spotrebiteľských úverov zo zdrojov 
mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti. Úver poskytnutý na zá
klade zmluvy o poskytnutí úveru uzavretej medzi poistníkom a poisteným.

m)  Zmluva o úvere – zmluva o poskytnutí úveru, uzavretá medzi poistníkom a poisteným, na základe 
ktorej poistník (ako veriteľ) poskytol poistenému úver a dlžník (poistený) sa zaväzuje poskytnuté 
peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

n)  Stavebný úver – stavebný úver sa poskytuje maximálne vo výške, ktorá sa rovná rozdielu cieľovej 
sumy a nasporenej sumy na účte stavebného sporenia.

o)  Medziúver – špecifická forma úveru, ktorá umožní získať finančné prostriedky skôr, ako vznikne ná
rok na stavebný úver. Slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy.

p)  Spotrebiteľský úver – úver, ktorý poskytuje PSS, a. s., v súlade so z. č. 129/201O Z. z. o spotrebi
teľských úveroch v platnom znení.

q)  Úver na bývanie – poskytuje PSS, a. s., v súlade s § 1 z. č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie 
a o zmene a dopi. niektorých zákonov.

r)  Spotrebiteľský úver na vybavenie domácnosti – poskytuje PSS, a. s., z prostriedkov mimo fondu 
stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti v súlade so z. č. 310/1992 Zb (§2 ods 3 
písm e) a z. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotre
biteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

s) Splátka úveru – predstavuje splátku úveru dohodnutú v Zmluve o úvere.
t)  Príslušenstvo – príslušenstvom sa vždy rozumejú úroky a poplatky splatné ku dňu vzniku poistnej 

udalosti.

2.2 Pre pojmy nezadefinované v tomto článku platia definície uvedené vo VPP.
 

ČLÁNO K 3 
Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto poistnej zmluvy je poistenie dlžníkov, ktorí pristúpili alebo pristúpia článku 5 tejto 
poistnej zmluvy v rozsahu Balíka poistenia 1, ktorý zahŕňa nasledujúce poistné riziká:

 A, Balík poistenia 1 – Rizikové životné poistenie pre prípad smrti

3.2  Dlžník pristupuje k prís lušnému balíku poistenia v zmysle tejto poistnej zmluvy a jej príloh vyjadre
ním písomného súhlasu s touto poistnou zmluvou, ako aj jej prílohami.

ČLÁNOK 4
Doba platnosti poistnej zmluvy

4.1  Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a je uzavretá na dobu určitú, a to 3 (troch) rokov s automatickou prolongáciou vždy o jeden rok, 
ak jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane najmenej 3 mesiace pred 



koncom vyššie uvedeného obdobia, že nemá záujem na jej predÍžení.
4.2  Ukončením platnosti tejto poistnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťa

hu k poisteniam jednotlivých poistených, ktoré vznikli podľa tejto poistnej zmluvy do posledného 
dňa platnosti tejto poistnej zmluvy a trvajú až do doby dohodnutého zániku jednotlivého poistenia 
v súlade s ustanovením článku 12 tejto poistnej zmluvy, pričom sa ich vzájomné práva a záväzky 
riadia naďalej touto poistnou zmluvou.

4.3  Ukončenie či zánik jednotlivého či jednotlivých poistení vzniknutých na základe tejto poistnej zmlu
vy nemá vplyv na platnosť tejto poistnej zmluvy, ako ani na platnosť ostatných poistení vzniknutých 
na základe tejto poistnej zmluvy.

ČLÁNOK 5
Podmienky pre poistenie a vznik poistenia

5.1   V prípade poistenia pre prípad smrti sa poisteným v zmysle tejto poistnej zmluvy môže stať len ten 
dlžník zo Zmluvy o úvere uzavretej s poistníkom, ktorý ku dňu pristúpenia k poisteniu spĺňa nasle
dujúce podmienky:
a)   jeho vstupný vek je minimálne 18 a maximálne 70 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol 

vek dovŕšený)
b)  maximálny vek na konci poistenia je 78 rokov (platí celý kalendárny rok, v ktorom bol vek dovŕ

šený);
c)   má k dátumu uzavretia poistnej zmluvy trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo obvyklý 

pobyt na území Slovenskej republiky (v zmysle prílohy č. 1 VPP);

5.2 Dlžník svojim podpisom zmluvy o úvere potvrdí, že:

a)   sa oboznámil s aktuálnou poistnou zmluvou (prístupná aj na www.pss.sk) ako i s aktuálnymi Všeo
becnými poistnými podmienkami (príloha č. 1) a porozumel ich obsahu a vyslovuje s nimi súhlas;

b)   bol oboznámený s dokumentmi podľa písm. a) pred pristúpením k poistnej zmluve zo strany poist
níka ako sprostredkovateľa poistenia, podmienkam poistenia porozumel a zvolil si poistenie, ktoré 
zodpovedá jeho potrebám a požiadavkám zaznamenaným v Informačnom zázname o finančnom 
sprostredkovaní, príloha č. 2 (záznam o sprostredkovaní);

c)   bol mu poskytnutý pred pristúpením k poistnej zmluve „Formulár o dôležitých zmluvných pod
mienkach poistnej zmluvy“ príloha č. 3;

d)     súhlasí s  tým, aby poistník odovzdal poistiteľovi všetky relevantné údaje a  podklady, potrebné 
k pristúpeniu dlžníka do poistenia resp. poistnému plneniu, ktoré dlžník/poistený poskytol poistní
kovi v súvislosti so Zmluvou o úvere,

e)   súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
so spracovávaním a postúpením osobných údajov poskytnutých poistiteľovi pre iné poisťovacie 
alebo zaisťovacie spoločnosti, sprostredkovateľovi poistenia a subjektom patriacim do koncernu 
UNIQA (subjekty priamo, resp. nepriamo ovládané poistiteľom, a subjekty priamo, resp. nepriamo 
ovládajúce poistiteľa a iné s nimi majetkovo prepojené subjekty) na účely výkonu poisťovacej čin
nosti a súvisiacich činností. Poistený tiež súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov 
uvedených v Zmluve o úvere do krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie, ako aj s ich spracovaním 
v informačných systémoch poistiteľa, a to po dobu trvania poistenia a po zániku poistenia aj po 
dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre uplatňovanie práv a povinností z poistného vzťahu a po dobu, 
po ktorú je povinný poistiteľ tieto údaje archivovať;

f)     súhlasí s tým, že je poistiteľ oprávnený požadovať údaje o jeho zdravotnom stave za účelom vy
šetrenia poistných udalostí, a to i po svojej smrti a zbavuje povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči 
poistiteľovi všetkých lekárov a zdravotnícke zariadenia, ktoré ho liečili, alebo s ktorými konzultoval 
svoj stav a splnomocňuje ich k vyhotoveniu a vydaniu lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej do
kumentácie alebo jej zapožičaniu, a to i po svojej smrti;

g)   súhlasí s poskytnutím poistného plnenia v prípade poistnej udalosti v prospech splatenia jeho dlhu 
voči poistníkovi a súhlasí s označením poistníka ako osoby, ktorá má voči poistiteľovi z poistenia 
nárok na poskytnutie poistného plnenia príp. označenie poistníka ako oprávnenej osoby;

h)   v prípade, ak sa poistenie dojednalo bez skúmania zdravotného stavu, tak nárok na poistné plnenie 
nevzniká, ak smrť bola spôsobená tými chorobami alebo následkami úrazu, ktorými poistený trpel 
pred začiatkom poistenia, alebo kvôli ktorým mu bolo pred začiatkom poistenia poskytnuté lekár
ske poradenstvo alebo lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie. Toto obmedzenie platí len vtedy, ak 
smrť nastala do 60 mesiacov od začiatku poistenia v príčinnej súvislosti s takouto chorobou alebo 
následkami úrazu;



i)   súhlasí s tým, že ak k dátumu uzatvorenia poistenia nespÍňa podmienky prijateľnosti do poistenia 
pre poistné riziko smrti v zmysle VPP a poistnej zmluvy. dané poistenie sa na neho nevzťahuje a ne
vzniká nárok na poistné plnenie;

5.3   Príslušné poistenie vzniká pre každú osobu, ktorá spÍňa vyššie uvedené podmienky a vyjadrila pí
somný súhlas s pristúpením k poisteniu podľa tejto poistnej zmluvy, Všeobecných poistných pod
mienok a podpisom Zmluvy o úvere vrátane jej dodatkov a prílohy alebo iného dokladu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o úvere, kde poistený potvrdí, že pristupuje k poisteniu a potvrdí 
pravdivosť prehlásení uvedených v príslušnom dokumente ku dňu svojho podpisu zmluvy o úvere, 
resp. jej dodatku.

5.4   Na základe tejto poistnej zmluvy je možné pre každého poisteného dojednať poistenie k novým Zmlu
vám o úvere, bez skúmania zdravotného stavu tak, aby pri vzniku poistenia celková výška poistnej 
angažovanosti poisteného (výška poistnej sumy aktuálneho úveru a súčet zostatkov dlhov už pois
tených úverov poistenej osoby) ku dňu vzniku poistenia nepresiahla čiastku 120 OOO €. Ak celková 
výška poistnej angažovanosti poisteného (výška poistnej sumy aktuálneho úveru a súčet zostatkov 
dlhov už poistených úverov poistenej osoby) ku dňu vzniku poistenia presiahne čiastku 120 OOO € je 
nutné predložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie. Ak celková výška poistnej angažovanosti poiste
ného (výška poistnej sumy aktuálneho úveru a súčet zostatkov dlhov už poistených úverov poistenej 
osoby) ku dňu vzniku poistenia presiahne čiastku 170 OOO €. je nutné absolvovať lekársku prehliadku 
doplnenú ergonometrickým vyšetrením na ktorú klient povinne prinesie Výpis zo zdravotnej karty 
(príloha č. 6) alebo kompletnú zdravotnú dokumentáciu ako požadovaný rozsah zdravotného ocene
nia. Do limitu celkovej poistnej angažovanosti sa nezapočítavajú úvery poistené u iného poistiteľa.

5.5   Na základe tejto poistnej zmluvy je možné pre každého poisteného dojednaf poistenie k existujú-
cim Zmluvám o úvere (najneskôr 12 mesiacov pred lehotou splatnosti úveru) bez skúmania zdra
votného stavu tak, aby pri vzniku poistenia celková výška angažovanosti poisteného (výška poistnej 
sumy aktuálneho úveru a  súčet zostatkov dlhov už poistených úverov poistenej osoby) ku dňu 
vzniku poistenia nepresiahla čiastku 80 OOO €. Ak celková výška poistnej angažovanosti poistené
ho (výška poistnej sumy aktuálneho úveru a súčet zostatkov dlhov už poistených úverov poistenej 
osoby) ku dňu vzniku poistenia presiahne čiastku 80 OOO € je nutné predložiť výpis zo zdravotnej 
dokumentácie. Ak celková výška poistnej angažovanosti poisteného (výška poistnej sumy aktuá
lneho úveru a súčet zostatkov dlhov už poistených úverov poistenej osoby) ku dňu vzniku poistenia 
presiahne čiastku 170 OOO €, je nutné absolvovať lekársku prehliadku doplnenú ergonometrickým 
vyšetrením na ktorú klient povinne prinesie Výpis zo zdravotnej karty (príloha č. 6) alebo kompletnú 
zdravotnú dokumentáciu ako požadovaný rozsah zdravotného ocenenia. Do limitu celkovej poistnej 
angažovanosti sa nazapočítavajú úvery, poistené u iného poistiteľa.

ČLÁNOK 6
Poistné obdobie, začiatok a koniec poistenia

6.1   Začiatok poistenia sa stanovuje na 00:00 hodinu dňa vyplatenia prostriedkov úveru poistníkom 
(čerpania úveru poisteným) a v prípade dodatočne uzatvoreného poistenia sa začiatok poistenia 
stanovuje na 00:00 hodinu prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po podpise príslušné
ho dodatku k Zmluve o úvere.

6.2   Ak v tejto poistnej zmluve nie je uvedené inak, je poistným obdobím kalendárny mesiac, vrátane 
prvého poistného obdobia. Prvé poistné obdobie je mesiac, v ktorom začalo poistenie. Posledné 
poistné obdobie je predchádzajúci mesiac pred mesiacom, v ktorom nastal zánik poistenia. Iná dÍž
ka poistných období ako sú štandardné (t. j. jeden kalendárny mesiac) uvedené v tomto bode poist
nej zmluvy sú len príkladom a nie sú konečným výpočtom situácii, pri ktorých k nim môže dôjsť.

6.3   Zánik poistenia sa stanoví na 24:00 hodinu dňa v zmysle článku 12 „Zánik poistenia“ udalosti, pokiaľ 
nie je stanovené v článku 12 tejto poistnej zmluvy inak.

6.4   DÍžka poistného obdobia nemá vplyv na výšku poistného tak, ako je táto dohodnutá v článku 7 tejto 
poistnej zmluvy.

ČLÁNOK 7 
Poistné

7.1   Výška poistného sa dojednáva takto: 
Balík poistenia 1 – Rizikové životné poistenie pre prípad smrti: Výška poistného pre prípad smrti 
sa stanovuje vynásobením výšky poskytnutého úveru, a poistnej sadzby podľa typu úveru uvede
ných v prílohe č. 2).



7.2     Poistné za dané poistné obdobie je súhrnne splatné a zaplatené poistníkom k dátumu podľa zasla
ného vyúčtovacieho dokladu do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po poistnom období.

ČLÁNOK 8
Podmienky pre likvidáciu poistnej udalosti

8.1   V prípade vzniku poistnej udalosti, o ktorej sa poistník dozvedel, je poistník povinný odovzdať pois
titeľovi údaje o poistenom, u ktorého nastala poistná udalosť.

 
   V prípade smrti poisteného, jeho blízke osoby, sú povinné poskytnúť poistiteľovi bez zbytočného 

odkladu tieto prvotné doklady nutné pre posúdenie nárokov na poistné plnenie:

 8.1.1   V prípade úmrtia poisteného je jeho osoba blízka povinná predložiť (aj prostredníctvom tretej 
osoby) poistiteľovi doklady v zmysle čl. 19 priložených VPP.

8.2   Osoba, ktorá bude mať informáciu o poistnej udalosti, môže nahlásiť poistnú udalosť prostredníc
tvom poistníka alebo písomne priamo na adresu poisťovne UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 
820 07 Bratislava 27. telefonicky na čísle call centra poisťovne UNIQA, alebo elektronicky na e–mail 
poistovna@uniqa.sk. V prípade nahlásenia poistnej udalosti priamo poisťovateľovi (UNIQA), poisťo
vateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti poistníka (PSS).

ČLÁNOK 9 
Poistné plnenie

9.1      Pokiaľ poistený splnil podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie podľa tejto poistnej zmluvy 
a Všeobecných poistných podmienok a potom, čo poistiteľ prevzal od poisteného a poistníka dokla
dy uvedené v článku 8 tejto poistnej zmluvy, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie oprávnenej 
osobe do 15 dní odo dňa kedy poistiteľ skončil všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa škodovej 
udalosti a uzná svoju povinnosť plniť. Poistné plnenie poskytne v rozsahu ako je dojednané v nasle
dujúcich bodoch tohto článku:

9.1.1   Z poistenia pre prípad smrti je poistiteľ povinný, v prípade vzniku nároku na poistné plnenie, vypla
tiť oprávnenej osobe jednorazové poistné plnenie rovné zostatku dlhu, vyplývajúceho z úverovej 
zmluvy poistenej osoby ku dňu vzniku poistnej udalosti. Dlhom sa pre účel poistenia rozumie zosta
tok úveru a príslušenstvo. Príslušenstvom sa vždy rozumejú riadne úroky, sankčné úroky a poplatky 
splatné ku dňu poistnej udalosti. Výška poistného plnenia počas lehoty čerpania stavebného úveru, 
medziúveru, spotrebiteľského úveru závisí od skutočne čerpanej sumy prostriedkov z úveru. Výška 
poistného plnenia od začiatku lehoty splácania úveru klesá súbežne so splácaním úveru.

ČLÁNOK 10 
Povinnosti poistnika

 
Poistník je povinný najmä:
1O.1   U každého poisteného vykonať kalkuláciu výšky poistného s použitím stanovenej sadzby poistného.
10.2   Platiť riadne poistiteľovi poistné podľa článku 7 tejto poistnej zmluvy.
10.3   Odovzdať všetky informácie týkajúce sa poistenia podľa tejto poistnej zmluvy, ktoré sa dozvie alebo 

získa od poisteného; to isté platí aj v prípade zmeny poistenia .

ČLÁNOK 11 
Povinnosti poistiteľa

 
Poisiteľ je povinný:
11.1 Plniť z poistných udalosti podľa tejto poistnej zmluvy.
11.2   Vykonať vyšetrenie každej poistnej udalosti, o ktorej sa dozvie a informovať bezodkladne poistnika 

o každej poistnej udalosti, ktorá mu bola nahlásená
 

ČLÁNOK 12
Zánik jednotlivého poistenia

12.1. Príslušné poistenie jednotlivého poisteného zaniká:
a)   dňom uhradenia poslednej splátky úveru (vrátane príslušenstva), t. j. úplným splatením záväzku 



zo Zmluvy o úvere, a to bez ohľadu na to. či ide o riadnu splátku alebo o prípad predčasnej splat
nosti úveru;

b) posledným dňom platnosti Zmluvy o úvere, ku ktorej sa poistenie vzťahuje;
c) dňom zániku záväzku poisteného platiť splátky úveru, a to ich splnením alebo inak;
d) dňom smrti poisteného,
e) posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši vek 78 rokov;
f) vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru, alebo odstúpením od Zmluvy o úvere.
g) výpoveďou podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka;
h)   písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej je určený okamžik zániku poistenia a spôsob vzá

jomného vyrovnania záväzkov;
i)   ku koncu mesiaca v ktorom poistený podpísal žiadosť o predčasné ukončenie poistenia zo strany 

poisteného; poistenie zaniká od počiatku v prípade, že tento dodatok bol podpísaný v mesiaci/
coch. ktoré predchádzajú mesiacu. v ktorom má klient splatiť prvú splátku úveru. ktorej súčasťou 
by mala byť platba za poistenie;

j)   ďalšími spôsobmi uvedenými vo VPP alebo stanovenými zákonom.
12.2   Poistenie jednotlivej osoby, ktorá pristúpila k poistnej zmluve, zanikne v dôsledku tej skutočnosti 

uvedenej v čl. 12, bod 12.1 písmeno a) až k), ktorá nastane ako prvá.

ČLÁNOK 13
Odklad splácania splátok úveru.

13.1   Poistenie zostáva v platnosti aj vtedy, pokiaľ poistník poistenému povolil, odklad splácania splátok 
úveru. Povinnosť platiť poistné za poistné obdobia. v ktorých bol povolený odklad splácania splátok 
úveru, nezaniká. V prípade, že v dôsledku odkladu splátok úveru dôjde k predÍženiu splatnosti úveru. 
bude automaticky predÍžená aj poistná doba tak, aby sa táto zhodovala s dobou splatnosti úveru 
a veku dlžníka podľa čl. 12 písm e) tejto zmluvy.

ČLÁNOK 14
Odovzdávanie osobných údajov poistených medzi zmluvnými stranami

14.1   Poistník i poistiteľ sa zaväzujú vzájomne si odovzdávať média a údaje (osobné i dôverné údaje pois
tených) v zabezpečenej podobe tak. aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto médiám alebo 
údajom, alebo k akémukoľvek zneužitiu neoprávnenou osobou.

ČLÁNOK 15

15.1   Zmluvné strany súhlasia so skutočnosťou, že táto zmluva vrátane jej príloh bude zverejnená na webo
vom sídle poistníka (PSS) www.pss.sk a  takto sprístupnená pre každého budúceho jednotlivého 
poisteného.

ČLÁNOK 16 
Záverečné ustanovenia

16.1   Prípadné spory súvisiace s touto poistnou zmluvou budú zmluvné strany riešiť vzájomnou doho
dou. Ak sa na riešení sporu nedohodnú. bude tento predložený na rozhodnutie príslušnému všeo
becnému súdu v Slovenskej republike.

16.2   V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi ustanoveniami tejto poistnej zmluvy a VPP, majú prednosť 
ustanovenia tejto poistnej zmluvy.

16 3   V prípade, že niektoré ustanovenie tejto poistnej zmluvy bude neplatné alebo neúčinné, neovplyvní 
to platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení poistnej zmluvy a jej príloh.

16.4     Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluv
nými stranami, ak nie je priamo zmluvou dohodnutý iný spôsob zmeny niektorého ustanovenia.

16.5   Táto poistná zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

16.6   Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto poistnú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 
ich vôľa je vážna a slobodná, táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.



 
Prílohy: 
Príloha č. 1:  Všeobecné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti 
Príloha č. 2:  Poistné sadzby
Príloha č. 3:  Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Príloha č. 4:  Pristúpenie k poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti – tlačivo
Príloha č. 5:  Výpis zo zdravotnej karty 
Príloha č. 6:  Lekárska prehliadka
 

V Bratislave 5. 4. 2017 V Bratislave 5. 4. 2017

za poistiteľa  za poistníka
Ing. Martin Žáček, CSc. (v. r.) Mag. David Marwan (v. r.)
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Wolfgang Friedl (v. r.) Dipl. Ing. Erich Feix (v. r.)
podpredseda predstavenstva člen predstavenstva


