Zmluvné dojednania k dopoisťovaným poisteniam pre program Senior (ďalej len ZD).
Článok 1: Predmet programu Senior (ďalej len „program“)
V rámci programu je možné dopoistiť:
1. Ku kapitálovému životnému poisteniu tieto poistenia:
a) Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (15UP), ktoré sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len VPP) pre
poistenie osôb, Poistnými podmienkami (ďalej len PP)
pre úrazové poistenie, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len OPP) pre poistenie denného
odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
(15UP) a týmito ZD.
b) Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
a plnením od 10 % (18UP), ktoré sa riadi VPP pre poistenie osôb, PP pre úrazové poistenie, OPP pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením
od 10 % (18UP) a týmito ZD.
c) Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
(19UP), ktoré sa riadi VPP pre poistenie osôb, PP pre
úrazové poistenie, OPP pre poistenie telesného
poškodenia následkom úrazu (19UP) a týmito ZD.
d) Poistenie Služba Asistent (SA1), ktoré sa riadi VPP pre
poistenie osôb, PP pre poistenie Senior Asistencia
(SA1) a týmito ZD.
2. Poistenia uvedené v ods. 1. tohto článku, ktoré je možné
dojednať ku kapitálovému životnému poisteniu, sa riadia
poistnými podmienkami uvedenými pri danom poistení
platnými v čase dojednania (dopoistenia) poistenia.

Článok 2: Poistný rok a výročný deň pri dopoisťovaných
poisteniach
Ak bude v rámci poistnej zmluvy po začiatku poistenia dojednané ďalšie poistenie:
1. prvý poistný rok tohto poistenia začína dňom jeho začiatku a končí uplynutím dňa, ktorý predchádza výročnému dňu poistenia / poistení, ktoré bolo / boli dojednané
pri uzavretí poistnej zmluvy. Každý ďalší poistný rok tohto
poistenia je zhodný s poistným rokom poistenia / poistení,
ktoré bolo / boli dojednané pri uzavretí poistnej zmluvy,
2. výročný deň tohto poistenia je zhodný s výročným dňom
poistenia / poistení, ktoré bolo / boli dojednané pri uzavretí poistnej zmluvy.
Článok 3: Zánik poistení
Poistenia uvedené v čl. 1 ods. 1. a 2. týchto ZD, zaniknú okrem
dôvodov uvedených vo VPP pre poistenie osôb a v OPP pre
dané poistenie aj zánikom kapitálového životného poistenia.
Článok 4: Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že sú ustanovenia týchto ZD v rozpore
s ustanoveniami príslušných VPP, PP alebo OPP, platia
ustanovenia týchto ZD.
2. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD je možné sa
v poistnej zmluve odchýliť.
3. Tieto ZD boli schválené dňa 01.06.2016.
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