Certifikát 3321
Kampaň 3321 k Návrhu poistnej zmluvy
(ďalej len „Návrh“)
I. Poistiteľ týmto certifikátom potvrdzuje, že zvolená poistná suma nižšie uvedených poistení
obsahuje navýšenie krytia zadarmo oproti poistnej sume bez kampaňového zvýhodnenia, a
to v nasledujúcej výške
10 % 464K/SK poistenie pre prípad invalidity nad 40 % s konštantnou poistnou sumou
20 % 305K/SK poistenie pre prípad smrti poisteného s konštantnou poistnou sumou
20 % 460K/SK poistenie mesačnej dávky pre prípad invalidity nad 40 %
20 % 461K/SK poistenie mesačnej dávky pre prípad invalidity nad 70 %
50 % 394K/SK poistenie pre prípad kritických ochorení (komplexný balíček)
50 % 398K/SK poistenie pre prípad kritických ochorení (detský balíček) pre dieťa vo veku
max. 17 rokov pri uzatvorení zmluvy
Podmienky vzniku nároku pre poskytnutie kampaňového zvýhodnenia
1.1. Poistený po dobu trvania poistenia absolvuje preventívne lekárske prehliadky u všeobecného
lekára a pri hlásení poistnej udalosti k danému poisteniu doloží (prípadne oprávnená osoba), že
poslednú preventívnu prehliadku absolvoval najneskôr 3 roky pred poistnou udalosťou.
1.2. V prípade, ak dôjde k zníženiu poistnej sumy vyššie uvedených poistení v priebehu poistnej
doby, výhoda percentuálneho navýšenia poistnej sumy uvedená v tomto Certifikáte ostáva
zachovaná.
1.3. V prípade, ak dôjde k zvýšeniu poistnej sumy alebo zrušeniu a opätovnému uzatvoreniu vyššie
uvedených poistení v priebehu poistnej doby, výhoda percentuálneho navýšenia poistnej sumy
uvedená v tomto Certifikáte sa na zvýšenú časť poistnej sumy alebo opätovne uzatvorené poistenie
neuplatní.
1.4. Poistník podpisom Návrhu, ktorého súčasťou je aj tento dokument, berie na vedomie a súhlasí s
tým, že poistná suma uvedená v Návrhu (a prípadne aj v poistke a iných dokumentoch), je už
navýšená o kampaňové zvýhodnenie a v prípade nesplnenia podmienok kampane bude poistná
suma primerane znížená ku kampaňovému zvýhodneniu. V prípade, ak nebudú splnené podmienky
kampane uvedené v tomto dokumente, bude poistné plnenie vypočítané a vyplatené z poistnej
sumy bez kampaňového zvýhodnenia (napr. pri 20 % kampaňovom navýšení s poistnou sumou 12
000 € bude poistné plnenie vypočítané z poistnej sumy bez kampaňového zvýhodnenia, t. j. zo sumy
10 000 € (12 000 €/120 % = 10 000 €).
1.5. Pre kampaňové tarify (so symbolom „K“) môže byť v klientskej dokumentácii používané aj
technické označenie 305/SK, 394/SK, 398/SK, 460/SK, 461/SK, 464/SK.

II. Poistiteľ v období kampane 3321 môže poskytnúť zľavy z poistného vo výške 3 %, 5 %,
10 % alebo 15 % z vybraných poistení, v prípade, ak na zmluve je toto vybrané poistenie
dohodnuté.
2.1. Podmienky, za splnenia ktorých môže dôjsť k poskytnutiu týchto zliav, sú na požiadanie
dostupné k nahliadnutiu u poistiteľa. O poskytnutí zliav rozhoduje poistiteľ.
2.2. Pokiaľ dôjde k poskytnutiu tejto zľavy v období kampane 3321, bude v návrhu zmluvy táto zľava
označená ako „VR 5 %“, „VR1 3 %“, „VR2 15 %“, „EK2 10%“.
2.3. Zľava „EK2“ môže byť poskytnutá v prípade, ak poistený požiada o zriadenie prístupu na osobný
účet na internetovom portáli, v návrhu poistnej zmluvy, či v rámci iného dokumentu, ktorý podanie
takejto žiadosti umožňuje. Klient je povinný v príslušnom dokumente uviesť svoju platnú e-mailovú
adresu a číslo mobilného telefónu. Zľava môže byť poskytnutá vo výške 10 % z poistného za vybrané
pripoistenia, ak sú na zmluve tieto pripoistenia dojednané a to výlučne len v prípade elektronicky
dokončenej zmluvy.

Spoločné ustanovenia
Nárok na vyššie uvedené zvýhodnenia (články I. – II.) vzniká počas celej poistnej doby a iba v
prípade, ak sú okrem vyššie uvedených podmienok pre jednotlivé zvýhodnenia súčasne splnené aj
nasledujúce spoločné podmienky:
1. Poistná zmluva životného poistenia bola podpísaná poistníkom od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021
(vrátane).
2. Vyššie uvedené poistenia boli uzatvorené so zhodným dátumom začiatku poistenia ako je
začiatok hlavného poistenia.
3. Na poistenie, ktoré bolo uzatvorené s dátumom začiatku poistenia odlišným od začiatku hlavného
poistenia, sa výhoda navýšenia poistnej sumy a zľavy z poistného nevzťahujú.
4. Pokiaľ dôjde v priebehu trvania zmluvy k zmene poistnej zmluvy, môže byť zľava uvedená v článku
II. odobraná.
5. Tento Certifikát mení a dopĺňa Návrh a poistné podmienky a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.
Podpisom Návrhu vyjadruje poistník súhlas aj s týmto Certifikátom, ktorý nadobúda platnosť a
účinnosť spolu s poistnou zmluvou.
Ďalšie ustanovenia Návrhu a poistných podmienok zostávajú nezmenené.
6. Vybrané poistenia a pripoistenia, na ktoré môže poistiteľ poskytnúť zľavy z poistného (VR 5 %, VR1
3 %, VR2 15 % a EK2 10 % ) sú na požiadanie dostupné k nahliadnutiu u poistiteľa.
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