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ROZSAH NÁROKOV A DOJEDNANÍ PRE RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE PIETA
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Tento Rozsah nárokov a dojednaní pre rizikové životné poistenie Pieta
dopĺňajú a bližšie špecifikujú Všeobecné poistné podmienky pre životné
poistenie (VPP 2000-7) a spolu s VPP 2000-7 a poistnou zmluvou tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

b) vyplatením výšky celkovej dojednanej poistnej sumy navýšenej
o prípadné podiely na zisku oprávnenej osobe.
5. Ak v poistnej zmluve nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti
určená alebo ak oprávnená osoba nenadobudne právo na poistné
plnenie, nadobúdajú toto právo osoby určené v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka.
6. V prípade poskytnutia poistného plnenia preplatením faktúry za
pohrebné služby, poisťovňa od poistného plnenia odpočíta na manipulačný poplatok vo výške 20 EUR. Ak vyplatené poistné plnenie
nepresiahne výšku celkovej dojednanej poistnej sumy navýšenej
o prípadné podiely na zisku, poisťovňa vyplatí zostatok (t. j. rozdiel
medzi celkovou dojednanou poistnou sumou navýšenou o prípadné
podiely na zisku zníženou o manipulačný poplatok a poistným plnením) oprávnenej osobe.

Článok 2 – Poistná ochrana a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou v tomto poistení sa rozumie smrť poisteného.
Nárok na poistné plnenia vzniká poistenému alebo oprávnenej osoby
podľa podmienok uvedených v tomto Rozsahu nárokov.
2. V prípade smrti poisteného v priebehu prvých dvoch rokov od začiatku poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie
zodpovedajúce sume skutočne zaplateného poistného za toto obdobie. Ak poistený zomrie po uplynutí dvoch rokov od začiatku poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe celkovú dojednanú poistnú
sumu pre prípad smrti navýšenú o prípadné podiely na zisku.
3. Poistený môže požiadať poisťovňu o výplatu poistného plnenia vo
výške 60 % zaplateného poistného po dobe platenia poistného podľa
článku 4 v prípade:
a) že mu bol príslušným súdom stanovený opatrovník (žiadosť je
oprávnený podať opatrovník, ktorý je povinný predložiť poisťovni
príslušné súdne rozhodnutie o ustanovení za opatrovníka poisteného s vyznačenou doložkou právoplatnosti a súhlas súdu s vykonaním tohto právneho úkonu [t. j. podania žiadosti do poisťovne o výplatu poistného plnenia]),
b) úmrtia partnera (vznik nároku na výplatu poistného plnenia je
poistený povinný preukázať predložením potvrdenia o úmrtí partnera a o partnerskom zväzku (manželstve) alebo čestného prehlásenia osoby žijúcej v partnerskom vzťahu v jednej domácnosti
s poisteným v čase vzniku poistnej udalosti.)
c) umiestnenia do zariadenia pre seniorov (vznik nároku na výplatu
poistného plnenia je poistený povinný preukázať predložením potvrdenia zo zariadenia o umiestnení).
Výplatou poistného plnenia v zmysle tohto odseku poistenie zaniká.
4. Poisťovňa na základe oznámenia oprávnenej osoby vyplatí poistné
plnenie v prípade smrti poisteného (poistnej udalosti) jedným z nasledovných spôsobov:
a) až do výšky dojednanej poistnej sumy (navýšenej o prípadné
podiely na zisku) uhradí oprávnenou osobou predložené faktúry
súvisiace s pohrebom poisteného a to priamo spoločnosti, ktorá
zabezpečí pohreb poisteného,

Článok 3 – Poistná doba
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú (až do smrti poisteného).
Článok 4 – Platenie poistného
1. Doba platenia poistného je stanovená na 10 rokov od začiatku poistenia.
2. Poistné sa platí vo forme bežného poistného (mesačne, štvrťročne,
polročne alebo ročne).
Článok 5 – Dynamizácia poistenia
V rámci tohto poistenia nie je možné dojednať dynamizáciu poistenia.
Článok 6 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý, tzn.
poistníkovi ani poistenému z tohto nevzniká nárok na výplatu odkupnej
hodnoty alebo jej časti.
Článok 7 – Podiely na zisku
Poistenie je s nárokom na podiely na zisku.
Článok 8 – Redukcia poistnej sumy
Redukcia poistnej sumy je možná po uplynutí dvoch rokov od začiatku
poistenia.
Tento rozsah nárokov a dojednaní platí odo dňa 01.01.2020 a spolu so
Všeobecnými poistnými podmienkami pre životné poistenie č. 2000-7 sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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