Informácie pre záujemcu
o uzatvorenie poistenia

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) Vám, poistiteľ UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu poskytuje ako záujemcovi o uzatvorenie poistenia na diaľku tieto dôležité informácie.

Obchodná forma, právna forma, IČO, hlavný
predmet podnikania, sídlo a korešpondenčná
adresa poistiteľa
UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00
Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka
č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom
organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15,
851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,
vložka č. 8726/B (ďalej len „poistiteľ“).
UNIQA linka: +421 232 600 100, e-mail: info@uniqa.sk,
www.uniqa.sk

Jazyk pre uzatvorenie zmluvy a pre
komunikáciu medzi zmluvnými stranami
Slovenský jazyk, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Právo platné pre poistnú zmluvu
a príslušnosť súdu

Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
O sporoch vzniknutých z uzatvoreného poistenia ako aj o sporoch
súvisiacich s akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z poistnej zmluvy
rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu uprednostňuje mimosúdne riešenie sporu.
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Podmienky predčasného alebo
jednostranného skončenia zmluvy

A) Odstúpenie alebo vypovedanie poistnej zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“):
Toto poistenie, pri ktorom je dohodnuté bežné poistné, môže
zaniknúť výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď
musí byť v takomto prípade doručená druhej zmluvnej
strane aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. Zmluvu môže
vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov po jej uzatvorení.
Výpovedná lehota je 8-denná; jej uplynutím poistenie zanikne.
Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach
§ 793 OZ (povinnosť poisteného pravdivo a úplne odpovedať
na otázky poistiteľa) môže poistiteľ plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť alebo od poistnej zmluvy odstúpiť (ak pri
poskytnutí pravdivých a úplných informácií poistníka by
poistenie neuzatvoril) alebo plnenie odmietnuť (odmietnutím
plnenia poistenie zanikne).

B) Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa: Poistník je oprávnený odstúpiť od
poistnej zmluvy (ako od zmluvy uzatvorenej na diaľku v súlade
so zákonom o ochrane spotrebiteľa) bez zaplatenia zmluvnej
pokuty, bez uvedenia dôvodu a môže tak urobiť písomným
oznámením odoslaným na korešpondenčnú adresu poistiteľa
uvedenú nižšie, v lehote 30 kalendárnych dní, ktorá začína
plynúť od uzatvorenia poistnej zmluvy. Lehota na odstúpenie
sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané poistiteľovi najneskôr v posledný deň tejto
lehoty. Ak si poistník uplatní právo na odstúpenie od poistenia,
je povinný zaplatiť poistiteľovi iba za finančnú službu skutočne
poskytnutú v súlade s poistnou zmluvou, a ak sa táto finančná
služba začala poskytovať po jeho predchádzajúcom súhlase.
Poistiteľ je však povinný vrátiť poistníkovi to, čo od poistníka
prijal, okrem peňažnej sumy uvedenej v predchádzajúcej vete,
a to do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení. Poistník je povinný vrátiť poistiteľovi poskytnuté
finančné prostriedky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
odoslania oznámenia o odstúpení poistiteľovi. Ak nevyužije
svoje právo na odstúpenie vo vyššie uvedenej lehote, toto
právo zaniká. Od poistnej zmluvy je možné odstúpiť tiež
v súlade s príslušnými ustanoveniami poistných podmienok.

Informácie o existencii dodatočných
nákladov, poplatkov a daní

Poistiteľ má za poskytnutie finančnej služby právo na poistné,
ktorého výška je uvedená v Návrhu poistnej zmluvy. Iné poplatky
sú uvedené v poistných a obchodných podmienkach a zahŕňajú
poplatky za polročný interval platenia poistného, informácie
o spracovaní osobných údajov podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov o ochrane osobných údajov, upomienku
a platbu poštovým poukazom. Poistiteľ neúčtuje dodatočné
náklady za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
Na poistnú zmluvu sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Názov a sídlo orgánov dohľadu
Národná banka Slovenska, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Doba platnosti poskytnutých údajov
Doba platnosti poskytnutých údajov je uvedená na prednej strane
Návrhu poistnej zmluvy.
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