verzia 6/2017

INFORMÁCIA O POISTENÍ „KRÔČIK“ KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE POSKYTOVANOM WÜSTENROT POISŤOVŇOU
1.

Zmluvné strany a poistení:

5.

Poistiteľom je Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
IČO: 31 383 408.
Poistníkom je Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava,
IČO: 31 351 026.
Poisteným pre prípad smrti je zákonný zástupca, ktorý v mene neplnoletého dieťaťa uzavrel
zmluvu o stavebnom sporení.
Poisteným pre úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu je stavebný sporiteľ
– neplnoleté dieťa.
2.

Poistná udalosť – trvalé následky úrazu

Poistnou udalosťou v pripoistení trvalých následkov úrazu stavebného sporiteľa je úraz
alebo jeho následok, ktorým bol postihnutý stavebný sporiteľ počas trvania pripoistenia
a ktorého charakteristika zodpovedá nasledovným podmienkam.
Úrazom sa rozumie telesné poškodenie, ktoré bolo spôsobené nečakaným, náhlym,
násilným a jednorazovým pôsobením vonkajších vplyvov.
Za úraz sa považuje aj detská obrna a meningoencefalitída prenosná kliešťami, a tiež tetanus
a besnota spôsobená nákazou pri úraze.
Za úraz sa považujú aj nasledovné udalosti nezávislé od vôle stavebného sporiteľa, ktoré
mu spôsobili trvalé telesné poškodenie alebo smrť: popálenie, obarenie, pôsobenie úderu
blesku alebo elektrického prúdu a vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo
leptavých látok, a to len v prípade, že pôsobili na poisteného nepretržite, krátkodobo
a rýchlo.
Za úraz sa nepovažuje pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie a infarkt myokardu.
Podrobnosti o poistnom plnení a povinnostiach poisteného ustanovujú Osobitné poistné
podmienky pre pripoistenia účinné od 1.1.2009, ktoré sú k dispozícii na www.wuestenrot.sk.

Začiatok poistenia a poistná doba:

Začiatok poistenia je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola uzavretá zmluva o stavebnom sporení a bol zaplatený minimálny
vklad stavebného sporenia vo výške 25,- eur.
Pre poistenie zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v danom kalendárnom roku je
poistná doba od začiatku poistenia do 31.12. daného kalendárneho roka. Pre poistenie
z tejto zmluvy o stavebnom sporení je po splnení podmienky obnovenia poistenia poistná
doba ďalší kalendárny rok.
Podmienkou obnovenia poistenia na ďalší kalendárny rok je realizácia minimálnych vkladov
spolu za daný kalendárny rok minimálne vo výške 300 eur.

6.

Ako postupovať pri poistnej udalosti:

■■ Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť priamo poistníkovi písomne, bez
zbytočných časových prieťahov.

■■ Písomnosť zasielaná poistníkovi sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle

3. Rozsah poistného krytia poisteného:
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) Smrti zákonného zástupcu stavebného sporiteľa, ktorý stavebné sporenie
uzatvoril,
b) úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu stavebného sporiteľa;
úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu sa nevzťahuje na
rozšírené úrazové krytie v zmysle článku 9 Osobitných poistných podmienok pre
pripoistenia.
Poistná suma poistenia pre prípad smrti poisteného je určená ako násobok výšky
optimálneho vkladu pre plné využitie štátnej prémie na jednu osobu pre kalendárny rok,
v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy o stavebnom sporení a počtu rokov počnúc kalendárnym
rokom nasledujúcim po poistnej udalosti a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol
ukončený šesťročný cyklus stavebného sporenia alebo končiac kalendárnym rokom,
v ktorom stavebný sporiteľ dovŕšil 18 rokov veku, a to tou udalosťou rozhodnou pre koniec
lehoty, ktorá nastane skôr.
Poistná suma pre úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu je 3500 eur.
Poistné plnenie v prípade smrti zákonného zástupcu, ktorý stavebné sporenie uzatvoril,
bude poukázané priamo na sporiteľský účet stavebného sporiteľa vedený vo Wüstenrot
stavebnej sporiteľni, a.s..
Poistné plnenie v prípade úrazového pripoistenia trvalých následkov úrazu stavebného
sporiteľa bude vyplatené zákonnému zástupcovi stavebného sporiteľa.

poistníka.
Poistený nahlásením poistnej udalosti vyjadruje súhlas:
a) so zisťovaním a preskúmaním svojho zdravotného stavu poistiteľom na základe
správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil
alebo prehliadkou lekára, ktorého poistenému určí poistiteľ, na obstarávanie
údajov o zdravotnom stave a zdravotnej anamnéze poisteného zo zdravotnej
dokumentácie a na získavanie údajov o poistenom zo Sociálnej poisťovne,
b) so spracúvaním svojich osobných údajov poistiteľovi v rozsahu: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, tel. číslo/e-mail, rodné číslo, dátum narodenia, dátum
začiatku poistenia, predpokladaný koniec poistenia, splátka úveru, a to na
spracúvanie, vrátane ich poskytovania, sprístupňovania alebo odovzdávania:
a. zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom zaistenia,
b. zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poistiteľa
a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja a poskytovania
komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému,
c. zmluvným zástupcom poistiteľa za účelom správy poistenia,
d. zmluvným partnerom poistiteľa v oblasti likvidácie za účelom likvidácie
poistných udalostí,
e. tretím osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim
sa inkasom pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv
poistiteľa,
f. všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom
finančného poradenstva, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory
predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva
poistníkovi a poistenému a vyhotovovania štatistík a analýz.
Súhlas s výnimkou súhlasu podľa písm. b. a f. poskytuje poistený na dobu trvania
poistenia a na dobu nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených
zákonom poistiteľom a po uvedenú dobu nie je poistený oprávnený súhlas
účinne odvolať. Súhlas na spracovanie údajov podľa písm. b. a f. je kedykoľvek
odvolateľný.
Poistený sa nahlásením poistnej udalosti zaväzuje, že bude odpovedať pravdivo
a úplne na všetky písomné otázky týkajúce svojho zdravotného stavu.
Podrobnejšie informácie o skupinovom životnom poistení klientov Wüstenrot stavebnej
sporiteľne, a.s. a o ďalších poistných produktoch Wüstenrot poisťovne, a.s. a o úverových
produktoch Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. nájdete na www.wuestenrot.sk.
7.

4. Poistná udalosť – smrť
Poistnou udalosťou v poistení pre prípad smrti je smrť zákonného zástupcu stavebného
sporiteľa, ktorý uzavrel stavebné sporenie.
Poistné plnenie sa vypláca ročne vo výške optimálneho vkladu pre plné využitie štátnej
prémie na jednu osobu pre kalendárny rok, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy o stavebnom
sporení, a to na účet zmluvy o stavebnom sporení počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim
po poistnej udalosti a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol ukončený šesťročný cyklus
stavebného sporenia alebo končiac kalendárnym rokom, v ktorom stavebný sporiteľ uvedený
na zmluve o stavebnom sporení dovŕšil 18 rokov veku, a to tou udalosťou rozhodnou pre
koniec lehoty, ktorá nastane skôr. Ak dôjde k zrušeniu štátnej prémie, ročné poistné
plnenie pre zmluvy o stavebnom sporení uzavreté po zrušení štátnej prémie bude vo výške
optimálneho vkladu pre kalendárny rok predchádzajúci zrušeniu štátnej prémie.
Podrobnosti o poistnom plnení a povinnostiach poisteného ustanovujú Všeobecné
poistné podmienky pre životné poistenia účinné od 1.1.2009, ktoré sú k dispozícii na
www.wuestenrot.sk.
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