verzia 09/2022

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE SPOLUÚČASTI
Úvodné ustanovenie
Pre pripoistenie spoluúčasti, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí uzavretá poistná zmluva základného
poistenia, ustanovenia týchto Osobitných poistných podmienok pre pripoistenie
spoluúčasti (ďalej len „OPP“), ustanovenia všeobecných poistných podmienok
pre základné poistenie a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Článok 1
Definícia pojmov
Na účely týchto poistných podmienok sú nasledujúce pojmy vymedzené takto:
1. Členovia poistenej domácnosti sú fyzické osoby, ktoré trvale žijú
s poisteným na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve základného
poistenia a spoločne uhrádzajú náklady na chod domácnosti alebo na svoje
životné potreby. Ide o:
a) manžela /manželku
b) druha /družku
c) deti poisteného do 26 rokov, vrátane adoptovaných, ak sú slobodné
a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť
d) osoby v pestúnskej alebo opatrovníckej starostlivosti poisteného alebo
osoby uvedenej v písm. a) alebo b).
2. Poistený je fyzická osoba, uvedená v ods.1 tohto článku.
3. Poistník je ten, kto uzavrel poistnú zmluvu s poisťovňou a je povinný platiť
poistné.
4. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá peňažná suma alebo spôsob jej určenia,
ktorou sa poistený podieľa na plnení poisťovne a o ktorú sa zníži poistné
plnenie.
Článok 2
Predmet a rozsah poistenia
1. Ak bolo dojednané poistenie spoluúčasti, poisťovňa poskytne poistné
plnenie vo výške spoluúčasti, ktorú musel poistený uhradiť v prípade poistnej
udalosti, maximálne však do výšky poistnej sumy 200 eur.
2. Poistenie sa tiež vzťahuje aj na poistné plnenie poskytnuté formou rozpočtu
za podmienky, ak by bola spoluúčasť z poistného plnenia odpočítaná.
3. Poistná suma uvedená v ods. 1 tohto článku OPP sa vzťahuje na jednu a všetky
poistné udalosti, ktoré nastali v tom istom poistnom období a poisťovňa nie
je povinná za jedno poistné obdobie vyplatiť z poistenia spoluúčasti tú časť
sumy spoluúčastí zaplatených v tom istom poistnom období, ktorá presahuje
poistnú sumu podľa odseku 1 tohto článku OPP.
4. Poistenie spoluúčasti je možné dojednať iba v prípade poistenia trvalo
obývanej nehnuteľnosti alebo domácnosti, ktorá zároveň nie je vo výstavbe.
Článok 3
Poistná udalosť, poistné plnenie

2. Poistná doba a poistné obdobie platné pre pripoistenie sú zhodné s poistnou
dobou a poistným obdobím základného poistenia.
3. Koniec pripoistenia je zhodný s koncom základného poistenia, ak nedôjde
k zániku pripoistenia podľa článku 5 poistných podmienok pred zánikom
základného poistenia.
Článok 5
Zánik pripoistenia
1. Pripoistenie zanikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak
ide o pripoistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné. Výpoveď sa musí
dať najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
2. Pripoistenie ďalej zanikne dňom zániku základného poistenia, ku ktorému
bolo pripoistenie dojednané,
3. O skutočnostiach spôsobujúcich zánik pripoistenia, o ktorých má vedomosť
len poistený zo základného poistenia, je poistený zo základného poistenia
povinný poistiteľa bezodkladne informovať.
Článok 6
Platenie a výška poistného
1. Poistník platí poistné za pripoistenie vo výške uvedenej v poistnej zmluve
základného poistenia.
2. Poistné za pripoistenie sa platí v poistnom alebo splátke poistného za
základné poistenie. Poistné za pripoistenie, ako aj spôsob jeho platenia
a následky jeho neplatenia sa spravujú rovnakým režimom ako poistné za
základné poistenie, ktorého je súčasťou, ak nie je vo všeobecných poistných
podmienkach pre základné poistenie uvedené inak.
3. Poistiteľ má nárok na poistné za pripoistenie do zániku pripoistenia.
Článok 7
Spoluúčasť
Pripoistenie spoluúčasti sa dojednáva bez spoluúčasti poisteného na poistnom
plnení.
Článok
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti z pripoistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
2. V sporoch o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pripoistenia bude
rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
3. Vo veciach neupravených týmito OPP platia ustanovenia všeobecných
poistných podmienok základného poistenia a ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
4. Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 30.9.2022.

1. Poistná udalosť je oprávnený a preukázaný nárok poisteného, alebo
niektorého člena poistenej domácnosti na náhradu spoluúčasti, ktorou sa
podieľal na poistnom plnení z inej poistnej udalosti a to na základe akejkoľvek
platne uzavretej poistnej zmluvy v Slovenskej republike.
2. Ak došlo k poistnej udalosti podľa základnej poistnej zmluvy, poisťovňa
poskytne poistné plnenie z pripoistenia spoluúčasti dojednanej k takejto
poistnej zmluve za podmienky, že poistený si nárok na poistné plnenie
z pripoistenia spoluúčasti uplatní.
Článok 4
Vznik a doba trvania pripoistenia
1. Ak sa v poistnej zmluve základného poistenia nedohodlo inak, pripoistenie
sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden technický rok.
Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom základného poistenia. Dňom
začiatku pripoistenia vzniká povinnosť poisťovne plniť a jej právo na poistné.
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