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Originál pre Stavebnú sporiteľňu

....................................................
miesto a dátum

..............................................................
podpis sprostredkovateľa

..............................................................
podpis klienta/resp. zákonného zástupcu

Sprostredkovateľ: Meno a priezvisko/názov spoločnosti
..............................................................................................................................
Sprostredkovateľ potvrdzuje hodnovernosť podpisu klienta, požadovaných a pred-
ložených dokladov a údajov klienta, ktorého totožnosť bola overená.

Klient: Meno a priezvisko/ názov spoločnosti
..............................................................................................................................
Číslo účtu stav. sporenia:  ...........................................................................  /7930

Tieto zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“) sa po prijatí návrhu Zmluvy o stavebnom 
sporení Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. (ďalej ako „WSS“) stávajú súčasťou 
danej Zmluvy o stavebnom sporení (ďalej len „Zmluva“); za podmienky, že v časti 
„Ostatné dojednania“ návrhu Zmluvy bol vyznačený typ Prémiového sporiteľského 
produktu a/alebo poistenia Krôčik, označený klientom v článku I týchto ZD. Prémio-
vou Zmluvou sa rozumie zmluva uvedená v článku I ods. 1 až 3 týchto ZD. 

Článok I 
Produkty stavebného sporenia pre fyzické a právnické osoby 

Označte krížikom Vami vybraný typ produktu:
 1.  BDDS – je prémiová Zmluva bez dohodnutej doby sporenia s  pevne sta-

novenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 1.000 eur. Stavebný
sporiteľ nesmie byť súčasne hlavným majiteľom viac ako 1 zmluvy BDDS vo 
WSS. 

 2.  DDS3 – je prémiová Zmluva s dohodnutou dobou sporenia 3 roky a s pevne 
stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 12.000 eur. Z vkla-
dov, uskutočnených v  danom kalendárnom roku poskytuje WSS klientom
počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo výške 0,7 %, pripisovanú na
účet k 31.12. daného roka. 

 3.  DDS6 – je prémiová Zmluva s dohodnutou dobou sporenia 6 rokov a s pev-
ne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 12.000 eur.
Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku poskytuje WSS klien-
tom počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo výške 2,7 %, pripisovanú 
na účet k 31.12. daného roka. Maximálny ročný vklad pre získanie W-prémie 
je obmedzený na 5.000 eur ročne v posledných 2 kalendárnych rokoch spo-
renia. Vklad nad sumu 5.000 eur ročne v posledných 2 kalendárnych rokoch 
sporenia sa úročí úrokovou sadzbou uvedenou v článku II ods. 2 týchto ZD.

 4.  NBEG+KRÔČIK je štandardná zmluva o stavebnom sporení, ktorá nespĺ-
ňa podmienky prémiovej Zmluvy podľa ods. 1 až 3 tohto článku. Hlavným
majiteľom na zmluve je maloletá osoba, ktorá nedosiahla 18. rok života a je 
zastúpená zákonným zástupcom.

Článok II 
Osobitné zvýhodnenia sporiteľských produktov

1)  BDDS – pri danom produkte WSS neúčtuje žiaden poplatok za uzatvorenie 
Zmluvy, poplatok za vedenie sporiteľského účtu, poplatok za výpis zo spori-
teľského účtu ako aj poplatok za zrušenie Zmluvy.

2)  BDDS, DDS3, DDS6 – vklady pri uvedených produktoch sú úročené základ-
nou úrokovou sadzbou vo výške 0,3 % p.a. počas obdobia trvania dohodnu-
tej doby sporenia.

3)  NBEG+KRÔČIK, BDDS, DDS3, DDS6 – pri týchto produktoch vznikne
klientovi nárok na:
a) na poistenie pre prípad smrti zákonného zástupcu, ktorý v mene dieťa-

ťa uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení (t.j. zmluvu uzatvoril zákonný 
zástupca v  mene dieťaťa, a  teda hlavným stavebným sporiteľom na
Zmluve je maloletá osoba, ktorá nedosiahla 18. rok života) a  úrazové
poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu dieťaťa za predpokladu
splnenia podmienok uvedených v  INFORMÁCII O  POISTENÍ „KRÔČIK“,
s ktorými bol klient pred podpisom týchto ZD oboznámený, čo podpi-
som potvrdzuje. Podmienkou na vznik poistenia „KRÔČIK“ je, že v kalen-
dárnom roku uzavretia Zmluvy musí byť na účet stavebného sporenia
vložený vklad uvedený v INFORMÁCII O POISTENÍ „KRÔČIK“. Pri označe-
ní tohto produktu klient svojím podpisom na týchto ZD potvrdzuje aj
prevzatie INFORMÁCIE O POISTENÍ „KRÔČIK“, ktoré poskytuje Wüstenrot 
poisťovňa, a.s. ako aj súhlas s poskytnutím a podmienkami uvedeného 
poistenia.

Po splnení podmienok uvedených v tomto odseku klient
  súhlasí    nesúhlasí

s  bezplatným zaradením do poistenia „Krôčik“ a  s  poskytnutím osob-
ných údajov o stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „Krôčik“ v roz-
sahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot 
poisťovni, a.s.

b) cestovné poistenie za predpokladu splnenia podmienok uvedených
v  INFORMAČNOM DOKUMENTE O  POISTNOM PRODUKTE CESTOVNÉHO
POISTENIA PRE KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A.S.,
(ďalej len „Informácie o CP“) s ktorými bol klient pred podpisom týchto 
ZD oboznámený, čo podpisom potvrdzuje. Podmienkou na vznik pois-
tenia „CP“ je, že po uzavretí Zmluvy klient na účet stavebného sporenia 
vloží vklad/vklady uvedené v Informáciach o CP.
Pri označení tohto produktu klient svojím pod pisom na týchto ZD potvr-
dzuje aj prevzatie Informácií o CP, ktoré poskytuje Wüstenrot poisťovňa, 
a.s. ako aj súhlas s poskytnutím a podmienkami uvedeného poistenia. 

Po splnení podmienok uvedených v tomto odseku klient
  súhlasí    nesúhlasí

s  bezplatným zaradením do poistenia „CP“ a  s  poskytnutím osobných 
údajov o  stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „CP“ v  rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot po-
isťovni, a.s..

4)  DDS3, DDS6 - pri týchto produktoch vznikne klientovi aj nárok na znížený
poplatok za uzatvorenie prémiovej Zmluvy DDS3 alebo DDS6 a to vo výške
20 eur jednorazovo. Poplatok za predčasné vypovedanie zmluvy v  zmysle
sadzobníka poplatkov, pred dovŕšením dohodnutej doby sporenia, sa neúč-
tuje.

Článok III
Spoločné podmienky prémiových sporiteľských produktov

1)  Podmienky, ktoré musí klient za účelom získania prémiového sporiteľského 
produktu splniť, sú nasledovné:
a) Zvolený prémiový produkt musí byť uvedený v návrhu Zmluvy o staveb-

nom sporení v časti „Ostatné dojednania“ a to jeho označením, uvede-
ným v článku I ods. 1 až 3 týchto ZD, 

b) stavebný sporiteľ Zmluvu o prémiovom sporení nezruší výpoveďou.
2)  V prípade ukončenia Zmluvy k produktom DDS3 alebo DDS6 pred uplynutím

dohodnutej doby sporenia, WSS vyplatí stavebnému sporiteľovi istinu a úro-
kový výnos vo výške uvedenej v článku II ods. 2 týchto ZD, ktorého výška bude 
vypočítaná k  poslednému dňu výpovednej lehoty, po odpočítaní všetkých
poplatkov a pohľadávok WSS súvisiacich so Zmluvou. Stavebnému sporiteľovi
zároveň zanikne nárok na vyplatenie W-prémie za celé obdobie sporenia.

3)  Na základe žiadosti stavebného sporiteľa je možné vykonať spojenie pré-
miových zmlúv DDS3 alebo DDS6, bez straty už pripísanej W-prémie na
zanikajúcej prémiovej zmluve len v prípade, ak sa spája prémiová zmluva
s  kratšou dobou sporenia do prémiovej zmluvy s  dlhšou dobou sporenia
(ostáva aktívna prémiová zmluva s dlhšou dobou sporenia), alebo prémiovej 
zmluvy s rovnakou dĺžkou doby sporenia. V prípade nedodržania podmie-
nok spájania prémiových zmlúv uvedených v  predchádzajúcej vete, nárok
na W-prémiu zaniká.

4)  Stavebnému sporiteľovi nepatrí W-prémia za kalendárny rok, v ktorom mu
bol poskytnutý medziúver a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia
tohto úveru. Ak stavebný sporiteľ prijme pridelenie stavebného úveru, tak
mu vzniká nárok na vyplatenie W-prémie v danom roku za vklady uskutoč-
nené na sporiteľský účet len do doby prijatia pridelenia stavebného úveru.

5)  Prémiové zmluvy BDDS, DDS3 a DDS6 nie je možné v  rámci jednej Zmlu-
vy o stavebnom sporení kombinovať. Zmluvu Krôčik je možné kombinovať
s niektorou zo zmlúv BDDS, DDS3 alebo DDS6.
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....................................................
miesto a dátum

..............................................................
podpis sprostredkovateľa

..............................................................
podpis klienta/resp. zákonného zástupcu

Sprostredkovateľ: Meno a priezvisko/názov spoločnosti
..............................................................................................................................
Sprostredkovateľ potvrdzuje hodnovernosť podpisu klienta, požadovaných a pred-
ložených dokladov a údajov klienta, ktorého totožnosť bola overená.

Klient: Meno a priezvisko/ názov spoločnosti
..............................................................................................................................
Číslo účtu stav. sporenia:  ...........................................................................  /7930

Tieto zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“) sa po prijatí návrhu Zmluvy o stavebnom 
sporení Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. (ďalej ako „WSS“) stávajú súčasťou 
danej Zmluvy o stavebnom sporení (ďalej len „Zmluva“); za podmienky, že v časti 
„Ostatné dojednania“ návrhu Zmluvy bol vyznačený typ Prémiového sporiteľského 
produktu a/alebo poistenia Krôčik, označený klientom v článku I týchto ZD. Prémio-
vou Zmluvou sa rozumie zmluva uvedená v článku I ods. 1 až 3 týchto ZD. 

Článok I 
Produkty stavebného sporenia pre fyzické a právnické osoby 

Označte krížikom Vami vybraný typ produktu:
 1.  BDDS – je prémiová Zmluva bez dohodnutej doby sporenia s  pevne sta-

novenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 1.000 eur. Stavebný
sporiteľ nesmie byť súčasne hlavným majiteľom viac ako 1 zmluvy BDDS vo 
WSS. 

 2.  DDS3 – je prémiová Zmluva s dohodnutou dobou sporenia 3 roky a s pevne 
stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 12.000 eur. Z vkla-
dov, uskutočnených v  danom kalendárnom roku poskytuje WSS klientom
počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo výške 0,7 %, pripisovanú na
účet k 31.12. daného roka. 

 3.  DDS6 – je prémiová Zmluva s dohodnutou dobou sporenia 6 rokov a s pev-
ne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 12.000 eur.
Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku poskytuje WSS klien-
tom počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo výške 2,7 %, pripisovanú 
na účet k 31.12. daného roka. Maximálny ročný vklad pre získanie W-prémie 
je obmedzený na 5.000 eur ročne v posledných 2 kalendárnych rokoch spo-
renia. Vklad nad sumu 5.000 eur ročne v posledných 2 kalendárnych rokoch 
sporenia sa úročí úrokovou sadzbou uvedenou v článku II ods. 2 týchto ZD.

 4.  NBEG+KRÔČIK je štandardná zmluva o stavebnom sporení, ktorá nespĺ-
ňa podmienky prémiovej Zmluvy podľa ods. 1 až 3 tohto článku. Hlavným
majiteľom na zmluve je maloletá osoba, ktorá nedosiahla 18. rok života a je 
zastúpená zákonným zástupcom.

Článok II 
Osobitné zvýhodnenia sporiteľských produktov

1)  BDDS – pri danom produkte WSS neúčtuje žiaden poplatok za uzatvorenie 
Zmluvy, poplatok za vedenie sporiteľského účtu, poplatok za výpis zo spori-
teľského účtu ako aj poplatok za zrušenie Zmluvy.

2)  BDDS, DDS3, DDS6 – vklady pri uvedených produktoch sú úročené základ-
nou úrokovou sadzbou vo výške 0,3 % p.a. počas obdobia trvania dohodnu-
tej doby sporenia.

3)  NBEG+KRÔČIK, BDDS, DDS3, DDS6 – pri týchto produktoch vznikne
klientovi nárok na:
a) na poistenie pre prípad smrti zákonného zástupcu, ktorý v mene dieťa-

ťa uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení (t.j. zmluvu uzatvoril zákonný 
zástupca v  mene dieťaťa, a  teda hlavným stavebným sporiteľom na
Zmluve je maloletá osoba, ktorá nedosiahla 18. rok života) a  úrazové
poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu dieťaťa za predpokladu
splnenia podmienok uvedených v  INFORMÁCII O  POISTENÍ „KRÔČIK“,
s ktorými bol klient pred podpisom týchto ZD oboznámený, čo podpi-
som potvrdzuje. Podmienkou na vznik poistenia „KRÔČIK“ je, že v kalen-
dárnom roku uzavretia Zmluvy musí byť na účet stavebného sporenia
vložený vklad uvedený v INFORMÁCII O POISTENÍ „KRÔČIK“. Pri označe-
ní tohto produktu klient svojím podpisom na týchto ZD potvrdzuje aj
prevzatie INFORMÁCIE O POISTENÍ „KRÔČIK“, ktoré poskytuje Wüstenrot 
poisťovňa, a.s. ako aj súhlas s poskytnutím a podmienkami uvedeného 
poistenia.

Po splnení podmienok uvedených v tomto odseku klient
  súhlasí    nesúhlasí

s  bezplatným zaradením do poistenia „Krôčik“ a  s  poskytnutím osob-
ných údajov o stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „Krôčik“ v roz-
sahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot 
poisťovni, a.s.

b) cestovné poistenie za predpokladu splnenia podmienok uvedených
v  INFORMAČNOM DOKUMENTE O  POISTNOM PRODUKTE CESTOVNÉHO
POISTENIA PRE KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A.S.,
(ďalej len „Informácie o CP“) s ktorými bol klient pred podpisom týchto 
ZD oboznámený, čo podpisom potvrdzuje. Podmienkou na vznik pois-
tenia „CP“ je, že po uzavretí Zmluvy klient na účet stavebného sporenia 
vloží vklad/vklady uvedené v Informáciach o CP.
Pri označení tohto produktu klient svojím pod pisom na týchto ZD potvr-
dzuje aj prevzatie Informácií o CP, ktoré poskytuje Wüstenrot poisťovňa, 
a.s. ako aj súhlas s poskytnutím a podmienkami uvedeného poistenia. 

Po splnení podmienok uvedených v tomto odseku klient
  súhlasí    nesúhlasí

s  bezplatným zaradením do poistenia „CP“ a  s  poskytnutím osobných 
údajov o  stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „CP“ v  rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot po-
isťovni, a.s..

4)  DDS3, DDS6 - pri týchto produktoch vznikne klientovi aj nárok na znížený
poplatok za uzatvorenie prémiovej Zmluvy DDS3 alebo DDS6 a to vo výške
20 eur jednorazovo. Poplatok za predčasné vypovedanie zmluvy v  zmysle
sadzobníka poplatkov, pred dovŕšením dohodnutej doby sporenia, sa neúč-
tuje.

Článok III
Spoločné podmienky prémiových sporiteľských produktov

1)  Podmienky, ktoré musí klient za účelom získania prémiového sporiteľského 
produktu splniť, sú nasledovné:
a) Zvolený prémiový produkt musí byť uvedený v návrhu Zmluvy o staveb-

nom sporení v časti „Ostatné dojednania“ a to jeho označením, uvede-
ným v článku I ods. 1 až 3 týchto ZD, 

b) stavebný sporiteľ Zmluvu o prémiovom sporení nezruší výpoveďou.
2)  V prípade ukončenia Zmluvy k produktom DDS3 alebo DDS6 pred uplynutím

dohodnutej doby sporenia, WSS vyplatí stavebnému sporiteľovi istinu a úro-
kový výnos vo výške uvedenej v článku II ods. 2 týchto ZD, ktorého výška bude 
vypočítaná k  poslednému dňu výpovednej lehoty, po odpočítaní všetkých
poplatkov a pohľadávok WSS súvisiacich so Zmluvou. Stavebnému sporiteľovi
zároveň zanikne nárok na vyplatenie W-prémie za celé obdobie sporenia.

3)  Na základe žiadosti stavebného sporiteľa je možné vykonať spojenie pré-
miových zmlúv DDS3 alebo DDS6, bez straty už pripísanej W-prémie na
zanikajúcej prémiovej zmluve len v prípade, ak sa spája prémiová zmluva
s  kratšou dobou sporenia do prémiovej zmluvy s  dlhšou dobou sporenia
(ostáva aktívna prémiová zmluva s dlhšou dobou sporenia), alebo prémiovej 
zmluvy s rovnakou dĺžkou doby sporenia. V prípade nedodržania podmie-
nok spájania prémiových zmlúv uvedených v  predchádzajúcej vete, nárok
na W-prémiu zaniká.

4)  Stavebnému sporiteľovi nepatrí W-prémia za kalendárny rok, v ktorom mu
bol poskytnutý medziúver a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia
tohto úveru. Ak stavebný sporiteľ prijme pridelenie stavebného úveru, tak
mu vzniká nárok na vyplatenie W-prémie v danom roku za vklady uskutoč-
nené na sporiteľský účet len do doby prijatia pridelenia stavebného úveru.

5)  Prémiové zmluvy BDDS, DDS3 a DDS6 nie je možné v  rámci jednej Zmlu-
vy o stavebnom sporení kombinovať. Zmluvu Krôčik je možné kombinovať
s niektorou zo zmlúv BDDS, DDS3 alebo DDS6.



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

verzia 02/2020

1. Zmluvné strany a poistení:
Poistiteľom je Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bra-
tislava 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 die-
ťaťa uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení. 
Poisteným pre úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu je staveb-
ný sporiteľ – neplnoleté dieťa. 

2. Začiatok poistenia a poistná doba:
Začiatok poistenia je prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalen-
dárnom mesiaci, v ktorom bola uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a bol za-
platený minimálny vklad stavebného sporenia vo výške 25,- eur. 
Pre poistenie zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej 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 obno-
venia poistenia poistná doba ďalší kalendárny rok. 
Podmienkou obnovenia poistenia na ďalší kalendárny rok je realizácia minimál-
nych vkladov spolu za daný kalendárny rok minimálne vo výške 300 eur. 

3. Rozsah poistného krytia poisteného:
Poistenie sa dojednáva pre prípad:

a) smrti zákonného zástupcu stavebného sporiteľa, ktorý stavebné spore-
nie 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 sumy 
1.000 eur a  počtu rokov počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po poistnej 
udalosti a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol ukončený šiesty rok trvania 
zmluvy o stavebnom sporení, alebo končiac kalendárnym rokom, v ktorom staveb-
ný 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 
5.000 eur. 
Poistné plnenie v prípade smrti zákonného zástupcu, ktorý stavebné sporenie uza-
tvoril, bude poukázané priamo na sporiteľský účet stavebného sporiteľa vedený vo 
Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s..
Poistné plnenie v prípade úrazového pripoistenia trvalých následkov úrazu staveb-
ného sporiteľa bude vyplatené  zákonnému zástupcovi stavebného sporiteľa. 

4. Poistná udalosť – smrť
Poistnou udalosťou v poistení pre prípad smrti je smrť zákonného zástupcu sta-
vebného sporiteľa, ktorý uzatvoril stavebné sporenie.
Poistné plnenie sa vypláca ročne vo výške 1.000 eur a  to na účet zmluvy o sta-
vebnom sporení počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po poistnej udalosti 
a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol ukončený šiesty rok trvania zmluvy 
o stavebnom sporení, alebo končiac kalendárnym rokom, v ktorom stavebný spo-
riteľ uvedený na zmluve o stavebnom sporení dovŕšil 18 rokov veku, a to tou uda-
losťou rozhodnou pre koniec lehoty, ktorá nastane skôr.
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.

5. 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, ná-
hlym, 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 sporite-
ľa, 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 poiste-
ného nepretržite, krátkodobo a rýchlo.
Za úraz sa nepovažuje pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie a  infarkt 
myokardu.
Podrobnosti o  poistnom plnení a  povinnostiach poisteného ustanovujú Osobit-
né poistné podmienky pre pripoistenia účinné od 1.1.2009, ktoré sú k dispozícii 
na www.wuestenrot.sk. 

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 poistníka.
7. Poistený poskytuje svojim podpisom súhlas poistiteľovi:

a) na spracúvanie osobných údajov v  rozsahu meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, tel. číslo/e-mail, rodné číslo, dátum narodenia, dá-
tum začiatku poistenia, predpokladaný koniec poistenia, splátka úveru 
a v dokladoch doložených k likvidácii škodovej udalosti na preukázanie 
práva na poistné plnenie, a  to za účelom likvidácie poistnej udalosti
a  výplaty poistného plnenia, vrátane poskytovania týchto osobných
údajov zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom uplatnenia
plnení zo zaistenia a  ich poskytovania alebo sprístupňovania tretím
osobám za účelom získavania znaleckých posudkov alebo odborných
stanovísk pre potreby likvidácie poistnej udalosti, za účelom domáha-
nia sa práv poisťovne a za účelom získavania dôkazných prostriedkov
pre potreby mimosúdneho konania alebo súdneho konania, ak je pred-
metom takéhoto konania spor o  existenciu práva na poistné plnenie
alebo jeho výšku (najmä súkromný znalecký posudok podľa § 209 záko-
na č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok). Súhlas poskytuje poiste-
ný na dobu platnosti poistenia, z ktorého sa uplatňuje právo na poistné 
plnenie a na dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinnosti stanove-
ných zákonom poisťovni; po uvedenú dobu nie je poistený oprávnený
súhlas účinne odvolať. 

b) na spracúvanie osobných údajov o  jeho zdravotnom stave, ktoré sú
uvedené vo vyhotoveniach lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej do-
kumentácie, alebo vyplynú z  jej zapožičania a  ktorých spracúvanie je
nevyhnutné na účely likvidácie poistných udalostí a poskytovania po-
istných plnení, vrátane poskytovania týchto osobných údajov zmluvnej 
zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom uplatnenia plnení zo zaistenia 
a ich poskytovaní alebo sprístupňovania tretím osobám za účelom zís-
kavania znaleckých posudkov alebo odborných stanovísk pre potreby
likvidácie poistnej udalosti, za účelom domáhania sa práv poisťovne
a  za účelom získavania dôkazných prostriedkov pre potreby mimo-
súdneho alebo súdneho konania, ak je predmetom takéhoto konania
spor o existenciu práva na poistné plnenie alebo jeho výšku (najmä sú-
kromný znalecký posudok podľa § 209 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok), ak poškodený uplatňuje voči poistiteľovi nárok na
náhradu škody na zdraví. Súhlas poskytuje poškodený na dobu plat-
nosti poistenia, z ktorého sa uplatňuje právo na poistné plnenie a na
dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinnosti stanovených zákonom
poisťovni; po uvedenú dobu nie je poistený oprávnený súhlas účinne
odvolať.

Poistený svojím podpisom beriem na vedomie, že Wüstenrot poisťovňa, a. s. je 
oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s likvidáciou ško-
dovej udalosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/697 
o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o  voľnom pohybe
takýchto údajov, v  zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov
a v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Poistený potvrdzuje, že svo-
je osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú
pravdivé, správne a aktuálne. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov 
a  právach dotknutej osoby sú uvedené na každom obchodnom zastúpení a  na
www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných údajov.
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INFORMÁCIA O POISTENÍ „KRÔČIK“ KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE POSKYTOVANOM WÜSTENROT POISŤOVŇOU

verzia 02/2020

1. Zmluvné strany a poistení:
Poistiteľom je Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bra-
tislava 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 die-
ťaťa uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení. 
Poisteným pre úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu je staveb-
ný sporiteľ – neplnoleté dieťa. 

2. Začiatok poistenia a poistná doba:
Začiatok poistenia je prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalen-
dárnom mesiaci, v ktorom bola uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a bol za-
platený minimálny vklad stavebného sporenia vo výške 25,- eur. 
Pre poistenie zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej 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 obno-
venia poistenia poistná doba ďalší kalendárny rok. 
Podmienkou obnovenia poistenia na ďalší kalendárny rok je realizácia minimál-
nych vkladov spolu za daný kalendárny rok minimálne vo výške 300 eur. 

3. Rozsah poistného krytia poisteného:
Poistenie sa dojednáva pre prípad:

a) smrti zákonného zástupcu stavebného sporiteľa, ktorý stavebné spore-
nie 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 sumy 
1.000 eur a  počtu rokov počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po poistnej 
udalosti a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol ukončený šiesty rok trvania 
zmluvy o stavebnom sporení, alebo končiac kalendárnym rokom, v ktorom staveb-
ný 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 
5.000 eur. 
Poistné plnenie v prípade smrti zákonného zástupcu, ktorý stavebné sporenie uza-
tvoril, bude poukázané priamo na sporiteľský účet stavebného sporiteľa vedený vo 
Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s..
Poistné plnenie v prípade úrazového pripoistenia trvalých následkov úrazu staveb-
ného sporiteľa bude vyplatené  zákonnému zástupcovi stavebného sporiteľa. 

4. Poistná udalosť – smrť
Poistnou udalosťou v poistení pre prípad smrti je smrť zákonného zástupcu sta-
vebného sporiteľa, ktorý uzatvoril stavebné sporenie.
Poistné plnenie sa vypláca ročne vo výške 1.000 eur a  to na účet zmluvy o sta-
vebnom sporení počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po poistnej udalosti 
a končiac kalendárnym rokom, v ktorom bol ukončený šiesty rok trvania zmluvy 
o stavebnom sporení, alebo končiac kalendárnym rokom, v ktorom stavebný spo-
riteľ uvedený na zmluve o stavebnom sporení dovŕšil 18 rokov veku, a to tou uda-
losťou rozhodnou pre koniec lehoty, ktorá nastane skôr.
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.

5. 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, ná-
hlym, 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 sporite-
ľa, 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 poiste-
ného nepretržite, krátkodobo a rýchlo.
Za úraz sa nepovažuje pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie a  infarkt 
myokardu.
Podrobnosti o  poistnom plnení a  povinnostiach poisteného ustanovujú Osobit-
né poistné podmienky pre pripoistenia účinné od 1.1.2009, ktoré sú k dispozícii 
na www.wuestenrot.sk. 

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 poistníka.
7. Poistený poskytuje svojim podpisom súhlas poistiteľovi:

a) na spracúvanie osobných údajov v  rozsahu meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, tel. číslo/e-mail, rodné číslo, dátum narodenia, dá-
tum začiatku poistenia, predpokladaný koniec poistenia, splátka úveru 
a v dokladoch doložených k likvidácii škodovej udalosti na preukázanie 
práva na poistné plnenie, a  to za účelom likvidácie poistnej udalosti
a  výplaty poistného plnenia, vrátane poskytovania týchto osobných
údajov zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom uplatnenia
plnení zo zaistenia a  ich poskytovania alebo sprístupňovania tretím
osobám za účelom získavania znaleckých posudkov alebo odborných
stanovísk pre potreby likvidácie poistnej udalosti, za účelom domáha-
nia sa práv poisťovne a za účelom získavania dôkazných prostriedkov
pre potreby mimosúdneho konania alebo súdneho konania, ak je pred-
metom takéhoto konania spor o  existenciu práva na poistné plnenie
alebo jeho výšku (najmä súkromný znalecký posudok podľa § 209 záko-
na č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok). Súhlas poskytuje poiste-
ný na dobu platnosti poistenia, z ktorého sa uplatňuje právo na poistné 
plnenie a na dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinnosti stanove-
ných zákonom poisťovni; po uvedenú dobu nie je poistený oprávnený
súhlas účinne odvolať. 

b) na spracúvanie osobných údajov o  jeho zdravotnom stave, ktoré sú
uvedené vo vyhotoveniach lekárskych správ, výpisov zo zdravotnej do-
kumentácie, alebo vyplynú z  jej zapožičania a  ktorých spracúvanie je
nevyhnutné na účely likvidácie poistných udalostí a poskytovania po-
istných plnení, vrátane poskytovania týchto osobných údajov zmluvnej 
zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom uplatnenia plnení zo zaistenia 
a ich poskytovaní alebo sprístupňovania tretím osobám za účelom zís-
kavania znaleckých posudkov alebo odborných stanovísk pre potreby
likvidácie poistnej udalosti, za účelom domáhania sa práv poisťovne
a  za účelom získavania dôkazných prostriedkov pre potreby mimo-
súdneho alebo súdneho konania, ak je predmetom takéhoto konania
spor o existenciu práva na poistné plnenie alebo jeho výšku (najmä sú-
kromný znalecký posudok podľa § 209 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok), ak poškodený uplatňuje voči poistiteľovi nárok na
náhradu škody na zdraví. Súhlas poskytuje poškodený na dobu plat-
nosti poistenia, z ktorého sa uplatňuje právo na poistné plnenie a na
dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinnosti stanovených zákonom
poisťovni; po uvedenú dobu nie je poistený oprávnený súhlas účinne
odvolať.

Poistený svojím podpisom beriem na vedomie, že Wüstenrot poisťovňa, a. s. je 
oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s likvidáciou ško-
dovej udalosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/697 
o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o  voľnom pohybe
takýchto údajov, v  zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov
a v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Poistený potvrdzuje, že svo-
je osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú
pravdivé, správne a aktuálne. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov 
a  právach dotknutej osoby sú uvedené na každom obchodnom zastúpení a  na
www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných údajov.
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Cestovné poistenie pre klientov 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.
Informačný dokument o poistnom produkte

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o  základných vlastnostiach a  podmienkach poistenia. Kompletné informácie pred 
uzatvorením zmluvy a  zmluvné informácie o  produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie 
pre klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne (VPP-CP) a  v  Zmluvných dojednaniach o  podmienkach prémiového stavebného sporenia 
a podmienok poistenia Krôčik a Cestovného poistenia. 
Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Neživotné poistenie klientov Stavebnej sporiteľne, ktorí uzavreli zmluvu o  stavebnom sporení, vyjadrili súhlas so zaradením a  splnili 
podmienky na zaradenie do poistenia. Poistenie kryje neočakávané udalosti spojené s cestovaním.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa, 
vl. č. 757/B

Produkt: 

Celoročné poistenie

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných výdavkov do limitu 80 000 € 
- nevyhnutné neodkladné ambulantné ošetrenie,
pobyt v  nemocnici, preprava do nemocnice ale-
bo do vlasti podľa rozhodnutia lekára, repatriácia
v  prípade smrti, náklady na cestu a  ubytovanie
sprevádzajúcej osoby.
Ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolesti-
vých stavoch zubov do limitu 280 €.
Poistenie zásahu horskej služby do limitu 400.
Poistenie asistenčných služieb - telefonické zabez-
pečenie právnej pomoci, turistické a lekárske infor-
mácie.
Poistenie batožiny do limitu 400 € - náhrada ba-
tožiny pri poškodení, krádeži alebo zničení, strata,
alebo odcudzenie osobných dokladov, pomoc pri
ich znovuzískaní.
Poistenie predčasného návratu zo zahraničia do li-
mitu 80 000 € - náklady na dopravu v prípade hos-
pitalizácie, alebo úmrtia blízkeho, alebo škody na
majetku presahujúcej 8000 €.
Poistenie nevyužitej dovolenky – náhrada za pred-
časný návrat z dôvodu hospitalizácie, alebo úmr-
tia blízkeho, alebo škody na majetku presahujúcej
8000 €. Poistiteľ poskytne plnenie 28 € za každý
nevyužitý deň až do max. výšky 200 €.
Poistenie vyslania náhradného pracovníka do li-
mitu 80 000 € - náklady na dopravu náhradného
zamestnanca v prípade repatriácie poisteného.
Poistenie právnej asistencie do limitu 800 € - po-
skytnutie právnej ochrany, administratívno-práv-
nej asistencie a telefonických právnych informácií.

Úplné znenie predmetu poistenia a rozsahu rizík náj-
dete v čl. 3. prvej časti a čl. 1 oddielu A, B, C, D, E, F, G, H 
druhej časti VPP-CP a v čl. 3. Zmluvných

dojednaní o  podmienkach prémiového stavebného 
sporenia a podmienok poistenia Krôčik a Cestovného 
poistenia.

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  
„Čo je predmetom poistenia“

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa poistné udalosti, ktoré nastali v sú-
vislosti alebo v dôsledku:

 štrajku, vojnového konfliktu, invázie, napadnu-
tia vzbury, povstania, terorizmu, uchvátenia moci 
a  občianskych nepokojov, rádioaktívnej, chemic-
kej, biologickej alebo ekologickej havárie, konta-
minácie alebo akéhokoľvek iného zásahu vyššej 
moci, alebo sa vyskytnú v  oblastiach, pre ktoré 
bolo vydané varovanie Ministerstva zahraničných 
vecí SR,

 účasti poisteného vo vojnovom konflikte, v miero-
vých misiách, v bojových alebo vojnových akciách, 
teroristickom akte alebo s prípravou naň,
existujúcej duševnej choroby alebo poruchy a HIV/
AIDS,

 požitia alkoholu, drog alebo liekov alebo trestnou 
činnosťou,

 vykonávania nepoistiteľných športov, alebo pri vý-
konnostných alebo profesionálnych športoch.

Poistenie liečebných nákladov sa nevzťahuje na:
 svojvoľný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, 
náklady za telefonáty,
následky úrazov a chorôb existujúcich 12 mesiacov 
pred z začiatkom poistenia,
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 náklady za nadštandardnú starostlivosť a kozme-
tické zákroky,

 náklady na vyšetrenie na zistenie tehotenstva, in-
terrupciu, vyšetrenie a  liečbu neplodnosti, umelé 
oplodnenie, akúkoľvek komplikáciu rizikového te-
hotenstva, alebo komplikáciu po 26. týždni teho-
tenstva vrátane pôrodu,

 náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce z akút-
nej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej 
zubnej prevencie.

Poistenie nákladov na zásah horskej služby sa nevzťa-
huje na:

 práce, ktoré neboli vykonané v kompetencii hor-
skej služby,

 tieseň, ktorú poistený spôsobil nedodržaním bez-
pečnostných predpisov a pokynov.

Poistenie batožiny sa nevzťahuje na:
peniaze, šeky, platobné karty, cestovné lístky, šper-
ky, zvieratá, ceniny, veci zberateľského záujmu, sta-
rožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, 

zvieratá, zbrane, mobilné telefóny a inú elektroni-
ku, veci slúžiace na zárobkovú činnosť, finančné 
straty,

 veci odcudzené zo stanu, auta, alebo úschovnej 
schránky.

Poistenie predčasného návratu a nevyužitej dovolen-
ky nevzťahuje na:

 plánované zákroky a vyšetrenia,
 cestovný lístok alebo letenku zakúpenú bez súhla-
su asistenčnej služby.

Poistenie právnej asistencie 
 škodové udalosti zapríčinené protiprávne, úmy-
selne alebo opomenutím, účasťou na pretekoch, 
súťažiach.

Úplný zoznam obmedzení a  výluk nájdete v   čl. 11 
prvej časti a v čl. 2 oddielu A, B, C, D, E, F a H druhej 
časti VPP-CP. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Cestovné poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky.
Poistenie zásahu horskej služby sa vzťahuje na iba na území SR

Aké mám povinnosti?
• Oboznámiť sa s poistnými podmienkami.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
• odvrátiť vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiavať pokyny poisťovne,
• v  prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať poisťovateľa, alebo asistenčnú službu Europ Assistance s.r.o. na čísle

+421 220 510 823, riadiť sa ich pokynmi a účinne s nimi spolupracovať,
• oznámiť poisťovateľovi na príslušnom tlačive vznik poistnej udalosti a uviesť pravdivé vysvetlenie,
• odovzdať poisťovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protoko-

ly, potvrdenia leteckých spoločností, spísanie skutkovej podstaty, lekárske a nemocničné správy a účty, doklady o kúpe atď..

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie je poskytované formou benefitu k stavebnému sporeniu, žiadnu platbu teda neuhrádzate.

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistné krytie cestovného poistenia vzniká prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, kedy ste uzavreli stavebné sporenie a za-
platili minimálny vklad vo výške 40 €.
Poistné krytie zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy ste vložili menej ako 40 €. Ak v niektorom s nasle-
dujúcich kalendárnych mesiacov urobíte vklad v prospech Vášho účtu stavebného sporenia vo výške 40 €, opätovne budete 
s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po pripísaní vkladu zaradený do poistného krytia cestovného poistenia 
na daný mesiac. 
Poistné krytie tiež zaniká ukončením Hromadnej poistnej zmluvy cestovného poistenia pre klientov Wüstenrot stavebnej spo-
riteľne.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vzhľadom na to, že ste zaradený do hromadného poistenia založeného poistnou zmluvou medzi WP a WSS, nie je možné z Va-
šej strany vypovedať celú poistnú zmluvu, nakoľko táto sa týka aj ostatných klientov. Môžete však zrušiť svoje poistenie, a to 
tak, že o ukončenie poistenia môžete kedykoľvek požiadať Wüstenrot stavebnú sporiteľňu.



CESTOVNÉ POISTENIE

V prípade potreby volajte asistenčnú službu 
+421 2 20 51 08 23

Meno: 
..........................................................

Zmluva stavebného sporenia číslo:
..........................................................

Poistenie sa vzťahuje aj na manžela/manželku, druha/družku 
a nezaopatrené deti do 21 rokov, ak cestujú spolu s poisteným.

Asistencia 24 hodín 7 dní v týždni
Pri kontakte uveďte: meno, priezvisko a rodné číslo osoby, ktorej 
sa udalosť týka, informáciu, že ide o cestovné poistenie ako benefit 
k stavebnému sporeniu, miesto kde sa nachádzate a kontaktné 
telefónne číslo, na ktorom Vás možno spätne zastihnúť,  stručný 
opis udalosti, ktorá nastala.

Poistenie je platné v danom kalendárnom mesiaci, ak bol v pred-
chádzajúcom kalendárnom mesiaci zrealizovaný vklad na účet 
stavebného sporenia v minimálnej výške 40 €.
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Email: infopoistovna@wuestenrot.sk 
www.wuestenrot.sk
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