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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 4 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. Staveb-
ný 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 6.000 
eur. Z  vkladov, uskutočnených v  danom kalendárnom roku poskytu-
je 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  pevne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 
12.000 eur. Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku po-
skytuje WSS klientom 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 posled-
ných 2 kalendárnych rokoch sporenia. 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.  DDS9 – je prémiová Zmluva s  dohodnutou dobou sporenia 9 rokov 
a  s  pevne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 
18.000 eur. Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku po-
skytuje WSS klientom počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo 
výške 6,2%, pripisovanú na účet k 31.12. daného roka. Maximálny ročný 
vklad pre získanie W-prémie je obmedzený na 5.000 eur ročne v posled-
ných 3 kalendárnych rokoch sporenia. Vklad nad sumu 5.000 eur ročne 
v posledných 3 kalendárnych rokoch sporenia sa úročí úrokovou sadzbou 
uvedenou v článku II ods. 2 týchto ZD.

 5.  NBEG+KRÔČIK je štandardná zmluva o stavebnom sporení, ktorá 
nespĺňa podmienky prémiovej Zmluvy podľa ods. 1 až 4 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 uzatvo-
renie Zmluvy, poplatok za vedenie sporiteľského účtu, poplatok za výpis 
zo sporiteľského účtu ako aj poplatok za zrušenie Zmluvy.

2)  BDDS, DDS3, DDS6, DDS9 – vklady pri uvedených produktoch sú úro-
čené základnou úrokovou sadzbou vo výške 0,3 % p.a. počas obdobia 
trvania dohodnutej doby sporenia.

3)  NBEG+KRÔČIK, BDDS, DDS3, DDS6, DDS9 - pri týchto produk-
toch vznikne klientovi nárok na poistenie pre prípad smrti zákonného 
zástupcu, ktorý v mene dieťaťa 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 pri podpise návrhu zmluvy 
„KRÔČIK“ oboznámený, čo podpisom potvrdzuje. Podmienkou na vznik 
poistenia „KRÔČIK“ je, že v kalendárnom roku uzavretia Zmluvy musí byť 
na účet stavebného sporenia vložený vklad uvedený v INFORMÁCII O PO-
ISTENÍ „KRÔČIK“. Pri označení 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 článku klient

   súhlasí    nesúhlasí
  s bezplatným zaradením do poistenia „Krôčik“ a s poskytnutím osobných 

údajov o stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „Krôčik“ v rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot pois-
ťovni, a.s.

4)  DDS3, DDS6, DDS9 - pri týchto produktoch vznikne klientovi aj nárok 
na znížený poplatok za uzatvorenie prémiovej Zmluvy DDS3, DDS6 alebo 
DDS9 a to vo výške 20 eur jednorazovo. Poplatok za predčasné vypoveda-
nie zmluvy v zmysle sadzobníka poplatkov, pred dovŕšením dohodnutej 
doby sporenia, sa neúčtuje.

Článok III
Spoločné podmienky prémiových sporiteľských produktov

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

o stavebnom sporení v časti „Ostatné dojednania“ a to jeho ozna-
čením, uvedeným v článku I ods. 1 až 4 týchto ZD, 

b) stavebný sporiteľ Zmluvu o prémiovom sporení nezruší výpoveďou.
2)  V prípade ukončenia Zmluvy k produktom DDS3, DDS6 alebo DDS9 pred 

uplynutím dohodnutej doby sporenia, WSS vyplatí stavebnému sporite-
ľovi istinu a úrokový výnos vo výške uvedenej v článku II ods. 2 týchto 
ZD, ktorého výška bude vypočítaná k  poslednému dňu výpovednej le-
hoty, 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 
prémiových zmlúv DDS3, DDS6 alebo DDS9,  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 dlh-
šou dobou sporenia (ostáva aktívna prémiová zmluva s  dlhšou dobou 
sporenia), alebo prémiovej zmluvy s rovnakou dĺžkou doby sporenia. V 
prípade nedodržania podmienok 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 spla-
tenia tohto úveru. Ak stavebný sporiteľ prijme pridelenie stavebného 
úveru, tak mu vzniká nárok na vyplatenie W-prémie v  danom roku za 
vklady uskutočnené na sporiteľský účet len do doby prijatia pridelenia 
stavebného úveru.

5)  Prémiové zmluvy BDDS, DDS3, DDS6 a DDS9, nie je možné v rámci jednej 
Zmluvy o stavebnom sporení kombinovať. Zmluvu Krôčik je možné kom-
binovať s niektorou zo zmlúv BDDS, DDS3, DDS6 alebo DDS9.

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

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

..............................................................
podpis majiteľa zmluvy/klienta

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

Klient:
Meno a priezvisko/ názov spoločnosti:  ..........................................................................................................................................................................................

Číslo účtu stav. sporenia:  ......................................................................................  /7930
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INFORMÁCIA O POISTENÍ „KRÔČIK“ KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE POSKYTOVANOM WÜSTENROT POISŤOVŇOU

verzia 01/2020

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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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA O PODMIENKACH STAVEBNÉHO SPORENIA 
A PODMIENKY POISTENIA KRÔČIK

verzia 01/2020Kópia pre klienta

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 4 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. Staveb-
ný 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 6.000 
eur. Z  vkladov, uskutočnených v  danom kalendárnom roku poskytu-
je 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  pevne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 
12.000 eur. Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku po-
skytuje WSS klientom 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 posled-
ných 2 kalendárnych rokoch sporenia. 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.  DDS9 – je prémiová Zmluva s  dohodnutou dobou sporenia 9 rokov 
a  s  pevne stanovenou výškou cieľovej sumy pri uzatvorení Zmluvy 
18.000 eur. Z vkladov, uskutočnených v danom kalendárnom roku po-
skytuje WSS klientom počas dohodnutej doby sporenia W-prémiu vo 
výške 6,2%, pripisovanú na účet k 31.12. daného roka. Maximálny ročný 
vklad pre získanie W-prémie je obmedzený na 5.000 eur ročne v posled-
ných 3 kalendárnych rokoch sporenia. Vklad nad sumu 5.000 eur ročne 
v posledných 3 kalendárnych rokoch sporenia sa úročí úrokovou sadzbou 
uvedenou v článku II ods. 2 týchto ZD.

 5.  NBEG+KRÔČIK je štandardná zmluva o stavebnom sporení, ktorá 
nespĺňa podmienky prémiovej Zmluvy podľa ods. 1 až 4 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 uzatvo-
renie Zmluvy, poplatok za vedenie sporiteľského účtu, poplatok za výpis 
zo sporiteľského účtu ako aj poplatok za zrušenie Zmluvy.

2)  BDDS, DDS3, DDS6, DDS9 – vklady pri uvedených produktoch sú úro-
čené základnou úrokovou sadzbou vo výške 0,3 % p.a. počas obdobia 
trvania dohodnutej doby sporenia.

3)  NBEG+KRÔČIK, BDDS, DDS3, DDS6, DDS9 - pri týchto produk-
toch vznikne klientovi nárok na poistenie pre prípad smrti zákonného 
zástupcu, ktorý v mene dieťaťa 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 pri podpise návrhu zmluvy 
„KRÔČIK“ oboznámený, čo podpisom potvrdzuje. Podmienkou na vznik 
poistenia „KRÔČIK“ je, že v kalendárnom roku uzavretia Zmluvy musí byť 
na účet stavebného sporenia vložený vklad uvedený v INFORMÁCII O PO-
ISTENÍ „KRÔČIK“. Pri označení 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 článku klient

   súhlasí    nesúhlasí
  s bezplatným zaradením do poistenia „Krôčik“ a s poskytnutím osobných 

údajov o stavebnom sporiteľovi za účelom poistenia „Krôčik“ v rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, Wüstenrot pois-
ťovni, a.s.

4)  DDS3, DDS6, DDS9 - pri týchto produktoch vznikne klientovi aj nárok 
na znížený poplatok za uzatvorenie prémiovej Zmluvy DDS3, DDS6 alebo 
DDS9 a to vo výške 20 eur jednorazovo. Poplatok za predčasné vypoveda-
nie zmluvy v zmysle sadzobníka poplatkov, pred dovŕšením dohodnutej 
doby sporenia, sa neúčtuje.

Článok III
Spoločné podmienky prémiových sporiteľských produktov

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

o stavebnom sporení v časti „Ostatné dojednania“ a to jeho ozna-
čením, uvedeným v článku I ods. 1 až 4 týchto ZD, 

b) stavebný sporiteľ Zmluvu o prémiovom sporení nezruší výpoveďou.
2)  V prípade ukončenia Zmluvy k produktom DDS3, DDS6 alebo DDS9 pred 

uplynutím dohodnutej doby sporenia, WSS vyplatí stavebnému sporite-
ľovi istinu a úrokový výnos vo výške uvedenej v článku II ods. 2 týchto 
ZD, ktorého výška bude vypočítaná k  poslednému dňu výpovednej le-
hoty, 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 
prémiových zmlúv DDS3, DDS6 alebo DDS9,  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 dlh-
šou dobou sporenia (ostáva aktívna prémiová zmluva s  dlhšou dobou 
sporenia), alebo prémiovej zmluvy s rovnakou dĺžkou doby sporenia. V 
prípade nedodržania podmienok 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 spla-
tenia tohto úveru. Ak stavebný sporiteľ prijme pridelenie stavebného 
úveru, tak mu vzniká nárok na vyplatenie W-prémie v  danom roku za 
vklady uskutočnené na sporiteľský účet len do doby prijatia pridelenia 
stavebného úveru.

5)  Prémiové zmluvy BDDS, DDS3, DDS6 a DDS9, nie je možné v rámci jednej 
Zmluvy o stavebnom sporení kombinovať. Zmluvu Krôčik je možné kom-
binovať s niektorou zo zmlúv BDDS, DDS3, DDS6 alebo DDS9.

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

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

..............................................................
podpis majiteľa zmluvy/klienta

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

Klient:
Meno a priezvisko/ názov spoločnosti:  ..........................................................................................................................................................................................

Číslo účtu stav. sporenia:  ......................................................................................  /7930
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INFORMÁCIA O POISTENÍ „KRÔČIK“ KLIENTOV WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE POSKYTOVANOM WÜSTENROT POISŤOVŇOU

verzia 01/2020

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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