verzia 12/2017

INFORMÁCIA O ŽIVOTNOM POISTENÍ PRE ZDRAVIE A DÔCHODOK
Úvodné ustanovenie
Informácia o Životnom poistení pre zdravie a dôchodok (ďalej len „Informácia“) platí pre poistenie, ktoré uzatvára Wüstenrot poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovňa“).
Stanovuje výšku, frekvenciu platenia a spôsob výpočtu poplatkov, ktoré je poisťovňa oprávnená účtovať poistníkovi/poistenému, poskytuje ďalšie dôležité informácie.
Poisťovňa je oprávnená údaje uvedené v Informácii meniť a aktualizovať.
Poisťovňa oboznamuje poistníka s novým znením Informácie v dostatočnom časovom predstihu vo svojom sídle, vo svojich pobočkách a na internetových stránkach
poisťovne.
Poistník je povinný sa so znením Informácie oboznámiť potom, ako bol informovaný o jej zmene.
Identifikačné údaje pre platbu poistného k Životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2610 6615,
Účet poisťovne pre platbu poistného
BIC: TATRSKBX (2626106615/1100)
do vystavenia Poistky
číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
Variabilný symbol
po vystavení Poistky
tvorí desať číslic čísla poistnej zmluvy, ktoré je uvedené na poistke, bez lomítka a pomlčky
Špecifický symbol
číslo poistníka uvedené na Poistke
pre platbu v hotovosti
3559
Konštantný symbol
pre platbu bankovým prevodom 3558
Sadzby pre poistenia nezávislé od veku poisteného a poistnej doby
poistenie
trvalé následky úrazu
trvalé následky úrazu s progresiou 400 %
smrť spôsobená úrazom
oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
poistenie invalidity
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s minimálnou dobou liečenia 8 dní
denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s minimálnou dobou liečenia 14 dní

základná ročná sadzba
2,5 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie
3,0 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie
1,9 ‰ z poistnej sumy pre dané poistenie
3,0 % z ročného poistného za ostatné poistenia***
4 ,0 % z ročného dôchodku za invaliditu
10,50 eura na 1 euro dennej dávky
5,00 eura na 1 euro dennej dávky

*** Zahrnuté sú všetky dojednané poistenia, okrem poistenia pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity.
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