Poistná zmluva č. RZ201801
uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka [ďalej len „OZ“]
medzi:
Poštová poisťovňa, a. s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO:
31 405 410
DIČ:
2020874999
IČ DPH:
SK7020000680
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 953/B
[ďalej len „Poisťovňa“]
a
Poštová banka, a.s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO:
31 340 890
DIČ:
2020294221
IČ DPH:
SK7020000680
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 501/B
[ďalej len „Poistník“]
[Poisťovňa a Poistník spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“]
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Poistnej zmluvy č. RZ201801 [ďalej len „Zmluva“]:
Článok I. - Úvodné ustanovenia
Pre skupinové poistenie podľa tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia tejto Zmluvy, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
osobných vecí a OZ v platnom znení, a to v tomto vymenovanom poradí. Každé jednotlivé poistenie sa spravuje tým znením Zmluvy
a Poistných podmienok, ktoré boli účinné v čase, kedy Klient poistníka prejavil vôľu byť poisteným podľa tejto Zmluvy.
Článok II. - Základné pojmy
1] Klient poistníka – fyzická osoba, ktorá s Poistníkom uzavrela Zmluvu o osobnom účte.
2] Poistné podmienky – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osobných vecí.
3] Zmluva o osobnom účte – zmluva uzavretá medzi Poistníkom a Klientom poistníka, na základe ktorej Poistník poskytuje Klientovi
poistníka osobný účet s balíkom služieb a prostredníctvom ktorej Klient poistníka môže požiadať o zriadenie poistenia.
4] Žiadosť o poistenie osobných vecí – tlačivo, prostredníctvom ktorého Klient poistníka môže požiadať o zriadenie [vyjadriť vôľu byť
poisteným], zmenu alebo zrušenie poistenia k Zmluve o osobnom účte.
5] Osobitná zmluva – Technická zmluva uzatvorená s Poistníkom, ktorej predmetom je administratívna a technická spolupráca pri
poskytovaní poistenia Klientom poistníka podľa tejto Zmluvy.
Na pojmy, ktoré nie sú zadefinované v tejto Zmluve sa vzťahujú definície uvedené v Poistných podmienkach.
Článok III. - Predmet a rozsah poistenia
1] Predmetom tejto Zmluvy je skupinové poistenie finančnej straty pre Klientov poistníka pre prípad straty alebo odcudzenia Osobných vecí
[ďalej len „poistenie“]. Na základe tejto Zmluvy sa Poisťovňa zaväzuje poskytovať Poisteným podľa tejto Zmluvy dohodnuté poistné krytie,
za poskytovanie ktorého sa Poistník zaväzuje platiť Poisťovni dohodnuté poistné.
2] Poistenie sa vzťahuje na finančnú stratu spôsobenú stratou a/alebo odcudzením ďalej špecifikovaných osobných vecí, v rozsahu
jednotlivých súborov poistenia:
A: Základný balík - poistenie sa vzťahuje na finančnú stratu v dôsledku straty alebo odcudzenia nasledujúcich osobných vecí:
a] peňaženka,
b] príručná taška,
c] kľúče od bytu alebo od osobného motorového vozidla,
d] osobné doklady,
e] nosič s predplatným cestovným lístkom na MHD,
f] osvedčenie o evidencii,
g] dioptrické okuliare,
h] inhalátor.
B: Rozšírený balík - poistenie sa okrem finančnej straty uvedenej v Základnom balíku vzťahuje aj na finančnú stratu spôsobenú
odcudzením nasledujúcich osobných vecí:
a] prenosné elektronické zariadenia,
b] stravné lístky,
c] lieky na predpis,
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d] naslúchadlo.
Článok IV. - Podmienky vzniku poistenia
Poistenie sa dojednáva pre klienta poistníka, ktorý je starší ako 18 rokov a prejavil vôľu byť poisteným:
1] podpisom Zmluvy o osobnom účte alebo Žiadosti o poistenie osobných vecí,
2] prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
Článok V. - Vznik, zmena a zánik poistenia
1] Začiatok poistenia sa stanovuje samostatne pre každého jednotlivého poisteného a každé poistenie tak že:
a] ak Klient poistníka požiada o poistenie súčasne s uzatvorením Zmluvy o osobnom účte, tak začiatok poistenia je deň uzatvorenia
zmluvy o osobnom účte;
b] ak Klient poistníka požiada o poistenie dodatočne, začiatok poistenia je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom Klient poistníka požiadal o poistenie.
2] Každé jednotlivé poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.
Článok VI. - Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistná udalosť a rozsah poistného plnenia sú špecifikované v Poistných podmienkach.
Článok VII. - Výluky z poistenia
Poistné podmienky stanovujú prípady, na ktoré sa poistenie dojednané touto Zmluvou nevzťahuje v článku 9 Poistných podmienok.
Článok VIII. - Povinnosti Poistníka a Poisteného
1] Poistník je povinný:
a] platiť Poisťovni dohodnuté poistné v zmysle tejto Zmluvy;
b] oznamovať Poisťovni údaje o všetkých Poistených v lehotách a spôsobom dohodnutým v Osobitnej zmluve;
c] na základe odôvodnenej požiadavky Poisťovne poskytovať Poisťovni informácie a prehľady, ktoré súvisia s poistením podľa tejto
Zmluvy, sú Poistníkovi bežne dostupné a netvoria jeho obchodné tajomstvo a ich poskytnutím nebudú porušené povinnosti
Poistníka uložené mu zmluvou alebo zákonom.
2] Práva a povinnosti Poisteného sú uvedené v Poistných podmienkach.
Článok IX. - Povinnosti Poisťovne
1] Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí na základe Zmluvy, a to vo výške a za podmienok uvedených
v Poistných podmienkach.
2] Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu informovať Poistníka:
a] o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmien uzatvoreného poistenia z podnetu Poisteného;
b] o poistnej udalosti, ak o to Poistník požiada a Poistený s tým písomne, prípadne telefonicky, ak hovor bol zaznamenaný, súhlasí.
3] Poisťovňa je povinná vykonávať šetrenie nahlásených poistných udalostí sama na svoje náklady.
Článok X. - Poistné
1] Poistné podľa Zmluvy sa dojednáva ako bežné poistné, ktoré sa platí za dohodnuté poistné obdobia. Výška poistného za jedného
Poisteného a jedno poistenie na jedno poistné obdobie je pre:
a] základný balík poistného krytia 1,50 €,
b] rozšírený balík poistného krytia 3,00 €.
2] Poistným obdobím je jeden kalendárny mesiac, ak v tejto Zmluve nie je pre osobitné prípady uvedené inak.
3] Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo poistenie.
4] Posledné poistné obdobie začína prvým dňom mesiaca, v ktorom poistenie zaniká a končí dňom zániku poistenia.
5] Poistník sa zaväzuje platiť dojednané poistné za všetky poistenia, ktoré vznikli na základe Zmluvy. Poistné za každé poistné obdobie sa
uhrádza jednou platbou pre všetky poistenia.
6] Poistné je splatné najneskôr do 22. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí poistného obdobia, za
ktoré je poistné hradené. Ak je tento deň štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja, poistné je splatné najneskôr v najbližší
nasledujúci pracovný deň. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet Poisťovne.
7] Poistník má povinnosť platiť dohodnuté poistné za každé poistné obdobie, a to bez ohľadu na skutočnú dĺžku trvania konkrétneho
poistného obdobia.
8] Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku každého jednotlivého poistenia.
9] Ak bude Poistník v omeškaní s platením poistného alebo akejkoľvek jeho časti o viac ako 30 dní po stanovenej lehote splatnosti, je
Poisťovňa oprávnená zaslať Poistníkovi výzvu na zaplatenie dlžného poistného. Ak poistné nebude zaplatené ani do jedného mesiaca
od doručenia výzvy Poisťovne na jeho zaplatenie, poistenia podľa tejto Zmluvy zanikajú, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením
výzvy na jeho zaplatenie.
Článok XI. - Vznik, zmena a zánik poistenia
Začiatok a trvanie, resp. zmena poistenia každého jednotlivého Poisteného, ako aj dôvody zániku poistenia jednotlivého Poisteného
a následky s tým spojené stanovujú Poistné podmienky.
Článok XII. - Trvanie a zánik Zmluvy
1] Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať ku koncu
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poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Zánikom Zmluvy zanikajú všetky poistenia.
2] Ukončením platnosti tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k poisteniam, ktoré vznikli do jej ukončenia,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3] Poisťovňa má právo jednostranne pozastaviť alebo ukončiť uzavieranie nových poistení podľa tejto Zmluvy, a to ku dňu uvedenému
v oznámení doručenom Poistníkovi; oznámenie musí byť doručené Poistníkovi najneskôr dva mesiace pred dňom uvedeným
v oznámení. Odo dňa uvedeného v oznámení nie je možné dojednávať nové poistenia podľa tejto Zmluvy.
Článok XIII. - Povinnosť mlčanlivosti
1] Poisťovňa a Poistník sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo
pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy a ktoré majú dôverný charakter. Za týmto účelom sa Poisťovňa ako aj Poistník zaväzujú
prijať tomu zodpovedajúce opatrenia v oblasti technickej, organizačnej ako aj personálnej bezpečnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú v
rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich pracovníkov, resp. osoby, ktoré v
ich mene vykonávajú činnosti.
2] Povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku Zmluvy trvajú aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.
Článok XIV. - Záverečné ustanovenia
1] Obe zmluvné strany vyhlasujú, že v deň podpísania tejto Zmluvy niet prekážok, ktoré by im bránili riadne plniť jej predmet alebo ďalšie
povinnosti, ktoré sú s ním v priamej súvislosti.
2] Ak sa stanú niektoré ustanovenia Zmluvy alebo príloha Zmluvy neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy
a jej prílohy.
3] Poistník, poistený ani oprávnená osoba sa nepodieľajú na výnosoch Poisťovne a v prípade predčasného ukončenia poistenia im
nevzniká právo na odkupnú hodnotu.
4] Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osobných vecí.
5] Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňa 01.06.2018.
6] Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej
a vážnej vôli ju vlastnoručne podpísali.
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