Poistná zmluva č. RZ201701 v znení jej Dodatkov
(pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie)
uzavretá podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:
Poštová poisťovňa, a. s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO:
31 405 410
DIČ:
2020874999
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 953/B
Zastúpená: Ing. Zuzana Adamová, predseda predstavenstva
Mgr. Daniel Vida, podpredseda predstavenstva
[ďalej len „Poisťovňa“]

Poštová banka, a.s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO:
31 340 890
DIČ:
2020294221
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 501/B
Zastúpená: Ing. Andrej Zaťko, predseda predstavenstva
Ing. Peter Hajko, člen predstavenstva
[ďalej len „Poistník“]

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Poistnej zmluvy č. RZ201701 [ďalej len „Zmluva“]:
Článok I. - Úvodné ustanovenia
1] Predmetom tejto Zmluvy je skupinové súborové poistenie pre Klientov Poistníka. Touto Zmluvou sa Poisťovňa zaväzuje poskytovať
Poisteným podľa tejto Zmluvy dohodnuté poistné krytie a Poistník sa zaväzuje platiť Poisťovni dohodnuté poistné.
2] Pre skupinové súborové poistenie podľa tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia tejto Zmluvy, Poistných podmienok a Občianskeho
zákonníka, a to v tomto vymenovanom poradí. Každé jednotlivé súborové poistenie sa spravuje tým znením Zmluvy a Poistných
podmienok, ktoré boli účinné v čase, kedy Klient poistníka podpísal Zmluvu o úvere, resp. Dodatok k Zmluve o úvere, ak v nich prejavil
vôľu byť Poisteným podľa tejto Zmluvy.
3] Pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tejto Zmluve, majú rovnaký význam ako je uvedené
v Poistných podmienkach.
Článok II. - Základné pojmy
1] Klient poistníka – osoba, ktorá s Poistníkom uzavrela Zmluvu o úvere.
2] Oprávnená osoba – osoba, ktorej vzniká právo na Poistné plnenie. Oprávnenou osobou na Poistné plnenie je v zmysle tejto Zmluvy
Poistník. Ak sa Poistník svojho práva na Poistné plnenie vzdá alebo Poisťovňa neposkytne Poistné plnenie alebo ho poskytne len sčasti,
právo na Poistné plnenie prechádza na Poisteného v rozsahu akom ho nenadobudol Poistník, s výnimkou Poistnej udalosti smrti
Poisteného, kedy nadobúdajú právo na Poistné plnenie osoby podľa § 817 Občianskeho zákonníka, a to v poradí tam uvedenom. Právo
na Poistné plnenie podľa predchádzajúcej vety prechádza na Poisteného okamihom doručenia rozhodnutia Poistníka Poisťovni o vzdaní
sa práva na Poistné plnenie alebo konečného rozhodnutia Poisťovne o neposkytnutí Poistného plnenia Poistníkovi, resp. o poskytnutí
Poistného plnenia v rozsahu, ktorý Poistený namieta.
3] Poistený – Klient poistníka, ktorý uzavrel s Poistníkom Zmluvu o úvere, prejavil záujem o Základný súbor poistenia alebo Komplexný
súbor poistenia spôsobom uvedeným v článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy a vyhlásil, že spĺňa podmienky poistenia uvedené v článku IV. ods.
3 a 4 tejto Zmluvy.
4] Poistné podmienky – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie.
5] Mesačná úhrada – pravidelná splátka, ktorú je Poistený povinný mesačne splácať v termínoch a výške dohodnutej v Zmluve o úvere na
úverový účet vedený Poistníkom, ktorá zahŕňa splátku istiny, splátku úroku, náklady na poistenie podľa tejto Zmluvy a prípadné ďalšie
pravidelné poplatky a náklady definované v Zmluve o úvere. Na účely tejto Zmluvy Mesačná úhrada nezahŕňa úroky z omeškania,
jednorazové poplatky spojené s Úverom, zmluvné pokuty ani iné sankcie, ktoré si uplatňuje Poistník voči Poistenému na základe Zmluvy
o úvere .
6] Úver – úver na bývanie s obchodným názvom „Užitočné bývanie“.
7] Zmluva o úvere – zmluva, ktorou Poistník poskytuje Úver.
Článok III. - Súbor poistenia
1] Poistenie podľa tejto Zmluvy možno uzavrieť v:
a] Základnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti a poistenie Invalidity
b] Komplexnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti, poistenie Invalidity a poistenie Pracovnej neschopnosti.
2] Bližší popis poistných rizík, ktoré sú v jednotlivých súboroch poistenia zahrnuté, obsahujú Poistné podmienky.
3] Súbory poistenia nie je možné uzavrieť v inom zložení ako je uvedené v ods. 1 tohto článku
Článok IV. - Podmienky poistenia
1] Touto Zmluvou sa dojednáva skupinové poistenie Klientov poistníka, ktorí:
a] uzavreli s poistníkom Zmluvu o úvere s výškou Úveru maximálne 100 000 €, a zároveň
b] prejavili vôľu byť Poistenými v Základnom súbore poistenia alebo Komplexnom súbore poistenia podľa tejto Zmluvy, a to buď v
príslušnej časti Zmluvy o úvere, alebo uzavretím osobitného Dodatku k Zmluve o úvere, uzavretého na tento účel, a zároveň vyhlásili
v Zmluve o úvere, resp. v Dodatku k Zmluve o úvere, že spĺňajú podmienky poistenia uvedené v ods. 3 tohto článku, a zároveň
c] podpisom Zmluvy o úvere alebo Dodatku k Zmluve o úvere vyslovili súhlas s touto Zmluvou a s Poistnými podmienkami.
2] Ak Klient poistníka neprejavil vôľu stať sa Poisteným podľa tejto Zmluvy v Zmluve o úvere, môže vôľu byť Poisteným podľa tejto Zmluvy
prejaviť aj dodatočne, a to uzavretím osobitného Dodatku k Zmluve o úvere, avšak iba za podmienky, že Dodatok k Zmluve o úvere
nadobudne účinnosť najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy o úvere.
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3] Poistenie je určené iba pre osobu, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky a predpoklady:
i. nie je staršia ako 54 rokov,
ii. nemá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou podľa právnych predpisov o sociálnom poistení, nemá zmenenú pracovnú schopnosť a nie je žiadateľom o
invalidný dôchodok,
iii. netrpí alebo netrpela v minulosti niektorou z uvedených chorôb, porúch alebo ťažkostí: psychická porucha, epilepsia, infarkt
myokardu, kardiomyopatia [ochorenie srdca, ktoré vedie k srdcovej nedostatočnosti a k poruche srdcového rytmu], trombóza,
diabetes mellitus [cukrovka], ischemická choroba dolných končatín alebo srdca, angina pectoris, ateroskleróza, cievne choroby
mozgu, pľúcna embólia, zhubný novotvar [nádor], rakovina, ochrnutie, HIV/AIDS, Crohnova choroba, choroby pečene, Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, choroby centrálnej nervovej sústavy [mozog, miecha], skleróza multiplex, chronické ochorenie
obličiek, encefalitída, astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a priedušiek, chronické ochorenie pankreasu [podžalúdkovej žľazy],
iv. nebola alebo nie je závislá na omamných, psychotropných látkach, alkohole alebo hráčstve,
v. nie je v Pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebola v Pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní.
4] Podmienky podľa ods. 3 tohto článku musia byť splnené v deň podpisu žiadosti o poistenie zo strany Klienta poistníka.
5] Podľa tejto Zmluvy možno dojednať poistenie pre každého Klienta poistníka najviac k takému počtu Úverov poskytovaných Poistníkom,
ktorých platnosť a účinnosť sa akýmkoľvek spôsobom prekrýva, pri ktorom celkový súčet výšky Úverov poskytnutých Klientovi poistníka
nepresiahne 100 000 EUR [ďalej len „Limit“]. Na prípadné ďalšie Zmluvy o úvere, ktorými dôjde k prekročeniu Limitu sa poistenie podľa
tejto Zmluvy nevzťahuje, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Klient poistníka vyjadril vôľu byť Poisteným podľa tejto Zmluvy; posudzovanie
tejto podmienky sa posudzuje ku dňu nadobudnutia platnosti konkrétnej Zmluvy o úvere a platí po celú dobu jej platnosti a účinnosti, ak
nebude zmluvnými stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
Článok V. - Povinnosti Poistníka a Poisťovne
1] Poistník je povinný:
a] platiť Poisťovni dohodnuté poistné podľa článku VII. tejto Zmluvy,
b] oznamovať Poisťovni raz mesačne údaje o všetkých Poistených podľa tejto Zmluvy vo forme zoznamu Poistených,
c] odovzdať Poisťovni všetky dokumenty týkajúce sa poistenia, ktoré získa od Poisteného, najmä dokumenty súvisiace s poistnou
udalosťou Poisteného,
d] neumožniť zriadenie poistenia Klientovi poistníka, o ktorom v čase uzavierania Zmluvy o úvere má vedomosť o nesplnení podmienok
uvedených v článku IV. Zmluvy,
e] vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky doklady a informácie požadované Poisťovňou podľa tejto Zmluvy, ktoré Poistník prijíma od
Poistených, boli vyplnené správne a úplne a aby boli Poisteným alebo jeho zástupcom podpísané,
f] každému Klientovi poistníka, ktorý prejavil záujem o poistenie, odovzdať aktuálne znenie Zmluvy a Poistných podmienok, a to pred
uzavretím Zmluvy o úvere, resp. Dodatku k Zmluve o úvere, v ktorej prejavil záujem o poistenie,
g] zabezpečiť, aby tlačivá, ktoré používa na uzavieranie Zmluvy o úvere, resp. Dodatku k Zmluve o úvere obsahovali odpovede Klienta
na otázky viažuce sa k splneniu podmienok poistenia podľa článku IV. ods. 3 tejto Zmluvy a súhlas Klienta poistníka s touto Zmluvou
a Poistnými podmienkami Poisťovne a udelenie plnomocenstva Poisťovni na zisťovanie a preskúmavanie zdravotného stavu
v rozsahu uvedenom v Poistných podmienkach,
h] vyplatené Poistné plnenie použiť na úhradu Mesačných úhrad Poisteného [ak pôjde o Poistné plnenie v prípade Pracovnej
neschopnosti], resp. na úhradu nesplatenej časti istiny Úveru [ak pôjde o Poistné plnenie v prípade smrti alebo Invalidity],
i] umožniť Poistenému na jeho žiadosť ukončenie poistenia uzavretím Dodatku k Zmluve o úvere.
2] Poisťovňa je povinná:
a] poskytnúť Poistné plnenie z poistných udalostí na základe Zmluvy, a to vo výške a za podmienok v Zmluve uvedených,
b] bez zbytočného odkladu informovať Poistníka:
i. o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmien uzatvoreného poistenia z podnetu Poisteného,
ii. o okolnostiach poistnej udalosti, ak o to Poistník požiada a Poistený s poskytnutím takých informácií vyjadrí svoj súhlas.
Článok VI. - Poistné plnenie
1] Poistné plnenie v prípade smrti Poisteného sa rovná výške nesplatenej časti istiny Úveru ku dňu smrti Poisteného.
2] Poistné plnenie v prípade Invalidity Poisteného sa rovná výške nesplatenej časti istiny Úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti.
3] Poistné plnenie v prípade Pracovnej neschopnosti Poisteného sa vypláca v splátkach. Výška Poistného plnenia sa rovná Mesačným
úhradám, ktoré sú poistením kryté a ktorých splatnosť spadá na dobu trvania Pracovnej neschopnosti Poisteného, a to počnúc Mesačnou
úhradou splatnou v kalendárnom mesiaci, v ktorom bude Poistený 60. deň v nepretržitej Pracovnej neschopnosti. Ak u Poisteného
nastane ďalšia Pracovná neschopnosť, ktorá je spôsobená recidívou choroby alebo Úrazu, alebo následkom choroby alebo Úrazu, ktoré
boli príčinou pôvodnej Pracovnej neschopnosti, za ktorú už Poisťovňa plnila a prvý deň ďalšej Pracovnej neschopnosti nastane do 60
kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej Pracovnej neschopnosti Poisteného, za ktorú Poisťovňa už plnila, ďalšia Pracovná
neschopnosť sa považuje za pokračovanie pôvodnej Pracovnej neschopnosti. Výška Poistného plnenia sa rovná Mesačným úhradám,
ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania Pracovnej neschopnosti Poisteného, začínajúc Mesačnou úhradou splatnou v poistnom
období, v ktorom nastane prvý deň, ktorým začne pokračovanie pôvodnej Pracovnej neschopnosti, ktorá je spôsobená recidívou alebo
následkom ochorenia alebo Úrazu. Ak k ďalšej Pracovnej neschopnosti dôjde po uplynutí 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia
pôvodnej Pracovnej neschopnosti, za ktorú Poisťovňa už plnila, považuje sa ďalšia Pracovná neschopnosť za novú poistnú udalosť.
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti Pracovnej neschopnosti u jedného Poisteného a z jednej Zmluvy o úvere môže predstavovať
maximálne šesť Mesačných úhrad, pričom súčet všetkých Mesačných úhrad zo všetkých Úverov poskytnutých Poistníkom jednému
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4]

5]
6]

7]

Poistenému, ktoré sú kryté poistením podľa tejto Zmluvy a ktoré sú splatné v jednom kalendárnom mesiaci, nemôže prekročiť sumu
2 000 EUR.
Ak bol Poistenému povolený odklad Mesačných úhrad v súlade s článkom VII. ods. 5 tejto Zmluvy, pre vyplatenie Poistného plnenia v
prípade Pracovnej neschopnosti po dobu odkladu Mesačných úhrad platia pravidlá uvedené v ods. 3 tohto článku s tým, že Poistné
plnenie sa vypláca aj za tie Mesačné úhrady, ktorých splatnosť nenastala z dôvodu, že Poistenému bol povolený odklad Mesačných
úhrad.
Poistenie nezahŕňa krytie záväzkov Poisteného, ktoré vyplývajú z nedodržania zmluvných podmienok Zmluvy o úvere, termínov a výšky
Mesačných úhrad alebo nesplatenia ostatných peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere splatných pred vznikom poistnej
udalosti.
Pre výpočet Poistného plnenia v prípade Pracovnej neschopnosti sa výška Mesačnej úhrady určí najviac vo výške Mesačnej úhrady,
ktorá bola platná v deň vzniku poistnej udalosti Poisteného. Ak Mesačnú úhradu nie je možné určiť z dôvodu, že Poistenému bol
povolený odklad Mesačných úhrad v súlade s článkom VII. ods. 5 tejto Zmluvy, výška Mesačnej úhrady sa určí podľa poslednej Mesačnej
úhrady splatnej pred povolením odkladu Mesačných úhrad.
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti pripadajúce na jedného Poisteného a jednu Zmluvu o úvere nesmie prekročiť poistnú sumu,
ktorou je výška Úveru poskytnutá na základe príslušnej Zmluvy o úvere. Celkové Poistné plnenie zo všetkých Úverov poskytnutých
Poistníkom jednému Poistenému, ktoré sú kryté poistením podľa tejto Zmluvy a zo všetkých poistných udalostí u jedného Poisteného
neprekročí v úhrne sumu 100 000 EUR. V prípade vyplatenia limitu Poistného plnenia uvedeného v predchádzajúcej vete platí, že všetky
poistenia daného Poisteného podľa tejto Zmluvy zanikajú, a to uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k vyčerpaniu limitu
Poistného plnenia.

Článok VII. - Poistné
1] Poistné sa dojednáva ako bežné poistné, ktoré sa platí za dohodnuté poistné obdobia. Výška poistného za jedného Poisteného a jeden
súbor poistenia na jedno poistné obdobie je pri:
a] Základnom súbore poistenia – 0,05 % zo sumy schváleného Úveru,
b] Komplexnom súbore poistenia – 0,07 % zo sumy schváleného Úveru
2] Poistným obdobím je jeden kalendárny mesiac, ak nie je ďalej uvedené inak. Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia a
končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dohodnutá splatnosť prvej Mesačnej úhrady po začiatku poistenia.
Posledné poistné obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na zánik poistenia
a končí dňom, v ktorom nastal zánik poistenia.
3] Poistník sa zaväzuje platiť dohodnuté poistné za všetky poistenia, ktoré vznikli na základe Zmluvy. Poistné je splatné do 22. dňa mesiaca,
ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí poistného obdobia, za ktoré je poistné hradené. Poistné sa považuje za uhradené dňom
pripísania na účet Poisťovne.
4] Poistník má povinnosť platiť dohodnuté poistné za každé poistné obdobie, a to bez ohľadu na skutočnú dĺžku trvania konkrétneho
poistného obdobia.
5] Ak Poistník povolí Poistenému odklad Mesačných úhrad, táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistenia a Poistník má naďalej
povinnosť platiť poistné.
Článok VIII. - Vznik, zmena a zánik poistenia
1] Začiatok poistenia sa stanovuje samostatne pre každého jednotlivého Poisteného a každé poistenie. Začiatkom poistenia je:
a] nultá hodina dňa, v ktorom došlo k prvému čerpaniu Úveru po nadobudnutí platnosti Zmluvy o úvere, alebo
b] nultá hodina dňa, v ktorom je splatná prvá Mesačná úhrada nasledujúca po nadobudnutí účinnosti Dodatku k Zmluve o úvere.
2] Zmenu rozsahu poistenia dohodnutého touto Zmluvou je možné uskutočniť iba pre novo uzatvárané poistenia, a to vo forme písomného
číslovaného dodatku k tejto Zmluve.
3] Poistený môže uskutočniť zmenu ním zvoleného súboru poistenia z Komplexného súboru poistenia na Základný súbor poistenia. Zmena
súboru poistenia zo Základného súboru poistenia na Komplexný súbor poistenia nie je možná. Zmena poistenia nadobúda účinnosť
prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je splatná prvá Mesačná úhrada nasledujúca po nadobudnutí účinnosti Dodatku k Zmluve
o úvere, ktorým sa zmena poistenia uskutoční.
4] Jednotlivé poistenia sa dojednávajú na poistnú dobu určitú. Poistenie zanikne uplynutím dňa, v ktorý je splatná posledná Mesačná
úhrada, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
5] Jednotlivé poistenia dojednané v súbore poistenia zanikajú aj:
a] posledným dňom splatnosti Úveru, dňom splatnosti poslednej Mesačnej úhrady, dňom splatenia Úveru, dňom zániku Zmluvy o úvere,
na ktorú sa poistenie vzťahuje,
b] smrťou Poisteného,
c] dňom vzniku poistnej udalosti Invalidity Poisteného,
d] posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom Poistený dovŕši vek 65 rokov,
e] posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa Poistený dostal do omeškania so zaplatením troch po sebe nasledujúcich úhrad
nákladov na poistenie, alebo ich časťou, ktoré musí Poistený platiť podľa Zmluvy o úvere,
f] odstúpením Poisťovne z dôvodu vedome nepravdivého a neúplného zodpovedania otázok zo strany Poisteného, ak pri ich pravdivom
zodpovedaní by poistenie nebolo prípustné podľa článku IV. ods. 3 tejto Zmluvy, a to do troch mesiacov odkedy Poisťovňa uvedené
zistila; účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia Poisťovne Poistenému,
g] odmietnutím plnenia, ak sa Poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé
alebo neúplné odpovede Poisteného na otázky týkajúce sa splnenia podmienok poistenia nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia a
ktorá je pre možnosť vzniku poistenia podstatná podľa článku IV. ods. 3 Zmluvy; poistenie v tomto prípade zanikne dňom doručenia
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odmietnutia plnenia Poistenému,
h] na základe Dodatku k Zmluve o úvere uzavretého medzi Poistníkom a Poisteným, v ktorom Poistený vyjadrí svoju vôľu nebyť
poisteným podľa Zmluvy; ak takýto dodatok nadobudne účinnosť pred dňom splatnosti prvej Mesačnej úhrady, resp. najbližšie
nasledujúcej Mesačnej úhrady po dodatočnom dojednaní poistenia podľa článku IV. ods. 2 tejto Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy
zaniká od začiatku, v ostatných prípadoch zaniká ku dňu nadobudnutia účinnosti Dodatku k Zmluve o úvere,
i] posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa Poistený dostal prvýkrát po odklade splátok do omeškania so zaplatením
nákladov na poistenie, alebo ich časťou, ktoré musí Poistený platiť podľa Zmluvy o úvere, ak bol bezprostredne pred odkladom
splátok v omeškaní s platením nákladov na poistenie,
j] iným spôsobom, ktorý ustanovuje táto Zmluva alebo ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, a to vždy na základe tej
právnej skutočnosti, ktorá spôsobuje zánik poistenia ako prvá v poradí.
6] Ak táto Zmluva neurčuje inak, skutočnosti uvedené v ods. 5 tohto článku majú za následok zánik všetkých poistení dojednaných v Súbore
poistenia.
7] Poistenie Invalidity a poistenie Pracovnej neschopnosti dojednané v rámci niektorého zo súborov poistenia zanikajú aj posledným dňom
kalendárneho mesiaca, v ktorom Poistený začne poberať starobný dôchodok; poistenie smrti zahrnuté v pôvodne dojednanom súbore
poistenia zostáva naďalej v platnosti, pričom výška poistného za daný súbor poistenia pre daného Poisteného sa nemení.
8] Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právo podľa ods. 5 písm. f] tohto článku, resp. právo podľa ods. 5 písm. g] tohto článku môže
Poisťovňa uplatniť výlučne ohľadom konkrétneho súboru poistenia/súborov poistení individuálne určeného Poisteného, pri ktorom boli
splnené podmienky na uplatnenie tohto práva.
9] V prípade zániku poistenia podľa ods. 5 písm. f] tohto článku sa dané poistenie zrušuje od začiatku a Poisťovňa vráti Poistníkovi
zaplatené poistné za dané poistenie.
10] Pri poistení podľa tejto Zmluvy sa netvorí kapitálová hodnota poistenia, Poistenému ani Poistníkovi nevzniká nárok na výplatu odbytného
[odkupnej hodnoty], nie je možné použiť redukciu poistenia ani oslobodenie od platenia poistného a Poistený ani Poistník sa nepodieľajú
na výnosoch z umiestnenia technických rezerv Poisťovne.
Článok IX. - Trvanie a zánik Zmluvy
1] Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2] Poistník môže Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať; v takom prípade Zmluva zaniká ku koncu poistného obdobia, v priebehu ktorého
dôjde k zániku posledného poistenia podľa tejto Zmluvy, pričom v priebehu plynutia výpovednej doby už nie je možné dojednávať nové
poistenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak aj napriek uvedenému obmedzeniu určitý Klient poistníka počas plynutia výpovednej doby prejaví
vôľu byť Poisteným podľa tejto Zmluvy a splní podmienky pre vznik poistenia uvedené v článku IV. tejto Zmluvy, poistenie podľa tejto Zmluvy
danému Klientovi poistníka nevznikne.
3] Poistník tiež môže od Zmluvy odstúpiť do 30 dní od jej uzavretia, písomným odstúpením doručeným na adresu sídla Poisťovne. Zánikom
Zmluvy zanikajú všetky poistenia.
4] 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 X. - 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 niektoré prílohy Zmluvy neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení
Zmluvy a ostatných jej príloh.
3] Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie.
4] 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 24. 03. 2017. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 25. 05. 2018, Dodatok č. 2 nadobúda
účinnosť 28. 07. 2018, Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 27. 10. 2018.
5] 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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