Poistná zmluva č. RZ201902
pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie - Poštová banka
uzavretá podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka
[ďalej len „Poistná zmluva“]
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, člen 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“]

Článok I. - Úvodné ustanovenia
1] Predmetom tejto Poistnej zmluvy je skupinové súborové poistenie schopnosti splácať úver na bývanie pre Klientov Poistníka [ďalej len
„poistenie“]. Touto Poistnou zmluvou sa Poisťovňa zaväzuje poskytovať Poisteným podľa tejto Poistnej zmluvy a VPP dohodnuté poistné
krytie a Poistník sa zaväzuje platiť Poisťovni dohodnuté poistné.
2] Pre skupinové súborové poistenie podľa tejto Poistnej zmluvy platia príslušné ustanovenia tejto Poistnej zmluvy, VPP a OZ, a to v tomto
vymenovanom poradí. Každé jednotlivé súborové poistenie sa spravuje tým znením Poistnej zmluvy a VPP, 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 Poistnej
zmluvy.
Článok II. - Základné pojmy
1] Klient poistníka – fyzická osoba, ktorá s Poistníkom uzavrela Zmluvu o úvere.
2] Mesačná splátka – pravidelná splátka, ktorú je Poistený povinný mesačne splácať v lehotách a výške dohodnutej v Zmluve o úvere,
ktorá zahŕňa splátku istiny, splátku úroku a Náklady spojené s poistením. Mesačná splátka nezahŕňa úroky z omeškania, poplatky
spojené s úverom, zmluvné pokuty ani iné sankcie, ktoré si uplatňuje Poistník voči Poistenému na základe Zmluvy o úvere.
3] 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 OZ, 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.
4] Osobitná zmluva – Technická zmluva uzatvorená s Poistníkom, ktorej predmetom je administratívna a technická spolupráca pri
poskytovaní poistenia Klientom poistníka podľa tejto Zmluvy.
5] Poistený – Klient poistníka, ktorý Pristúpil k poisteniu, a na ktorého sa poistenie podľa Poistnej zmluvy a VPP vzťahuje.
6] VPP – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie – Poštová banka.
7] Pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tejto Zmluve, majú rovnaký význam ako je uvedené vo VPP.
Článok III. - Súbor poistenia
1] Poistenie podľa tejto Poistnej zmluvy možno uzavrieť v:
a] Základnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti, poistenie Invalidity,
b] Komplexnom súbore poistenia – zahŕňa poistenie smrti, poistenie Invalidity, poistenie Pracovnej neschopnosti.
2] Bližší popis poistných rizík, ktoré sú v jednotlivých súboroch poistenia zahrnuté, obsahujú VPP.
3] Súbory poistenia nie je možné uzavrieť v inom zložení ako je uvedené v ods. 1 tohto článku.
4] Podľa Poistnej zmluvy možno dojednať poistenie pre každého Klienta poistníka najviac k takému počtu úverov na bývanie na základe
Zmlúv o úvere poskytovaných Poistníkom, ktorých platnosť a účinnosť sa akýmkoľvek spôsobom prekrýva, pri ktorom celkový súčet
aktuálnej výšky úverov poskytnutých Klientovi poistníka nepresiahne 150 000 EUR; táto podmienka sa posudzuje ku dňu nadobudnutia
platnosti konkrétnej Zmluvy o úvere, ku ktorej sa viaže poistenie, a platí po celú dobu jej platnosti a účinnosti, ak nebude dohodnuté inak.
Na ďalšie Zmluvy o úvere, ktorými dôjde k prekročeniu limitu sa poistenie nevzťahuje, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Klient poistníka
vyjadril vôľu byť Poisteným podľa tejto Poistnej zmluvy.
5] Zmluvné strany sa dohodli, že Poistník môže ponúknuť súborové poistenie podľa ustanovení tejto Poistnej zmluvy aj v rámci svojich
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marketingových kampaní, ktorými Poistník organizuje špeciálne akcie nad rámec štandardných limitov a vlastností Zmluvy o úvere [ďalej
len „Kampaň“]. Poistník je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať Poisťovňu o podmienkach a rozsahu Kampane.
Súborové poistenie podľa tejto Poistnej zmluvy vznikne iba pre tých Klientov poistníka, pri ktorých budú splnené podmienky realizácie
Kampane, ktoré si zmluvné strany navzájom písomne dohodnú pred začatím realizácie Kampane; rozsah a podmienky poistenia sa
v skutočnostiach neupravených dohodou spravujú ustanovením tejto Poistnej zmluvy.
Článok IV. - Vznik, zmena a zánik poistenia
1] Poistenie vzniká Pristúpením Klienta poistníka k poisteniu po splnení podmienok poistenia v zmysle VPP. Splnenie podmienok poistenia
sa posudzuje ku dňu podpísania žiadosti o poistenie, resp. zaznamenania žiadosti o poistenie prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej
komunikácie.
2] Ak Klient poistníka nepristúpil k poisteniu súčasne so Zmluvou o úvere, môže tak urobiť 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.
3] Poistený môže uskutočniť zmenu ním zvoleného poistenia zo súboru Komplexný súbor poistenia na Základný súbor poistenia. Zmena
poistenia nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je splatná prvá Mesačná splátka nasledujúca po nadobudnutí
účinnosti dodatku k Zmluve o úvere uzavretého medzi Poisteným a Poistníkom.
4] Jednotlivé poistenia sa dojednávajú na poistnú dobu určitú. Poistenie zanikne uplynutím dňa, v ktorý je splatná posledná Mesačná
splátka, ak VPP neustanovujú inak. Vznik, zmena a zánik jednotlivého poistenia a následky s tým spojené sú špecifikované vo VPP.
Článok V. - Povinnosti Poistníka a Poisťovne
1] Poistník je povinný:
a] platiť Poisťovni dohodnuté poistné podľa článku VII. tejto Poistnej zmluvy,
b] umožniť Pristúpenie k poisteniu iba Klientom poistníka, ktorí spĺňajú podmienky pre vznik poistenia podľa tejto Poistnej zmluvy a VPP,
c] poskytovať súčinnosť pri správe poistenia, likvidácii poistných udalostí a oznamovať Poisťovni údaje o Poistených v lehotách
a spôsobom dohodnutým v Osobitnej zmluve,
d] vyplatené Poistné plnenie použiť na úhradu Mesačných splátok Poisteného [v prípade Poistného plnenia Pracovnej neschopnosti],
resp. na úhradu nesplatenej časti istiny úveru podľa Zmluvy o úvere [v prípade Poistného plnenia smrti alebo Invalidity].
2] Poisťovňa je povinná:
a] poskytnúť Poistné plnenie z Poistných udalostí na základe Poistnej zmluvy, a to vo výške a za podmienok uvedených vo VPP,
b] bez zbytočného odkladu informovať Poistníka o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmien uzatvoreného poistenia z podnetu
Poisteného.
Článok VI. - Poistná udalosť a Poistné plnenie
Poistná udalosť a rozsah Poistného plnenia sú špecifikované vo VPP.
Článok VII. - Poistné
1] Poistné za každý súbor poistenia podľa Poistnej zmluvy 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 uvedená v Prílohe č. 1 Sadzby poistného
tejto Poistnej zmluvy.
2] Poistné obdobie je časový úsek, za ktorý je Poistník povinný platiť poistné podľa tejto Poistnej zmluvy. 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 splátky 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 Poistnej 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 splátok, táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie poistenia a Poistník má naďalej
povinnosť platiť poistné.
6] Ak bude Poistník v omeškaní s platením poistného alebo akejkoľvek jeho časti o viac ako 30 dní, Poisťovňa zašle Poistníkovi výzvu na
zaplatenie dlžného poistného v zmysle §801 ods. 2 OZ. Ak poistné nebude zaplatené ani do jedného mesiaca od doručenia výzvy
Poisťovne na jeho zaplatenie, poistenia podľa tejto Poistnej zmluvy zanikajú, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením výzvy na jeho
zaplatenie.
Článok VIII. - Trvanie a zánik Poistnej zmluvy
1] Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistník môže Poistnú zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať ku koncu poistného obdobia;
výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistník tiež môže od Poistnej zmluvy odstúpiť do 30 dní od jej uzavretia,
písomným odstúpením doručeným na adresu sídla Poisťovne. Zánikom Poistnej zmluvy zanikajú všetky poistenia.
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2] Zmenu rozsahu poistenia dohodnutého touto Poistnou zmluvou je možné uskutočniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to vo
forme písomného číslovaného dodatku k tejto Zmluve. Zo zmeneného poistenia Poisťovňa plní až z tých poistných udalostí, ktoré
nastanú od nultej hodiny dohodnutého dňa účinnosti dodatku k tejto Poistnej zmluve, ak nebolo dohodnuté inak.
3] Poisťovňa má právo jednostranne pozastaviť alebo ukončiť uzavieranie nových poistení podľa tejto Poistnej 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 Poistnej zmluvy.
4] Ukončením platnosti tejto Poistnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k poisteniam, ktoré vznikli do jej
ukončenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok IX. - 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 Poistnej 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 Poistnej zmluvy trvajú aj po ukončení platnosti tejto Poistnej zmluvy.
Článok X. - Rozhodovanie sporov a záverečné ustanovenia
1] Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto
Poistnej zmluvy alebo v súvislosti s touto Poistnou zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Poistnej zmluvy, rozhodujú
príslušné súdy Slovenskej republiky.
2] Obe zmluvné strany vyhlasujú, že v deň podpísania tejto Poistnej zmluvy niet prekážok, ktoré by im bránili riadne plniť jej predmet alebo
ďalšie povinnosti, ktoré sú s ním v priamej súvislosti.
3] Ak sa stanú niektoré ustanovenia Poistnej zmluvy alebo príloha Poistnej zmluvy neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných
ustanovení Poistnej zmluvy a jej prílohy.
4] Pri poistení podľa tejto Poistnej 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.
5] Neoddeliteľnou súčasťou tejto Poistnej zmluvy je
a]
Príloha č. 1: Sadzby poistného,
b]
Príloha č. 2: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie – Poštová banka.
6] Táto Poistná zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom
jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňa 26. 01. 2019.
7] Zmluvné strany vyhlasujú, že si Poistnú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Poistnej zmluvy
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli ju vlastnoručne podpísali.
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