UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava

Informácie o právnych následkoch uzavretia Poistnej zmluvy
Z občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z., Hlava 15, Tretí oddiel, §796, §797, §798 a §799
vyplíva:
Osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom (ďalek len poistník), je povinný platiť
poistné v dohodnutej výške a za dohodnuté poistné obdobie, ktoré je splatné prvého dňa
poistného obdobia.
Ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť (ďalej len
poistná udalosť), poistník má nárok na poistné plnenie. Ak boli vedome porušené poistné
podmienky alebo ustanovenia príslušného zákona, poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej
zmluvy primerane znížiť.
Poistné plnenie je splatné do päťnástich dní od vyšetrenia a ukončenia poistnej udalosti,
v prípade ak to určité skutočnosti neumožňujú, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na
požiadanie priemraný preddavok.1
Poistník musí byť pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený so všetkými charakteristikami
poistenej zmluvy, ktorými sú:
1. Informácia o poisťovateľovi
2. Názov poistného produktu
3. Popis poistného produktu
a. Poistné riziká
b. Výhody produktu
c. Všeobecná charakteristika poistného plnenia
d. Výluky z poistenia
e. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poistným plnením
4. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného
5. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia a poplatky
s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene.
6. Upozornenie na stanovenie poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi
vykonávať zmeny podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
7. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy
8. Spôsob vybavovania sťažností
Všetky tieto charakteristiky s ich podrobným popisom sú obsiahnuté v tlačive Informácia
o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ktoré poistník obdrží ešte pred podpisom poistnej
zmluvy a svojim podpisom potvrdí, že bol o podmienkach oboznámený.
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy je samostatne vyhotovená pre každý
poistný prodkut z portfólia poisťovateľa.
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