Poistenie smrť úrazom rodičov k vkladnej knižke dieťaťa
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurancou Group (ďalej ako „poistiteľ“)
Produkt: poistenie rodičov smrť úrazom „Detská poistka“ k vkladnej knižke dieťaťa uzavretej so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím
poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: v Poistných podmienkach pre poistenie smrť Úrazom
rodičov - Detská poistka (ďalej len ako „PPPRII“) a v rámcovej poistnej zmluve uzavretej medzi poistiteľom a Slovenskou sporiteľňou,
a.s. ako poistníkom (ďalej len ako „Rámcová poistná zmluva“).
O aký typ poistenia ide?
Neživotné poistenie pre prípad smrti úrazom rodiča dieťaťa, ktoré uzavrelo Detskú vkladnú knižku, uvedené v časti „Čo je predmetom
poistenia?“.

Čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?
Poistiteľ dojednáva nasledovné druhy poistenia:
 poistenie pre prípad smrti úrazom rodiča dieťaťa, ktoré je
vlastníkom vkladnej knižky uzavretej so Slovenskou
sporiteľňou, a.s.:
 poistenie pre prípad smrti úrazom rodiča
dieťaťa sa vzťahuje na smrť rodiča, ktorá nastala
ako bezprostredný následok úrazu.

Aké je poistné plnenie?
 V prípade smrti úrazom rodiča dieťaťa - plnenie je vo
výške 7 000 EUR.
 V prípade existencie viacerých poistení „Detská poistka“
a „Detská poistka plus“, je maximálnym poistným
plnením suma vo výške 100 000 EUR v úhrne na
jedného poisteného.

 Smrť rodiča z dôvodu choroby.
 Smrť rodiča, ktorá nenastala ako bezprostredný následok
úrazu.
 Poistnou udalosťou v prípade smrti oboch rodičov dieťaťa pri
rovnakom úraze, je smrť len jedného rodiča.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

!

Poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti spôsobená priamo
alebo nepriamo niektorou z nasledujúcich okolností:
- chorobou, pokiaľ nebol jej výlučnou príčinou úraz,
- diagnostickými, terapeutickými, alebo preventívnymi a
estetickými lekárskymi zásahmi alebo neodbornými zákrokmi,
ktoré si poistený vykoná alebo nechá vykonať na svojom tele,
- samovraždou,
- ozbrojeným konfliktom, stanným právom alebo výnimočným
stavom,
- štrajkom alebo vzburou s predpokladom, že poistený je
účastníkom štrajku alebo vzbury,
V prípade, ak bola poistná udalosť priamo alebo nepriamo
spôsobená požitím alkoholu poisteným, alebo požitím
omamných alebo návykových látok, alebo liekov v dávkach
nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu poisteným, je poistiteľ
oprávnený znížiť poistné plnenie podľa interných predpisov
poistiteľa,

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete
v článkoch 2 až 5 PPPRII.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie
 Poistenie pre prípad smrti úrazom rodiča sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastanú kdekoľvek na svete.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
 Pri skúmaní podmienok prijateľnosti do poistenia pred uzatvorením poistenia venujte náležitú pozornosť, aby ste na otázky poisťovne
odpovedali pravdivo a úplne. Poistenie sa vzťahuje na rodičov dieťaťa, vlastníka detskej vkladnej knižky. Za rodiča sa považuje ten, kto
je ako rodič zapísaný v rodnom liste dieťaťa.

Povinnosti v prípade uplatnenia si nároku na poistné plnenie
 V prípade poistnej udalosti je potrebné predložiť poistiteľovi vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti. V rámci oznámenia poistnej
udalosti je potrebné predložiť listiny, ktoré preukazujú smrť: list o prehliadke mŕtveho, úmrtný list a rodný list dieťaťa, prípadne
pitevnú správu a správu z vyšetrovania príslušného orgánu.

Upozornenie: Poistenie pre prípad smrti úrazom rodiča dieťaťa k vkladnej knižke dieťaťa uzavretej so Slovenskou
sporiteľňou, a.s., a.s. je dobrovoľné a jeho uzatvorenie nie je podmienkou uzavretia zmluvy o vklade.

Kedy a ako uhrádzam platbu?


Poistné je platené poistníkom Slovenskou sporiteľňou, a.s.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa začína nultou hodinou prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uzavretiu Detskej
vkladnej knižky. Poistenie zaniká:





smrťou dvoch rodičov,
výročím uzavretia poistnej zmluvy v roku dovŕšenia 18. roku veku dieťaťa,
zánikom Detskej vkladnej knižky dieťaťa,
smrťou dieťaťa.

Ako môžem poistenie vypovedať?
Podmienky ukončenia poistenia upravuje Rámcová poistná zmluva.

