Skupinová poistná zmluva č. 5723000000
mBank SPÓLKA AKCYJNA
so sídlom Prosta 18, Varšava, 00-850, Poľská republika, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná
v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 13. obchodné
oddelenie, pod číslom KRS 0000025237
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava Slovenská republika, IČO: 36 819 638, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B,
v ktorej mene koná: Robert Chrištof, vedúci organizačnej zložky
(ďalej len „poistník“ alebo „mBank“) na strane jednej
a
UNIQA pojišťovna, a.s.
so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B
za ktorú koná: Ing. Martin Žáček, CSc., vedúci organizačnej zložky
(ďalej len “poistiteľ“ alebo „poisťovňa“)
Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, nasledujúcu Skupinovú poistnú zmluvu (ďalej len „poistná zmluva“
alebo "zmluva“).
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Pre poistenie onkologických ochorení, ktoré poistiteľ dojednáva s poistníkom v prospech poistených
špecifikovaných v článku 2 tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
ustanovenia tejto zmluvy a Poistné podmienky pre poistenie onkologických ochorení 1021SP/SK
(ďalej len aj „poistné podmienky“ alebo „PP“). Poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy ako Príloha č. 1.
Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa definujú nasledujúce pojmy:
Poistený – je klient poistníka, ktorý spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) má v čase pristúpenia do poistenia trvalý alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.
V prípade obvyklého pobytu akceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje právo Slovenskej
republiky, komunikačný jazyk je slovenčina a korešpondencia od poistiteľa sa realizuje
výlučne na adresu v Slovenskej republike.
b) uzatvoril s poistníkom zmluvu o vedení bankového účtu a táto zmluva je ku dňu pristúpenia
do poistenia platná a účinná
c) pristúpil do poistenia (Poistného programu) v rámci telemarketingovej ponuky (v priebehu
telefonického hovoru) v dobe platnosti poistnej zmluvy skupinového poistenia a vyslovil
súhlas s tým, aby poistník na ťarchu jej účtu zriadil trvalý príkaz zodpovedajúci výške
a frekvencii platieb poistného za poistenie tohto poisteného, pričom podmienkou vzniku
poistenia je, že dôjde k zaplateniu takejto čiastky na účet poistníka riadne a včas. Včasnou
úhradou v zmysle predchádzajúcej vety sa rozumie pripísanie tejto čiastky na účet poistníka
najneskôr v okamihu splatnosti druhého mesačného poistného.
Klient - fyzická osoba, ktorá má s poistníkom uzatvorenú zmluvu o vedení účtu.
Poistný program – poistenie poskytované vo variante uvedenej v čl. 3 ods.3 tejto zmluvy. Poistný
program je tiež nazvaný ako „Poistný program mZdravie“ alebo „Program mZdravie“.
Onkologické ochorenia - v balíku pre ženy: rakovina vajcovodov, rakovina vaječníkov, rakovina
pošvy, rakovina vulvy, rakovina prsníkov, rakovina maternice, rakovina krčka maternice; v balíku pre
mužov: rakovina prostaty, rakovina semenníka, rakovina nadsemenníka, rakovina semenovodov,
rakovina penisu, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pankreasu, rakovina pľúc,
priedušiek a priedušnice. Pre potreby tohto poistenia je pojem rakovina definovaný v PP.
Pre pojmy nezadefinované v tomto článku platia definície uvedené v PP.
Článok 3
Predmet zmluvy a rozsah poistného krytia
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poistiteľa poskytnúť poisteným osobám poistenie v rozsahu
podľa ods. 2. tohto článku (ďalej len „poistenie“) a poskytnúť poistné plnenie v súlade s touto
zmluvou a PP, ak nastane poistná udalosť a záväzok poistníka platiť poistné za poistenie
poistených klientov v súlade s touto zmluvou.

2.

Touto zmluvou sa uzatvára:
1. Balíček pre ženy
a) poistenie onkologických ochorení s jednorazovým plnením (tarifa 791A),
b) poistenie onkologických ochorení s plnením formou renty (tarifa 791B),
2. Balíček pre mužov
a) poistenie onkologických ochorení s jednorazovým plnením (tarifa 792A),
b) poistenie onkologických ochorení s plnením formou renty (tarifa 792B),
Uvedené poistenie je poisteným osobám poskytované v jednom balíku, bez možnosti voľby
jednotlivých samostatných poistení (typov poistenia).

3.

Poistenie sa uzatvára v nasledovných variantoch Poistného programu mZdravie
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a) Poistenie pre prípad onkologického ochorenia – Balíček pre ženy
VARIANTY POISTNÉHO PROGRAMU
STANDAR
KLASIK
PREMIUM
D
Klient
Klient
Klient

Balíček pre ženy
Poistená osoba

Poistná suma

Typ poistenia
Poistenie onkologických ochorení
s jednorazovým plnením
Poistenie onkologických ochorení s plnením
formou renty

10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR
300 EUR
mesačne

300 EUR
mesačne

300 EUR
mesačne

b) Poistenie pre prípad onkologického ochorenia – Balíček pre mužov
VARIANTY POISTNÉHO PROGRAMU
STANDAR
KLASIK
PREMIUM
D
Klient
Klient
Klient

Balíček pre mužov
Poistená osoba

Poistná suma

Typ poistenia
Poistenie onkologických ochorení
s jednorazovým plnením
Poistenie onkologických ochorení s plnením
formou renty

10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR
300 EUR
mesačne

300 EUR
mesačne

300 EUR
mesačne

V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne jednorazové a opakované poistné plnenie
formou mesačnej renty v rozsahu dohodnutej poistnej sumy.
4. Spôsob a výška výplaty poistného plnenia, obmedzenia a výluky z plnenia sú uvedené v PP.
Článok 4
Pristúpenie do poistenia
1. Klient môže pristúpiť len k jednému z variantov poistného programu.
2. K poisteniu môže klient pristúpiť za podmienok uvedených v poistných podmienkach.
3. Klient pristupuje k poisteniu vlastným právnym konaním, a to vyjadrením súhlasu s byť poisteným
podľa tejto zmluvy a poistných podmienok a vyjadrením súhlasu so zadaním trvalého platobného
príkazu zo svojho účtu poistníkom, a to vo výške sumy rovnajúcej sa výške poistného plateného
poistníkom za poistenie tohto poisteného. Klient vyjadruje svoj súhlas podľa predchádzajúcej
vety ústne prostredníctvom telekomunikačného prostriedku.
4. Poistenie je dojednané dňom, kedy došlo k pripísaniu vyššie uvedenej sumy na účet poistníka.
5. Poistník je povinný poskytnúť klientovi v dostatočnom predstihu pred dojednaním poistenia
poistné podmienky a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poistenia.
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Článok 5
Začiatok a zánik poistenia
1. Začiatok poistenia poisteného je od 00:01 hodiny dňa nasledujúceho po pristúpení do poistenia,
za predpokladu, že bude riadne a včas zaplatené príslušné poistné podľa čl. 4 ods. 4 zmluvy.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je 1 mesiac. Poistenie nemôže byť
prerušené.

3. Prvé poistné obdobie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnom certifikáte. Prvé mesačné
poistné sa hradí až za druhý kalendárny mesiac nasledujúci po telefonickom prihlásení do
poistného programu, t.j. deň nasledujúci po telefonickom pristúpení do poistenia (napr. ak klient
pristúpi do poistenia 15.1.2022, začiatok poistenia je 16.1.2022 a prvé mesačné poistné sa hradí
za poistné obdobie, ktoré začína 1.3.2022).
4. Poistenému je poskytovaná poistná ochrana po dobu, ak:
a) je v platnosti táto poistná zmluva, a zároveň
b) nedošlo k niektorej z udalostí uvedených v odseku 5. tohto článku zmluvy.
5. Poistný program poisteného zaniká nastaním prvej z nasledujúcich udalostí:
a) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku bežného účtu klienta
poistníka,
b) došlo k niektorej z udalostí, v dôsledku ktorej, poistenie zanikne a ktorá je uvedená v
poistných podmienkach.
6. Poistenie zaniká buď z objektívnych dôvodov alebo právnym konaním poisteného alebo právnym
úkonom poistníka či poistiteľa v prípadoch a spôsobmi upravenými v poistných podmienkach.
7. Poistenie zaniká vždy v rozsahu celého súboru (balíčka) Poistného programu.
8. Odstúpením od poistenia sa poistenie od začiatku zrušuje a poisťovňa vracia poistníkovi
zaplatené poistné znížené o to, čo už prípadne z poistenia plnila. Poistník postupuje voči
poistenému obdobným spôsobom.
9. Poistený poistenie vypovie alebo od neho odstúpi vlastným právnym konaním urobeným voči
poistiteľovi, a to prostredníctvom telefónu alebo písomne. Za týmto účelom použije poistený
kontaktné údaje poisťovateľa.
10. Ukončenie alebo zánik Poistného programu nemá vplyv na účinnosť tejto zmluvy ani na trvanie
ďalších poistení, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy. Poistený je oprávnený zmeniť variant/ plán
Poistného programu jedenkrát ročne, a to na základe telefonickej žiadosti na určenú telefonickú
linku poistiteľa formou nahrávaného hovoru. Nový variant Poistného programu je účinný počnúc
nasledujúcim poistným obdobím od dátumu doručenia/ prijatia takejto písomnej / telefonickej
žiadosti poistiteľovi.

Článok 6
Poistné, úhrada poistného
1.

Poistné je bežné poistné s mesačnou frekvenciou platenia.

2.

Výška poistného závisí od vstupného veku poisteného a je uvedená v tabuľke v prílohe č. 2 tejto
zmluvy.
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3.

Právo poistiteľa na poistné vzniká okamihom vzniku poistenia podľa ustanovenia článku 5
odseku 1 tejto zmluvy.

4.

Poistník sa zaväzuje mesačne platiť poistné poistiteľovi za všetkých poistených s platným
poistením v danom mesiaci v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

5.

Na základe pristúpenia poisteného do poistenia a poskytnutia súhlasu so spôsobom zúčtovania
poistného vo výške určenej touto zmluvou, poistník vykonáva výber mesačného poplatku za
poistenie (za Poistný program) od poisteného formou trvalého príkazu v prospech zberného
účtu poistníka. Splatnosť poistného je najneskôr k 25. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
za ktorý má poistiteľ nárok na poistné.

6.

Celkové mesačné poistné za každý jednotlivý kalendárny mesiac za túto zmluvu sa rovná súčtu
mesačného poistného za všetky platné poistenia v danom mesiaci. Súhrnnú čiastku
mesačného poistného bude poistník prevádzať zo zberného účtu poistníka ako bežné poistné
na bežný účet poistiteľa.

7.

V prípade, že dôjde k zániku Poistného programu poisteného podľa tejto zmluvy z iného dôvodu
ako z dôvodu zániku tejto zmluvy, poistník je povinný hradiť poistné za toto poistenie do konca
poistného obdobia, v ktorom príslušné poistenie zaniklo, za predpokladu, že bolo za toto
obdobie poisteným klientom uhradený poplatok za program.

8.

V prípade, že poistník je v omeškaní s úhradou poistného, zašle poistiteľ poistníkovi upomienku
na zaplatenie poistného. V upomienke poistiteľ poistníka poučí, že poistenia jednotlivých
poistených zaniknú, ak nebude poistné uhradené ani v dodatočnej lehote. Zmluvné strany sa
dohodli, že zánikom posledného poistenia jednotlivého poisteného podľa predchádzajúcej vety
tohto odseku zaniká aj táto zmluva.

9.

V prípade, že poistník je v omeškaní s úhradou poistného, je poistník povinný zaplatiť
poistiteľovi pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zaplatením pokuty
sa poistník nezbavuje povinnosti zaplatiť aj dlžné poistné.

10. Poistiteľ je oprávnený zvýšiť poistné za druhý a ďalšie roky trvania tejto zmluvy, a to o mieru
inflácie vyjadrenú rastom indexu spotrebiteľských cien, publikovaného Štatistickým úradom
Slovenskej republiky. Poistiteľ je ďalej oprávnený zvýšiť poistné v prípade, ak škodný pomer
v rámci poistenia presiahne interne stanovené percento, ktoré je stanovené podľa poistnotechnických pravidiel. Škodný pomer sa pre účely tejto zmluvy rozumie ako súčet poistných
plnení a zmeny stavu rezerv na poistné plnenia voči súčtu predpísaného poistného a zmeny
stavu rezerv na nezaslúžené poistné. Zmena poistného podľa tohto odseku musí byť poistníkovi
oznámená najmenej 6 kalendárnych mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia, od ktorého
má byť nové poistné účinné. Nové poistné sa bude vzťahovať na všetkých poistených, za
ktorých bude poistník od účinnosti zmeny poistného platiť poistiteľovi poistné.
11. V prípade, ak poistník nesúhlasí so zvýšením poistného, je oprávnený vypovedať poistnú
zmluvu v súlade s platnou právnou úpravou. V takom prípade zanikne poistenie všetkých
poistených, a to uplynutím poistného obdobia každého poisteného, za ktoré už bolo poistné
zaplatené. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom posledného poistenia podľa predchádzajúcej
vety tohto odseku zaniká aj táto zmluva.
12. Poistiteľ je oprávnený, s rovnakými následkami podľa bodu 11 tohto článku, zvýšiť celkové
poistné aj v prípade, ak dôjde k zmene všeobecných záväzných predpisov priamo či nepriamo
ovplyvňujúcich výšku poistného (napr. zavedenie odvodu z poistného, dane z poistného a i.).
Článok 7
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poistník sa touto zmluvou zaväzuje:
a) oboznámiť klientov (ešte pred ich pristúpením do poistenia) s obsahom tejto zmluvy
týkajúcim sa poistenia ich poistného rizika, poistnými podmienkami, s predzmluvnými
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b)

c)
d)
e)

f)

informačnými dokumentmi poistiteľa (Informačný dokument o poistnom produkte
a Informáciami pre záujemcu o poistenie, Informačný formulár o jednotlivých zložkách
poistného) a za tým účelom zverejniť na svojom webovom sídle alebo inom pre poistených
voľne prístupnom mieste túto zmluvu, predzmluvné dokumenty a Poistné podmienky,
zabezpečiť súhlas poisteného s poistením prostredníctvom nahrávaného hovoru, v ktorom
poistený potvrdí, že spĺňa definíciu poisteného podľa čl. 2 tejto zmluvy a skutočnosti uvedené
v čl. 4 ods. 1 PP znenie súhlasu klienta je dohodnuté v TM Zmluve respektíve v prílohe č. 1
TM Zmluvy, podpísanej zmluvnými stranami.
zaradiť do poistenia všetkých svojich klientov, ktorí po dátume účinnosti tejto zmluvy vykonali
právny úkon pristúpenia do poistenia,
platiť poistiteľovi poistné za poskytované poistenie podľa článku 6 tejto zmluvy,
v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistiteľovi súčinnosť pri vybavovaní poistných udalostí,
ak je to potrebné na vybavenie nároku z poistenia jednotlivých poistených. Poistník sa ďalej
zaväzuje odovzdať bezodkladne poistiteľovi akúkoľvek písomnú žiadosť, oznámenie o
poistnej udalosti či iné dokumenty postúpené / doručené poistníkovi poistenou osobou,
týkajúce sa dohodnutého poistenia,
bezodkladne informovať poisteného písomnou formou o akejkoľvek udalosti súvisiacej so
zmenou alebo zánikom poistenia či poistnej zmluvy, ku ktorej došlo z podnetu poistníka.

2. Poistiteľ sa touto zmluvou zaväzuje:
a) poskytnúť poistníkovi súčinnosť nevyhnutnú k plneniu predmetu tejto zmluvy,
b) oznamovať poistníkovi skutočnosti vedúce k zániku poistenia jednotlivého poisteného,
c) na požiadanie informovať poistníka dohodnutým spôsobom o oznámených poistných
udalostiach, výsledku šetrenia poistnej udalosti a rozsahu plnenia z poistných udalostí,
d) na vyžiadanie oboznamovať poistníka o prípadoch, kedy na základe šetrenia poistnej udalosti
odstúpil od poistenia alebo odmietol plnenie jednotlivého poisteného,
e) poskytnúť poistníkovi alebo jeho splnomocneným osobám, ktoré vstúpili do kontaktu s
poistenými, bezplatné školenie,
f) zabezpečiť pravidelnú komunikáciu s poistníkom vrátane určenia zodpovednej osoby,
g) informovať poisteného klienta poistníka písomnou formou o akejkoľvek udalosti súvisiacej so
vznikom a zmenami Poistného programu, s výnimkou zmien požadovaných poistníkom,
h) informovať poisteného klienta poistníka o zániku Poistného programu, ku ktorému došlo na
základe žiadosti poistníka,
i) zaslať klientovi poistníka formou poštovej zásielky, prípadne aj inou s klientom dohodnutou
formou, súbor dokumentov (Informácie pre záujemcu o poistenie, marketingová brožúra,
Informačný dokument o poistnom produkte, sprievodný list, Informácie o spracovaní
osobných údajov-ISOU, Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného) týkajúcich
sa poistenia poskytovaného v rámci Poistného programu, ktorého súčasťou je aj Poistný
certifikát (tiež iba „Poistná dokumentácia“).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené používať logo druhej zmluvnej strany iba po
predchádzajúcom súhlase druhej zmluvnej strany. Podmienky a spôsob používania loga budú
odsúhlasené medzi zmluvnými stranami samostatne v písomne forme.

Článok 8
Salvatorská klauzula
1. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
prípade zaväzujú dohodou bez zbytočného odkladu nahradiť ustanovenia neplatné / neúčinné
novým ustanovením platným / účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu
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ustanovenia neplatného / neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 9
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných
strán a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy môže byť skončená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, ktorý bude v dohode uvedený,
b) písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak dôjde k porušeniu povinností
dohodnutých v tejto zmluve druhou zmluvnou stranou. Dotknutá zmluvná strana je
oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že druhú zmluvnú stranu písomne na jej
porušenie povinností upozornila a k náprave nedošlo ani po spoločnom rokovaní, ktoré sa
zmluvné strany zaväzujú uskutočniť bezodkladne na výzvu dotknutej zmluvnej strany, ktorá
na porušenie povinnosti upozornila. K odstúpeniu dochádza dňom jeho doručenia zmluvnej
strane, ktorá porušenie zavinila;
c) uplynutím výpovednej lehoty. Zmluva môže byť vypovedaná z dôvodov a za podmienok
vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. t.j;
- ak nastane situácia podľa článku 6 ods. 8 a 11 tejto zmluvy;
- zánikom posledného jednotlivého poistenia.
3. Ak dôjde k zániku tejto zmluvy, nie sú zmluvné strany oslobodené od povinnosti riadneho
a včasného splnenia tých záväzkov, ktoré sú výslovne zakotvené v tejto zmluve alebo vyplývajú
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a ktoré vznikli v dobe trvania tejto zmluvy, a to
i v prípadoch, keď doba trvania týchto záväzkov presahuje účinnosť tejto zmluvy.
Článok 10
Osobitné protikorupčné ustanovenia
1.

Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých
úrovniach a vyžadujú od svojich zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internou protikorupčnou politikou.
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy:
a/ neposkytne, neponúkne, nesľúbi, nevyžiada si, nedá si sľúbiť, ani neprijme neoprávnenú
výhodu spočívajúcu v akomkoľvek finančnom i nefinančnom zvýhodnení,
b/ prijme primerané opatrenia k tomu, aby sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nedopustila
ona ani nikto z jej zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov akejkoľvek formy takého
korupčného správania alebo iného konania, ktoré by naplňovalo znaky trestného činu spojeného
s korupciou v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších právnych
predpisov.
c/ nesľúbi, neponúkne ani neposkytne žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane
konajúcej v menej druhej zmluvnej strany a rovnako si nevyžiada, nedá si sľúbiť, ani neprijme
od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej
strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok
pri dojednávaní, uzatváraní alebo plnení tejto zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať, pokiaľ si budú vedomé,
alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupčnú činnosť pri dojednávaní, uzatváraní alebo
pri plnení tejto zmluvy.
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3.

V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť v zmysle bodu 1 a 2 tohto
článku zmluvy, alebo pokiaľ má zmluvná strana dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnosti
druhej zmluvnej strany podľa bodov 1 a 2 tohto článku zmluvy boli alebo sú porušované,
považuje sa uvedené za dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy z poistenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, PP, a ďalšími
dokumentmi, uvedenými v článku 1 tejto zmluvy.
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami PP má prednosť zmluva.
Za rozpor sa nepovažuje, pokiaľ PP obsahujú podrobnejšiu úpravu, na ktorú táto zmluva
odkazuje.
3. Všetky úkony týkajúce sa poistenia vrátane vyhlásení a oznámení poisteného a/alebo poistníka
pre poistiteľa musia byť v slovenskom jazyku a musia byť vykonané v dohodnutej forme.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnená osoba sa nebude podieľať na výnosoch
poistiteľa. Pri predčasnom zrušení poistenia nevzniká nárok na výplatu odkupnej hodnoty.
5. Poistník aj poistení majú právo podať sťažnosť - osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriérnej
služby, priamo v sídle poistiteľa alebo na ktoromkoľvek obchodnom mieste poistiteľa alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu poistiteľa uvedenú na jeho webovom sídle. O
sťažnosti podanej ústne sa spíše zápisnica v dvoch vyhotoveniach. Poistiteľ doručenú sťažnosť
vybaví najneskôr do 30 dní od jej prijatia a sťažovateľa o výsledku prešetrenia upovedomí. Táto
lehota môže byť v odôvodnených prípadoch poistiteľom predĺžená o ďalších 30 dní, o čom je
poistiteľ povinný sťažovateľa upovedomiť.
Poistiteľ môže na sťažnosť odpovedať elektronickou poštou, ak je mu známa e-mailová adresa
sťažovateľa. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, poistiteľ prekontroluje, či pôvodná
sťažnosť bola správne vybavená. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým
sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa opätovne
nekontroluje, ani sa o tom sťažovateľ neupovedomí.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu, pričom
všetky vyhotovenia majú platnosť originálu.
7. Všetky zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané iba vo forme riadne očíslovaných písomných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne meniť alebo dopĺňať túto
zmluvu. Zmena alebo doplnenie tejto zmluvy nebude platné pokiaľ nebude vo forme písomného
dodatku k tejto zmluve a pokiaľ nebude podpísaný osobami oprávneným podpisovať v mene
zmluvných strán.
8. Poistník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie všetkých dokumentov a príloh, na ktoré táto
zmluva odkazuje.
9. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli pred uzatvorením zmluvy oznámené informácie
podľa § 792a Občianskeho zákonníka a že bol oboznámený s PP.
10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že ju uzatvárajú podľa svojej pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, a že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripájajú podpisy svojich oprávnených
zástupcov.
Prílohy:
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Príloha č.1– Poistné podmienky pre skupinové poistenie onkologických ochorení 1021SP/SK
(mZdravie)
Príloha č. 2 - Poistné sadzby mZdravie
Príloha č. 3 – Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
Príloha č. 4 – Informácie o spracovaní osobných údajov (ISOU)
Príloha č. 5 – Produktová karta
Príloha č. 6 – Informácie pre záujemcu o poistenie

V ………………, dňa

V ………………, dňa

Poistník

Poistiteľ

Robert Chrištof
vedúci organizačnej zložky

Ing. Martin Žáček, CSc.
vedúci organizačnej zložky
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Poistné podmienky pre poistenie onkologických ochorení 1021SP/SK (mZdravie)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Pre skupinové poistenie, ktoré uzatvára UNIQA pojišťovna, a.s., podnikajúca v SR prostredníctvom
organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej aj
„poistiteľ“) platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), tieto Poistné podmienky pre
poistenie onkologických ochorení 1021SP/SK, (ďalej aj „poistné podmienky“ alebo „PP“)
a ustanovenia poistnej zmluvy o skupinovom poistení (ďalej aj „poistná zmluva“ alebo „zmluva“).
Poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, za predpokladu, že sa na ne zmluva
odvoláva a boli k nej pripojené alebo boli poistníkovi pred uzatvorením zmluvy oznámené.
Článok 2
Definície pojmov
Pre účely týchto poistných podmienok platia nasledovné definície:
Poistiteľ – UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika,
IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B,
vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského
3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B.
Poistník – právnická osoba, ktorá s poistiteľom uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
Poistený – je fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje a je takto označená
v poistnej zmluve.
Poistenie – právny vzťah, na základe ktorého sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť poistenému v prípade
vzniku poistnej udalosti poistné plnenie a na základe ktorého sa poistník zaväzuje platiť poistné.
Onkologické ochorenia – pre účely týchto PP sú onkologickými ochoreniami nasledovné ochorenia
– rakovina vajcovodov, rakovina vaječníkov, rakovina pošvy, rakovina vulvy, rakovina prsníkov,
rakovina maternice, rakovina krčka maternice, rakovina prostaty, rakovina semenníka, rakovina
nadsemenníka, rakovina semenovodov, rakovina penisu, rakovina hrubého čreva a konečníka,
rakovina pankreasu, rakovina pľúc, priedušiek a priedušnice.
Rakovina – ochorenie, pre ktoré je charakteristická prítomnosť zhubného nádoru, pre ktorý je
typický výskyt nekontrolovateľne rastúcich malígnych buniek, šírenie malígnych buniek s následným
napadnutím tkaniva. Diagnózu musí potvrdiť špecialista na základe výsledkov konečného
histologického vyšetrenia.
Za rakovinu sa v zmysle týchto poistných podmienok nepovažujú:
- akékoľvek prekancerózy
- všetky nádory, ktoré sú klasifikované ako karcinóm in situ alebo neinvazívne nádory alebo
nádory s hraničnou malignitou
- rakovina prostaty I. stupňa (T 1a, 1b, 1c), okrem nádorov, u ktorých bolo pri histologickom
vyšetrení zistené Gleansonovo skóre 6 a viac alebo preukázaná progresia minimálne na
klinickom štádiu T2NOMO podľa TNM klasifikácie
- zhubný (malígny) melanóm, stupeň IA (T1a N0 M0)
- akýkoľvek zhubný (malígny) nádor pri výskytu HIV (Kaposi sarkom)
Poistný program – dojednaný variant poistenia pre poisteného
Osoba oprávnená na poistné plnenie – osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo
na poistné plnenie. Oprávnenou osobou v poistení onkologických ochorení je poistený.

Poistná zmluva – poistná zmluva o skupinovom poistení č. 5723000000 uzatvorená medzi
poistníkom a poistiteľom, ktorá stanovuje podmienky poistenia a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto
poistné podmienky.
Jednotlivé poistenie – je poistenie poisteného jednotlivca dojednané na základe jeho súhlasu
s pristúpením k poistnej zmluve. Vzťahuje sa na poisteného. Pre potreby aplikácie ustanovení
Občianskeho zákonníka sa na jednotlivé poistenie prihliada ako na samostatnú poistnú zmluvu
(ďalej aj „poistenie“).
Poistný certifikát – potvrdenie o vzniku poistenia vystavené poistiteľom pre poisteného.
Poistná suma – suma, ktorá slúži na stanovenie výšky záväzku poistiteľa v prípade poistnej udalosti
a vzniku nároku na poistné plnenie; poistnou sumou môže byť jednorazovo vyplácaná suma alebo
dávka (renta) vyplácaná za stanovené obdobie.
Poistné plnenie – suma, ktorú poskytne poistiteľ v dojednanom rozsahu v prípade poistnej udalosti
a splnenia podmienok nutných pre vznik nároku na poistné plnenie.
Čakacia doba – doba, ktorá začína pre poisteného plynúť dňom začiatku poistenia alebo dňom
zmeny jeho poistenia, počas ktorej nevzniká nárok na poistné plnenie. Udalosť, ktorá nastala počas
čakacej doby, nie je poistná udalosť, aj keď túto čakaciu dobu presahuje a nevzniká nárok na poistné
plnenie.
Skupinové poistenie – súbor poistenia, ktorý sa vzťahuje na skupinu jednotlivých poistení
poistených bližšie vymedzených v poistnej zmluve. Ak nie je v poistných podmienkach ďalej stanové
inak, je možné vykonať právny úkon iba na jednotlivé poistenie jednotlivého poisteného.
Poistná doba – doba, na ktorú bolo poistenie uzatvorené.
Poistné obdobie –časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné.
Poistný rok – ročné obdobie začínajúce dňom začiatku poistenia alebo dňom výročia zmluvy, na
ktoré sa delí poistná doba.
Poistná udalosť – náhodná skutočnosť bližšie určená pri jednotlivých druhoch poistenia v poistných
podmienkach alebo v zmluve, s ktorou je spojený vznik práva na poistné plnenie.
Výročie zmluvy – deň poistnej doby, ktorý sa dátumom (dňom a mesiacom) zhoduje s dňom
začiatku prvého poistného obdobia. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadá výročie zmluvy na posledný
deň tohto mesiaca.
Vstupný vek – vek poisteného stanovený ako rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia
a kalendárnym rokom narodenia poisteného, vstupný vek poisteného je 18 - 54 rokov.
Koncový vek – súčet vstupného veku poisteného a poistnej doby, maximálny koncový vek je 60
rokov.
Choroba – zmena fyzického alebo psychického zdravia, ktorej prvé príznaky nastali po začiatku
poistenia (resp. po uplynutí čakacej doby) a to bez ohľadu na to, či a kedy poistený vyhľadal lekára,
resp. kedy mu bola choroba diagnostikovaná.
Nepoistiteľná osoba - osoba, ktorá jednoznačne nemôže mať dojednané dané poistenie na
základe podmienok stanovených poistiteľom pre prijatie do poistenia.
Korešpondenčná adresa - UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Článok 3
Predmet poistenia
1. Poistným rizikom je choroba v zmysle týchto PP.
2. Poistenie onkologických ochorení sa vzťahuje na onkologické ochorenia uvedené v čl. 2 v týchto
PP.
3. Predmetom poistenia onkologických ochorení je poskytnutie jednorazového poistného plnenia
a plnení formou renty v prípade ochorenia poisteného na onkologické ochorenie, vo výške
poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre dojednaný variant Poistného programu v
jednotlivom poistení a v rozsahu stanovenom v týchto PP.
4. Varianty, v akých môže byť dojednaný rozsah poistenia pre poisteného, je uvedený v poistnej
zmluve. Každý variant poistenia obsahuje:
- poistenie onkologických ochorení s jednorazovým plnením
- poistenie onkologických ochorení s plnením formou mesačnej renty

2

5.

Poistenia v bode 4 tohto článku nie je možné dojednať samostatne. Dojednaný variant poistenia
pre poisteného je uvedený v poistnom certifikáte.

Článok 4
Podmienky prijatia do poistenia
1. Poistenie je možné uzatvoriť pre klienta poistníka pokiaľ:
a) má v čase pristúpenia do poistenia trvalý alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej
republiky. V prípade obvyklého pobytu akceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje právo
Slovenskej republiky, komunikačný jazyk je slovenčina a korešpondencia od poistiteľa sa
realizuje výlučne na adresu v Slovenskej republike.
b) bol oboznámený a súhlasil s obsahom poistnej zmluvy a týchto PP
c) je majiteľom bežného účtu vedeného poistníkom
d) prihlásil sa do poistenia (Poistného programu) v rámci telemarketingovej ponuky (v
priebehu telefonického hovoru) v dobe platnosti poistnej zmluvy
e) dosiahol vek 18 rokov a viac a neprekročil vek 54 rokov
f) nepatrí medzi nepoistiteľné osoby podľa čl. 5 PP
g) súhlasí s tým, aby zúčtovanie mesačného poplatku za zvolený variant poistenia bol
uskutočnený formou trvalého príkazu z jeho bežného účtu
2. Ak potvrdí klient poistníka pristúpením do poistenia podmienky prijatia do poistenia uvedené v
ods. 1 tohto článku a neskôr sa zistí, že klient poistníka tieto podmienky pri pristúpení do
poistenia nesplnil, je povinný uhradiť poistiteľovi náklady vzniknuté prihlásením do poistenia.
Článok 5
Nepoistiteľné osoby
1. Do poistenia nie je prijateľná osoba a poistenie sa nevzťahuje na osobu:
a) ktorej bola pred začiatkom poistenia diagnostikovaná alebo liečená rakovina, leukémia
alebo iné nádory (i nezhubné, napr. cysty, myómy, nádory kože)
b) ktorá pred začiatkom poistenia podstúpila alebo podstupuje liečbu zhubných onkologických
ochorení
c) ktorej bola pred začiatkom poistenia diagnostikovaná hepatitída typu B a C, chronické
ochorenie čreva, chronické ochorenie slinivky brušnej
d) ktorá pred začiatkom poistenia trpí cukrovkou akéhokoľvek typu, pokiaľ vznikla pred 30.
rokom veku
e) ktorá pred začiatkom poistenia fajčí viac ako 30 cigariet denne
f) ktorá pred začiatkom poistenia trpí obezitou 2. stupňa (BMI nad 35)
g) ktorej bol pred začiatkom poistenie priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou
h) závislá na alkohole a iných návykových látkach
i) ktorá je v čase dojednania poistenia práceneschopná, alebo v tomto čase podstupuje alebo
plánuje podstúpiť, alebo jej bola doporučená nejaká liečba, lekárske vyšetrenie alebo čaká
na výsledky lekárskych vyšetrení
2. V prípade, ak toto poistenie bude poskytnuté osobe, ktorá je v čase vstupu do poistenia (t.j.
v čase keď došlo ku vzniku jeho poistenia, resp. by k vzniku poistenia došlo) osobou
nepoistiteľnou, je poistenie takejto osoby od začiatku neplatné a neúčinné. Ak poistiteľ túto
skutočnosť zistí, zašle poistníkovi oznámenie o tom, že poistenie takejto osoby je od začiatku
neplatné a neúčinné a poistník/poistený a poistiteľ sú povinní si v takomto prípade vrátiť
akékoľvek plnenia, ktoré boli na základe poistnej zmluvy súvisiacej s takýmto poistením
poskytnuté.
Článok 6
Poistné a úhrada poistného
1. Poistné hradí poistník v zmysle podmienok Skupinovej poistnej zmluvy.
2. Poistník prenáša náklady vynaložené na poistné za každé jednotlivé poistenie na poisteného
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vo forme úhrady za poistenie, ktoré je účtované na ťarchu účtu poisteného vedeného
u poistníka. Poistník vykonáva výber úhrady za jednotlivé poistenie (za Poistný program) od
poisteného mesačne formou trvalého príkazu, k zriadeniu ktorého udelil poistený súhlas pri
pristúpení do poistenia, v prospech zberného účtu poistníka.
Článok 7
Vznik, trvanie, zánik a zmeny poistenia
1. Začiatok poistenia jednotlivého poisteného je od 00:01 hodiny dňa nasledujúceho po pristúpení
do poistenia, za predpokladu, že dôjde k dojednaniu poistenia podľa ods. 2 tohto článku.
2. Poistenie je dojednané dňom pripísania úhrady za poistenie na účet poistníka.
3. Prvé poistné obdobie jednotlivého poistenia začína dňom, ktorý je uvedený v poistnom
certifikáte. Prvé poistné obdobie začína prvým dňom druhého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal začiatok poistenia jednotlivého poisteného (napr. ak
sa klient poistníka prihlásil do poistenia 15.1.2022, začiatok poistenia bude 16.1.2022 a prvé
poistné obdobie začína 1.3.2022).
4. Poistenie poisteného sa uzatvára na dobu neurčitú., maximálne do definovaného koncového
veku. Poistné obdobie poisteného je 1 mesiac. Poistenie nemôže byť prerušené.
5. Poistný program poisteného zaniká k okamihu, keď nastane prvá z nasledujúcich udalostí:
a) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku zmluvy o účte klienta poistníka
b) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený zrušil súhlas so zriadením trvalého
príkazu
c) výplatou poistného plnenia podľa čl. 10, bod 1 PP
d) dňom smrti poisteného
e) posledným dňom poistného roka, v ktorom poistený dovŕši vek 60 rokov
f) odstúpením poisteného od poistenia na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 14tich dní odo dňa, kedy za poistenie bolo riadne uhradené prvé poistné podľa tejto zmluvy. V
tomto prípade takéto poistenie zaniká k začiatku poistenia, poistiteľ vráti poistníkovi už
uhradené poistné a účastníci poistenia si vrátia prípadné plnenie z daného poistenia. Lehota
sa považuje za zachovanú, ak prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od poistenia bol odoslaný
najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
g) odstúpením od poistenia (§ 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka) alebo odmietnutím
poistného plnenia (§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka)
h) z dôvodov a postupom podľa čl.6 ods. 8, 10, 11 a/alebo 12 poistnej zmluvy
i) ku koncu poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku poistnej zmluvy
j) na základe žiadosti poisteného o ukončenie poistenia písomná alebo telefonická žiadosť
formou nahrávaného hovoru na určenú telefonickú linku poistiteľa, pričom jednotlivé
poistenie končí posledným dňom poistného obdobia, nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom poistiteľ túto žiadosť prijal
k) dňom, v ktorom poistiteľ prijal písomné oznámenie poisteného o odvolaní súhlasu
k zisťovaniu zdravotného stavu a príčin smrti
l) nezaplatením príslušného poistného za prvé dve poistné obdobia, najneskôr do konca
druhého poistného obdobia, poistenie je zrušené k začiatku poistenia
m) nezaplatením poistného za následné poistné obdobie, za tri po sebe nasledujúce poistné
obdobia, najneskôr do konca takéhoto tretieho poistného obdobia; v takomto prípade
dochádza k ukončeniu jednotlivého poistenia k poslednému dňu poistného obdobia, za ktoré
bolo poistné uhradené.
Ak je poistník v omeškaní s úhradou poistného za všetky poistenia, zanikajú týmto spôsobom
všetky poistenia a tiež Skupinová poistná zmluva.
6. Poistený je oprávnený zmeniť variant Poistného programu jedenkrát za 12 po sebe idúcich
mesiacov na základe telefonickej žiadosti na určenú telefonickú linku poistiteľa formou
nahrávaného hovoru. Zmena Poistného programu je účinná od 1. dňa poistného obdobia, ktoré
nasleduje po dátume doručenia/ prijatia takejto žiadosti poistiteľovi.
7. Ak odpovie poistník alebo jednotlivý poistený pri uzatvorení poistnej zmluvy či jednotlivého
poistenia resp. pri pristúpení do poistenia alebo v súvislosti s ním úmyselne alebo z
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nedbanlivosti nepravdivo alebo neúplne na písomné otázky poistiteľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia, má poistiteľ právo od poistnej zmluvy alebo od poistenia jednotlivého
poisteného odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu alebo
poistenie jednotlivého poisteného neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne. Rovnaké právo odstúpiť od
poistnej zmluvy ako poistiteľ má, za podmienok podľa tohto ustanovenia, aj poistník, ak mu
poistiteľ nepravdivo alebo neúplne odpovedal na jeho písomné otázky týkajúce sa
dojednávaného poistenia.
Článok 8
Čakacia doba
1. Čakacia doba sa počíta od začiatku poistenia a jej dĺžka je 3 mesiace.
2. Pri zmene poistnej zmluvy z dôvodu zmeny variantu Poistného programu, keď dôjde
k navýšenie poistnej sumy, sa u navýšenej poistnej sumy počíta čakacia doba od dátumu
účinnosti zmeny Poistného programu.
Článok 9
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorého z onkologických ochorení uvedených v čl. 1
PP a súčasne sú splnené nasledujúce podmienky:
a) prvá návšteva lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov rakoviny sa uskutoční po uplynutí
čakacej doby,
b) rakovina je diagnostikovaná počas doby trvania poistenia, najskôr po uplynutí čakacej doby.
2. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň prvého stanovenia diagnózy, ktorá spĺňa podmienky
definície poistnej udalosti.
Článok 10
Poistné plnenie
1. Poistiteľ vyplatí v prípade poistnej udalosti:
a) jednorazové plnenie vo výške 100 % dojednanej poistnej sumy, za podmienky, že sa
poistený dožije 30. kalendárneho dňa od stanovenia diagnózy, a
b) plnenie formou mesačnej renty vo výške 100 % dojednanej poistnej sumy. Renta je platená
po dobu 12 mesiacov odo dňa stanovenia diagnózy za predpokladu, že je poistený nažive.
Smrťou poisteného nárok na výplatu renty zaniká.
2. V prípade, že dôjde k výplate mesačnej renty po dni úmrtia poisteného alebo po dni jeho
prehlásenia za mŕtveho, má poistiteľ právo na vrátenie takto vyplatenej sumy.
3. Nárok na plnenie vzniká iba v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby.
Článok 11
Výluky a obmedzenia plnenia z poistenia
1. Poistiteľ neposkytuje plnenie za poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej
súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou, vnútornými nepokojmi alebo jadrovou katastrofou,
alebo pri plnení služobných povinností vojakov pri zahraničných misiách. Uvedené obmedzenia
plnenia sa nevzťahujú na poistné udalosti, ktoré nastali v súvislosti s vnútornými nepokojmi na
území Slovenskej republiky a v súvislosti s terorizmom aj mimo územia Slovenskej republiky,
ak oprávnená osoba preukáže, že sa poistený na týchto udalostiach aktívne nepodieľal na
strane organizátorov nepokojov alebo teroristov.
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na onkologické ochorenie, ktoré bolo spôsobené:
a) pôsobením ionizačného žiarenia alebo účinkom jadrovej energie. Táto výluka neplatí, ak je
ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej energie vystavený poistený
v rámci
liečebného procesu pod lekárskym dohľadom
b) vrodeným ochorením
c) sexuálne prenosnými chorobami
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Z poistnej ochrany sú vylúčené choroby alebo poruchy zdravia, ktoré nastali alebo boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia.
4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, ak bola príčinou poistnej udalosti
skutočnosť:
a) o ktorej sa dozvedel až po vzniku poistnej udalosti
b) ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia a
c) ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná.

3.

Článok 12
Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný:
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné a telefonické otázky poistiteľa týkajúce sa
dohodnutého poistenia. Za odpovede na otázky poistiteľa sa považujú aj vyhlásenia
poisteného o splnení podmienok na pristúpenie do poistenia.
b) poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť a predložiť tlačivo poistiteľa
„Oznámenie poistnej udalosti“, resp. iný formulár poistiteľa určený na tento účel. Poistený je
povinný na žiadosť poistiteľa predložiť aj ďalšie doklady potrebné v súvislosti s likvidáciou
poistnej udalosti, a to v slovenskom jazyku, a prípadne originálne dokumenty v cudzom
jazyku opatrené úradným prekladom. Poistený v prípade požiadavky poistiteľa na vlastné
náklady zabezpečí úradne overený preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka.
c) riadiť sa pokynmi poistiteľa (napr. podrobiť sa lekárskej prehliadke na vyzvanie poistiteľa,
vystaviť splnomocnenie pre poistiteľa za účelom zisťovania zdravotného stavu); poistiteľ
hradí len náklady za lekársku prehliadku, ostatné náklady hradí poistený sám.
Článok 13
Adresy a oznámenia
1.
Poistený je povinný si určiť korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky, na ktorú
mu bude poistiteľ doručovať písomnosti týkajúce sa poistenia. Zmena adresy na doručovanie
je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poistiteľovi.
2.
Poistiteľ doručuje účastníkom poistenia písomnosti spravidla prostredníctvom držiteľa
poštovej licencie na korešpondenčnú adresu, ak ďalej nie je stanovené alebo dohodnuté
inak. Poistiteľ nezodpovedá za nedoručenie písomností v prípade neoznámenej zmeny
korešpondenčnej adresy.
3.
Pokiaľ nebol adresát zastihnutý, a doručovateľ držiteľa poštovej licencie uloží písomnosť
poistiteľa v miestnej príslušnej prevádzke držiteľa poštovej licencie a vhodným spôsobom
vyzve adresáta, aby si písomnosť vyzdvihol, potom pokiaľ si adresát písomnosť od jej
uloženia nevyzdvihne v stanovenej lehote, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň
doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. Pokiaľ adresát odmietol prijať
písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď adresát jej prijatie odmietol.
Písomnosť môže byť doručená i prostredníctvom osoby poverenej poistiteľom.
4.
Písomnosti týkajúce sa poistenia určené poistiteľovi sa doručujú písomne v slovenskom
jazyku na korešpondenčnú adresu poistiteľa. V prípade oznámenia/ právneho úkonu
vykonaného elektronickými prostriedkami sa písomnosť považuje za doručenú okamihom
doručenia na elektronickú adresu poistiteľa. Elektronickou adresou poistiteľa sa rozumie e mailová adresa, ktorú poistiteľ uviedol v korešpondencii odosielateľovi.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1.
Od predchádzajúcich ustanovení týchto poistných podmienok sa možno v poistnej zmluve
odchýliť, ak to vyžaduje účel a povaha poistenia a nevylučujú ich právne predpisy. V prípade
rozporu medzi ustanoveniami týchto podmienok a poistnej zmluvy má prednosť zmluva. Za
rozpor sa nepovažuje, pokiaľ poistné podmienky obsahujú podrobnejšiu úpravu, na ktorú
poistná zmluva odkazuje.
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2.

3.

Poistník aj poistení majú právo podať sťažnosť - osobne, prostredníctvom pošty alebo
kuriérnej služby, priamo v sídle poistiteľa alebo ktoromkoľvek obchodnom mieste poistiteľa
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu poistiteľa uvedenú na jeho webovom
sídle. O sťažnosti podanej ústne sa spíše zápisnica v dvoch vyhotoveniach. Poistiteľ
doručenú sťažnosť vybaví najneskôr do 30 dní od jej prijatia a sťažovateľa o výsledku
prešetrenia upovedomí. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch poistiteľom
predĺžená o ďalších 30 dní, o čom je poistiteľ povinný sťažovateľa upovedomiť. Poistiteľ
môže na sťažnosť odpovedať elektronickou poštou, ak je mu známa e-mailová adresa
sťažovateľa. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, poistiteľ prekontroluje, či
pôvodná sťažnosť bola správne vybavená. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým
sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa
opätovne nekontroluje, ani sa o tom sťažovateľ neupovedomí. Poistiteľ podlieha dohľadu
Českej národnej banky. V oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní poistenia v Slovenskej
republike vykonáva dohľad aj Národná banka Slovenska.
So sťažnosťou je možné sa obrátiť aj na: a) Národnú banku Slovenska, I. Karvaša 1, 813 25
Bratislava, b) na subjekt alternatívneho riešenia sporov (napr. poisťovací ombudsman
zriadený Slovenskou asociáciou poisťovní). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle, alebo c) na Komisiu
na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík
predávajúcich, ktorá pôsobí na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Taktiež je
možné využiť možnosť riešenia sporu mediáciou, ktorej výsledkom je dohoda medzi
sťažovateľom a nami/finančnou inštitúciou, resp. finančným agentom, a ktorá je pre osoby
zúčastnené záväzná. Svoje nároky môže sťažovateľ tiež uplatniť žalobou na všeobecnom
súde, ktorý je kompetentný na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí
finančnej služby.
Tieto poistné podmienky sú účinné od dd.mm.2022.
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Poistenie choroby

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Produkt: mZdravie
Poistenie onkologických ochorení
– Balíček pre ženy / Balíček pre mužov

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, predovšetkým v Skupinovej poistnej
zmluve č. 5723000000 (ďalej aj „poistná zmluva“) a Poistných podmienkach pre poistenie onkologických ochorení 1021SP/SK
(ďalej aj „PP“).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie mZdravie poskytuje poistnú ochranu pre prípad onkologických ochorení. Poistenie onkologických ochorení – Balíček pre
ženy a Poistenie onkologických ochorení – Balíček pre mužov poskytuje poistnú ochranu v prípade vzniku rakoviny v zmysle PP.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie onkologických ochorení – Balíček pre ženy poskytuje poistnú
ochranu v prípade vzniku nasledujúcich ochorení: rakovina vajcovodov,
rakovina vaječníkov, rakovina pošvy, rakovina vulvy, rakovina prsníkov,
rakovina maternice, rakovina krčka maternice
|

Poistenie onkologických ochorení – Balíček pre mužov poskytuje poistnú
ochranu v prípade vzniku nasledujúcich ochorení: rakovina prostaty,
rakovina semenníka, rakovina nadsemenníka, rakovina semenovodov,
rakovina penisu, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pankreasu,
rakovina pľúc, priedušiek a priedušnice

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzťahuje na nasledujúce typy rakoviny:
akékoľvek prekancerózy
všetky nádory, ktoré sú klasifikované ako karcinóm in situ alebo neinvazívne
nádory alebo nádory s hraničnou malignitou
rakovina prostaty I. stupňa (T 1a, 1b, 1c), okrem nádorov, u ktorých bolo
pri histologickom vyšetrení zistené Gleansonovo skóre 6 a viac alebo
preukázaná progresia minimálne na klinickom štádiu T2NOMO podľa TNM
klasifikácie
zhubný (malígny) melanóm, stupeň IA (T1a N0 M0)

Aké je poistné plnenie?

akýkoľvek zhubný (malígny) nádor pri výskytu HIV (Kaposi sarkom)

Poistné plnenie je pre každý typ balíčka nasledovné:

poistenie sa nevzťahuje na onkologické ochorenia, ktoré sú diagnostikované
osobe, ktorá je v zmysle čl. 5 PP definovaná ako nepoistiteľná osoba

a) Jednorazové poistné plnenie vo výške 100% dohodnutej poistnej sumy
pre daný variant poistného programu, ktoré je poistenej osobe vyplatené
v prípade stanovenia diagnózy niektorého z ochorení v zmysle PP za
predpokladu, že sa poistený dožije 30. kalendárneho dňa po stanovení
diagnózy,
b) Opakované poistné plnenie vo výške mesačnej renty vo výške 100%
dohodnutej poistnej sumy pre daný variant poistného programu. Renta je
vyplácaná po dobu 12 mesiacov od stanovenia diagnózy za predpokladu, že
je poistený nažive.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenými sú osoby do dovŕšenia 60 rokov
Poistné plnenie sa neposkytuje za poistné udalosti, ktoré nastali v priamej
alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou, vnútornými
nepokojmi alebo jadrovou katastrofou, alebo pri plnení služobných
povinností vojakov pri zahraničných misiách
Poistenie sa nevzťahuje na onkologické ochorenie spôsobené:
a) pôsobením ionizačného žiarenia alebo účinkom jadrovej energie. Táto
výluka neplatí, ak je ionizujúcemu žiareniu alebo účinkom jadrovej
energie vystavený poistený v rámci liečebného procesu pod lekárskym
dohľadom
b) vrodeným ochorením
c) sexuálne prenosnými chorobami
Poistenie sa nevzťahuje na choroby alebo poruchy zdravia, ktoré nastali
alebo boli diagnostikované pred začiatkom poistenia
Ostatné prípady a detailná špecifikácia výluk z poistného plnenia sú uvedené
v čl. 11 PP

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
PÚzemná platnosť nie je obmedzená

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzatvorením poistenia
– Pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa skúmania podmienok pristúpenia do poistenia. Za odpovede na otázky poistiteľa sa považuje aj prehlásenie
poisteného o splnení podmienok pre pristúpenie do poistenia.
– Oboznámiť sa s predzmluvnou a zmluvnou dokumentáciou poistníka alebo poistiteľa
Povinnosti v priebehu poistenia
– Platiť úhradu za poistenie vo výške podľa poistnej zmluvy resp. Poistného certifikátu
– Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok
– Informovať poistiteľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa kontaktných a osobných údajov
Povinnosti v prípade vzniku poistnej udalosti
– Bez zbytočného odkladu po dožití sa 30. kalendárneho dňa po stanovení diagnózy nahlásiť oznámiť vznik poistnej udalosti poistiteľovi prostredníctvom tlačiva
„Oznámenie poistnej udalosti“, resp. iného formulára poistiteľa určeného na tento účel a doložiť lekársku správu popisujúcu presnú diagnózu, vrátane celej zdravotnej
dokumentácie o ochorení a predchádzajúcom zdravotnom stave

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poplatok za poistenie ktorý zodpovedá mesačnému poistnému sa platí mesačne za každý mesiac trvania poistenia formou trvalého príkazu, k zriadeniu ktorého poistený
udeľuje súhlas pri pristúpení do poistenia. Úhrada za poistenie je pripisovaná na účet poistníka, ktorý platí poistiteľovi poistné.

Kedy začína a končí krytie?
Poistné krytie je poskytované po celú dobu trvania poistenia od dátumu uvedeného ako začiatok poistenia až do jeho zániku.
Poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného v Poistnom certifikáte ako začiatok poistenia, a to za predpokladu, že dôjde k dojednaniu poistenia podľa PP.
Poistenie je dojednané na neurčito, k zániku poistenia dochádza v zmysle poistných podmienok.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vzhľadom na povahu skupinového poistenia, poistený nie je oprávnený vypovedať poistnú zmluvu, je však oprávnený svoje poistenie ukončiť.
O ukončenie poistenia jednotlivého poisteného je možné požiadať priamo poistiteľa a to písomne alebo telefonicky na určenú telefonickú linku poistiteľa 0800 221 110.
Možnosti ukončenia poistenia sú uvedené v poistných podmienkach.
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INFORMÁCIA FINANČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA K UZATVÁRANÉMU POISTENIU

Názov firmy: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
So sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 36 819 638
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 1503/B
(ďalej len „mBank“)
vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia s registračným číslom 82370.
Údaje o finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov na stránke NBS
www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.
mBank ako samostatný finančný agent koná na základe nevýhradných písomných zmlúv so spoločnosťami UNIQA pojišťovna, a.s., INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., MetLife Europe d.a.c. v sektore poistenia alebo
zaistenia.
Výsledok sprostredkovania poistenia vrátane
vyhlásenia o vhodnosti, resp. nevhodnosti
poistného produktu:

Sprostredkovateľ poistenia odporúča nasledujúci produkt, pretože
v zmysle vyššie uvedeného ho považuje za vhodný pre klienta.

Informácie potrebné pre správne porozumenie charakteru a rizikám zvoleného produktu
UNIQA pojišťovna, a.s.

Finančná inštitúcia
Charakteristika poistenia

Predmetom poistnej zmluvy je Skupinové poistenie mZdravie

Riziká poistenia Právne následky uzatvorenia
poistnej zmluvy

Z uzatvorenia tohto poistenia nevyplývajú žiadne riziká pre klienta.
Klient berie na vedomie, že právnym následkom uzatvorenia poistnej
zmluvy je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj ﬁnančnej
inštitúcie, vyplývajúcich z poistnej zmluvy a poistných podmienok.

Spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním
ﬁnančnej inštitúcie

Systém ochrany pred zlyhaním ﬁnančnej inštitúcie je zabezpečený
prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska.
V sektore poistenia je systém ochrany zabezpečený vytváraním
technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia.

Výška poplatkov a platieb iných ako bežných
za ﬁnančnú službu

Výška poplatkov a akýchkoľvek platieb s informáciou o každej takejto
platbe dokumentoch, ktoré sú zaslané na e-mailovú adresu

mBank vyhlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s. a že UNIQA pojišťovna, a.s. alebo osoba ovládajúca spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s. nemá kvalifikovanú účasť
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach mBank.
Na postup finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je možné podať sťažnosť adresovanú na reklamacie@mbank.sk. Písomnú sťažnosť je možné zaslať aj na
príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním finančného sprostredkovania podľa zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné
riešiť súdnou cestou, spotrebiteľským rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 355/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Finančný sprostredkovateľ môže na základe zmluvného vzťahu prijímať peňažnú alebo nepeňažnú odplatu/províziu za sprostredkovanie poistenia od finančnej inštitúcie. Táto odplata/provízia v žiadnom prípade nesmie brániť povinnosti finančného
sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržiavať odbornú starostlivosť.

mBank.sk

mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Poľská republika, zapísaná do registra podnikateľov Národného
súdneho registra vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 13. obchodné oddelenie registra národných
súdov pod číslom KRS 0000025237, REGON: 001254524 s úplne splateným základným imaním, ktorého výška k 01.01.2021
je 169.468.160 PLN, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B.
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