ZOZNAM PODMIENOK A SADZOBNÍK POPLATKOV PROGRAMU OBLÚK ŽIVOTA
K PROGRAMU OBLÚK ŽIVOTA – OPÁL S JEDNORAZOVO PLATENÝM POISTNÝM
Všeobecné ustanovenia, vznik poistnej zmluvy
1. Tento zoznam podmienok a sadzobník poplatkov, Všeobecné poistné
podmienky investičného životného poistenia Program Oblúk života (ďalej len
„podmienky”) a Príloha Programu Oblúk života k Programu Oblúk života –
Opál s jednorazovo plateným poistným (ďalej len „príloha”) spoločne
predstavujú zmluvné podmienky. Tento zoznam podmienok a sadzobník
poplatkov obsahuje parametre a charakteristiky vzťahujúce sa na Program
Oblúk života – Opál s jednorazovo plateným poistným s kódom GB2744
uvedený v prílohe. Poisťovňa je oprávnená počas doby trvania zmluvy
jednostranne zmeniť obsah zoznamu podmienok a sadzobníka poplatkov
so stanovenou účinnosťou, pokiaľ to vyžadujú kritériá hospodárnosti,
výnosnosti alebo efektivity zo strany poisťovne. Pri vykonaní zmeny
je poisťovňa povinná prihliadať na obmedzenia uvedené v podmienkach
a prílohe. Pre zmluvu je smerodajný aktuálny platný zoznam podmienok
a sadzobník poplatkov poisťovne vzťahujúci sa na danú tarifu.

je potrebné v každom prípade vykonať výlučne písomnou formou, ale môžu
sa vykonať aj osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne, resp.
v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky Slovensko, a. s.
4. V súvislosti s právnymi vyhláseniami, splnomocneniami a oznámeniami
adresovanými poisťovni poisťovňa považuje za deň prevzatia deň, v ktorý
bol dokument doručený do ktoréhokoľvek klientskeho centra poisťovne
alebo na korešpondenčnú adresu poisťovne (Miletičova 21, P. O. BOX 32,
820 05 Bratislava 25).

Pravidelný výber peňazí
5. Minimálna suma pravidelného výberu peňazí:
6. Poplatok za spracovanie žiadosti o pravidelný výber peňazí:

80 €
0€

Ustanovenia súvisiace s investovaním
2. Kapitoly nachádzajúce sa v zozname podmienok a sadzobníku poplatkov
obsahujú predovšetkým doplnenia v súvislosti s odkazmi uvedenými
v kapitolách podmienok a prílohy s rovnakým názvom.

Oznamovacia povinnosť a povinnosť nahlásenia zmien,
právne vyhlásenia

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 6201/B1

3. Právne vyhlásenia, splnomocnenia a oznámenia adresované poisťovni

7. Možnosti získania informácií
Nákupné kurzy podielových jednotiek, hodnota nástrojov a zloženie
podielových fondov v pomeroch investičných foriem sú zverejnené na denne
aktualizovanej webovej stránke poisťovne (www.groupamagarancia.sk).
Poistník môže získať informácie o vyššie uvedených údajoch, resp.
o aktuálnej hodnote investícií poistníka aj v klientskych centrách
poisťovne.
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