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FORMULÁR O DÔLEŽITÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH – OPÁL

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060,
DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačnej zložky spoločnosti
Groupama Garancia Biztosító Zrt., sídlo: Október 6. utca 20, 1051 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 10207349-2-44

Číslo poistnej zmluvy:

1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve

Program Oblúk života – Opál s jednorazovo plateným poistným, ktoré sa riadi:
a. Všeobecnými poistnými podmienkami investičného životného poistenia Program Oblúk života (ďalej len „podmienky“);
b. Prílohou Programu Oblúk života k Programu Oblúk života – Opál s jednorazovo plateným poistným (ďalej len „príloha“);
c. Zoznamom podmienok a sadzobníkom poplatkov Programu Oblúk života k Programu Oblúk života – Opál s jednorazovo plateným poistným

(ďalej len „ZPaSP”).

2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve

a. Poistné riziká:
Toto poistenie poskytuje poistné krytie rizík dojednaním nasledovných poistení:
a/1. investičné životné poistenie.

b. Všeobecná charakteristika poistného plnenia:
b/1. podľa podmienok bod 58 – Poisťovňa je oprávnená vykonať posúdenie rizika.
b/2. podľa podmienok bod 59 – Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poistné plnenie na základe ustanovení podmienok

a prílohy podľa ustanovení v kapitole Poistné plnenie, poistné udalosti.
b/3. podľa podmienok bod 60 – V prípade dožitia poisťovňa vyplatí po splatnosti v jednej sume poistnú sumu poistníkovi.
b/4. podľa podmienok bod 61 – V prípade poistnej udalosti počas doby poistenia poisťovňa poskytne poistné plnenie. Poistnú sumu pre prípad

úmrtia poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, aj v prípade smrti poisteného z dôvodu úrazu počas čakacej doby. V prípade smrti poisteného
počas čakacej doby, poisťovňa vyplatí hodnotu osobného účtu ohodnotenú ku dňu úmrtia poisteného.

b/5. podľa prílohy bod 8 – Poistné krytie sa poskytuje na poistné udalosti: smrť, smrť následkom úrazu počas trvanie poistnej zmluvy, dožitie
sa poisteného dátumu uvedeného v poistnej zmluve.

b/6. podľa prílohy bod 9 – Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe rizikovú pistnú sumu spolu s hodnotou osobného účtu ak v čase smrti poistený
nie je starší ako 75 rokov.

b/7. podľa prílohy bod 10 – Ak je poistený v čase smrti starší ako 75 rokov poisťovňa vyplatí rizikovú poistnú sumu len v prípade úrazovej smrti.
V prípade neúrazovej smrti poistná suma je zhodná s hodnotou osobného účtu.

b/8. podľa prílohy bod 11 – Pri stanovení hodnoty osobného účtu poisťovňa berie do úvahy spomedzi aktuálneho trhového nákupného kurzu
a chráneného nákupného kurzu ten, ktorý je vyšší.

b/9. podľa prílohy bod 12 – V prípade smrti poisteného po podpise poistnej zmluvy ale pred začiatkom poistenia poisťovňa oprávnenej osobe
vyplatí hodnotu zaplateného poistného zvýšenú o výnos pripadajúci na obdobie predaja.

b/10. podľa prílohy bod 13 – Za vek poisteného v čase smrti poisťovňa považuje rozdiel medzi rokom, v ktorom smrť nastala a rokom narodenia.
b/11. podľa prílohy bod 14 – Riziková poistná sumy je 10 % jednorazového poistného zvýšeného o úrok pripadajúci na obdobie predaja.
b/12. podľa prílohy bod 15 – Maximálna možná riziková poistná suma vprípade smrti jednej poistenej osoby je 20 000 Eur.

c. Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:
c/1. podľa podmienok bod 62 – Poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie za smrť poisteného, ak poistený zomrel v dôsledku

úmyselného konania oprávnenej osoby.
c/2. podľa podmienok bod 63 – Poistná zmluva zaniká bez vyplatenia poistného plnenia s vyplatením rezervy ak poistený zomrel v súvislosti

s jeho úmyselne spáchaným trestným činom alebo následkom samovraždy.
c/3. podľa podmienok bod 64 – Poisťovňa neposkytuje plnenie z poistnej sumy rizikového životného poistenia, ak smrť poisteného vznikla

z dôvodu účasti na štátnej alebo medzinárodnej súťaži motorom poháňaných suchozemských, vzdušných alebo vodných vozidiel.
c/4. podľa podmienok bod 65 – Okrem cestovania civilným lietadlom všetky iné riziká a udalosti spojené s lietaním sú vylúčené, takže poisťovňa

neposkytne poistné plnenie.
c/5. podľa podmienok bod 66 – Ak smrť poisteného vznikla v dôsledku užitia alkoholu, omamných látok, alebo liekov poisťovňa zníži poistné

plnenie z poistnej sumy rizikového poistenia.
c/6. podľa podmienok bod 67 – Poisťovňa nenesie riziko, čiže neposkytne plnenie z poistnej sumy rizikového poistenia v prípade úmrtia,

ak poistná udalosť je v priamej príčinnej súvislosti s činnosťami, ktoré sú uvedené v bode 67 podmienok.
c/7. podľa podmienok bod 68 – V prípade vylúčených rizík poisťovňa vyplatí hodnotu osobného účtu a poistnú sumu rizikového poistenia

nevypláca, resp. primerane zníži.

3. Informácie o dôsledkoch nezaplatenia poistného

Poistenie zanikne tým, ak:
a. poistník alebo poistený neuhradí prvé poistné alebo jednorazové poistné do troch mesiacov od lehoty splatnosti.
b. poistník alebo poistený poistné neuhradí a nedostal odklad na platbu poistného, poisťovňa kryje riziko do troch mesiacov od splatnosti

poistného. Počas tejto doby poistník alebo poistený môže neuhradené poistné doplatiť. V prípade ak sa tak nestane – a nie je možnosť
na prerušenie platenia poistného, automatický prevod alebo odkup zmluvy – poistenie zanikne uplynutím troch mesiacov od splatnosti poistného.



8. Doplňujúce podmienky uzatvorenia poistnej zmluvy

a. vykonanie a kontrola identifikácie účastníkov v súlade so zákonom č.297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu;

b. ďalšie tlačivá.

Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pred podpisom poistnej zmluvy bol oboznámený s poistnými podmienkami v zmysle § 37 ods. 3 zákona
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve.

V dňa

Meno a priezvisko osoby poverenej dojednaním poistenia:

Meno, priezvisko/Obchodný názov poistníka:

Tento dokument neobsahuje všetky práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádza informačnú povinnosť pri predaji
a sprostredkovaní poisťovacích produktov ustanovenú vo všeobecných záväzných právnych predpisoch.

podpis poistníka

7. Vybavenie sťažností

Sťažnosti vyplývajúce z uzatvorených poistení na základe tejto poistnej zmluvy sa môžu podať písomnou formou na adrese poisťovateľa Groupama
Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, poštová adresa: Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. Zo sťažnosti
musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže
poisťovateľ túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina körút 39, Maďarsko
ako aj Národnej banke Slovenska, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch poistenie zaniká aj:
a. podľa podmienok bod 132 – Odkup je možnosť zrušenia životných poistení pred ukončením doby trvania zmluvy. Postník má právo na odkup

alebo čiastočný odkup iba v prípade, že odkupná hodnota alebo hodnota čiastočného odkupu je väčšia ako 0 Eur.
b. podľa podmienok bod 133 – Zmluva disponuje odkupnou hodnotou až po uplynutí určitého počtu rokov uvedených v prílohe.
c. podľa podmienok bod 134 – V prípade odkupu alebo čiastočného odkupu poistných zmlúv s odkupnou hodnotou, poisťovňa vyplatí určený

podiel hodnoty osobného účtu, určený v prílohe.
d. podľa podmienok bod 135 – V prípade čiastočného odkupu, okrem hodnoty čiastočného odkupu v eurách, musí poistník stanoviť aj fondy

a druh jednotiek, z ktorých požaduje vyplatenie čiastočného odkupu.
e. podľa podmienok bod 136 – V prípade čiastočného odkupu, poisťovňa na základe sumy čiastočného odkupu zníži hodnotu osobného účtu

čo sa nemôže znížiť pod minimálnu hodnotu určenú v prílohe.
f. podľa podmienok bod 137 – Ak zmluva už disponuje odkupnou hodnotou a zároveň nie je uhradené poistné a nemá inú možnosť musí poistník

požiadať poisťovňu o odkup zmluvy (nútený odkup). V opačnom prípade zmluva zanikne.
g. podľa prílohy bod 30 – Poistník môže požiadať o odkúpenie alebo čiastočné odkúpenie zmluvy kedykoľvek počas jej trvania.
h. podľa prílohy bod 31 – Pri odkúpení alebo čiastočnom odkúpení poisťovňa vyplatí časť (%) aktuálnej hodnoty odkúpených počiatočných

podielových jednotiek vypočítaný na základe vzorca uvedeného v bode 31 prílohy.

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia a poplatky s nimi spojené a spôsob
sprístupňovania informácií o ich zmene

Poisťovňa má právo na poplatky v zmysle aktuálne platného ZPaSP, ktorý je zverejnený na internetovej stránke (www.groupamagarancia.sk).

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy
bez súhlasu druhej strany

a. podľa podmienok bod 36 – Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov (ZPaSP).
b. podľa podmienok bod 95 – Poisťovňa podľa spôsobu a frekvencie platenia poistného môže poskytnúť zľavu na poistné, mieru tejto zľavy

obsahuje ZpaSP, poisťovňa je oprávnená počas doby trvania zmeniť výšku a podmienky zľavy.
c. podľa podmienok bod 131 – Poisťovňa má právo zvýšiť administratívny poplatok podľa ustanovení prílohy v kapitole Indexácia.
d. podľa podmienok bod 152 – Prerušenie platby poistného je automatické v tom prípade, ak poistník splatné poistné neuhradí do troch mesiacov

od splatnosti a nie je možnosť na automatický prevod.
e. podľa podmienok bod 155 – Dňom začiatku prerušenia platby poistného zanikajú všetky doplnkové poistenia.
f. podľa podmienok bod 159 – V prípade ak poistník do 30 dní od splatnosti neuhradí splatné poistné a zmluva má akumulačné jednotky,

poisťovňa je oprávnená na uskutočnenie automatického prevodu.
g. podľa podmienok bod 178 – Poisťovňa má možnosť založiť nové fondy, ako aj zrušiť staršie fondy. Pri zrušení fondu poisťovňa poistníka

informuje aspoň 45 dní pred zrušením a ponúkne bezplatný prechod do iného fondu. Fond s najnižším rizikom sa určuje podľa ZpaSP.
h. podľa podmienok bod 179 – Transakcie súvisiace s jednotkami fondov sa môžu vo výnimočných prípadoch v záujme poistníka z neodvratného

dôvodu prerušiť.
i. podľa ZPaSP.


