Skupinové životní dopojištění

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI (POISTENEJ OSOBE)
PRED UZATVORENÍM PRIHLÁŠKY DO SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÉHO PRIPOISTENIA
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Počas poistnej doby si poisťovateľ vyhradzuje právo na základe určitých podmienok na úpravu výšky poistného (ak došlo k výrazným
a trvalým zmenám podmienok poskytovania služby a ak nezávislý
odborník schváli úpravu výšky poistného).
7. V ktorých prípadoch Vám nebude poskytnuté poistné plnenie?
Poistenie sa nevzťahuje na prípady smrti alebo invalidity, ktoré vzniknú
napríklad v dôsledku: úmyselného vyvolania choroby, závislosti, duševného ochorenia, nepotrebného lekárskeho zásahu alebo úmyselného
spáchania trestného činu poisteným. Po predložení žiadosti o poistné
plnenie sa vykoná lekárska prehliadka.
Tento zoznam nie je úplný. Úplný zoznam prípadov, kedy nevzniká nárok
na poistné plnenie, nájdete vo VPP.
8. Aké povinnosti plynú z Vašej prihlášky ku skupinovej poistnej
zmluve a aké sú dôsledky ich porušenia?
Žiadame Vás o uvedenie pravdivých a úplných údajov v prihláške. Ak
uvediete údaje nepravdivo alebo neúplne, má poistiteľ právo za určitých
podmienok ukončiť zmluvu a tiež má právo nevyplatiť Vám v niektorých
prípadoch poistné plnenie. Ďalšie informácie nájdete vo VPP.
9. Aké povinnosti máte počas poistnej doby a aké sú dôsledky ich
porušenia?
Zo zoznamu prípadov neposkytnutia poistného plnenia uvedeného v
článku 7 je jasné, na aké povinnosti musíte brať ohľad. Ak počas poistnej doby zmeníte meno, doručovaciu adresu alebo bankový účet, ihneď
o tom informujte spoločnosť BCAS. Poskytnutie neúplných informácií
môže mať vplyv na riadne plnenie poistnej zmluvy. Tento zoznam nie je
úplný. Ďalšie informácie nájdete vo VPP.
10. Aké povinnosti máte v prípade vzniku poistnej udalosti, a aké
sú dôsledky ich porušenia?
V prípade vzniku poistnej udalosti máte povinnosť podniknúť všetko k
objasneniu vzniku škody a zabezpečeniu jej minimalizovania. Znamená to
predovšetkým poskytnúť okamžité a pravdivé nahlásenie poistnej udalosti
a predložiť všetky relevantné dokumenty. Následkom nesplnenia týchto
povinností môže byť čiastočná alebo úplná strata poistného krytia.
11. Kedy začína a kedy končí poistné krytie?
Poistné krytie začína platbou prvého poistného a končí najneskôr posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahnete vek 65 rokov.
Končí aj v prípade smrti, ukončenia poistnej zmluvy alebo dňom vyplatenia poistného plnenia. V prípade odchodu do dôchodku alebo predčasného dôchodku pred dovŕšením 65 rokov zaniká Vaše poistné krytie s
ohľadom na pripoistenie pre prípad invalidity od 70%, v ostatných prípadoch krytia životným poistením a pripoistením pre prípad invalidity toto i
životné poistenie zaniká až po dosiahnutí veku 65 rokov.
V prípade životného poistenia pre prípad smrti nie je čakacia doba stanovená. Čakacia doba pri pripoistení pre prípad invalidity od 70% je 12
mesiacov; v prípade poistenia smrti úrazom a pripoistenie invalidity z dôvodu úrazu od 70% je čakacia lehota 3 mesiace.

12. Ako môžete ukončiť Vaše poistenie?
Máte právo zrušiť svoje poistenie výpoveďou, a to v lehote aspoň šiestich
týždňov pred koncom poistného roka po písomnom oznámení adresovanom spoločnosti BCAS (napr. list, fax alebo e-mail). Po zániku poistenia
Vám poisťovňa vyplatí časť nespotrebovaného poistného (tzv. odkupné),
ak je jeho hodnota kladná. Výška odkupného sa určuje na základe všeobecných predpisov poistnej matematiky a vychádza z vývoja poistných
rizík, ktoré na základe Vašej kombinácie taríf nemusia byť vždy lineárne a
nie je možné ich vopred určiť.
13. Ako môžete odstúpiť od Vášho poistenia?
Máte právo od poistenia odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy
poisťovňa prijala Vašu prihlášku. Žiadosť o odstúpenie musí byť doručená BCAS (napr. list, fax alebo e-mail) a nie je potrebné uvádzať dôvod
odstúpenia. K zachovaniu tejto lehoty stačí včasné odoslanie žiadosti o
odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
14. Aký daňový režim na poistenie dopadá?
Poistenie a výplaty z neho podliehajú všeobecne platným daňovým predpisom Slovenskej republiky, najmä zákonu č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v platnom znení.
15. Upozornenie na konflikt záujmov
Dávame Vám do pozornosti možnosť konfliktu záujmov z dôvodu toho, že
BCAS vykonáva činnosť finančného sprostredkovania a súčasne je poistníkom na zmluve skupinového životného poistenia programu OK Double.
16. Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosť môže klient podať prostredníctvom pošty priamo v sídle poistiteľa alebo ktoromkoľvek obchodnom mieste poistníka Broker Consulting,
a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 651 419, e-mail:
info@bcas.sk, tel. +421 02 208 500 30 alebo poistiteľa myLife Lebensversicherung AG, Abteilung RSV, Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, E-mail: service@mylife-leben.de, telefonné číslo: +4901805 / 33 57
78 (0,14 EUR/min z nemeckej pevnej linky, ceny v mobilných sieťach sa líšia
v závislosti od operátora), pon – pi 8:00 – 17:30., odkiaľ je ďalej postúpená
do sídla poisťovateľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
poisťovateľa uvedenú na webovom sídle poisťovateľa alebo poistníka. My
Life je členom ombudsmanskej organizácie pre poisťovne Versicherungsom-budsmann e.V., P.O. Box 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: +4901804 / 22
44 24 (0,24 EUR/min z nemeckej pevnej linky, ceny v mobilných sieťach sa
líšia v závislosti od operátora). Vďaka tomu môže poistená osoba zadarmo
dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie. Okrem toho má poistená osoba právo
kedykoľvek podať sťažnosť na tomto mieste: (i) Národná banka Slovenska,
poštová adresa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a (ii) Federal Financial
Supervisory Agency, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah
práv a povinností, ktoré poistenému vyplývajú z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov.

ZOZNAM BEŽNÝCH DIAGNÓZ (CHORÔB)
•	Abortus (potrat) – bez komplikácií
• Adnexitída- nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Afty - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Akarióza- liečená, bez následkov
• Akné
• Alergická nádcha - bez asthma bronchiale
• Alergia - bez asthma bronchiale
• Análne abscesy - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Análne fisúry
• Angína
• Apendektómia
• Apendicitída
• Astigmatismus (tzv. cylindrická očná vada)
•	Bolesť hlavy - akútna, nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Bradavice- no underlying disease
• Bronchitída- akútna, liečená
• Cisársky rez (sectio caesarea) - bez komplikácií
• Cystitída (zápal močového mechúra) - akútny, liečený
• Daltonizmus (farbosleposť)
• Dermatitída - bez pracovnej expozície, bez komplikácií
• Diarea (hnačka) - akútna, bez komplikácií
•	Divertikulitída - akútna, bez komplikácií, bez
symptómov
•	Divertikulóza - akútna, bez komplikácií, bez symptómov
• DNA - bez symptómov
• Dysmenorea - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Endometrióza
•	Endometritída - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele,
liečená
• Erysipel - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Erythema - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Fimóza -bez komplikácií
• Fraktúry: všetky zlomeniny okrem chrbtice, lebečnej
kosti alebo kĺbov
• Furunkul - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
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• Gastritída- akútna, bez komplikácií
• Gastroenteritída, vírusová - akútna bez komplikácií
• Gilbertov syndróm
• Gingivitída (zápal ďasien) - no underlying disease
• Hemoroidy
•	Herpes zoster (pásový opar) - nezapríčiňuje iné
ochorenia v tele, liečený
• Hiátová prietrž - bez komplikácií, bez symptómov
• Hydrokéla - bez symptómov, liečená
• Hyperbilirubinémia - nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•	Hypercholesterolémia - až do 250 mg/dl alebo 6,5
mmol/l
•	Hypertenzia - RR hodnoty < 145/100 - bez súvisiacich
ochorení
• Hyperurikémia - bez symptómov
• Hypotenzia - bez symptómov
•	Cholecystektómia (odstránenie žlčníka) - bez
komplikácií
•	Cholelitiáza (žlčníkové ochorenie) - ojedinelý prípad s
alebo bez chirurgického zákroku, bez komplikácií
• Chrípka – liečená
• Impetigo - liečený, nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
• Interrupcia - bez patologických následkov (dôsledkov)
• Kontrolné vyšetrenie - negatívny výsledok (nález)
• Kožní absces
• Krátkozrakosť < 8 dioptrií
• Kŕčové žily (dolných končatín) - bez komplikácií
• Lumbago - liečený > 2 roky
• Meulengrachtov syndróm
•	Mimomaternicové tehotenstvo - (prekonané), bez
následkov
• Natiahnutý väz/šľacha
• Odstránenie nosnej prepážky
• Pásový opar -liečený, bez následkov
•	Periférna obrna lícneho nervu - nezapríčiňuje iné

ochorenia v tele
• Ovčie kiahne - liečené, bez následkov
• Plesňové ochorenie kože, vlasov a nechtov
• Pneumónia (zápal pľúc) - ojedinelý záchvat, liečený
• Pôrod
•	Pracovno-lekárska prehliadka - negatívny výsledok
(nález)
• Pravidelné vyšetrenie - negatívny výsledok (s nálezom)
• Presbyopier
• Mumps (príušnice) - akútny
• Mumps (príušnice) - liečený, bez následkov
• Pupočná prietrž - liečená
• Rozdielna dĺžka dolných končatín- bez symptómov
• Rutinné vyšetrenie - s negatívnym výsledkom (nálezom)
• Nádcha
• Senná nádcha - bez astma bronchiale
• Sialolitiáza (slinné kamene) - bez symptómov
•	Sinus pilonidalis (cysta vlasového lôžka kože v oblasti
kostrče ) nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•	Sinusitída (zápal vedľajších nosných dutín) - bez
pracovnej expozície, bez komplikácií
• Osýpky - liečené, bez následkov
• Svrab
• Syndróm hrudnej chrbtice (väzivový) - liečený
• Tonzilektómia
• Trieslová prietrž - bez komplikácií bez následkov
• Besnota - liečená, bez následkov
• Zápal sliznice ústnej dutiny – bez príčiny
• Zápal (infekcia) močových ciest - akútny, liečený
• Zápal vajcovodov- nezapríčiňuje iné ochorenia v tele
•	Zápal zvukovodu (otitída) – akútny, liečený, bez
následkov
• Ružienka - liečená, bez následkov
• Žltá zimnica - liečená bez následkov
verzia 001.06.2016, platná od 01. 06. 2016

