Skupinová poistná zmluva č. 080001003
Zmluvné strany:
Poistník:
Slovak Telekom, a.s.
so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
IČ DPH: 35 763 469
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B,
bankové spojenie: VÚB, a.s.číslo účtu: 1634862854/0200
IBAN: SK50 0200 0000 0028 8733 3154
v mene ktorej koná: Dr Robert Hauber, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva
Registrácia:Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Adresa pre doručovanie faktúr: Deutsche Telekom Shared Services s.r.o.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
a
Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B
bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, č. ú.2620006701/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2000 6701
v mene ktorej koná:
JUDr. Marko Tomašovič, člen predstavenstva
Ing. Pavol Pitoňák, člen predstavenstva
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
uzavierajú podľa ustanovení § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto skupinovú poistnú zmluvu (ďalej len
„Zmluva“) podľa Programu Poistenie pravidelných platieb (ďalej len „POISTENIE FAKTÚRY“) .

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) POISTENIE FAKTÚRY je poistným produktom, ktorý zabezpečuje poistnú ochranu poistenej
osobe voči náhodným udalostiam definovaným v tejto Zmluve a jej prílohách. Poistné plnenie z
poistení podľa POISTENIA FAKTÚRY slúži na finančné zabezpečenie úhrady Pravidelných
platieb Klienta.
2) POISTENIE FAKTÚRY zahŕňa:
a) Poistenie odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu UP15 (ďalej aj „UP15“),
b) Poistenie pracovnej neschopnosti PN21 (ďalej aj „PN21“),
c) Poistenie invalidity IN11 (ďalej aj „IN11“),
d) Poistenie nezamestnanosti UN11 (ďalej aj „UN11“).
3) Touto Zmluvou sa v prospech jednotlivej poistenej osoby dojednávajú poistenia podľa bodu 2
týchto Úvodných ustanovení ako Súbor poistení v rozsahu podľa čl. II bod 1) tejto Zmluvy.
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4) Na poistenia dojednané v POISTENÍ FAKTÚRY sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy a poistné
podmienky vymenované v prílohe č. 3 tejto Zmluvy (ďalej, pokiaľ nie je uvedené inak, pod
spoločným názvom „Poistné podmienky“), ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
5) Výklad pojmov:
a) Poistníkom je právnická osoba, ktorá v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti poskytuje
elektronické komunikačné služby tretím osobám.
b) Službou je verejná elektronická komunikačná služba poskytovaná Poistníkom na základe Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, a to mobilná hlasová alebo dátová služba, služba televízie, služba
internetového prístupu a hlasová služba prostredníctvom pevnej siete resp. pevného pripojenia,
ktorá je poskytovaná prostredníctvom mesačných programov služieb, s Pravidelnou platbou, ktorá
je vyúčtovaná faktúrou na konci Zúčtovacieho obdobia Pravidelnej platby podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, resp. obdobia za ktoré je Poistník povinný v zmysle dohody
o frekvencii fakturácie Službu Klientovi fakturovať.
c) Klientom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľ, so vstupným vekom minimálne 18
a maximálne 60 rokov, občan SR, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, a ktorá má s Poistníkom uzavretú aspoň jednu Zmluvu o poskytovaní verejných
služieb. Klient môže mať uzavretých súčasne aj viacero Zmlúv o poskytovaní verejných služieb.
Klientom pre účely tejto Zmluvy nie sú právnické osoby a ani tie fyzické osoby, ktoré majú s
Poistníkom uzatvorenú Zmluvu o Službe na poskytovanie predplatených elektronických služieb
Poistníka (napr. Easy).
d) Zmluvou o poskytovaní verejných služieb je zmluva medzi Klientom a Poistníkom, predmetom
ktorej je poskytovanie Služby Poistníka Klientovi. Každej jednotlivej Zmluve o poskytovaní
verejných služieb pridelí Poistník jednoznačný a nezameniteľný identifikátor - číslo Zmluvy o
poskytovaní verejných služieb. Jeden Klient môže mať dojednaných aj viacero Súborov poistení,
avšak pre každú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, t.j. pre každý pridelený identifikátor,
môže mať dojednaný maximálne jeden Súbor poistení. V prípade, ak má Klient dojednaných
viacero Súborov poistení podľa predchádzajúcej vety, platí obmedzenie, v zmysle ktorého súčet
poistných súm za všetky Súbory poistení dojednané pre jednu poistenú osobu podľa tejto Zmluvy
neprekročí hodnotu 200 EUR.
e) Pravidelnou platbou je
- finančný záväzok Klienta voči Poistníkovi podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
alebo
- finančný záväzok Klienta podľa inej zmluvy, v ktorej je Klient zmluvnou stranou, a z ktorej mu
súčasne vyplýva záväzok opakovanej úhrady platieb súvisiacich:
- s bývaním alebo užívaním bytu, vrátane služieb s tým spojených,
- s opakovaným odberom energií (napr. elektriny/plynu/tepla), vody vrátane poplatku za
stočné,
- s telekomunikačnými službami vrátane koncesionárskych poplatkov, pokiaľ nie je dohnuté
inak.
f) Zúčtovacím obdobím Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je
pravidelne sa opakujúce obdobie, ktoré Poistník priradil Klientovi a za ktoré je mu faktúrou
vyúčtovaná cena Služby; spravidla ide o bežný mesiac, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
g) Dňom splatnosti Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je dátum,
ktorý určuje najneskorší možný dátum, kedy je Klient povinný zabezpečiť pripísanie úhrady
Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na účet Poistníka.
h) Poistiteľnou osobou je fyzická osoba, ktorá ku dňu vykonania Pristúpenia do poistenia spĺňa
súčasne všetky nasledujúce podmienky (ďalej aj „Podmienky poistiteľnosti“):
- je Klientom v zmysle definície v písm. c) týchto Úvodných ustanovení,
- vznikol jej finančný záväzok úhrady Pravidelnej platby v zmysle definície v písm. e) týchto
Úvodných ustanovení,
- nie je práceneschopná,
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- nie je jej priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok s
poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% a ani nie je žiadateľom
o invalidný dôchodok, starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok,
- má príjem zo závislej práce s minimálnym týždenným pracovným časom 30 hodín,
- súhlasí s poistením, ktoré v jej prospech dojednáva Poistník vo svojom mene,
- súčet poistných súm za všetky Súbory poistení dojednané pre poistenú osobu podľa tejto
Zmluvy neprekročí hodnotu 200 EUR,
- spĺňa podmienky pre vznik poistenia nezamestnanosti UN11 dojednaného v rámci Súboru
poistení Poistenie faktúry 25+ alebo Poistenie faktúry 50+, uvedené v Poistných podmienkach
pre poistenie nezamestnanosti, ak pristupuje do niektorého z týchto Súborov poistenia.
i) Vstupným vekom je odchylne od čl. 2 bod 37. Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
osôb (ďalej aj "VPP") rozdiel medzi kalendárnym rokom Pristúpenia do poistenia a kalendárnym
rokom narodenia poistenej osoby.
j) Súborom poistení sú poistenia špecifikované v čl. II tejto Zmluvy, ktoré sa dojednávajú súčasne
pre jednu poistenú osobu. Ak sa v tejto Zmluve hovorí o "poistení", myslia sa tým všetky poistenia
v rámci dojednaného Súboru poistení, pokiaľ z niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nevyplýva, že
sa myslí iba konkrétne poistenie v rámci poistení v danom Súbore poistení.
k) Pristúpením do poistenia je právny úkon Klienta, ktorým Klient preukázateľne
- súhlasí s tým, aby Poistník prihlásil Klienta do poistenia podľa tejto Zmluvy v Klientom
zvolenom Súbore poistení vo väzbe na Zmluvu o poskytovaní verejných služieb,
- vyhlasuje, že spĺňa súčasne všetky Podmienky poistiteľnosti podľa tejto Zmluvy, ktoré sú
podmienkou pre vznik poistenia,
- vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s úplným znením Poistných podmienok.
Za pravdivosť vyhlásení zodpovedá Klient.
Pristúpenie do poistenia vykoná Klient:
i.
prostredníctvom podpísaného dokumentu označeného ako Súhlas s poistením podľa
podmienok uvedených v písm. l) tohto bodu Zmluvy, alebo
ii.
prostredníctvom Osobitného spôsobu pristúpenia do poistenia upraveným v písm. m) tohto
bodu Zmluvy.
Pre jednu poistenú osobu – Klienta, vo väzbe na jednu Zmluvu o poskytovaní verejných služieb je
platný vždy len jeden právny úkon Pristúpenia do poistenia, a to ten, ktorého dátum platnosti je
neskorší.
l) Súhlasom s poistením je dokument, ktorým Klient Pristupuje do poistenia podľa tejto Zmluvy.
Pristúpenie do poistenia prostredníctvom podpísaného Súhlasu s poistením je platné:
i. dňom podpisu Súhlasu s poistením Klientom na predajnom mieste Poistníka za podmienky, že
je na ňom vyznačené jeho prevzatie Poistníkom alebo jeho zástupcom. Podpisom sa rozumie
záznam / zachytenie vlastnoručného podpisu Klienta na papierovej verzii Súhlasu s poistením
alebo záznam a zachytenie vlastnoručného podpisu Klienta elektronickými prostriedkami
a jeho následné prenesenie do elektronickej verzie Súhlasu s poistením; ak sa Klient rozhodne
pre takýto spôsob akceptácie Súhlasu s poistením.
Poistník informuje Klienta o Pristúpení do poistenia zaslaním akceptačnej SMS.
alebo
ii. dňom doručenia akceptačnej SMS Klientovi, ktorou Poistník potvrdí jeho Pristúpenie do
poistenia, potom ako Klient vlastnoručne podpísal Súhlas s poistením mimo predajného miesta
Poistníka.
Súhlas s poistením sa vyhotovuje v 2 exemplároch, jeden pre poistenú osobu, druhý ako
neoddeliteľná súčasť tejto Zmluvy.
Úplne a správne vyplnený, datovaný a podpísaný Súhlas s poistením je neoddeliteľnou súčasťou
tejto Zmluvy ako listina preukazujúca Pristúpenie do poistenia poistenej osoby a doklad spôsobilý
k likvidácii poistnej udalosti. Vzor Súhlasu s poistením je prílohou č. 1a) tejto Zmluvy.
m) Osobitným spôsobom pristúpenia do poistenia je Pristúpenie do poistenia podľa tejto Zmluvy
inak ako prostredníctvom podpísaného Súhlasu s poistením, a to:
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zaslaním krátkej textovej správy (SMS) v dohodnutom znení a na pre tento účel vytvorené
telefónne číslo Poistníka, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Poistníka www.telekom.sk
alebo
ii. elektronickou aktiváciou poistenia na webovom sídle Poistníka www.telekom.sk v sekcii Môj
Telekom alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Poistníka - Mobilná aplikácia Slovak
Telekom, a.s..
Pristúpenie do poistenia Osobitným spôsobom pristúpenia do poistenia v prípadoch uvedených
v tomto písmene je platné dňom, kedy Poistník doručí Klientovi akceptačnú SMS, a tým potvrdí
jeho Pristúpenie do poistenia.
Úplná dokumentácia elektronickej komunikácie Poistníka a poisteného podľa tohto písmena,
obsahujúca minimálne údaje identifikujúce Klienta, zvolený Súbor poistení a dátum (odoslania
SMS, doručenia SMS, odoslania požiadavky cez webové sídlo Poistníka), je
listinou
preukazujúcou Pristúpenie do poistenia poistenej osoby a doklad spôsobilý k likvidácii poistnej
udalosti.
n) Výkazom poistených osôb (ďalej len „Výkaz“) je dokument, do ktorého Poistník zaznamenáva
požadované identifikačné údaje osôb, ktoré preukázateľne pristúpili do poistenia a spĺňajú
Podmienky poistiteľnosti. Vzor Výkazu je prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Výkaz sa aktualizuje
a dopĺňa počas platnosti tejto Zmluvy. Výkaz je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy
od momentu, kedy je Výkaz obsahujúci všetky Zmluvou požadované identifikačné údaje k aspoň
jednej poistenej osobe doručený Poisťovateľovi.
o) Čakacou dobou je v tejto Zmluve dohodnuté časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku
poistenia a počas ktorého nevzniká Poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie za
udalosť, ktorá by inak spĺňala definíciu poistnej udalosti.
p) Karenčnou dobou je v tejto Zmluve dohodnuté časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom vzniku
udalosti (t.j. pracovná neschopnosť poisteného alebo zaradenie poisteného do evidencie
uchádzačov o zamestnanie), po uplynutí ktorého, ak táto udalosť aj naďalej trvá, vzniká
poistenému nárok na poistné plnenie.
q) Deaktiváciou služby je dočasné prerušenie poskytovania Služby spočívajúce v zablokovaní
prichádzajúcich a odchádzajúcich verejných elektronických komunikačných služieb Klientovi zo
strany Poistníka v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
r) Číslom Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je v prípade Klienta, ktorý využíva Službu
poskytovanú prostredníctvom pevnej siete číslo fakturačného profilu, ktoré Poistník pridelí
Klientovi pre potreby doručenia vyúčtovania ceny za poskytnutú Službu prostredníctvom faktúry
za dohodnuté Zúčtovacie obdobie Pravidelnej platby. V prípade, ak Klient využíva Službu
poskytovanú prostredníctvom mobilnej siete, je Číslom Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
číslo tejto Zmluvy o poskytovaní verejných služieb ako nezameniteľný identifikátor, ktorý Poistník
pridelil Klientovi, resp. telefónne číslo Klienta.
i.

ČLÁNOK I Poistené osoby, prihlásenie do poistenia, začiatok poistenia, zánik poistenia a
evidencia
1) Poistenou osobou je Klient, ktorý Pristúpil do poistenia podľa Úvodných ustanovení, bod 5 písm.
k) tejto Zmluvy, je Poistiteľnou osobou a spĺňa súčasne všetky Podmienky poistiteľnosti podľa
Úvodných ustanovení, bod 5 písm. h) tejto Zmluvy, všetky jeho identifikačné údaje vyžadované
podľa tejto Zmluvy boli na základe Pristúpenia do poistenia zaznamenané vo Výkaze, a ktorému
vzniklo poistenie podľa bodu 3 písm. b) tohto článku Zmluvy. Poistená osoba podľa tejto Zmluvy
je poistený v zmysle Občianskeho zákonníka (ďalej len „poistená osoba“ alebo aj "poistený").
2) Ak sa preukáže, že Klient nespĺňal v čase Pristúpenia do poistenia súčasne všetky Podmienky
poistiteľnosti, poistné krytie zo žiadneho poistenia z Klientom zvoleného Súboru poistení pre
takúto osobu nevzniklo. Poisťovateľ vráti Poistníkovi sumu zaplatenú ako poistné, pričom má
právo si od tejto sumy odpočítať to, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku
sumy zaplatenej ako poistné, Klient, ktorý nespĺňal súčasne všetky Podmienky poistiteľnosti, je
bezodkladne po výzve Poisťovateľa povinný vrátiť Poisťovateľovi poistné plnenie vo výške, ktorá
presahuje sumu zaplatenú ako poistné. Toto ustanovenie platí aj pre poistenie nezamestnanosti
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(UN11) a odchylne od čl. 2, bod 6.3. Poistných podmienok pre poistenie nezamestnanosti platí, že
v prípade nesplnenia podmienok pre vznik poistenia podľa čl. 2, bod 6.1. Poistných podmienok
pre poistenie nezamestnanosti poistné krytie z poistenia nezamestnanosti nevzniklo.
3) Prihlásenie do poistenia a začiatok poistenia
a) Klienta spĺňajúceho Podmienky poistiteľnosti, na základe jeho Pristúpenia do poistenia, prihlasuje
do poistenia Poistník uvedením všetkých jeho identifikačných údajov vo Výkaze. Za správnosť
a preukázateľnosť údajov uvedených vo Výkaze zodpovedá Poistník.
b) Poistenie poistenej osoby počas účinnosti tejto Zmluvy začne prvým dňom Zúčtovacieho obdobia
Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorý nasleduje po dni
platného Pristúpenia do poistenia poistenej osoby podľa tejto Zmluvy.
c) Poistenie nevzniká po účinnosti oznámenia Poisťovateľa podľa čl. VII bod 3) tejto Zmluvy, a to
aj napriek tomu, že sú splnené všetky ďalšie podmienky pre vznik poistenia.
d) Poistník je povinný oznamovať začiatok poistenia poistenej osoby vo Výkaze.
4) Zmena poistenia
Poistená osoba môže po dátume začiatku poistenia požiadať o zmenu rozsahu poistenia
dojednaného v zmysle čl. II, bodu 1) tejto Zmluvy pre každú Zmluvu o poskytovaní verejných
služieb osobitne. Zmenu rozsahu poistenia je možné vykonať opätovným Pristúpením do
poistenia podľa tejto Zmluvy. Začiatkom poistenia podľa v poradí posledného platného právneho
úkonu Pristúpenia do poistenia zanikajú všetky poistenia v rámci Súboru poistení dojednaného
podľa bezprostredne predchádzajúceho platného právneho úkonu Pristúpenia do poistenia pre
príslušnú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb.
5) Zánik poistenia
5.1. Okrem zániku poistenia podľa Poistných podmienok, Súbor poistení v rozsahu podľa čl. II bod 1)
tejto Zmluvy dojednaný pre jednotlivú poistenú osobu zaniká aj:
a) zánikom účinnosti tejto Zmluvy podľa článku VII, bod 2) a 4) a 5) tejto Zmluvy alebo zánikom
tejto Zmluvy na základe dohody Poistníka a Poisťovateľa,
b) neuhradením poistného Poistníkom v stanovenej lehote podľa článku IV, bod 9 tejto Zmluvy,
c) odhlásením poistenej osoby z poistenia, a to ku dňu, ktorý uvedie Poistník ako koniec poistenia
vo Výkaze,
d) uplynutím dňa, ktorý predchádza výročnému dňu v kalendárnom roku, v ktorom poistený
dosiahne vek 65 rokov
e) v deň, kedy poistený nebude mať trvalý pobyt ani prechodný pobyt, resp. povolenie na takýto
pobyt na území Slovenskej republiky,
f) dňom zániku ktoréhokoľvek z jednotlivých poistení v rámci dojednaného Súboru poistení pre
poistenú osobu,
5.2. Poistník odhlási poistenú osobu z poistenia, podľa bodu 5.1., písm. c) tohto článku Zmluvy na
základe nasledovných skutočností:
a) zánik Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Poistenie poistenej osoby zanikne ku dňu zániku
tejto Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
b) zmena v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Poistenie poistenej osoby
zanikne dňom podpisu Dohody o zmene v osobe účastníka. Účastníkom Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb sa na účely tohto písmena rozumie Klient podľa tejto Zmluvy.
c) odvolanie Pristúpenia do poistenia poistenou osobou do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho
platnosti. Odvolanie Pristúpenia do poistenia je potrebné odoslať najneskôr v posledný deň
uvedenej lehoty v písomnej podobe na adresu sídla Poistníka. Odvolaním Pristúpenia do
poistenia v zmysle predchádzajúcej vety sa poistenie od začiatku zrušuje a poistená osoba nemá
z poistenia žiadne práva ani povinnosti,
d) zmena poistenia podľa čl. I, bod 4) tejto Zmluvy,
e) žiadosť o odhlásenie z poistenia zo strany poistenej osoby. Poistenie zanikne ku koncu
nasledujúceho Zúčtovacieho obdobia Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb, t.j. 24:00 posledného dňa Zúčtovacieho obdobia Pravidelnej platby podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, ktoré začalo po doručení žiadosti o odhlásenie z poistenia
Poistníkovi,
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f) deaktivácia Služby Klientovi zo strany Poistníka. Poistenie poistenej osoby zaniká ku dňu
deaktivácie služby,
g) prechod Klienta k inému podniku (operátorovi) v zmysle § 5 Zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, pričom deň zániku poistenia
poistenej osoby je deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o prenose čísla podpísanej medzi
Klientom a iným podnikom.
Poistenie môže skončiť aj inými spôsobmi uvedenými v Občianskom zákonníku alebo v inom
všeobecne záväznom právnom predpise.
6) Evidencia poistení
a) Poistník zaradí do Výkazu iba osoby, ktoré preukázateľne Pristúpili do poistenia a potvrdili tým,
že spĺňajú Podmienky poistiteľnosti.
b) Výkaz obsahuje identifikáciu a ďalšie náležitosti poistenia všetkých poistených osôb podľa tejto
Zmluvy, t.j. osôb, ktoré platne Pristúpili do poistenia, osôb, ktorých poistenie začalo alebo
skončilo. Vo Výkaze sa uvádzajú všetky identifikačné údaje vzťahujúce sa k poistenej osobe
stanovené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy okrem dôvodu konca poistenia v prípade osôb, ktorých
poistenie trvá.
c) Zmeny vo Výkaze za predchádzajúci kalendárny mesiac, stav k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca, je Poistník povinný doručiť v dohodnutej forme a dohodnutým spôsobom Poisťovateľovi
do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
d) Zmenou Výkazu sa rozumie identifikácia a ďalšie náležitosti poistenia všetkých poistených osôb,
ktorí v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Výkaz predkladá, platným právnym úkonom Pristúpili
do poistenia, alebo o zániku poistenia, ktorých sa Poistník dozvedel.
e) Poisťovateľ má právo preveriť si u Poistníka dokumenty preukazujúce správnosť a úplnosť údajov
uvedených vo Výkaze kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, ako aj kedykoľvek po jej ukončení
za účelom likvidácie poistnej udalosti. Poistník sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi v tejto veci
náležitú súčinnosť.
f) V prípade zistenia rozdielov v položkách Výkazu sa Poistník a Poisťovateľ zaväzujú takéto
prípady vzájomne prerokovať, jednoznačne identifikovať sporné poistenia a vzájomne odsúhlasiť
konečné znenie Výkazu.
g) Poisťovateľ sa zaväzuje doručiť Poistníkovi informáciu o poisteniach, ktoré zanikli, na základe
skutočností podľa tejto Zmluvy, o ktorých sa Poisťovateľ dozvedel. Zánik poistenia zohľadní
Poisťovateľ v doklade pre platbu poistného vystaveného podľa čl. IV, bod 4) tejto Zmluvy.
7) Na základe Výkazu sa Poisťovateľ zaväzuje vystaviť predpis poistného podľa čl. IV, bod 4) tejto
Zmluvy.
8) Pre účely tejto Zmluvy je Poistník povinný a zaväzuje sa:
a) viesť evidenciu poistených osôb počas trvania poistenia ako aj najmenej 10 rokov od skončenia
poistenia a uchovávať ju s nasledujúcimi údajmi: meno, priezvisko, rodné číslo, korešpondenčná
adresa alebo adresa trvalého bydliska, a umožniť do nej Poisťovateľovi nahliadnúť v prípade
vzniku poistnej udalosti, ako aj v iných odôvodnených prípadoch, po predchádzajúcej konzultácii
s Poistníkom, počas trvania poistenia a najmenej 10 rokov po skončení poistenia,
b) overiť totožnosť poistenej osoby spôsobom zaužívaným u Poistníka v zmysle zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) uchovávať originály písomných dokladov preukazujúcich správnosť a úplnosť údajov uvedených
vo Výkaze, najmä Súhlas s poistením, úplnú dokumentáciu elektronickej komunikácie medzi
Poistníkom a Klientom, ktorá sa vzťahuje na Pristúpenie Klienta do poistenia, odvolanie
Pristúpenia do poistenia adresované Poistníkovi, žiadosť Klienta o odhlásenie z poistenia
adresovaná Poistníkovi a ďalšie dokumenty preukazujúce odhlásenie z poistenia, prípadne iné
dokumenty, a to obsahovo úplné, počas účinnosti tejto Zmluvy ako aj najmenej 10 rokov od
skončenia poistenia,
d) poskytnúť Poisťovateľovi na jeho žiadosť originály dokladov podľa predchádzajúceho písmena
tohto bodu Zmluvy. Odovzdanie a prevzatie vyžiadaných originálov dokladov sa uskutoční na
základe písomného protokolu. Poisťovateľ momentom prevzatia preberá zodpovednosť za škodu
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na origináloch týchto dokladov. Poistník nezodpovedá za škody vzniknuté na origináloch po ich
odovzdaní Poisťovateľovi. Poistník je oprávnený si z odovzdávaných originálov dokladov
zhotoviť kópiu.
e) bezodkladne po tom, čo sa o predmetnej skutočnosti dozvie, oznamovať Poisťovateľovi:
- skutočnosti rozhodné pre zánik poistenia poistených osôb,
- akékoľvek zmeny osobných údajov v zmysle čl. 15 VPP a Súhlasu s poistením.
Za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto povinností zodpovedá Poistník.
ČLÁNOK II Rozsah poistenia, poistné plnenie
1) Rozsah poistenia
a) Touto Zmluvou sa dojednávajú pre jednotlivé poistené osoby poistenia UP15, PN21, IN11 a
UN11, a to v súlade s Poistnými podmienkami a ustanoveniami tejto Zmluvy, v rozsahu
nasledovných Súborov poistení:
Poistenie faktúry 25 alebo Poistenie faktúry 50, ktoré zahŕňajú poistenie odškodného pri
pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (UP15), poistenie pracovnej neschopnosti (PN21) a
poistenie invalidity (IN11)
Poistenie faktúry 25+ alebo Poistenie faktúry 50+, ktoré zahŕňajú poistenie odškodného
pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (UP15), poistenie pracovnej neschopnosti (PN21),
poistenie invalidity (IN11) a poistenie nezamestnanosti (UN11).
b) Súbor poistení pre jednotlivú poistenú osobu je dojednaný v Klientom zvolenom rozsahu podľa
dokumentov preukazujúcich Pristúpenie do poistenia.
2) V súlade s Poistnými podmienkami sa pre každú jednotlivú poistenú osobu dojednáva:
a) Čakacia doba
- pre PN 21 v trvaní 2 mesiace,
- pre IN11 v trvaní 1 roka,
- pre UN11 v trvaní 3 mesiace,
- pre UP15 sa čakacia doba neuplatňuje.
b) Čakacia doba sa neuplatňuje, pokiaľ dôjde k zmene poistenia podľa čl. I, bodu 6 tejto Zmluvy
pre poistenia, ktoré aj po zmene poistenia kontinuálne pokračujú. Čakacia doba sa uplatňuje len
pre tie poistenia, ktoré v novom Súbore poistenia kontinuálne nepokračujú. Toto ustanovenie
neplatí, ak sa jedná o zvýšenie poistnej sumy.
c) Karenčná doba
- pre PN 21 v trvaní 2 mesiace,
- pre UN11 v trvaní 3 mesiace,
- pre IN11 a UP15 sa karenčná doba neuplatňuje.
d) Maximálny limit poistného plnenia:
- pre UP15 vo výške 2-násobku dohodnutej poistnej sumy pre jednu poistnú udalosť,
- pre PN 21 vo výške 6-násobku dohodnutej poistnej sumy pre jednu poistnú udalosť,
- pre IN11 vo výške 6-násobku dohodnutej poistnej sumy pre jednu poistnú udalosť,
- pre UN11 vo výške 6-násobku dohodnutej poistnej sumy pre jednu poistnú udalosť,
- pre UN11 vo výške 36-násobku dohodnutej poistnej sumy pre všetky poistné udalosti.
e) Poistná suma
- Poistná suma pre poistenú osobu je dojednaná v Súhlase s poistením.
- Poistná suma môže byť dojednaná vo výške 25,00 EUR (pre Poistenie faktúry 25 a Poistenie
faktúry 25+) alebo 50,00 EUR (pre Poistenie faktúry 50 a Poistenie faktúry 50+).
- Poistná suma je rovnaká pre všetky poistenia podľa dojednaného Súboru poistení.
- Z dôvodu zmeny výšky Pravidelnej platby nedochádza automaticky k zmene výšky poistnej
sumy.
3) Zmluvné dojednania k poistnému plneniu:
a) Pokiaľ vznikne poistenému nárok na poistné plnenie z poistení UP15, PN21 alebo UN11
súbežne, za rovnaké obdobie, vypláca sa poistné plnenie za dané obdobie vždy iba z jedného
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z uvedených poistení, a to z toho, z ktorého poistná udalosť vznikla skôr. Z ďalších uvedených
poistení sa v prípade súbehu poistných udalostí vypláca poistné plnenie až po tom, čo bolo v plnej
výške poskytnuté plnenie z predchádzajúceho poistenia za podmienky, že ku dňu zániku dôvodov
na poistné plnenie z predchádzajúcej poistnej udalosti sú inak splnené podmienky pre poskytnutie
plnenia z nasledujúcej poistnej udalosti, pričom z nasledujúcej poistnej udalosti poskytne
Poisťovateľ poistné plnenie len vo výške pripadajúcej na obdobie nasledujúce a trvajúce po
zániku dôvodov na poistné plnenie z predchádzajúcej poistnej udalosti, maximálne však do
okamihu zániku poistenia, z ktorého je takto plnené.
b) Odchylne od čl. 6, bod 4 Osobitných poistných podmienok pre poistenie pracovnej neschopnosti
(PN21), čl. 6, bod 4 Osobitných poistných podmienok pre poistenie nezamestnanosti (UN11) a čl.
5, bod 4 Osobitných poistných podmienok pre poistenie odškodného pri pobyte v nemocnici
z dôvodu úrazu (15UP) sa zmluvne dojednáva poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy
aj v prípade, ak poistná udalosť v poistení PN21 a v poistení UN11 trvala v kalendárnom mesiaci
aspoň jeden deň alebo ak poistná udalosť v poistení UP15 trvala aspoň jednu polnoc v
kalendárnom mesiaci. Za poistnú udalosť v poistení UP15 trvajúcu jednu polnoc na prelome
kalendárnych mesiacov sa vyplatí poistné plnenie vo výške poistnej sumy. Poistné plnenie pre
jednu poistnú udalosť sa vyplatí maximálne do výšky dojednaného maximálneho limitu poistného
plnenia.
ČLÁNOK III Poistná doba a poistné obdobie
1) Poistná doba pre poistenia poistenej osoby je dohodnutá na dobu neurčitú.
2) Poistné obdobie tejto Zmluvy je jeden kalendárny mesiac. Prvým poistným obdobím je obdobie
odo dňa začiatku prvého poistenia poistenej osoby podľa čl. I, bod 3, písm. b) tejto Zmluvy
a končí uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom toto poistenie začalo.
ČLÁNOK IV Poistné
1) Mesačné poistné za jednu poistenú osobu v závislosti od dojednaného Súboru poistení a poistnej
sumy je nasledovné:
Súbor poistení

Poistná suma

Mesačné poistné

Poistenie 25

25,00 EUR

0,99 EUR

Poistenie 25+

25,00 EUR

1,99 EUR

Poistenie 50

50,00 EUR

1,49 EUR

Poistenie 50+

50,00 EUR

3,49 EUR

Poisťovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného, pre nových aj existujúcich
klientov, a to v závislosti od zmeny rizikovosti (škodovosti) poistenia. Jednostranná úprava výšky
poistného je pre Poistníka záväzná len vtedy, ak sa o nej dozvie na základe písomného oznámenia
poisťovateľa najmenej 3 mesiace pred účinnosťou zmeny výšky poistného.
3) Súbor poistení, poistná suma a výška poistného sú povinnými údajmi vo Výkaze.
4) Na základe Výkazu doručeného Poisťovateľovi podľa čl. I, bodu 6, písm. c) tejto Zmluvy a po
prípadnom vzájomnom odsúhlasení Výkazu podľa čl. I, bodu 6, písm. e) a f) tejto Zmluvy vystaví
Poisťovateľ podklad pre platbu poistného (predpis poistného). Prvýkrát Poisťovateľ vystaví
podklad pre platbu poistného do 15. kalendárneho dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny
mesiac, v ktorom začalo poistenie pre v poradí prvú poistenú osobu a následne pravidelne
mesačne.
5) Poistník je povinný platiť mesačné poistné za poistné obdobie vo výške súčtu všetkých súm
mesačného poistného za všetky poistené osoby:
- ktorých poistenie počas kalendárneho mesiaca začalo, alebo
- ktorých poistenie počas celého kalendárneho mesiaca trvalo, alebo
2)
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ktorých poistenie počas kalendárneho mesiaca skončilo, za predpokladu, že skončilo
v prvý alebo neskorší deň Zúčtovacieho obdobia v tomto kalendárnom mesiaci
Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, na účely tohto článku Zmluvy sa Zúčtovacím obdobím
v danom kalendárnom mesiaci rozumie Zúčtovacie obdobie Pravidelnej platby, ktoré
v konkrétnom kalendárnom mesiaci začalo, t.j. prvý deň Zúčtovacieho obdobia Pravidelnej platby
nastal v priebehu daného kalendárneho mesiaca.
Pre určenie výšky poistného, v zmysle tohto bodu, sa počíta každý začatý kalendárny mesiac ako
celý mesiac.
6) Poistník nie je povinný platiť mesačné poistné za poistené osoby, ktorých poistenie v danom
kalendárnom mesiaci skončilo pred začiatkom, t.j. pred dátumom prvého dňa, ich Zúčtovacieho
obdobia v tomto kalendárnom mesiaci.
7) Poistné je splatné mesačne, do 25. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom poisťovateľ vystavil
podklad pre platbu poistného (bod 4) tohto čl. Zmluvy) na účet Poisťovateľa uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy. Variabilným symbolom platby je číslo tejto Zmluvy.
8) V prípade, ak výška poukázanej platby nezodpovedá sume poistného podľa podkladu pre platbu
poistného, Poisťovateľ nezabezpečí napárovanie poistného. V tomto prípade sa pre účely
evidencie platenia poistného a prípadného možného zániku poistenia podľa bodu 9 tohto článku
Zmluvy považuje poistné za neuhradené až do okamihu došetrenia všetkých potrebných údajov k
platbe. Zmluvné strany sa zaväzujú k spolupráci pri došetrení všetkých potrebných údajov k
platbe.
9) Poisťovateľ pri neuhradení poistného doručuje Poistníkovi upomienku alebo výzvu azaplatenia
poistenie v celom rozsahu zanikne v súlade s čl. 6, bodom 6 VPP. Za škody tým spôsobené
zodpovedá Poistník.
10) Poisťovateľ berie na vedomie, že Poistník prijíma od Klienta na svoj bankový účet mesačné
poplatky za poistenie za jednu poistenú osobu v príslušnej výške podľa tejto Poistnej zmluvy
v závislosti od zvoleného Súboru poistení, pričom tieto sumy od Klienta prijíma na základe
faktúry spolu s úhradou Pravidelnej platby podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej
len faktúra“). V prípade čiastočnej úhrady faktúry sa platba Klienta započítava na všetky dlžné
sumy v zmysle vystavenej faktúry pomerne, následkom čoho faktúra nie je zaplatená riadne a
včas. Povinnosť Poistníka platiť poistné v zmysle tohto článku IV Zmluvy tým nie je dotknutá.
-

ČLÁNOK V Hlásenie poistných udalostí
1) Poistená osoba je pri hlásení poistnej udalosti Poisťovateľovi okrem dokladov preukazujúcich
vznik poistnej udalosti povinná uviesť číslo tejto Zmluvy.
2) V prípade, že bude Poisťovateľovi hlásená poistná udalosť fyzickej osoby, ktorú Poisťovateľ
neeviduje vo Výkaze medzi poistenými osobami v čase vzniku poistnej udalosti, je Poisťovateľ
oprávnený overiť si existenciu poistenia takejto osoby u Poistníka. Poistník sa zaväzuje poskytnúť
Poisťovateľovi súčinnosť a doručiť mu na jeho žiadosť doklady podľa čl. I, bod 8, písm. c) tejto
Zmluvy, preukazujúce vznik, trvanie prípadne zánik poistenia fyzickej osoby.
3) Doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti, ako aj všetky doklady potrebné pre vyjasnenie
rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie, musia byť Poisťovateľovi predložené v slovenskom
jazyku alebo v úradne overenom preklade do slovenského jazyka.
ČLÁNOK VI Zmeny Zmluvy
1) Zmenu tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to
vo forme písomného dodatku.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu znenia Poistných podmienok podľa prílohy č. 3 tejto
Zmluvy oznamuje Poisťovateľ Poistníkovi vopred, najneskôr 3 mesiace pred navrhovaným
dátumom platnosti nového znenia Poistných podmienok. Poistník písomne odsúhlasuje návrh
nového znenia Poistných podmienok a dátum ich platnosti. Zmenené Poistné podmienky sú platné
len pre poistené osoby, ktoré pristúpili do poistenia podľa tejto Zmluvy po dohodnutom dátume
platnosti zmenených poistných podmienok.
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3) Zmluvné strany sa dohodli, že Poisťovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku poistného
v súlade s čl. IV, bod 2 tejto Zmluvy.
ČLÁNOK VII Trvanie Zmluvy a zánik Zmluvy
1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Poistník a Poisťovateľ sa dohodli, že túto Zmluvu môže písomne vypovedať Poistník ku koncu
poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
3) Poistník a Poisťovateľ si vyhradzujú právo jednostranným písomným oznámením druhej zmluvnej
strane ukončiť alebo pozastaviť prijímanie nových osôb do poistenia, a to s účinnosťou od 1. dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí 6-mesačnej lehoty začínajúcej plynúť dňom
doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Od účinnosti takéhoto oznámenia
nevznikne nové poistenie osôb podľa tejto Zmluvy, a to aj napriek tomu, že sú alebo budú splnené
všetky podmienky pre vznik poistenia. Poistenia osôb, ktoré vznikli pred účinnosťou takéhoto
oznámenia, naďalej trvajú.
4) Poistník a Poisťovateľ sa dohodli, že Zmluva zaniká okamihom zániku právnickej osoby, ktorá je
Poistníkom, bez právneho nástupcu.
5) Poistník a Poisťovateľ sa dohodli, že táto Zmluvy môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán.

ČLÁNOK VIII Ochrana informácií a spracúvanie osobných údajov
1) Poisťovateľ a Poistník sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich povinností podľa tejto
Zmluvy a ktoré majú dôverný charakter. Táto povinnosť trvá aj po ukončení platnosti tejto
Zmluvy.
2) V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Poisťovateľ ako prevádzkovateľ poveruje Poistníka ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných
údajov poistených osôb, s ktorými príde do styku v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy (ďalej len
„dotknuté osoby“) v mene Poisťovateľa, a to na účely vymedzené v Úvodných ustanoveniach tejto
Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu tejto Zmluvy, a to: titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia / rodné číslo, adresa, zakúpený produkt (Súbor poistení), poistná suma, mesačný
poplatok za poistenie, dátum dojednania (vzniku) poistenia, dátum začiatku poistenia, dátum
konca poistenia, miesto uzatvorenia poistenia, číslo zmluvy o poskytovaní verejných služieb a
telefónne číslo, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov a podľa pokynov Poisťovateľa. Poistník je oprávnený odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy vykonávať len také operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie účelu spracúvania podľa tejto Zmluvy (najmä ich zaznamenávanie, uchovávanie,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, likvidácia). Názov informačného systému: Informačný
systém klienti a poisťovacia činnosť.
3) Poistník sa pri spracúvaní osobných údajov podľa bodu 2) tohto článku zaväzuje:
a) dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona o ochrane osobných údajov,
b) akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávať len za účelom plnenia tejto Zmluvy a len v
rozsahu nevyhnutnom na jej plnenie,
c) osobné údaje, s ktorými sa dostal do styku v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy nezverejňovať,
neposkytovať a nesprístupňovať tretím stranám, zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť
diskrétnosť pri akomkoľvek ich spracúvaní, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak,
d) nevyhotovovať kópie akýchkoľvek nosičov, dokumentov obsahujúcich osobné údaje a ani
nevyhotovovať kópie osobných údajov, nerobiť z nosičov, dokumentov obsahujúcich osobné
údaje a ani z osobných údajov výpisky alebo odpisy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak,
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e) bezodkladne odovzdávať Poisťovateľovi všetky získané materiály obsahujúce osobné údaje, ktoré
už pre realizáciu tejto Zmluvy nepotrebuje, resp. všetky osobné údaje, ktoré bude spracúvať v
súvislosti s plnením tejto Zmluvy, bezodkladne po tom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie
podľa tejto Zmluvy, zmazať zo všetkých elektronických, hmotných alebo iných nosičov
informácií (napr. pevný disk počítačov, USB kľúče, CD, DVD, dokumenty v papierovej podobe)
alebo tieto nosiče zlikvidovať tak, aby nedošlo k úniku týchto údajov,
f) poučiť svojich zamestnancov, ktorí prídu alebo môžu prísť do styku s osobnými údajmi, o právach
a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich
porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi podľa § 21 zákona o ochrane
osobných údajov a touto zmluvou. Poistník sa zaväzuje vyhotoviť o tomto poučení záznam podľa
§ 21 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je povinný na výzvu Poisťovateľa
hodnoverne preukázať. Poistník sa zaväzuje plniť predmet tejto Zmluvy len prostredníctvom
riadne a preukázateľne poučených oprávnených osôb pre účel plnenia predmetu tejto Zmluvy a z
nej vyplývajúceho rozsahu a podmienok spracúvania osobných údajov. Poistník je povinný
kedykoľvek na žiadosť Poisťovateľa preukázať splnenie tejto povinnosti,
g) podrobiť sa kontrole plnenia povinností súvisiacich s ochranou osobných údajov a strpieť výkon
auditnej činnosti zo strany Poisťovateľa alebo ním splnomocneného subjektu,
h) v prípade sťažností alebo sporu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s
realizáciou tejto Zmluvy, bezodkladne informovať Poisťovateľa o tejto skutočnosti a
spolupracovať pri riešení sťažnosti alebo sporu s Poisťovateľom,
i) informovať bezodkladne Poisťovateľa o skutočnostiach zabraňujúcich plneniu povinností podľa
tohto článku, o akomkoľvek porušení povinností podľa tohto článku, o akomkoľvek porušení
zákona o ochrane osobných údajov ako aj o akomkoľvek úniku osobných údajov alebo o
neoprávnenom prístupe k nim.
4). Poistník sa zaväzuje dodržiavať povinnosti ustanovené Poisťovateľovi ako prevádzkovateľovi v §
5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i), § 6 ods. 4, § 19 až 26 zákona o ochrane osobných údajov, ak
tento zákon neustanovuje inak. Poistník vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje, že je schopný zaručiť,
resp. zaručí bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a že na tento účel prijal, prijíma a bude
prijímať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy, v súlade s §§ 19 a 20 zákona o ochrane
osobných údajov.
5) Poistník je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou oznámiť dotknutej osobe, že
spracúva jej osobné údaje v mene Poisťovateľa na účely vymedzené touto Zmluvou. Poistník sa
zaväzuje v zmysle § 8 ods. 9 zákona o ochrane osobných údajov dodržiavať povinnosti
ustanovené Poisťovateľovi ako prevádzkovateľovi v § 8 ods. 6 tohto zákona, a preto je povinný
zabezpečiť oznámenie skutočnosti, že bol poverený spracúvaním osobných údajov v mene
Poisťovateľa priamo dotknutým osobám, ak tak nevykonal pri prvom kontakte s nimi, najneskôr
však do troch mesiacov odo dňa jeho poverenia, respektíve odo dňa začatia spracúvania osobných
údajov dotknutých osôb Poistníkom. To platí aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov prevezme
právny nástupca Poistníka.
6) Poistník a Poisťovateľ sú povinní vzájomne sa neodkladne písomne informovať o:
a) akejkoľvek zmene legislatívy, ktorá má alebo môže mať dopad na plnenie ustanovení stanovených
touto Zmluvou;
b) kontrole realizovanej v oblasti ochrany osobných údajov príslušným štátnym subjektom a o jej
výsledku;
c) akomkoľvek poskytnutí osobných údajov, ktoré boli vynútené legislatívou;
d) akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať dopad na bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov;
e) akomkoľvek preukázanom úniku osobných údajov klienta Poisťovateľa alebo neautorizovanom či
neúmyselnom prístupe k osobným údajom.
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7) Poisťovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu za účelom posúdenia plnenia predmetu
tejto Zmluvy z hľadiska ochrany a bezpečnosti osobných údajov, a vykonať audit v oblasti
spracúvania osobných údajov.
8) Poisťovateľ zašle Poistníkovi žiadosť o vykonanie auditu vopred minimálne päť pracovných dní, v
písomnej forme, na adresu sídla Poistníka uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V žiadosti o vykonanie
auditu budú vymedzené konkrétne zamerania a rozsah požadovaného auditu.
9) Poisťovateľ vyhlasuje, že pri výbere Poistníka ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú,
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami podľa zákona o ochrane osobných
údajov.
10) Poistník zodpovedá Poisťovateľovi v plnom rozsahu za škodu, ktorá mu vznikne porušením alebo
nesplnením povinností Poistníka pri spracúvaní a ochrane osobných údajov vyplývajúcich z
ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
11) Ochrana osobných údajov podľa tohto článku trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu a zaväzuje aj
právnych nástupcov zmluvných strán.
12) Poisťovateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov Poistníkom podľa tejto Zmluvy
prostredníctvom inej osoby (ďalej len „Subdodávateľ“) v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu
tejto Zmluvy v záujme Poisťovateľa, resp. jej dotknutých osôb. Poistník je povinný pri výbere
Subdodávateľa dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho
schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Poistník nesmie zveriť spracúvanie
osobných údajov Subdodávateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené
záujmy dotknutých osôb. Zmluvné strany sa dohodli, že Poistník písomne poverí Subdodávateľa
spracúvaním osobných údajov podľa tejto Zmluvy za podmienok, za akých je oprávnený/povinný
ich spracúvať Poistník a len v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu tejto Zmluvy v záujme
Poisťovateľa, resp. jej dotknutých osôb. Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich
ochranu na zodpovednosť Poistníka. Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov o
sprostredkovateľovi vrátane ustanovení tejto Zmluvy upravujúcich povinnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov zo strany Poistníka sa vzťahujú aj na Subdodávateľa.“
13) Chránené údaje medzi zmluvnými stranami budú vymieňané výlučne prenosom pomocou SFTP
protokolu súbormi, ktoré majú stanovený dohodnutý typ a formát. Chránenými údajmi sú pre
účely tejto Zmluvy osobné údaje v zmysle § 4 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré za
podmienok v zmysle tohto článku spracúvajú zmluvné strany. Za týmto účelom Poistník
sprístupní Poisťovateľovi SFTP server a poskytne povereným zamestnancom Poisťovateľa
autentifikačné údaje. Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistníkovi informáciu o statickej IP adrese
a v prípade jej zmeny oznámiť ju Poistníkovi v dostatočnom časovom predstihu. Povereným
zamestnancom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie oprávnená osoba v zmysle § 4 zákona o ochrane
osobných údajov.
14) Poisťovateľ zabezpečí, aby ku Chráneným údajom, ktoré mu poskytne Poistník, mali prístup
výlučne oprávnení zamestnanci Poisťovateľa, ktorí ich nevyhnutne potrebujú pre realizáciu tejto
Zmluvy.
15) Poisťovateľ je povinný dôsledne zabezpečovať ochranu dôvernosti a integrity autentifikačných
prostriedkov (ID, heslá, token, Smart karta) do elektronických systémov Poistníka, ktoré boli
Poisťovateľovi sprístupnené a poskytnuté na základe tejto Zmluvy a nesprístupniť ich a ani
neumožniť ich sprístupnenie neoprávneným osobám. Poisťovateľ je taktiež povinný zamedziť
tomu, aby neoprávnená osoba zneužitím údajov, ktoré boli poskytnuté Poisťovateľovi na základe
tejto Zmluvy neoprávnene vnikla do elektronických systémov Poistníka. Používateľské
oprávnenia a autentifikačné prostriedky do systémov Poistníka sú povereným osobám poskytnuté
na základe žiadosti prostredníctvom poverenej osoby Poistníka.
16) Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistníkovi vždy, ak niektorá z poverených osôb oprávnená na
vstup do elektronických systémov Poistníka, ukončila pôsobenie u Poisťovateľa (napr. ukončenie
pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu, ukončenie výkonu funkcie, ukončenie
členstva v niektorom orgáne Poisťovateľa a pod.) a vrátiť poskytnuté autentifikačné prostriedky.
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17) Poisťovateľ berie na vedomie a zaväzuje sa, že, ak jeho poverená osoba zneužije autentifikačné
prostriedky do elektronických systémov Poistníka, za škodu tým spôsobenú Poistníkovi
zodpovedá Poisťovateľ v plnom rozsahu tak, akoby ju spôsobil sám. Ustanovenie predchádzajúcej
vety platí aj v prípade, ak k zneužitiu prístupových kódov alebo k vzniku škody v dôsledku ich
zneužitia dôjde až potom, čo poverená osoba ukončila svoje pôsobenie u Poisťovateľa.
Poisťovateľ berie na vedomie, že Poistník je oprávnený meniť, resp. zrušiť autentifikačné
prostriedky v prípade, že to uzná podľa vlastného uváženia za potrebné. O uvedenej skutočnosti
Poistník bezodkladne informuje Poisťovateľa.
18) O pridelených právach sa musí viesť evidencia obsahujúca označenie užívateľa oprávnenia
a dátum platnosti oprávnenia.
ČLÁNOK IX Záverečné ustanovenia
1) Táto Zmluva je zároveň poistkou pre Poistníka v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka.
2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom 02.02.2015.
3) Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto Zmluvy
oboznámený s
a) Poistnými podmienkami a všetkými skutočnosťami o poistení osôb dôležitými pre Poistníka a
vyplývajúcimi zo Zmluvy, najmä s povinnosťami Poistníka a poistených, a aj s dôsledkami ich
porušenia, ako aj s údajmi v zmysle ustanovenia § 792a Občianskeho zákonníka a že v písomnej
podobe tieto informácie obdržal,
b) Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená
informácia je súčasťou dokumentu Prehľad podmienok k POISTENIU FAKTÚRY, ktorý je
Prílohou č. 1 b) tejto Zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4) Poistník sa zaväzuje, že poučí a oboznámi poisťované osoby s rozsahom poistenia, Poistnými
podmienkami, s právami a povinnosťami poistených v zmysle Zmluvy vrátane jej príloh, najmä s
postupom v prípade poistnej udalosti a s obmedzením povinnosti Poisťovateľa plniť. Poistník tak
môže urobiť napr. formou ich uverejnenia na svojom webovom sídle www.telekom.sk.
5) Poistník vyhlasuje, že je oprávnený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi jeho predmet podnikateľskej činnosť uzatvoriť túto Zmluvu s plnením v prospech
poistených osôb.
6) Zmluvné strany majú záujem všetky prípadné spory z tejto Zmluvy riešiť prednostne
zmierovacím konaním.
7) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre Poisťovateľa
a jedno vyhotovenie pre Poistníka.

V Bratislave, dňa .................................
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s.:

............................................................
JUDr. Marko Tomašovič
člen predstavenstva

......................................................……
Ing. Pavol Pitoňák

V Bratislave, dňa ...........................
Za Slovak Telekom, a.s.:

...........................................................
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

...........................................................
XXXXXXXXXXXXXXXX
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člen predstavenstva

XXXXXXXXXXXXXXXX

Prílohy zmluvy:
Príloha č. 1a) - Súhlas s poistením
Príloha č. 1b) - Prehľad podmienok k POISTENIU FAKTÚRY
Príloha č. 2 - vzor Výkazu poistených osôb
Príloha č. 3 - Poistné podmienky
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb zo dňa 15.12.2014
Poistné podmienky pre úrazové poistenie zo dňa 15.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre poistenie odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu (UP15)
zo dňa 20.01.2015
Poistné podmienky pre poistenie pracovnej neschopnosti zo dňa 13.12.2013
Osobitné poistné podmienky pre poistenie pracovnej neschopnosti (PN 21) zo dňa 20.01.2015
Osobitné poistné podmienky pre poistenie invalidity (IN11) zo dňa 20.01.2015
Poistné podmienky pre poistenie nezamestnanosti (PP UN) zo dňa 07.10.2013
Osobitné poistné podmienky pre poistenie nezamestnanosti (UN11) zo dňa 20.01.2015
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Dodatok č. 1
ku Skupinovej poistnej zmluve č. 080001003
(ďalej len „dodatok“)
Zmluvné strany:
Poistník:
Slovak Telekom, a.s.
so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
vložka číslo: 2081/B,
v mene ktorej konajú:
Ing. Miroslav Majoroš, generálny riaditeľ
Dr. Robert Hauber, prokurista
Ing. Ján Adamec, prokurista
a
Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
vložka číslo: 196/B
v mene ktorej koná: JUDr. Marko Tomašovič, člen predstavenstva
Ing. Jozef Paška, člen predstavenstva
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
sa dohodli na tomto dodatku ku Skupinovej poistnej zmluve č. 08000103 zo
dňa 28.01.2015 (ďalej len „Zmluva“):
Článok I.
Predmet dodatku
1. V čl. IX
nasledovne:

bod

3

písm.

b)

Zmluvy

sa

mení

prvá

veta,

ktorá

znie

„ b) Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 70
ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
2. Mení sa príloha č. 1a) Zmluvy – Súhlas s poistením a príloha č. 1b)
Zmluvy – Prehľad podmienok
k
POISTENIU FAKTÚRY. Aktuálne znenia príloh č. 1a) a 1b) Zmluvy tvoria
prílohu tohto dodatku.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou
originálu, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre Poisťovateľ a jedno
vyhotovenie pre Poistníka.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia
Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej
v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2016.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
Súhlas s poistením
Prehľad podmienok k POISTENIU FAKTÚRY
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak toho, že tento dodatok zodpovedá ich skutočnej
a slobodnej vôli, ho aj podpísali.

V

Bratislave dňa ................

V Bratislave dňa.....................

Za Allianz – Slovenskú poisťovňu,
a.s.

Za Slovak Telekom, a.s.

..................................
...................

.....................................
.....................

..................................
...................

.....................................

.....................................
....................

