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v platnom znení, na svojich internetových stránkach tento

Verejný prísľub
k rozšíreniu poistného krytia v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Tento verejný prís¾ub k rozšíreniu poistného krytia v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit je urèený fyzickej
osobe, ktorá má poèas doby jeho platnosti s UNIQA poisťovòou, a. s. uzavretú a platnú poistnú zmluvu FlexiDividenda
alebo Istota & Profit (ïalej len „poistený“), a to v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
OBSAH:
Èlánok 1
Èlánok 2
Èlánok 3
Èlánok 4
Èlánok 5
Èlánok 6

Správny orgán v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Definícia úrazu v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, pripoistenie pre prípad úmrtia s konštantnou
poistnou sumou v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Pripoistenie kritických chorôb dospelého, typ Maxi v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Pripoistenie invalidity v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
Úèinnosť a platnosť verejného prís¾ubu

Ž/331/17

Èlánok 1
Správny orgán v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
V rámci jednotlivých všeobecných poistných podmienok, poistných podmienok, zmluvných dojednaní a osobitných zmluvných dojednaní sa v súvislosti s posudzovaním invalidity nahrádza pojem „Sociálna poisťovòa“ pojmom
„Správny orgán“ v zmysle nasledovnej definície:
Správny orgán je inštitúcia, urèená príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky pre vydanie rozhodnutia o miere
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú èinnosť pre invaliditu fyzickej osoby a o priznaní alebo nepriznaní invalidného
dôchodku. Správnym orgánom je Sociálna poisťovòa, alebo iný orgán urèený pre vydanie rozhodnutia o invalidite.
Èlánok 2
Definícia úrazu v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
V rámci jednotlivých všeobecných poistných podmienok, poistných podmienok, zmluvných dojednaní a osobitných
zmluvných dojednaní sa pôvodná definícia úrazu nahrádza nasledovnou novou definíciou:
Úraz je, ak nie je dojednané inak, udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neoèakávaným, náhlym a neprerušeným
pôsobením vonkajších síl alebo neoèakávaným a neprerušeným pôsobením vonkajších vysokých alebo nízkych teplôt,
plynov, pár, kvapalín, žiarenia a jedov (s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov, imunotoxických látok, ionizaèného
žiarenia a jadrovej energie) spôsobila poistenému nezávisle na jeho vôli objektívne zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na
zdraví, alebo smrť. Za úraz sa považuje aj udalosť, kedy v dôsledku vyvinutia zvýšenej sily vlastného tela dôjde k zraneniu kåbov, svalov, šliach alebo k inému telesnému poškodeniu za podmienky, že na vznik telesného poškodenia nemala
podstatný vplyv znížená funkcia dotknutých èastí tela po predchádzajúcom úraze alebo chorobe. Za úraz sa v zmysle
tejto definície nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o òu,
b) úmyselné sebapoškodenie,
c) infarkt myokardu,
d) choroba,
e) zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
f) vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
g) vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
h) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastaèných poranení steny brušnej a prietrží v jazve po operáciách v dôsledku úrazu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov š¾achových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kåbových vaèkov (okrem
priamych otvorených poranení kåbových vaèkov),
j) infekèné choroby akéhoko¾vek druhu a pôvodu (okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, ktoré vznikli
v dôsledku úrazu),
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k) infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
l) strata èastí konèatín alebo strata celých konèatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev konèatín (okrem okamžitých stratových poranení èastí konèatín alebo straty celých konèatín spôsobených úrazom),
m) patologické zlomeniny,
n) úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných kàèových
záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
o) následok diagnostických, lieèebných a preventívnych zákrokov, ak neboli vykonané za úèelom lieèenia následkov úrazu, následok estetických a plastických operácií,
p) úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedodržania pokynov ošetrujúceho lekára.
Èlánok 3
Pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, pripoistenie pre prípad úmrtia s konštantnou poistnou sumou v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
1. Zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania pre pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou
sumou a pripoistenie pre prípad úmrtia s konštantnou poistnou sumou sa dopåòajú o ustanovenia tohto èlánku
týkajúce sa možnosti výplaty èasti dojednaného poistného plnenia poistenej osobe už v prípade terminálneho
štádia života.
2. Terminálne štádium života je fáza života spojená s chorobou, ktorá sa rozvinula alebo sa ve¾mi rýchlo rozvíja do štádia
postupného a nezvratného zlyhávania životne dôležitých funkcií orgánov, ktoré s pravdepodobnosťou hranièiacou
s istotou spôsobí smrť poisteného najneskôr do 12 mesiacov odo dòa potvrdenia choroby v terminálnom štádiu.
3. Poistený má právo poèas trvania pripoistenia pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou a pripoistenia pre
prípad úmrtia s konštantnou poistnou sumou poèas svojho života požiadať poistite¾a o poistné plnenie z poistenia
terminálneho štádia života, najneskôr však 12 mesiacov pred koncom poistnej doby daného poistenia.
4. Vznik ochorenia v terminálnom štádiu preukazuje poistený. Poistite¾ má na základe zdravotnej dokumentácie poisteného a posudku odborného lekára stanoveného poistite¾om právo preveriť a rozhodnúť, èi nastala poistná udalosť.
Poistnou udalosťou je rozhodnutie poistite¾a o vzniku nároku na plnenie v prípade terminálneho štádia života
poisteného. Poistite¾ poskytne poistné plnenie po predložení všetkých požadovaných dokladov a po rozhodnutí
o vzniku nároku na poistné plnenie. Ak nebolo dohodnuté inak, prípadné náklady spojené s vystavením požadovaných dokladov hradí poistený. Na doklady vydané manželom, manželkou, súrodencom alebo príbuznými
poisteného v priamom rade sa neprihliada, ak sa poistený s poistite¾om nedohodne inak.
5. V prípade rozhodnutia poistite¾a o vzniku nároku na plnenie v prípade terminálneho štádia života poèas trvania
poistenia v zmysle ods. 3 tohto èlánku a vzniku nároku na poistné plnenie:
5.1. poistený má právo, aby mu poistite¾ vyplatil poistné plnenie až do výšky 30 % aktuálnej poistnej sumy platnej
k dátumu rozhodnutia poistite¾a o vzniku nároku na poistné plnenie, maximálne však 15 000 eur a poistenie
terminálneho štádia života týmto v rámci poistenia pre prípad úmrtia zaniká.
5.2. maximálna výška poistného plnenia vyplatená poistenému poistite¾om nemôže presiahnuť sumu 15 000 eur
súhrnne za všetky poistenia pre prípad úmrtia vo všetkých poistných zmluvách dojednaných s poistite¾om.
6. V prípade ak po vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života:
6.1. dôjde k zániku poistenia bez nastatia poistnej udalosti z poistenia úmrtia poisteného, nevzniká povinnosť
poisteného plnenie z poistenia terminálneho štádia života poistite¾ovi vrátiť,
6.2. dôjde k úmrtiu poisteného a vzniku nároku na poistné plnenie, je poistite¾ povinný vyplatiť poistné plnenie
oprávneným osobám vo výške kladného rozdielu medzi aktuálnou poistnou sumou a poistným plnením z
poistenia terminálneho štádia života poisteného. Prípadný záporný rozdiel poistite¾ nepožaduje vrátiť.
6.3. dôjde k úmrtiu poisteného pred výplatou poistného plnenia z poistenia terminálneho štádia života, je plnenie
z poistenia terminálneho štádia života predmetom dedièského konania.
7. Vznikom nároku na poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života táto zložka poistenia zaniká.
8. Uplatnenie nároku na plnenie z poistenia terminálneho štádia života je volite¾ná možnosť poisteného, ktorú nie je
poistený povinný využiť.
Èlánok 4
Pripoistenie kritických chorôb dospelého, typ Maxi v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
1. Poistné podmienky:
  Poistné podmienky pre pripoistenie kritických chorôb – 2014 (ïalej aj „PP KCH 2014“)
  Poistné podmienky pre pripoistenie kritických chorôb dospelého – 2016 (ïalej aj „PP KCH 2016“)
sa dopåòajú pre pripoistenie kritických chorôb dospelého poisteného (vstupný vek pri dojednávaní poistenia
bol minimálne 18 rokov) pre typ poistenia „Maxi“ o ustanovenia týkajúce sa doplnenia ïalšej kritickej choroby
„rakovina in situ krèka maternice“.
2. Poistné podmienky uvedené v ods.1:
a) v èlánku 1 „Poistenie kritických chorôb“, ods.1, písm a) sa dopåòajú o diagnózu „rakovina in situ krèka maternice“,
b) v èlánku 2 „Poistná udalosť v poistení kritických chorôb“, ods.1, bod 1.1 sa upravujú z textu „carcinoma in situ“
na text „carcinoma in situ, t.j. rakovina in situ“
c) v èlánku 2 „Poistná udalosť v poistení kritických chorôb“, ods.1 sa dopåòajú ustanovenia pre poistnú udalosť „rakovina in situ krèka maternice“ s definíciou platnou pre potreby poistenia (v rámci PP KCH 2014 nový
bod 1.36, v rámci PP KCH 2016 nový bod 1.35) s nasledovným obsahom: Rakovina in situ krèka maternice.

Okamihom vzniku poistnej udalosti je deò, ku ktorému bola stanovená táto diagnóza odborným lekárom
v zmysle uvedenej definície. Definícia: Ochorenie povrchovým zhubným nádorom typu carcinoma in situ
v tkanivách krèka maternice alebo hrdla maternice zasahujúcim dve tretiny hrúbky tkaniva, ktorý je klasifikovaný
ako ťažké dysplastické zmeny CIN III alebo TisN0M0 pod¾a TNM klasifikácie. Diagnóza musí byť vždy potvrdená
výsledkom histologického vyšetrenia vzorky z tkaniva odobraného pri konizácii. Iba klinická diagnóza alebo
výsledok povrchového steru buniek nepostaèuje pre splnenie podmienok definície tohto ochorenia. Nárok na
poistné plnenie vzniká iba za predpokladu, že poistený bude nažive najmenej 1 mesiac po dátume stanovenia
diagnózy kritickej choroby a ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené týmito PP a poistnou zmluvou.
3. Nastaním poistnej udalosti „rakovina in situ krèka maternice“ uvedenej v ods.2, písm.c) tohto èlánku pripoistenie
kritických chorôb nezaniká.
4. Ustanovenia tohto èlánku sa nevzťahujú na pripoistenie kritických chorôb, pre ktoré sú v poistnej zmluve uvedené
iné poistné podmienky, než sú poistné podmienky uvedené v ods.1 tohto èlánku.
Èlánok 5
Pripoistenie invalidity v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit
1. Poistné podmienky:
  Poistné podmienky pre poistenie invalidného dôchodku – 2009/1 (ïalej aj „PP ID 2009/1“)
  Poistné podmienky pre pripoistenie invalidity – 2014 (ïalej aj „PP I 2014“)
  Poistné podmienky pre poistenie invalidity – 2016 (ïalej aj „PP I 2016“)
  Poistné podmienky pre pripoistenie invalidity – 2016/1 (ïalej aj „PP I 2016/1“)
sa dopåòajú o ustanovenia tohto èlánku týkajúce sa možnosti preddavku na poistné plnenie a úpravy výluky.
2. Poistné podmienky uvedené v ods.1 sa dopåòajú nasledovne:
a) v èlánku 1 „Definícia pojmov“ sa dopåòajú definície:
Preddavok na poistné plnenie – je suma vyplatená poistite¾om poistenému v stanovenej výške na základe
predpokladu poistite¾a o budúcom priznaní invalidity poistenému, v rozsahu pod¾a èlánku „Preddavok na poistné plnenie“ týchto poistných podmienok.
Škodová udalosť s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné
plnenie je diagnostikovanie choroby, zdravotného postihnutia, alebo nastatie úrazu uvedeného v dokumente
poistite¾a „Zoznam diagnóz pre úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity“ poèas trvania poistenia a po uplynutí èakacej doby, ak je uplatòovaná.
Zoznam diagnóz pre úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity je dokument vydaný poistite¾om, s ktorým boli záujemca o poistenie/poistník a poisťovaná osoba oboznámení pred podpisom návrhu
poistnej zmluvy a ktorý je k dispozícii na www.uniqa.sk.“
b) v èlánku 4 „Poistná udalosť“ sa dopåòa odsek è.4 s nasledovným obsahom:
Škodová udalosť s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné
plnenie a poistná udalosť: V prípade, ak po vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie v zmysle èlánku
„Preddavok na poistné plnenie“ týchto poistných podmienok dôjde k zániku poistenia bez nastatia poistnej
udalosti v zmysle èlánku „Preddavok na poistné plnenie“ týchto poistných podmienok, tak je škodová udalosť
s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné plnenie preklasifikovaná
poistite¾om na poistnú udalosť s rozsahom poistného plnenia uvedeného èlánku „Preddavok na poistné plnenie“ týchto poistných podmienok a preddavok sa tým súèasne stáva aj poistným plnením z tejto udalosti.“
c) v rámci PP I 2016 a PP I 2016/1 sa do èlánku 8, ods.2, písmeno e) dopåòa na záver textu veta „Do vyššie uvedených
období v zmysle tohto bodu sa nezapoèítava obdobie poèas ktorého bol poskytnutý preddavok na poistné plnenie.“
d) v rámci PPI 2014, PPI 2016 a PPI 2016/1 sa v èlánku 11, ods. 3, písm. c) nahrádza text „F00“ textom „F10“.
e) dopåòa sa nový èlánok „Preddavok na poistné plnenie“ (v rámci PP ID 2009/1 nový èlánok 11a, v ostatných
poistných podmienkach nový èlánok 12a) s nasledovným obsahom:
Èlánok 11a (pre PP ID 2009/1) resp. Èlánok 12a (pre PP I 2014, PP I 2016 a PP I 2016/1)
Preddavok na poistné plnenie
1. Poistený má právo poèas trvania poistenia požiadať poistite¾a o preddavok na poistné plnenie, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
a) choroba, zdravotné postihnutie alebo následok úrazu sú pre poistený typ invalidity (èiastoèná alebo úplná)
uvedené v dokumente „Zoznam diagnóz pre úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity“
vydanom poistite¾om,
b) poistenému poèas trvania poistnej zmluvy v minulosti ešte nevznikol žiadny nárok na preddavok na
poistné plnenie v zmysle týchto poistných podmienok,
c) už uplynula èakacia doba. Èakacia doba sa neuplatòuje v prípade úrazu, ktorý nastal po zaèiatku tohto
poistenia;
d) stanovenie diagnózy choroby, zdravotného postihnutia, resp. vznik úrazu ktoré je v priamej príèinnej súvislosti s diagnózou uvedenou v dokumente „Zoznam diagnóz pre úèely preddavku na poistné plnenie
z poistenia invalidity“ bolo minimálne 6 mesiacov pred dátumom požiadania o preddavok na poistné plnenie,
e) pre uplatòovanie preddavku na poistné plnenie z úplnej invalidity je požadovaná aj súvislá pracovná neschopnosť poisteného minimálne 6 mesiacov k dátumu požiadania o preddavok na poistné plnenie,
f) o preddavok na poistné plnenie je možné požiadať najneskôr 12 mesiacov pred koncom poistnej doby
poistenia,
g) o preddavok na poistné plnenie musí poistený požiadať poèas svojho života.

2. Posudzovanie nároku na výplatu preddavku na poistné plnenie:
a) aktuálna poistná suma resp. mesaèný dôchodok pre výpoèet výšky preddavku na poistné plnenie je hodnota
platná k dátumu rozhodnutia poistite¾a o vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie,
b) preddavok na poistné plnenie sa poskytuje pri splnení všetkých podmienok stanovených poistite¾om. Rozhodnutie o nároku na plnenie vykoná poistite¾;
c) pre poisteného môže byť poèas trvania poistnej zmluvy priznaný nárok na preddavok na poistné plnenie iba
raz, bez oh¾adu na typ invalidity.
3. Výška preddavku na poistné plnenie:
a) pre poistenie invalidity s poistným plnením formou mesaèného dôchodku je preddavok na poistné plnenie
vo výške aktuálneho mesaèného dôchodku a oslobodenia od platenia poistného za toto poistenie a poskytuje
sa za obdobie so splatnosťou po dátume priznania nároku na preddavok a najneskôr pred dátumom rozhodnutia Správneho orgánu, maximálne však za 12 mesiacov od vzniku nároku na preddavok na poistné plnenie,
pod¾a toho, ktorá udalosť nastane skôr. Nie je možný súbeh výplaty mesaèného dôchodku a oslobodenia od
platenia poistného z preddavku na poistné plnenie a z poistného plnenia;
b) pre poistenie invalidity s poistným plnením vo forme jednorazového plnenia:
ba) uplatòovanie nároku z poistenia èiastoènej invalidity: až do výšky 15 % aktuálnej poistnej sumy k dátumu
rozhodnutia poistite¾a o nároku na preddavok na poistné plnenie, maximálne však 7 500 eur,
bb) uplatòovanie nároku z poistenia úplnej invalidity: až do výšky 30 % aktuálnej poistnej sumy k dátumu
rozhodnutia poistite¾a o nároku na preddavok na poistné plnenie, maximálne však 15 000 eur,
c) maximálna výška preddavku na poistné plnenie vyplatená poistenému poistite¾om nemôže presiahnuť sumy
uvedené v písm. b) súhrnne za všetky poistenia invalidity s jednorazovým plnením vo všetkých poistných zmluvách dojednaných s poistite¾om.
4. V prípade ak po výplate preddavku na poistné plnenie na základe rozhodnutia Správneho orgánu:
a) poistený nebol uznaný invalidným, poistite¾ nepožaduje vrátenie vyplateného preddavku na poistné plnenie.
Škodová udalosť s právom poisteného po 6 mesiacoch od jej zistenia požiadať o preddavok na poistné plnenie
je preklasifikovaná poistite¾om na poistnú udalosť s rozsahom poistného plnenia uvedeného v ods. 3 a preddavok sa tým súèasne stáva aj poistným plnením z tejto udalosti.
b) poistený bol uznaný invalidným pre invaliditu rovnakého alebo vyššieho rozsahu, pre aký bol poskytnutý
preddavok na poistné plnenie a vznikne nárok na poistné plnenie:
ba) pre poistenie invalidity s poistným plnením formou mesaèného dôchodku poistite¾ poskytne poistné plnenie v súlade s ustanoveniami tohto èlánku a èlánku 5 poistných podmienok, prièom odchýlne od ustanovení èlánku 5 je v prípade vzniku nároku na poistné plnenie vyplácaný mesaèný dôchodok najskôr od
prvého dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný dôchodok z preddavku
na poistné plnenie a poskytnuté oslobodenie od platenia poistného za toto poistenie najskôr odo dòa
najbližšej splatnosti poistného nasledujúcej po poistnom období, za ktoré bolo poskytnuté posledné oslobodenie od platenia poistného z preddavku na poistné plnenie. Preddavok na poistné plnenie sa stáva
súèasťou poistného plnenia a toto sa oò navyšuje.
bb) pre poistenie invalidity s poistným plnením vo forme jednorazového plnenia poistite¾ vyplatí prípadný
kladný rozdiel medzi poistným plnením v zmysle èlánku 5 poistných podmienok a sumou už vyplateného
preddavku na poistné plnenie v zmysle ustanovení tohto èlánku. Prípadný záporný rozdiel sa nevracia.
c) poistený bol uznaný invalidným pre èiastoènú invaliditu a preddavok na poistné plnenie bol poskytnutý
pre úplnú invaliditu a vznikne nárok na poistné plnenie:
ca) pre poistenie invalidity s poistným plnením formou mesaèného dôchodku poistite¾ poskytne poistné
plnenie v súlade s ustanoveniami tohto èlánku a èlánku 5 poistných podmienok, prièom odchýlne od ustanovení èlánku 5 je v prípade vzniku nároku na poistné plnenie vyplácaný mesaèný dôchodok najskôr od
prvého dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný dôchodok z preddavku
na poistné plnenie a poskytnuté oslobodenie od platenia poistného za toto poistenie najskôr odo dòa
najbližšej splatnosti poistného nasledujúcej po poistnom období, za ktoré bolo poskytnuté posledné oslobodenie od platenia poistného z preddavku na poistné plnenie. Preddavok na poistné plnenie sa stáva
súèasťou poistného plnenia a toto sa oò navyšuje.
cb) pre poistenie invalidity s poistným plnením vo forme jednorazového plnenia poistite¾ vyplatí prípadný
kladný rozdiel medzi poistným plnením pre èiastoènú invaliditu v zmysle èlánku 5 poistných podmienok a
sumou už vyplateného preddavku na poistné plnenie v zmysle ustanovení tohto èlánku. Prípadný záporný
rozdiel sa nevracia.
5. Poistený je v súvislosti s uplatòovaním nároku na preddavok na poistné plnenie povinný:
a) predložiť so žiadosťou poistite¾ovi podrobné lekárske správy lekárov, ktorí poisteného ošetrujú, ošetrovali alebo
vyšetrovali, o príèinách, zaèiatku, druhu, priebehu choroby, zdravotného postihnutia, v prípade úrazu i o dátume vzniku úrazu;
b) na žiadosť poistite¾a je potrebné predložiť aj ïalšie doklady, ktoré sú pre poistite¾a nevyhnutné za úèelom ukonèenia šetrenia škodovej udalosti,
c) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na základe žiadosti poistite¾a, ktoré vykoná zmluvný lekár poistite¾a.
6. Poistený je povinný bez zbytoèného odkladu predložiť poistite¾ovi, v prípade ak mu bol v zmysle tohto èlánku
poskytnutý preddavok na poistné plnenie, rozhodnutie Správneho orgánu o miere poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú èinnosť, uznaní invalidným a priznaní alebo o nepriznaní invalidného dôchodku, resp. o neuznaní invalidným.

7. Poistite¾ je oprávnený v prípade, že informácie uvedené v ods. 6 by viedli k zániku nároku na preddavok na poistné
plnenie v poistení invalidného dôchodku a poistený tieto informácie zatajil, aplikovať na poistné, od ktorého platenia bol poistník neoprávnene oslobodený, ustanovenie § 801 Obèianskeho zákonníka, ak poistník na požiadanie
poistite¾a nezaplatí toto poistné v poistite¾om urèenej lehote. Poistený je v tomto prípade povinný vrátiť poistite¾ovi neoprávnene prijatú èasť preddavku na poistné plnenie.
Èlánok 6
Úèinnosť a platnosť verejného prís¾ubu
Tento verejný prís¾ub sa vzťahuje na udalosti v òom uvedené, vzniknuté poèas jeho platnosti.
Ustanovenia èlánku 3 tohto verejného prís¾ubu sa vzťahujú iba na uvedené pripoistenia, dojednané v poistnej zmluve
produktu FlexiDividenda a Istota & Profit a platné v poistnej zmluve poèas platnosti tohto verejného prís¾ubu.
Ustanovenia èlánkov 4 a 5 tohto verejného prís¾ubu sa vzťahujú iba na pripoistenia pre ktoré platia poistné podmienky uvedené v ods.1 daných èlánkov, dojednané v poistnej zmluve produktu FlexiDividenda a Istota & Profit a platné
v poistnej zmluve poèas platnosti tohto verejného prís¾ubu.
Tento verejný prís¾ub je zverejnený na internetovej stránke poistite¾a. V prípade uplatnenia nároku na plnenie pod¾a
tohto verejného prís¾ubu je poistená osoba povinná postupovať v súlade s pokynmi poistite¾a.
Poistite¾ prehlasuje, že uplatnením tohto verejného prís¾ubu nedochádza k zníženiu rozsahu poistenia dojednaného
v poistnej zmluve. Obsah tohto verejného prís¾ubu sa bude aplikovať iba v prípade, ak je to pre poisteného výhodnejšie voèi pôvodne dojednaným ustanoveniam poistnej zmluvy, bez toho, aby o jeho uplatnenie poistený musel akýmko¾vek spôsobom žiadať. Poistený má právo trvať na uplatnení pôvodného rozsahu dojednaného v poistnej zmluve.
Platnosť tohto verejného prís¾ubu je od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2075. UNIQA poisťovòa, a.s. si vyhradzuje právo tento
verejný prís¾ub odvolať, prièom nároky poistených osôb vzniknuté poèas jeho platnosti zostávajú zachované.
v Bratislave, 25. 9. 2017

Ing. Martin Žáèek, CSc.
predseda predstavenstva

Dipl. Ing. Robert Wasner
èlen predstavenstva

