Osobitné poistné podmienky pre investičné poistenie
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Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne a práv a povinností poistníka a poisteného.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému v poistnej zmluve
(ďalej len „VPP“).
Tieto OPP sa vzťahujú na Hlavné poistenie s investičným rizikom.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.
Slovník poistenia
Finančný fond
Vlastný fond vytvorený a spravovaný poisťovňou a externý fond spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorého portfólio je tvorené
rôznymi typmi investícií v majetku poisťovne, vrátane podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho
investovania.
Aktuálna hodnota ﬁnančného fondu
Čistá hodnota aktív ﬁnančného fondu ku dňu stanovenia hodnoty po zohľadnení všetkých záväzkov (vrátane daňových) súvisiacich
s investovaním aktív a príslušných výnosov ﬁnančného fondu. Výnosy získané z aktív ﬁnančného fondu sa automaticky investujú do
tohto ﬁnančného fondu.
Podielová jednotka
Podielová jednotka je základná jednotka ﬁnančného fondu, ktorá vyjadruje pomerný podiel na aktívach ﬁnančného fondu, a s ktorou sú
spojené dohodnuté práva a povinnosti.
Cena podielovej jednotky
Podiel aktuálnej hodnoty ﬁnančného fondu a celkového počtu podielových jednotiek ﬁnančného fondu.
Investičná stratégia
Kombinácia ﬁnančných fondov zvolená poistníkom. Investičná stratégia určuje, aká časť poistného bude investovaná do každého zo
zvolených ﬁnančných fondov.
Obmedzený investor
Poistník, ktorému počas trvania poistenia vznikne väzba na Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného
Írska, Singapurskú republiku alebo Kanadu, prípadne, ak poistník začne spĺňať niektoré z iných výluk a obmedzení v zmysle podmienok
predaja podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré tvoria podkladové aktíva
ﬁnančného fondu, do ktorého poistník umiestňuje poistné alebo jeho časť.
Fungovanie osobného konta
Poisťovňa pripíše na Osobné konto poistnej zmluvy najneskôr do 7 pracovných dní po identiﬁkácii zaplateného poistného taký počet
Podielových jednotiek jednotlivých Finančných fondov, ktorý zodpovedá
a) zaplatenému poistnému zníženému o poplatky podľa ustanovení príslušných OPP,
b) aktuálnej Investičnej stratégii,
c) cene Podielových jednotiek platnej pre nasledujúci pracovný deň po identiﬁkácii zaplateného poistného.
Pokiaľ nie je uvedené inak, znižovanie Aktuálnej hodnoty osobného konta o poplatky sa uskutočňuje formou zníženia počtu Podielových
jednotiek, ktorých celková hodnota zodpovedá hodnote splatných poplatkov.
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Voľ ba a zmena investičnej stratégie
Poistník si zvolí Investičnú stratégiu z aktuálnej ponuky Finančných fondov pri uzavretí poistnej zmluvy.
Poistník má právo na zmenu Investičnej stratégie kedykoľvek počas poistnej doby Hlavného poistenia. O túto zmenu musí poistník
požiadať poisťovňu písomne. Odo dňa akceptácie zmeny poisťovňou budú Podielové jednotky Finančných fondov pripisované na Osobné konto podľa novej Investičnej stratégie a/alebo hodnota Osobného konta podľa pôvodnej Investičnej stratégie bude prevedená do
Finančných fondov podľa novej Investičnej stratégie.
4.3 Poisťovňa má právo odmietnuť požadovanú zmenu Investičnej stratégie, ak Disponibilná hodnota osobného konta je menšia ako dvojnásobok poplatku za zmenu Investičnej stratégie alebo v prípade, ak je poistník Obmedzeným investorom vo vzťahu k požadovanej zmene
Investičnej stratégie.
4.4 Pre mimoriadne poistné si môže poistník zvoliť inú Investičnú stratégiu ako pre bežné poistné.
4.5 Poisťovňa najmenej jedenkrát za týždeň pripravuje informácie o výkonnosti jednotlivých Finančných fondov. Informácie o výkonnosti
Finančných fondov oznamuje poisťovňa účastníkom poistenia na webovom sídle poisťovne v sekcii Finančné fondy.
i Informácie o výkonnosti finančných fondov nájdete na www.aegon.sk v sekcii Finančné fondy.
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Vysvetlenie pre klienta
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Poisťovňa má právo z objektívnych dôvodov vytvoriť nové Finančné fondy, zmeniť zloženie existujúcich Finančných fondov alebo zrušiť
existujúce Finančné fondy. Zmenu povolenej triedy (druhu) podkladových aktív Finančných fondov a zrušenie existujúcich Finančných
fondov uskutoční poisťovňa z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý poisťovňa nezapríčinila alebo nemohla predvídať a ani odvrátiť.
Poisťovňa informuje účastníkov poistenia o zrušení Finančných fondov vopred zverejnením a písomným oznámením adresovaným poistníkovi. Ak poistník v lehote určenej poisťovňou písomne nepožiada poisťovňu o prevedenie Podielových jednotiek Finančného fondu,
ktorý sa má zrušiť, do iného Finančného fondu určeného poistníkom, poisťovňa automaticky ku dňu zrušenia Finančného fondu prevedie
bezplatne Podielové jednotky zrušovaného Finančného fondu na Podielové jednotky iného, rizikovým proﬁlom obdobného Finančného
fondu z aktuálnej ponuky Finančných fondov poisťovne.
4.7 Ak poistník zaplatí mimoriadne poistné do zrušeného Finančného fondu, je poisťovňa oprávnená takto zaplatené mimoriadne poistné
investovať do iného Finančného fondu s obdobných rizikovým proﬁlom, za predpokladu, že poistník bol o zrušení Finančného fondu
písomne informovaný.
4.8 V prípade, ak poisťovňa kedykoľvek počas trvania poistenia zistí, že poistník je Obmedzeným investorom, poisťovňa má právo:
a) navrhnúť poistníkovi zmenu investičnej stratégie tak, aby predajné podmienky podkladových aktív neobsahovali obmedzenia alebo
výluky vo vzťahu k poistníkovi,
b) navrhnúť poistníkovi uzatvorenie dohody o ukončení poistnej zmluvy,
c) navrhnúť poistníkovi uzatvorenie dohody o zrušení osobného konta poistnej zmluvy, ak to povaha poistného produktu umožňuje.
4.9 Ak poistník, ktorý je Obmedzeným investorom, so žiadnym z návrhov podľa bodu 4.8 nesúhlasí, príp. naň nezareaguje najneskôr do
30 dní odo dňa doručenia návrhu poisťovne, poistník a poisťovňa sa dohodli, že poistenie, zaniká ku dňu, kedy sa stal poistník Obmedzeným investorom.
4.10 V prípade, že poistník uzatvorí s poisťovňou dohodu o zrušení osobného konta, ohľadne zvyšnej časti poistnej zmluvy má poistník právo
odstúpiť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody o zrušení osobného konta, čím sa poistná zmluva zrušuje od počiatku
Poisťovňa po odstúpení od poistnej zmluvy vráti poistníkovi zaplatené poistné, pričom má právo si od zaplateného poistného odpočítať,
čo už plnila poistníkovi/poistenému, ako aj náklady súvisiace so správou poistnej zmluvy poistníka. Právo na náhradu škody poisťovne
týmto nie je dotknuté
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Poplatky
Poistník v súvislosti s poistením podľa týchto OPP znáša nasledovné poplatky
a) Poplatok za zmenu investičnej stratégie
Výška
• 0 € za každú prvú zmenu
v každom poistnom roku
• 6 € za každú ďalšiu zmenu
v poistnom roku.
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Splatnosť
• Deň vykonania zmeny investičnej
stratégie

Vysvetlenie
• Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

Oznamovacia povinnosť
Poistník je povinný písomne a bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o vzniku väzieb, výluk a obmedzení podľa bodu 2.6, inak
zodpovedá poisťovni za škodu.
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