Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie

Uzavretie poistnej zmluvy
3.3. Poistník a poistený, ak je poistený iná osoba ako poistník, sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. To platí aj v prípade zmeny poistenia. Písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia, ako aj písomné odpovede poistníka a poisteného, ak je poistený iná
osoba ako poistník, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
3.4. Poisťovateľ si vyhradzuje právo zistiť údaje o fyzickom a psychickom stave poisteného, a to na základe
súhlasu poisteného. Poistený je povinný za týmto účelom poskytnúť poisťovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť
na zistenie údajov o psychickom a fyzickom stave poisteného, vrátane lekárskej prehliadky poisteného vykonanej
lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Uzavretím poistnej zmluvy poistený udeľuje poisťovateľovi plnomocenstvo pre
lekárov, zdravotnícke zariadenia, u ktorých bol alebo bude liečený, ako aj pre orgány sociálneho zabezpečenia za
účelom zistenia údajov o fyzickom a psychickom stave poisteného.

Obmedzenie poistného plnenia
10.1. Ak poistnú udalosť spôsobili bezprostredné alebo následné dôsledky vojny, vojnových akcií, teroristického
činu, ozbrojeného konfliktu, nezákonného štrajku, zakázaného zhromaždenia alebo odporu a to za predpokladu, že
poistený je účastníkom takéhoto štrajku, zhromaždenia alebo odporu, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe poistné
plnenie len vo výške odkupnej hodnoty vypočítanej ku dňu, kedy nastala poistná udalosť, pokiaľ poisťovateľ má
povinnosť vyplatiť odkupnú hodnotu a ak odkupná hodnota bola vytvorená. Poistenie týmto zanikne bez
akýchkoľvek ďalších nárokov.
10.2. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo v súvislosti s takým konaním
poisteného, ktoré malo za následok ťažké ublíženie na zdraví alebo úmrtie inej osoby alebo ktorým inak hrubo
porušil dôležitý záujem spoločnosti a pre ktoré ho súd v trestnom konaní uznal vinným.
10.3. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, maximálne však o 50 % z dohodnutej poistnej sumy, a to
osobitne z dohodnutej poistnej sumy pre hlavné poistenie, ako aj z každej z dohodnutých poistných súm
jednotlivých pripoistení, ak bola poistná udalosť preukázateľne spôsobená následkom požitia alkoholu poisteným
alebo následkom požitia návykových látok poisteným, a to najmä narkotík, toxických alebo omamných látok.
10.4. Oprávnená osoba nenadobudne právo na poistné plnenie, ak bola uznaná právoplatným rozhodnutím súdu
za vinnú v súvislosti s poistnou udalosťou.
10.5. Ak je príčinou poistnej udalosti samovražda počas dvoch rokov odo dňa začiatku poistenia, poisťovateľovi
zanikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie a vyplatí oprávnenej osobe pre prípad smrti poisteného iba odkupnú
hodnotu poistnej zmluvy, pokiaľ poisťovateľ má povinnosť vyplatiť odkupnú hodnotu a ak odkupná hodnota bola
vytvorená. Ak dôjde k poistnej udalosti v dôsledku samovraždy počas dvoch rokov po akomkoľvek zvýšení poistnej
sumy, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe pre prípad smrti poisteného poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením.
10.6. Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak malo vedomé porušenie povinností
stanovených v Občianskom zákonníku, týmito poistnými podmienkami alebo dojednaných poistnou zmluvou zo
strany poistného podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti, a to podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
10.7. Poisťovateľ je oprávnený znížiť alebo vylúčiť poistné plnenie pre prípad smrti poisteného v dôsledku choroby,
ak smrť poisteného nastala pred vydaním poistky, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy.

