Formulár o dôležitých podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

DOM KOMPLET,
poistenie majetku a zodpovednosti
s voliteľným poistným krytím
1.

UPOZORNENIE

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov
a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu
klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI A KONTAKTNÉ ÚDAJE
2.1 Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: AEGON Hungary Closed Company Ltd., konajúca prostredníctvom svojej
pobočky AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poisťovateľ“)
2.2 Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá
uzaviera poistnú zmluvu:
Štát, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Maďarsko
Štát, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa: Slovenská republika
2.3 Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:
Sídlo poisťovateľa: 1091 Budapešť, IX. Ullői út 1, Maďarsko
Adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
2.4 Telefónne číslo: 0850 1234 66
2.5 E-mailová adresa: aegon@aegon.sk
2.6 Webové sídlo: www.aegon.sk
3.

CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY A DÔLEŽITÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. Doba
trvania poistenia je určená podľa technických
rokov. Technický rok (prvý a nasledujúce roky)
poistenie trvá 12 mesiacov a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa uzatvorila poistná zmluva alebo, v
prípade neskoršieho začiatku poistenia, v prvý
deň poistenia. Poistné obdobie je obdobie určené
v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné. Poistné obdobie môže byť štvrťročné alebo
ročné.

3.1 Názov poistného produktu:
DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti
s voliteľným poistným krytím (ďalej len „DOM
KOMPLET, poistenie majetku“)
3.2 Popis poistného produktu DOM KOMPLET,
poistenie majetku
a) Popis poistenia alebo súboru poistení
Poistenie DOM KOMPLET, poistenie majetku,
predstavuje poistenie nehnuteľnosti (rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve) a/
alebo poistenie domácnosti, poistenie lomu skla,
poistenie skla v domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie
asistenčných služieb. Pevnou súčasťou produktu
je poistenie zodpovednosti a poistenie asistenčných služieb.

c) Poistné riziká
V poistení DOM KOMPLET, poistenie majetku, sú
zahrnuté nasledovné poistné riziká: požiar, výbuch,
blesk, víchrica, povodeň, záplava, tiaž snehu, lavína,
krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie
kameňov a zeminy, pokles pôdy, náraz neznámeho
vozidla, pád cudzích predmetov, vlámanie, lúpež,
škoda spôsobená vodou, skrat elektromotora,
atmosférické zrážky a prepätie. Deﬁnície týchto
poistných rizík sú detailne rozpísané v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie lomu skla, poistenie skla v domácnosti a úrazové poistenie nie sú pevnou súčasťou
produktu, čo znamená, že je možné si ich dojednať na základe výberu a podľa potrieb poistníka a
poisteného. Tieto poistenia nie je možné uzavrieť
samostatne, ale výlučne k poisteniu nehnuteľnosti a/alebo poisteniu domácnosti.

1

s voliteľným poistným krytím, (ďalej len „OPP“),
článok V. Poistné riziká poistenia majetku. Ďalšie poistné rizika sú deﬁnované v OPP, článok VI.
Poistenie lomu skla a poistenie skla v domácnosti;
článok VII. Poistenie zodpovednosti, bod 1. Poistná udalosť; článok VIII. Úrazové poistenie, bod 1.
Poistná udalosť a článok IX. Poistenie asistenčných
služieb. Uvedené časti poistných podmienok deﬁnujú aj udalosti, ktoré sa nepovažujú za poistné
udalosti alebo poistné rizika.

sú uvedené vo VPP, článok VI., bod 5 Povinnosť
nahradiť škodu a v OPP, článok III., článok IV. bod
1 a článok X. Poistné plnenie, bod 2.
b) Poistenie domácnosti
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme
náhrady nákladov nevyhnutných na opravu s
cieľom uviesť poškodený majetok do pôvodného stavu alebo reprodukčné náklady majetku,
a to až do výšky poistnej sumy ku dňu vzniku
škody; pričom žiadna z týchto súm nesmie
prekročiť aktuálnu hodnotu majetku ku dňu
vzniku poistnej udalosti. Nová cena poškodeného majetku sa zistí spôsobom uvedeným v článku
X. OPP, bod 2.4.2 písm. b. V prípade, že bola
miera opotrebenia veci v čase vzniku poistnej
udalosti vyššia ako 85 %, výška náhrady škody
sa zníži úmerne miere opotrebovania. Podmienky týkajúce sa poistného plnenia sú uvedené vo
VPP, článok VI., bod 5 Povinnosť nahradiť škodu
a v OPP, článok III., článok IV. bod 2 a článok X.
Poistné plnenie, bod 2.

d) Všeobecná charakteristika poistného plnenia
V prípade nastatia škodovej udalosti je potrebné
túto bezodkladne nahlásiť poisťovateľovi a zaslať
potrebné dokumenty a dôkazy. Poisťovateľ je
povinný bezodkladne začať šetrenie potrebné na
to, aby zistil, či poistná udalosť nastala a rozsah
svojej povinnosti poskytnúť poistnné plnenie. Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
nastane výlučne v prípade, že nastala poistná
udalosť v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre neživotné poistenie (ďalej len „VPP“)
a príslušných ustanovení OPP. Výška poistného
plnenia závisí od výšky spôsobenej škody. V
úrazovom poistení závisí výška poistného plnenia
od dojednanej poistnej sumy a v prípade trvalých
následkov úrazu aj od miery poškodenia zdravia. Poistná suma dojednaná v poistnej zmluve
predstavuje maximálny limit poistného plnenia.
Ak je pre určité riziká alebo poistenia dojednaný
v zmysle poistnej zmluvy, VPP a OPP osobitný
limit poistného plnenia, je tento maximálnym
limitom poistného plnenia. Na poistné plnenie
má právo poistený. Ak je poistné plnenie predmetom záložného práva alebo je predmetom
iného zabezpečenia resp. vinkulácie, ktoré bolo
poisťovateľovi riadne a včas oznámené, právo na
poistné plnenie má záložný veriteľ alebo osoba
oprávnená zo zabezpečenia alebo vinkulácie.
Poistné plnenie sa poskytuje formou peňažného
plnia a v poistení asistenčných služieb aj formou
výkonu asistenčnej služby.

c) Poistenie zodpovednosti za škodu
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie priamo
poškodenému formou náhrady škody, ktorú
spôsobí poistený alebo osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti za predpokladu,
že nastala poistná udalosť. Podmienky týkajúce
sa poistného plnenia sú uvedené vo VPP, článok
VI., bod 5 Povinnosť nahradiť škodu a v OPP,
článok III. a článok X. Poistné plnenie, bod 3.
d) Úrazové poistenie
V prípade smrteľného úrazu vyplatí poisťovateľ
poistnú sumu pre prípad smrti úrazom platnú
ku dňu nastatia úrazu oprávneným osobám.
V prípade trvalých následkov úrazu vyplatí
poisťovateľ poistenému v závislosti od miery
poškodenia zdravia sumu uvedenú v OPP resp.
percento poistnej sumy pre prípad trvalých
následkov úrazu v zmysle tabuľky náhrad
uvedenej v článku X., bod 4.5.4 OPP. Podmienky
týkajúce sa poistného plnenia sú uvedené vo VPP,
článok VI., bod 5 Povinnosť nahradiť škodu a v
OPP, článok III. a článok X. Poistné plnenie, bod 4.

3.3 Spôsob určenia výšky poistného plnenia
a) Poistenie nehnuteľnosti
Poisťovateľ nahradí náklady nevyhnutné na
odstránenie škody na poistených nehnuteľnostiach spôsobené poistnými udalosťami vypočítané ako nová reprodukčná hodnota ku dňu
vzniku škody, maximálne do výšky poistnej
sumy. Základom na stanovenie novej reprodukčnej hodnoty sú náklady potrebné na výstavbu
rovnako veľkej nehnuteľnosti, v rovnakom vyhotovení a v rovnakej kvalite. V prípade, ak bola
miera opotrebovania nehnuteľnosti v čase vzniku
poistnej udalosti vyššia ako 75 %, výška poistného plnenia sa zníži úmerne miere opotrebovania. Podmienky týkajúce sa poistného plnenia

e) Poistenie asistenčných služieb
Poisťovateľ poskytuje asistenčné služby za
podmienok uvedených v OPP na telefónnom čísle
asistenčnej služby poisťovateľa celoročne po
dobu 24 hodín denne. Asistenčné služby sa poskytujú formou služby súvisiacej s mimoriadnou udalosťou v prípade technickej poruchy
alebo zablokovania dverí, formou sprostredkovania majstrov a rozšírenej záruky na elektrické spotrebiče. Podmienky týkajúce sa poistného
plnenia sú uvedené v OPP, článok IX.
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Bežné poistné za prvé poistné obdobie je splatné
ku dňu začiatku technického roka, ak sa zmluvné
strany nedohodnú v poistnej zmluve inak. Poistné
za ďalšie poistné obdobia je splatné vždy vopred v
prvý deň daného poistného obdobia. Poistné môže
byť platené bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou.
Nezaplatenie poistného vo výške, v čase a spôsobom podľa poistnej zmluvy, môže mať za následok
zánik poistenia a zrušenie poistnej zmluvy, a to v
posledný deň lehoty jedného mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola poistníkovi zo strany
poisťovateľa doručená výzva na zaplatenie dlžného
poistného. Poisťovateľ má v tomto prípade nárok na
poistné do konca obdobia, na ktoré sa vzťahuje poistenie. Ak poistná udalosť nastane počas obdobia,
za ktoré nebolo zaplatené poistné riadne a včas,
tak poisťovateľ môže dlžné poistné započítať na
poistné plnenie alebo náhradu škody. Ak poistenie
zanikne v dôsledku vzniku poistnej udalosti, má poisťovateľ právo na zaplatenie poistného splatného
za celé poistné obdobie, v ktorom poistná udalosť
nastala.

3.4 Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi
povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
Upozornenie: V produkte DOM KOMPLET, poistenie majetku, existujú výluky a obmedzenia plnenia
uvedené v nižšie uvedených článkoch VPP, OPP
a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
V týchto prípadoch poisťovateľ neposkytuje poistené plnenie.
Poisťovateľ nie je povinný vyplatiť poistné plnenie
v prípadoch uvedených v článku VII. VPP.
V článkoch IV. až IX. OPP sú deﬁnované udalosti,
ktoré sa nepovažujú za poistnú udalosť. Ostatné
podmienky, za ktorých poisťovateľ nie je povinný
poskytnúť poistné plnenie, alebo za ktorých je
oprávnený znížiť poistné plnenie, sú špeciﬁkované:
i) vo VPP, článok III., bod 8. (pokus o neprimerané
obohatenie alebo poistný podvod),
ii) vo VPP, článok III., bod 9.
iii) vo VPP, článok IV., bod 8. (odpočet neuhradeného poistného),
iv) vo VPP, článok VI., bod 3. (omeškané oznámenie
o poistnej udalosti) a
v) v OPP, článok III., bod 3. (nedostatočné poistenie
– podpoistenie).
Spoluúčasť:
V poistnej zmluve je deﬁnovaná výška spoluúčasti
pre poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti
a poistenie lomu skla, čo znamená, že škody v rámci
spoluúčasti nebudú predmetom náhrady a škody
nad rámec spoluúčasti sa v každom prípade znížia
o výšku spoluúčasti. Poisťovateľ nebude uplatňovať spoluúčasť v prípade poistenia zodpovednosti
za škodu, atmosférických zrážkach, poistení skla
v domácnosti, skrate elektromotora, úrazového
poistenia, v prípade poistenia asistenčných služieb,
pri plnení podľa OPP, článok IV., bod 2.2.4.

3.6 Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky
s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o zmene
Toto poistenie neobsahuje žiadne dodatočne administratívne služby, ktoré by neboli zahrnuté v sume
poistného. Všetky súvisiace sadzby a poplatky sú
zahrnuté v sume poistného.
3.7 Spôsob zániku poistnej zmluvy
a) V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je
poistník oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy
v lehote 14 dni odo dňa zaplatenia poistného a poisťovateľ vráti poistníkovi cele zaplatené poistné.
b) Poistnú zmluvu, prípadne jej časť alebo jej
dodatok týkajúci sa určitého poistenia, môže
vypovedať každá zo zmluvných strán, a to aj bez
uvedenia dôvodu, v lehote 2 mesiacov odo dňa jej
uzavretia. Výpovedná lehota je osemdenná a jej
uplynutím poistenie zaniká. Výpoveď je nutné dať
v písomnej forme a doručiť poisťovateľovi alebo
poistníkovi do uplynutia lehoty 2 mesiacov od jej
uzatvorenia.
c) Poistenie, pri ktorom je dohodnuté bežne poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného
obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov
pred jeho uplynutím.
d) Poistenie sa považuje za neplatné, ak poisťovateľ
bol uvedený do omylu ohľadom iných skutočností
ako tých, ktoré tvoria súčasť písomných otázok
poisťovateľa alebo sa pri poistnej udalosti preukáže, že predmet poistenia, nespĺňal požiadavky
na uzavretie poistnej zmluvy stanovené poisťo-

3.5 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia
poistného
Výška poistného predstavuje súčet poistného za
poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti,
poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie lomu
skla, poistenie skla v domácnosti a úrazové poistenie. Poistné za poistenie nehnuteľnosti, lomu skla
a domácnosti sa určí ako súčin poistnej sumy pre
dané poistenie a sadzby poistného pre dané poistenie. Poistné za poistenie skla v domácnosti, úrazové
poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu je
stanovené na základe výšky poistnej sumy. Poistenie asistenčných služieb je poskytované bezodplatne. Poistné za poistenie môže byť znížené o výšku
zľavy dojednanú v poistnej zmluve.
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vateľom a uvedené v poistnej zmluve.
e) Najneskôr do 3 mesiacov od doručenia oznámenia o poistnej udalosti môže ktorákoľvek zmluvná
strana vypovedať poistnú zmluvu s výpovednou
lehotou, ktorá uplynie v posledný deň mesiaca,
v ktorom bola výpoveď doručená dotknutej strane.
f) Ak nebolo poistné za prvé poistné obdobie zaplatené v lehote 3 mesiacov odo dňa splatnosti
alebo ak bola zaplatená iba jeho časť, platnosť
poistnej zmluvy a poistenie končí uplynutím
posledného dňa tohto trojmesačného obdobia.
g) Nezaplatenie poistného za ďalšie poistné obdobie, alebo zaplatenie poistného len sčasti, má za
následok zánik poistenia, ak poistník nezaplatí
dlžne poistené do 1 mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa, ktorá obsahuje upozornenia,
že nezaplatením dlžného poisteného poistenie
zanikne.
h) Ak poistník alebo poistený uviedol v poistnej
zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách nepravdivé
alebo neúplné údaje alebo odpovede (za predpokladu, že poistná zmluva alebo jej dodatky by pri
pravdivom a úplnom poskytnutí daných informácii neboli uzavreté), poisťovateľ je po zistení
nepravdivosti alebo neúplnosti informácii oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy.
i) poistenie končí aj v prípadoch uvedených v Občianskom zákonníku a vo VPP, článku III, bod 9
a v článku IV, bod 8.

poistenia v prípade zmien, ktoré nemajú vplyv na
výšku poistného a sú v prospech klienta, zmysle
VPP, článok III., bod 5. Tým nie je dotknuté právo
poisťovateľa odchýliť sa od podmienok poistenia v
individuálnych prípadoch, ak Občiansky zákonník a
ostatné právne predpisy neustanovujú inak.
3.10 Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou
Riziko vzniku náhodnej udalosti, ktorá nie je súčasťou dohodnutého poistenia:
Poistník a poistený aj napriek dohodnutému poisteniu naďalej znášajú poistné riziká, ktoré sú uvedené
vo výlukách poistenia a obmedzeniach poistného
plnenia. Bližšie informácie ohľadne podmienok, za
ktorých poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie resp. je oprávnená poistné plnenie znížiť, sú uvedené v časti 3.4 tohto formulára.
Výpoveď poistení zo strany poisťovateľa:
Jednotlivé poistenia v produkte DOM KOMPLET,
poistenie majetku, môže poisťovateľ kedykoľvek
vypovedať ku koncu poisteného obdobia; výpoveď
sa musí dať (doručiť) aspoň 6 týždňov pred jeho
uplynutím.
Podmienky uzatvorenia platného poistenia:
Základnou podmienkou platného a účinného poistenia je poskytnutie správnych, úplných, aktuálnych
a pravdivých informácii a údajov účastníkmi poistenia obsiahnutých najmä v návrhu poistnej zmluvy
alebo v zmenách a doplneniach poistnej zmluvy
vrátane dokumentácie predkladanej poisťovateľovi v súvislosti s poistným plnením. Pokiaľ budú
účastníkmi poistenia z akéhokoľvek dôvodu poisťovateľovi poskytnuté neúplné, nepravdivé, nesprávne
alebo neaktuálne informácie alebo dokumentácia,
poisťovateľ je oprávnený v súlade so všeobecnými
právnymi predpismi úplne alebo sčasti odstúpiť od
poistnej zmluvy, odmietnuť, alebo primerane znížiť
poistené plnenie, prípadne poistenie ani nevznikne.

3.8 Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy
Poistníkom a poisteným môžu byť iba osoby, ktoré
spĺňajú osobitné kritéria podľa článku I. OPP.
Podmienkou uzatvorenia zmluvy je aj zistenie
a zaznamenanie požiadaviek a potrieb poistníka
a poisteného, ich znalostí a skúseností týkajúcich sa
poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, a to
prostredníctvom splnomocneného zástupcu poisťovateľa podľa zákona o ﬁnančnom sprostredkovaní
a poradenstve a o zmene niektorých zákonov (zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších právnych
predpisov).

3.11 Ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané:
V priebehu poistnej doby je možné požiadať o zmenu poistných súm, poistného, rozsahu dojednaných
poistení, poistníka.
Súčasťou produktu DOM KOMPLET, poistenie majetku, sú asistenčné služby poskytované v rozsahu
uvedenom v OPP bezodplatne.

3.9 Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré
umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej
zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany
Poisťovateľ nemá právo meniť poistnú zmluvu
bez súhlasu klienta. V prípade, že poisťovateľ
zmení poistnú zmluvu v zmysle VPP, článok III.,
bod 4. – zmena podmienok poistenia na základe
objektívnych dôvodov a článok IV., bod 8. – úprava
poistného v dôsledku zmeny objektívnych podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného, t.j.
iným spôsobom než indexáciou, poistený ma právo
odmietnuť takúto zmenu, alebo ukončiť poistnú
zmluvu resp. niektorý druh poistenia. V takom prípade zmluva resp. niektoré poistenie zaniká.
Poisťovateľ môže jednostranne upraviť podmienky
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alebo zmierovaciemu orgánu pri Maďarskej národnej banke, prípadne možno rozhodnutie Poisťovateľa predložiť slovenským sudom. Poistník alebo
poistení majú pravo predložiť svoje sťažnosti aj
Národnej banke Slovenska.

4.1 Spôsob vybavovania sťažností
Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti podávané písomne alebo osobne na ktorejkoľvek svojej pobočke.
O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri
jej podaní, sa vyhotoví záznam, ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie
sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo
názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a
čoho sa sťažovateľ domáha. Poisťovateľ je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa,
keď mu bola doručená. Ak si vybavenie sťažnosti
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné predĺžiť lehotu a
bezodkladne o tom sťažovateľa informovať. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Všetky sťažnosti
súvisiace s poistnou zmluvou, ktoré sa nepodarilo
vyriešiť poisťovateľovi, možno predložiť ústrednej
kancelárii pre služby zákazníkom u zriaďovateľa
(Maďarsko, Budapešť, II, Bécsi út 3-5) alebo ich v písomnej forme zaslať reklamačnej kancelárii (Maďarsko, 1813 Budapešť, Pf. 245). Organizácia dohľadu:
Maďarská národná banka (1013 Budapešť, Kriszitna
krt. 39). Sťažovateľ môže svoju sťažnosť predložiť
aj Hlavnému inšpektorátu na ochranu spotrebiteľa

4.2 Informácie o práve štátu a daňových predpisoch,
ktoré platia pre poistnú zmluvu:
a) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť na základe
poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou patria do
výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky
a budú rozhodované podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky.
b) Poistné plnenie nepodlieha daňovej povinnosti.
Tým nie sú dotknuté povinnosti právnickej osoby
v zmysle účtovných a daňových predpisov.
4.3 Informácia o mieste zverejnenia správy o ﬁnančnom stave Poisťovne:
Poisťovateľ, ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, nemá povinnosť zverejňovať správu
o ﬁnančnom stave poisťovne. Túto povinnosť má
materská spoločnosť AEGON Hungary Closed
Company Ltd., ktorej správa bude zverejnená na
webovom sídle Poisťovne: www.aegon.sk (prvýkrát
bude zverejnená v priebehu roku 2017 správa za
rok 2016).

Tento Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
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