DODATOK Č. 1
K PODMIENKAM MARKETINGOVEJ KAMPANE
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE AMUNDI LIFE
S BONUSOM
Podmienky marketingovej kampane INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE AMUNDI LIFE S BONUSOM z dňa 20. 1. 2021 sa menia a dopĺňajú takto:
I.
2. POJMY
a) Pojmy Doba trvania a Kampaňový klient sa menia takto:
Doba trvania – Kampaň prebieha od 20. januára do 30. júna 2021, pričom je rozdelená na nasledujúce fázy:
1. fáza Kampane – od 20. 1. 2021 do 31. 3. 2021
2. fáza Kampane – od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
Kampaňový klient – fyzická osoba vrátane Zamestnanca Banky, Tretích strán a zamestnancov Poisťovateľa, ktorá si počas Doby trvania
Kampane zriadi Investičné životné poistenie ako Poistník, a to buď sebe (Poistník rovná sa Poistený), alebo inej osobe (Poistník je inou osobou
ako Poistený) a zároveň je platiteľom poistného.
b) Dopĺňajú sa nasledujúce pojmy:
Hodnota účtu – do Hodnoty účtu sa započítava len pravidelne platené poistné dohodnuté v poistnej zmluve zaplatené počas trvania Kampane;
Mimoriadne poistné zaplatené počas trvania Kampane sa do Hodnoty účtu nezapočítava.
Mimoriadne poistné – poistné zaplatené Poistníkom nad rámec dojednaného bežného poistného alebo jednorazového poistného. Mimoriadne
poistné je možné zaplatiť kedykoľvek po zaplatení prvého bežného poistného alebo jednorazového poistného.
II.
Bod 6 sa mení a dopĺňa takto:
6. BONUS, SPÔSOB, TERMÍNY A PODMIENKY NA PRIZNANIE
a) Pojmy Doba trvania a Kampaňový klient sa menia takto:
Za založenie každej zmluvy IŽP počas Doby trvania Kampane bude Kampaňovému klientovi vyplatený bonus (ďalej len „Bonus“).
Bonus bude Kampaňovému klientovi priznaný vo výške 5 % z Hodnoty účtu Klienta (po odrátaní poplatkov) vedeného u Poistiteľa po 12
mesiacoch nepretržitého platenia poistného. Počet zriadených IŽP v prospech Poisteného je limitovaný tak, že na jedno rodné číslo môže byť
uzavretá iba jedna poistná zmluva. Počet zriadených IŽP Poistníkom nie je limitovaný pri súčasnom dodržaní predchádzajúcej podmienky.
Bonus bude priznaný iba za podmienok, ak ku dňu výplaty Bonusu
(a) má Kampaňový klient vedený aktívny účet v Banke,
(b) Kampaňový klient nie je v omeškaní s platením poistného, t. j. platí poistné včas a v dohodnutej výške,
(c) IŽP bude trvať aj v čase výplaty Bonusu,
(d) nebola podaná žiadosť o zrušenie IŽP.
Bonus bude Kampaňovému klientovi, ktorý si zriadil IŽP v 1. fáze Kampane, vyplatený na účet vedený pre Kampaňového klienta v Banke
najneskôr do 3 mesiacov od 31. 3. 2022 (keď bude 1. fáza Kampane vyhodnotená), pokiaľ budú všetky podmienky na pripísanie Bonusu
splnené, pričom pre konečné stanovenie Hodnoty účtu klienta sa od 1. 4. 2021 uplatní definícia v bode 2.

Bonus bude Kampaňovému klientovi, ktorý si zriadil IŽP v 2. fáze Kampane, vyplatený na účet vedený pre Kampaňového klienta v Banke
najneskôr do 3 mesiacov od 30. 6. 2022 (keď bude 2. fáza Kampane vyhodnotená), pokiaľ budú všetky podmienky na pripísanie Bonusu
splnené.
III.
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnenia uvedené v Dodatku č. 1 sú platné a účinné od 1. apríla 2021.

V Bratislave dňa 31. 3. 2021

