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Poistenie dlžníkov zo spotrebiteľských úverov
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: ČSOB Poisťovňa, a. s.,
Slovenská republika

Produkt: Poistenie dlžníkov
zo spotrebiteľských úverov

Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom kompletné informácie pred
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v úverovej zmluve, vo Všeobecných poistných
podmienkach pre životné poistenie a Osobitných poistných podmienkach – Poistenie pre prípad smrti, invalidity, invalidity následkom
úrazu, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania.
O aký typ poistenia ide?
Uzatvorením poistenia môžete zredukovať svoje obavy, či budete v budúcnosti schopný splácať poskytnutý úver. Účelom tohto poistenia je
chrániť Vás a Vašu rodinu pred prípadnými finančnými problémami, ktoré môžu nastať v dôsledku vybraných neočakávaných situácií.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie je možné uzatvoriť v dvoch variantoch.



Variant A zahŕňa poistenia:
 pre prípad smrti
 pre prípad invalidity následkom choroby alebo úrazu (invalidita
od 70%)
 pre prípad dlhodobej pracovnej neschopnosti (od 60 dňa trvania
PN)



Variant B zahŕňa poistenie:
 pre prípad smrti
 pre prípad invalidity následkom choroby alebo úrazu (invalidita
od 70%)
 pre prípad pracovnej neschopnosti (od 60 dňa trvania PN)
 pre prípad straty zamestnania (nedobrovoľnej a v dĺžke trvania
min. 60 dní)
Aké je poistné plnenie?
 v prípade smrti:
poistné plnenie je vo výške zostatku istiny úveru ku dňu smrti
 v prípade smrti následkom úrazu:
poistné plnenie je vo výške dvojnásobku zostatku istiny úveru ku
dňu smrti
 v prípade invalidity (od 70%):
poistné plnenie je vo výške zostatku istiny úveru ku dňu priznania
invalidity
 v prípade pracovnej neschopnosti sa poistné plnenie rovná
splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania
pracovnej neschopnosti (max.12 splátok)
 v prípade straty zamestnania sa poistné plnenie vypláca
v splátkach vo výške splátok úveru, ktorých splatnosť pripadá na
dobu trvania nezamestnanosti (max.12 splátok)







Čo nie je predmetom poistenia?
invalidita v prípade, ak bola schopnosť poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť znížená na menej ako 70%
pracovná neschopnosť a strata zamestnania, ku ktorej dôjde
počas prvých 90 dní trvania poistenia
pracovná neschopnosť a strata zamestnania, ktorá trvá
menej ako 60 dní
strata zamestnania ku ktorej dôjde následkom podania
výpovede zo strany poisteného (zamestnanca)
strata zamestnania, ak poistený nebol evidovaný úradom práce
na území Slovenskej republiky
krytie záväzkov vyplývajúcich z nedodržania zmluvných
podmienok, termínov a výšky splátok, alebo nesplatenia
ostatných peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
splatných pred dňom vzniku poistnej udalosti a na krytie
záväzkov vzniknutých po dni vzniku poistnej udalosti.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

!

Poistenie sa nevzťahuje najmä na:
! následky ochorení alebo úrazov, ktoré vznikli alebo boli
diagnostikované, alebo museli vzniknúť pred začiatkom
poistenia,
! úmyselné poškodenie vlastného zdravia,
! poistné udalosti vzniknuté následkom samovraždy v prvých
5 rokoch trvania poistenia.
! Poistenie pre prípad invalidity a pracovnej neschopnosti sa
nevzťahuje najmä na:
! degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov, platničkových
alebo chrbticových syndrómov,
! asténiu, depresívne stavy, psychické poruchy, a akékoľvek
závislosti,
! následky diagnostických, liečebných, alebo preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo choroby.
! Pri strate zamestnania a pri pracovnej neschopnosti sa z
jednej poistnej udalosti uhrádza najviac 12 splátok úveru.
Poskytnuté plnenie pripadajúce na jednu úverovú splátku
nemôže presiahnuť 1 850 EUR.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v čl. 11
Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie, v čl.
4 časti A , v čl. 3 časti B, v čl. 3 časti C, v čl. 3 časti D, v čl. 1
časti E, v čl.3 časti F a v čl. 3 časti H Osobitných poistných
podmienok pre prípad smrti, invalidity, invalidity následkom
úrazu, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie pre prípad smrti a pre prípad invalidity sa vzťahuje na udalosti kdekoľvek na svete.
 Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti sa vzťahuje na udalosti kdekoľvek na svete.
 Poistenie pre prípad straty zamestnania a následnej nezamestnanosti sa vzťahujú na evidenciu poisteného v zozname uchádzačov
o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na území SR.
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Aké mám povinnosti?
Pri skúmaní podmienok vstupu do poistenia pred uzatvorením poistenia venujte náležitú pozornosť, aby ste na otázky poisťovne odpovedali
pravdivo a úplne. V prípade nepravdivej odpovede týkajúcej sa splnenia týchto podmienok Vám hrozí odmietnutie poskytnutia poistného
plnenia. Akékoľvek výhrady či pochybnosti o splnení týchto podmienok je nevyhnutné uviesť písomne na všetky vyhotovenia dokumentov, v
ktorých vyhlasujete splnenie podmienok
- Pre uzavretie poistenia vo variante A musíte spĺňať nasledujúce podmienky:
- ste plnoletý, spôsobilý na právne úkony a nedosiahli ste vek 65 rokov a ste zdravý,
- nie ste práceneschopný, alebo vám nebola lekárom odporúčaná práceneschopnosť, prípadne kľud na lôžku,
- netrpíte alebo ste v posledných 10 rokoch netrpeli, neboli sledovaný, liečený, operovaný v súvislosti s poruchami, chorobami, ťažkosťami
a telesnými vadami nasledovných orgánov a systémov: srdce, krvný obeh, metabolické poruchy, obezita, rakovina alebo nádor
akéhokoľvek druhu (napr. vysoký krvný tlak, ochorenie tepien, zmeny na EKG, bolesti na hrudníku, cukrovka, zvýšené tuky v krvi,
leukémia, polyp), mozog, nervový systém, ochrnutie, psychické ochorenia, akákoľvek závislosť, poruchy intelektu (napr. cievna mozgová
príhoda, epilepsia, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, schizofrénia, depresia, pokus o samovraždu), dýchací (okrem alergií),
tráviaci, močový systém, štítna žľaza (napr. chronická bronchitída, astma, chronické ochorenia tráviaceho a močového systému, zlyhanie
obličiek, transplantácie orgánov), reumatické ochorenia (napr. Morbus Bechterev, artritída),
- neboli ste práceneschopný viac ako 3 týždne v posledných piatich rokoch (s výnimkou zlomenín bez komplikácií, operácie slepého čreva
alebo odstránenia krčných mandlí).
- Pre uzavretie poistenia vo variante B musíte spĺňať okrem podmienok uvedených vo variante A nasledujúce ďalšie podmienky:
- máte hlavný pracovný pomer uzavretý na dobu neurčitú a súčasne ste boli zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere nepretržite
v predchádzajúcich 12 mesiacoch,
- nezrušili ste so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, nepodali a ani vám nebola daná výpoveď zo strany zamestnávateľa,
nezaslali ste zamestnávateľovi a ani neobdržali od zamestnávateľa návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou,
- nie ste podľa svojho vedomia zamestnancom, s ktorým by mohol byť v dobe nasledujúcich 12 mesiacov rozviazaný pracovný pomer
z dôvodov najmä v dôsledku znižovania počtu zamestnancov alebo v dôsledku organizačných zmien zamestnávateľa.
Povinnosti počas trvania poistenia
- počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať poistné,
- po obdržaní rozhodnutia Sociálnej poisťovne ste povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi,
- ste povinný zabezpečiť poisťovateľovi poskytnutie všetkých informácií, údajov a dokumentov potrebných k zisteniu rozsahu povinnosti
poisťovateľa plniť,
- v prípade choroby alebo úrazu ste povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať lekára, dodržiavať jeho pokyny a liečebný režim, a ak
to poisťovateľ vyžaduje, dať sa na jeho náklady vyšetriť lekárom, ktorého vám poisťovateľ určí.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
- poistnú udalosť ste povinný čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť potrebné doklady (ich zoznam nájdete v tlačive oznámenia poistnej
udalosti),
- v prípade poistnej udalosti pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania pravidelne ste povinný mesačne predkladať poisťovni aktuálne
písomné potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti, resp. nezamestnanosti a o jej ukončení,
- ste povinný umožniť poisťovateľovi získavať a spracúvať akúkoľvek zdravotnú dokumentáciu o vašej osobe, na jeho vyžiadanie zabezpečiť a
zbaviť povinnosti mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí vás liečili alebo vyšetrovali, a to i z iných dôvodov, než je poistná udalosť a udeliť súhlas
k podaniu všetkých nevyhnutných informácií poisťovateľovi a udeliť súhlas svojej zdravotnej poisťovni a/alebo príslušnému orgánu sociálneho
poistenia k poskytnutiu všetkých informácií, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
- v prípade poistnej udalosti straty zamestnania ste povinný sa registrovať na príslušnom úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
poskytovať súčinnosť úradu práce pri sprostredkovaní zamestnania a podnikať kroky na znovuzískanie zamestnania.
Poistenie dlžníkov zo spotrebiteľských úverov je dobrovoľné.

-

Kedy a ako uhradím platbu? Poplatok za poistenie platíte mesačne, za každý mesiac trvania poistenia, jednou platbou spolu so
splátkou úveru poskytovateľovi úveru. Splatnosť a možnosti platby sú rovnaké ako pri splátke úveru.

Kedy začína a končí krytie?
Krytie začína: nultou hodinou dňa začiatku čerpania úveru.
Krytie končí:
 dňom splatnosti poslednej úverovej splátky alebo dňom splatenia dlhu, dňom zániku zmluvy o úvere, na ktorej úver sa poistenie vzťahuje,
 dňom, v ktorom sa poistený dožije veku 66 rokov,
 nezaplatením tzv. prvého poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti ,
 nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho
zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie zanikne, ak následné
poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
 odstúpením poisťovateľa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka by poisťovateľ
zmluvu neuzavrel
 odmietnutím plnenia, v prípade ak poistiteľ zistí až po poistnej udalosti, že jej príčinou bola skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo
neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie poistnej zmluvy,
 dňom vzniku poistnej udalosti pre prípad smrti alebo poistnej udalosti pre prípad invalidity následkom úrazu, vrátane takej poistnej udalosti
pre prípad smrti alebo poistnej udalosti pre prípad invalidity následkom úrazu, z ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie,
 ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na základe tej
právnej skutočnosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
O zrušenie poistenia môžete požiadať kedykoľvek u svojho poskytovateľa úveru. Poistenie zanikne uzavretím Dohody o ukončení poistenia
medzi poisteným a poisťovateľom.

