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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
schopnosti splácať spotrebiteľský úver  (ďalej len ako „VPP“) a v Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať 
spotrebiteľský úver č. VUB2018 (ďalej len ako „Poistná zmluva“). Poistná zmluva je uzatvorená medzi poisťovateľom, ktorým je BNP Paribas 
Cardif Poisťovňa, a.s., a poistníkom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a. s. (bližšie údaje sú uvedené vo VPP). K poisteniu môžete pristúpiť 
prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, a. s. 
Predmetom činnosti poisťovateľa je poisťovacia činnosť v oblasti životného a neživotného poistenia v rozsahu povolení vydaných Národnou 
bankou Slovenska (ďalej len ako „NBS“). Finančný sprostredkovateľ vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v registri 
vedenom NBS v sektore poistenia alebo zaistenia s registračným číslom 26796. Orgánom dohľadu nad výkonom poisťovacej činnosti je NBS. 
Pre toto poistenie nie sú zriadené žiadne osobitné zákonné alebo iné garančné fondy alebo systémy náhrady. 
 

O aký typ poistenia ide? 
Kombinované životné a neživotné poistenie pre prípad vybraných rizík, dojednávaných vo forme súborov poistenia, uvedených v časti „Čo je 
predmetom poistenia?“. 
 
 
 
  

 Čo je predmetom poistenia? 

Základný súbor poistenia zahŕňa: 

 poistenie pre prípad smrti,  
 poistenie pre prípad trvalej invalidity nad 70%, 
 poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti trvajúcej 

minimálne 30 dní. 

Rozšírený súbor poistenia zahŕňa: 

 všetko čo je zahrnuté v Základnom súbore poistenia, 
 poistenie pre prípad straty zamestnania a následnej 

nezamestnanosti trvajúcej minimálne 30 dní. 

Komplexný súbor poistenia zahŕňa: 

 všetko čo je zahrnuté v Rozšírenom súbore poistenia, 
 poistenie pre prípad ošetrovania člena rodiny trvajúceho 

minimálne 30 dní. 

Aké je poistné plnenie? 

 V prípade smrti resp. trvalej invalidity – vyplatí sa výška 
nesplatenej istiny úveru vrátane riadneho úroku z istiny 
úveru ku dňu úmrtia poisteného resp. ku dňu vystavenia 
rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku Sociálnou 
poisťovňou. 

 V prípade pracovnej neschopnosti – vyplácajú sa mesačné 
splátky úveru po dobu trvania pracovnej neschopnosti 
poisteného, max. 12 splátok, max. 1 100 € na jednu splátku. 

 V prípade straty zamestnania – vyplácajú sa mesačné 
splátky úveru po dobu trvania nezamestnanosti poisteného,  
max. 12 splátok, max. 1 100 € na jednu splátku. 

 V prípade ošetrovania člena rodiny – vyplácajú sa mesačné 
splátky úveru po dobu ošetrovania, max. 12 splátok, max.    
1 100 € na jednu splátku. 

 Max. 24 splátok ako plnenie z dôvodu pracovnej 
neschopnosti alebo straty zamestnania alebo ošetrovania 
člena rodiny počas celej doby poistenia.  

 Max. výška celkového poistného plnenia zo všetkých rizík: 
75 000 €. 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 Invalidita, pri ktorej je obmedzenie schopnosti vykonávať pracovnú 
činnosť nižšie ako 70% (stanovené Sociálnou poisťovňou). 

 Pracovná neschopnosť, ktorá nastala v čase, keď ste nevykonávali 
žiadnu pracovnú činnosť alebo ktorá netrvala nepretržite aspoň 30 dní. 

 Strata zamestnania, ak k nej dôjde dobrovoľne (napr. dohodou bez 
existencie výpovedného dôvodu alebo výpoveďou zo strany 
zamestnanca). 

 Strata zamestnania, ku ktorej došlo do 60 dní od začiatku poistenia 
alebo následná nezamestnanosť netrvala viac ako 30 dní. 

 Ošetrovanie člena rodiny, ku ktorému došlo do 60 dní od začiatku 
poistenia alebo také, ktoré netrvalo viac ako 30 dní. 

 
 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje najmä na: 

! dôsledky preukázateľného pokračovania alebo následky ochorení 
alebo úrazov, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia a boli 
diagnostikované pred začiatkom poistenia,   

! bolesti chrbtice, ak nevznikli po začiatku poistenia a poškodenie 
chrbtice nebolo preukázané príslušným vyšetrením (magnetická 
rezonancia, CT), 

! psychické ochorenia kvalifikované ako závislosti,                                                                                                                                                                                                                        

! udalosti, ku ktorým dôjde pri profesionálnom vykonávaní športov 
alebo aj amatérskom vykonávaní niektorých rizikových činností, 

! stratu zamestnania, ku ktorej dôjde v priebehu skúšobnej doby,  

! riadne ukončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú, 

! ošetrovanie iných osôb ako: manžel/manželka, dieťa (vlastné, 
adoptované, v náhradnej osobnej alebo pestúnskej starostlivosti), 
vlastný rodič, rodič manžela/manželky, súrodenec, osvojiteľ, osoba, 
s ktorou žil poistený do dosiahnutia plnoletosti min. 5 rokov, 
druh/družka poisteného žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete 
v článkoch 11 až 13 VPP. 

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 Poistenie pre prípad smrti alebo pracovnej neschopnosti sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastanú kdekoľvek na svete. 

 Poistenie pre prípad trvalej invalidity alebo ošetrovania člena rodiny sa vzťahuje na prípady posudzované podľa slovenského práva. 

 Poistenie pre prípad straty zamestnania sa vzťahuje iba na stratu zamestnania u zamestnávateľa so sídlom na území SR. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné platíte mesačne, za každý mesiac trvania poistenia, jednou platbou spolu so splátkou spotrebiteľského úveru. Výška tohto poistného je 
0,1041% z výšky poskytnutého úveru pre Základný súbor poistenia; 0,1702% z výšky poskytnutého úveru pre Rozšírený súbor poistenia 
a 0,1901% z výšky poskytnutého úveru pre Komplexný súbor poistenia. Splatnosť a možnosti platby sú rovnaké ako pri splátke spotrebiteľského 
úveru. Poisťovateľ nevyberá žiadne ďalšie poplatky alebo dane v súvislosti s uzatvoreným poistením. Ak je poistenie uzatvárané prostredníctvom 
prostriedkov diaľkovej komunikácie, môžu vzniknúť dodatočné náklady súvisiace s použitím týchto prostriedkov (napr. poplatky za pripojenie na 

internet, telefónne poplatky, poplatky za SMS). 

 Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie sa začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia poistenia, resp. dňom čerpania úveru, ak čerpanie úveru začalo po 
uzatvorení poistenia. Poistenie zaniká spolu so zmluvou o poskytnutí spotrebiteľského úveru (resp. aj zánikom záväzku platiť splátky úveru), 
v niektorých prípadoch však poistenie môže zaniknúť skôr, a to: 

 dňom smrti poisteného, 

 dňom vzniku trvalej invalidity poisteného, 

 posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok, 

 posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, 

 odstúpením alebo odmietnutím plnenia poisťovne z dôvodu vedome nepravdivého a neúplného zodpovedania otázok pri uzavieraní 
poistenia, 

 dňom uvedeným v písomnom oznámení poistníka o ukončení Poistnej zmluvy s poisťovateľom, 

 ďalšími spôsobmi uvedenými v článku 14 VPP alebo Občianskom zákonníku. 

 Aké mám povinnosti? 

 

Povinnosti pred uzavretím poistenia 

 Pri skúmaní podmienok prijateľnosti 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.  

 V súvislosti s týmto produktom je poskytnutie poistného plnenia najčastejšie odmietané z dôvodu, že spotrebiteľ uviedol nepravdivé informácie 
o tom, že spĺňa nasledujúce podmienky: 

 nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou,  

 nie je práceneschopný, 

 nebol mu priznaný invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok. 

Povinnosti počas trvania poistenia 

 Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením. 

Povinnosti v prípade uplatnenia si nároku na poistné plnenie 

 V prípade udalosti, z ktorej si chcete uplatniť nárok na poistné plnenie, je potrebné ju čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť poisťovni všetky 
potrebné doklady podľa Článku 17 VPP. 

 Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára. 

 V prípade straty zamestnania je potrebné sa zaregistrovať sa na príslušnom úrade práce v Slovenskej republike ako evidovaný nezamestnaný 
a podnikať kroky k získaniu zamestnania. 

 V prípade rozhodnutia o poistnom plnení z rizika pre prípad pracovnej neschopnosti, straty zamestnania alebo ošetrovania člena rodiny je 
potrebné pravidelne mesačne predkladať poisťovni aktuálne písomné potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti, nezamestnanosti, resp. 
ošetrovania člena rodiny. 

 V prípade pracovnej neschopnosti, straty zamestnania alebo ošetrovania člena rodiny je potrebné bezodkladne informovať poisťovňu 
o ukončení práceneschopnosti, nezamestnanosti, alebo ošetrovania člena rodiny, a to doložením kópie lekárskeho potvrdenia o ukončení 
pracovnej neschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny alebo kópie potvrdenia o vyradení  z evidencie uchádzača o zamestnanie podľa Článku 
17 VPP.  
Upozornenie: Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver je dobrovoľné a jeho uzatvorenie nie je podmienkou poskytnutia 
spotrebiteľského úveru.  
 

 Ako môžem poistenie vypovedať? 

Zrušiť resp. vypovedať poistenie je možné kedykoľvek na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa adresovanej poskytovateľovi spotrebiteľského 
úveru alebo v ktorejkoľvek jeho pobočke. Zrušenie resp. vypovedanie poistenia však môže mať vplyv na úverový vzťah s poskytovateľom úveru 
resp. na podmienky spotrebiteľského úveru uvedené v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru. V prípade pristúpenia k poisteniu 
prostredníctvom telefonátu alebo internetu, je možné odstúpiť od poistenia v lehote 14 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo dňa uzatvorenia 
poistenia alebo od doručenia VPP (ak boli doručené až po uzatvorení poistenia na diaľku). 

 

 

 


