Poistenie schopnosti
splácať úver
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika,
IČO: 35 709 332

Produkt: Poistenie schopnosti splácať úver –
kreditné karty

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím
poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie schopnosti splácať úver – kreditné karty. Aby ste boli plne informovaný, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Uzatvorením poistenia môžete zredukovať svoje obavy, či budete v budúcnosti schopný splácať poskytnutý úver. Poisťovňa uhradí záväzok
vyplývajúci z Vašej zmluvy o úvere, ku ktorej si uzavriete toto poistenie. 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 si môžete uzatvoriť výberom jedného z dvoch
balíkov poistenia: základný alebo komplexný balík
poistenia.
Základný balík poistenia zahŕňa:
Úmrtie počas trvania poistenia
Vznik plnej invalidity počas trvania poistenia (strata
pracovnej schopnosti o viac ako 70 %)
Pracovná neschopnosť v dĺžke aspoň 60 dní
Komplexný balík poistenia zahŕňa:
poistenia zahrnuté v základnom balíku poistenia
nedobrovoľná strata zamestnania a následná
nezamestnanosť v dĺžke aspoň 90 dní
Aké je poistné plnenie?
Pri úmrtí vyplatíme jednorazovo poistné plnenie vo výške
nesplatenej časti úveru, maximálne vo výške schváleného
úverového limitu.
Pri plnej invalidite vyplatíme jednorazovo poistné
plnenie vo výške nesplatenej časti úveru, maximálne vo
výške schváleného úverového limitu.
Pri pracovnej neschopnosti vyplatíme jednorazovo
poistné plnenie vo výške nesplatenej časti úveru,
maximálne vo výške schváleného úverového limitu.
Pri strate zamestnania vyplatíme jednorazovo poistné
plnenie vo výške nesplatenej časti úveru, maximálne vo
výške schváleného úverového limitu.

Čo nie je predmetom poistenia?
Úmrtie následkom samovraždy v prvých dvoch rokoch od začiatku
poistenia.
Pracovná neschopnosť, ku ktorej dôjde z dôvodu choroby do 30
dní od začiatku poistenia a práceneschopnosť trvajúca kratšie ako
60 dní.
Strata zamestnania, ku ktorej dôjde do 90 dní od začiatku poistenia
a nezamestnanosť trvajúca kratšie ako 90 dní.
Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje iba na nezavinenú stratu
zamestnania (napr. z organizačných dôvodov).
V poistení straty zamestnania, ak nebudete počas
nezamestnanosti zaradený do evidencie uchádzačov
o zamestnanie na úrade práce SR.
Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje na stratu zamestnania
u zamestnávateľa so sídlom na území SR.
Za stratu zamestnania sa nepovažuje odchod do starobného,
predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ukončenie
počas skúšobnej doby, uplynutie doby určitej alebo dohodnutej
doby služobného alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na:
ochorenia, poruchy zdravia, ak k nim došlo pred začiatkom
poistenia a prejavia sa do 2 rokov od začiatku poistenia,
následky malígneho ochorenia, ktoré bolo diagnostikované pred
začiatkom poistenia a prejaví sa do 5 rokov od ich posledného
diagnostikovania,
konanie poisteného pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
kedy poisťovňa môže znížiť plnenie až o polovicu.
Poistenie pre prípad invalidity a pracovnej neschopnosti sa
nevzťahuje najmä na:
psychické nálezy alebo duševné choroby; toto obmedzenie sa
neuplatní, ak nastali dôsledkom úrazu a tiež ak z dôvodu ich
liečby je nevyhnutná hospitalizácia, pričom príznaky poruchy boli
prvýkrát diagnostikované po začiatku poistenia,
zákroky (napr. kozmetické), ktoré neboli vykonané za účelom
liečenia, použitím neschváleného lieku/postupu,
ochorenia chrbtice; toto obmedzenie sa neuplatní, ak sa z dôvodu
liečby vyžaduje nevyhnutný operačný zákrok a nevyhnutná
hospitalizácia poisteného, pričom príznaky boli diagnostikované
prvýkrát po začiatku poistenia,
degeneratívne ochorenia,
následky epileptického záchvatu.

Poistenie pre prípad straty zamestnania sa nevzťahuje na:
stratu zamestnania, ak poistený ku dňu straty zamestnania nepracoval (pracovný úväzok) nepretržite minimálne 12 mesiacov.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v Rámcovej poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie smrti – vzťahuje sa na udalosti kdekoľvek na svete.
Poistenie plnej invalidity a poistenie pracovnej neschopnosti – vzťahuje sa na udalosti kdekoľvek na svete, pričom invalidita, resp.
práceneschopnosť musí byť priznaná podľa právnych predpisov SR.
Poistenie straty zamestnania – vzťahuje sa na stratu zamestnania podľa právnych predpisov SR, u zamestnávateľa so sídlom na území
SR a evidenciu poisteného v zozname uchádzačov o zamestnanie na úrade práce na území SR.

Aké mám povinnosti?
•
•

•
•
•
•
•

Pri uzavieraní poistenia je nutné, aby ste spĺňali vstupné podmienky a vyhlásenia, ktoré sú súčasťou Vášho súhlasu s poistením. Venujte
im náležitú pozornosť. V prípade, že sa Vaše vyhlásenia alebo Vaše odpovede na otázky poisťovne nezakladajú na pravde, hrozí Vám
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:
• netrpí fyzickou, nervovou alebo duševnou chorobou/poruchou, z ktorej nie je úplne vyliečený, nemá diagnostikované onkologické
ochorenie bez ukončenej liečby, resp. od ukončenia liečby uplynulo aspoň 5 rokov, netrpí vírusom HIV, ochorením AIDS, nie je závislý
od alkoholu, návykových alebo omamných látok, neprekonal cievnu mozgovú príhodu, netrpí a/alebo mu nebolo diagnostikované
niektoré zo srdcovo-cievnych ochorení alebo iných závažných ochorení (napr. ischemické ochorenie mozgu a/alebo srdca, vysoký
krvný tlak, hepatitída, cirhóza pečene, diabetes, chronické ochorenie obličiek, chronické ochorenie dýchacieho systému), ktoré
vyžadujú pravidelné kontroly a pravidelnú medikáciu odborných lekárov,
• nie je práceneschopný,
• nebol mu priznaný čiastočný alebo plný invalidný dôchodok ani oň nikdy nepožiadal, nepoberá starobný dôchodok.
Poskytovateľ úveru má zmluvu uzavretú s konkrétnou poisťovňou a ponúka Vám iba pristúpenie ku konkrétnemu poistnému produktu.
Neschopnosť splácať úver je možné riešiť aj prostredníctvom iných produktov od Generali alebo iných finančných inštitúcií.
Poistnú udalosť čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť potrebné doklady.
V prípade poistenia pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania bezodkladne oznámiť poisťovni ukončenie práceneschopnosti,
resp. nezamestnanosti.
V prípade poistenia straty zamestnania registrovať sa na príslušnom úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Poistenie schopnosti splácať úver je dobrovoľné!

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Náklady na poistenie platíte mesačne, za každý mesiac trvania poistenia, jednou platbou spolu so splátkou úveru (náklady na poistenie
sa platia poskytovateľovi úveru). Splatnosť a možnosti platby sú rovnaké ako pri splátke úveru.

Kedy začína a končí krytie?
Podmienkou uzavretia a začiatku poistenia je Vaše vyjadrenie súhlasu s poistením. Ak uzatvárate novú zmluvu o úvere a zároveň s ňou aj
poistenie, tak poistenie začína nasledujúcim dňom po dni uzavretia zmluvy o úvere. Ak uzatvárate poistenie k už uzatvorenej zmluve
o úvere na základe dodatku k tejto zmluve o úvere, poistenie začína nasledujúcim dňom po dni uzavretia dodatku k zmluve o úvere.
Poistenie zaniká spolu so zmluvou o úvere (resp. vyhlásením predčasnej splatnosti úveru), v niektorých prípadoch môže zaniknúť skôr:
• vznikom Vašej invalidity,
• začatím poberania starobného dôchodku,
• posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite vek 65 rokov,
• odstúpením alebo odmietnutím poistného plnenia poisťovne z dôvodu vedome nepravdivého vyhlásenia alebo nepravdivého/neúplného
zodpovedania otázok pri uzavieraní poistenia.

Ako môžem poistenie zrušiť?
Zrušiť poistenie je možné kedykoľvek na základe Vašej žiadosti adresovanej poskytovateľovi úveru. V súvislosti so zrušením poistenia Vám
poskytovateľ úveru môže účtovať poplatok za zmenu úverovej zmluvy.

