Poistenie výdavkov, Poistenie
zneužitia karty a Poistenie
osobných vecí a karty
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
a Česká pojišťovna a.s.
Česká republika

Produkt:

Skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných
a revolvingových úverov a skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím
kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov dohodnuté so
spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.

Tento dokument poskytuje iba stručný a zjednodušený prehľad základných vlastností poistenia. Úplné informácie nájdete v poistných
podmienkach a skupinovej poistnej zmluve č. 19100826/2009 uzatvorenej medzi Českou pojišťovnou a.s. a Českou pojišťovnou
ZDRAVÍ a.s. ako poisťovateľom a Home Creditom Slovakia, a.s. ako poistníkom (ďalej len „poistná zmluva“). V poistnej zmluve je
uvedený dohodnutý rozsah poistenia.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie pracovnej neschopnosti, hospitalizácie a invalidity sú obnosové poistenie pre prípad choroby. Poistenie smrti je obnosové
životné poistenie. Poistenie straty príjmu/straty zamestnania/ukončenie podnikania a prerušenia prevádzky je obnosové poistenie
finančných strát. Poistenie karty a osobných vecí je škodové poistenie finančných strát.

Čo je predmetom poistenia?
POISTENIE VÝDAVKOV
Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami s platnosťou
pred 11. 4. 2017 (vrátane) – STARÉ BALÍČKY
Poistenie pracovnej neschopnosti
spotrebiteľské a hotovostné úvery: opakované plnenie vo
výške splátok splatných počas pracovnej neschopnosti
počnúc splátkou po uplynutí karenčnej doby
revolvingové úvery: opakované plnenie vo výške 66 €,
a to po prvýkrát po uplynutí karenčnej doby a ďalej
vždy po uplynutí ďalšieho mesiaca trvania pracovnej
neschopnosti
Poistenie invalidity / invalidity v dôsledku úrazu /
smrti v dôsledku úrazu
spotrebiteľské a hotovostné úvery: jednorazové
plnenie vo výške zostatku dlhu
spotrebiteľské úvery a balíček EASY: jednorazové
plnenie vo výške 1 000 €
revolvingové úvery: jednorazové plnenie vo výške
1 660 €
Poistenie straty príjmu
spotrebiteľské a hotovostné úvery: opakované plnenie
vo výške splátok splatných počas evidencie na úrade
práce počnúc splátkou po uplynutí karenčnej doby
spotrebiteľské úvery a balíček EASY: opakované
plnenie vo výške 54 € miesto splátok splatných počas
evidencie na úrade práce počnúc splátkou po uplynutí
karenčnej doby
revolvingové úvery: opakované plnenie vo výške 66 €,
a to po prvýkrát po uplynutí karenčnej doby a ďalej
vždy po uplynutí ďalšieho mesiaca evidencie na úrade
práce

Čo nie je predmetom poistenia?
výtržnosť, ktorú poistený vyvolal, trestná činnosť,
ktorú poistený spáchal a pre ktorú bol súdom uznaný
vinným
pokus o samovraždu v prvom roku trvania poistenia,
dokonaná samovražda (v prvom roku trvania poistenia
pre nové balíčky)
vedomé poškodenie zdravia
profesionálny alebo extrémny šport
vrodená vada, ochorenie, ktoré vzniklo pred
počiatkom poistenia, úraz pred počiatkom poistenia,
ich následky či komplikácie
Poistenie pracovnej neschopnosti / invalidity /
hospitalizácie v dôsledku úrazu
psychiatrické alebo psychologické nálezy, duševné
stavy, ak nenastali následkom úrazu za trvania
poistenia
degeneratívne ochorenie chrbtice a chrbtového
svalstva (VAS)
požitie alkoholu alebo návykových látok, zneužitie liekov
tehotenstvo alebo asistovaná reprodukcia (staré
balíčky), dobrovoľné prerušení tehotenstva (nové
balíčky)
rehabilitačná alebo kúpeľná starostlivosť
Poistenie pracovnej neschopnosti
porušenie liečebného režimu
doba, po ktorú poistený nebol zamestnaný,
prerušil či ukončil prevádzkovanie živnosti alebo
inej samostatnej zárobkovej činnosti (s výnimkou
prerušenie či ukončenie v súvislosti s poistnou
udalosťou)

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami s platnosťou
po 12. 4. 2017 – NOVÉ BALÍČKY
Poistenie pracovnej neschopnosti
ak je poistná udalosť dlhšia ako karenčná doba,
opakované plnenie vo výške splátok splatných počas
pracovnej neschopnosti
Poistenie straty zamestnania / ukončenie podnikania
a
 k je poistná udalosť dlhšia ako karenčná doba,
opakované plnenie vo výške splátok splatných počas
evidencie na úrade práce
Poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu živlu
jednorazové plnenie vo výške splátky úveru splatnej
pred vznikom udalosti, a to jedenkrát po uplynutí
karenčnej doby
Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu
o
 pakované plnenie vo výške splátky úveru splatnej
pred vznikom udalosti, a to po prvýkrát po uplynutí
karenčnej doby a ďalej vždy po uplynutí 30 dní trvania
hospitalizácie
Poistenie invalidity / invalidity v dôsledku úrazu/
smrti v dôsledku choroby / smrti v dôsledku úrazu
jednorazové plnenie vo výške zostatku dlhu
Dĺžka karenčnej doby 60 dní od vzniku poistnej udalosti
(okrem hospitalizácie v dôsledku úrazu, kde je 3 dni,
a prerušenia prevádzky, kde je 15 dní).
Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70%.
POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY
strata alebo odcudzenie a zneužitie karty
strata alebo odcudzenie osobných dokladov alebo
kľúčov spolu s kartou
odcudzenie mobilného telefónu spolu s kartou
POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY
strata alebo odcudzenie a zneužitie karty
strata alebo odcudzenie osobných vecí alebo
mobilného telefónu
zneužitie mobilného telefónu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
POISTENIE VÝDAVKOV
Staré balíčky
limit celkového poisteného plnenia 20 000 € na 1 poisteného
Poistenie pracovnej neschopnosti / poistenie straty príjmu
spotrebiteľské a hotovostné úvery: opakované plnenie
max. vo výške splátky splatnej pred poistnou udalosťou;
max. 12 splátok úveru za dané riziko na jednej zmluve
o úvere
revolvingové úvery a balíček EASY: max. 6-násobok
poistnej čiastky z jednej poistnej udalosti
Nové balíčky
limit celkového poisteného plnenia 74 000 € na 1 poisteného
(spoločný limit s poistením osobných vecí a karty)
Poistenie pracovnej neschopnosti / straty zamestnania
/ukončenie podnikania
opakované plnenie max. vo výške splátky splatnej pred

Poistenie straty príjmu / straty zamestnania /
ukončenie podnikania
strata zamestnania alebo ukončenie podnikania pred
počiatkom poistenia alebo do 3 mesiacov od počiatku
poistenia
skončenie pracovného pomeru, o ktorom sa poistený
dozvedel alebo mohol dozvedieť pred začiatkom
poistenia, aj keď k skončeniu pracovného pomeru
došlo za trvania poistenia
skončenie pracovného pomeru dojednaného na
určitú dobu
skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote
prerušenie podnikania alebo ukončení podnikania
z dôvodov závislých od vôle poisteného
Poistenie pracovnej neschopnosti / straty príjmu
doba do okamihu oznámenia udalosti (pre neskoré
oznámenie a staré balíčky)
Poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu živlu
plánovaná odstávka alebo údržba
prevádzky mimo územia SR
sezónne vplyvy
VYBRANÉ VÝLUKY Z POISTENIA ZNEUŽITIA
KARTY A POISTENIA OSOBNÝCH VECÍ A KARTY
v
 ýtržnosť, ktorú poistený vyvolal, trestná činnosť,
ktorú poistený spáchal a pre ktorú bol súdom uznaný
vinným
požitie alkoholu alebo návykových látok,
zneužitie liekov
u
 dalosti pred začiatkom poistenia alebo v dobe dlhšej
ako 48 hodín pred žiadosťou o blokáciu karty
t ransakcie s PINom, s výnimkou použitia násilia alebo
vyhrážky násilia
t ransakcie, pri ktorých sa karta fyzicky nepredkladá,
pokiaľ nedošlo k strate alebo odcudzeniu karty
p
 odvod poisteného alebo osoby jemu blízkej
p
 oistený neurobí opatrenia zamedzujúce zväčšeniu
rozsahu škody a nebude dbať na zákonné povinnosti
a povinnosti ustanovené úverovou zmluvou

poistnou udalosťou; max. 12 splátok úveru z jednej
poistnej udalosti
Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu
opakované plnenie vo výške splátky splatnej pred
poistnou udalosťou; max. 12 splátok úveru z jednej
poistnej udalosti
Poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu živlu
jednorazové plnenie vo výške splátky splatnej pred
poistnou udalosťou; max. 1 splátka úveru z jednej poistnej
udalosti
POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY
limit celkového poisteného plnenia 2 324 € na 1 poisteného
ďalšie limity sú uvedené v poistných podmienkach
POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY
limit celkového poisteného plnenia 74 000 € na 1 poisteného
(spoločný limit s novými balíčkami)
ďalšie limity sú uvedené v poistných podmienkach

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 zemná platnosť je neobmedzená (okrem prerušenia prevádzky z dôvodu živlu – prevádzky len na území SR)
ú
doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti musia byť vystavené podľa slovenského právneho poriadku; doklady, ktoré sú
vystavené podľa zahraničného práva, Poisťovňa uzná ako preukazujúce vznik poistnej udalosti, ak z ich obsahu nesporne
vyplýva, že poistná udalosť skutočne nastala

Aké mám povinnosti?
Pri dojednaní poistenia
- zodpovedať pravdivo a úplne všetky písomné otázky (za odpoveď na písomnú otázku sa považuje aj vyhlásenie o splnení
podmienok vstupu do poistenia na zmluve o úvere)
Za trvania poistenia
- platiť úhradu za poistenie
- oznámiť skutočnosti spôsobujúce zánik poistenia (napr. vznik invalidity)
Pri poistnej udalosti
- oznámiť vznik poistnej udalosti v lehotách stanovených v poistných podmienkach
- poskytovať súčinnosť a doložiť doklady potrebné pre šetrenie poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
s pôsob a frekvencia platenia úhrady za poistenie sú dojednané v zmluve o úveru uzatvorenej medzi poisteným a Home Creditom
spôsob a frekvencia platenia poistného za všetky poistenia dojednaná poistnou zmluvou sú uvedené v poistnej zmluve

Kedy začína a končí krytie?
Jednotlivé poistenia vznikajú:
d
 ňom dojednaným v poistných podmienkach
Jednotlivé poistenia zanikajú:
d
 ňom smrti poisteného
d
 ňom zosplatnenia zmluvy o úvere
d
 ňom, kedy zanikne účinnosť zmluvy o úvere
v
 yplatením poistného plnenia v rozsahu stanovenom limitom celkového poistného plnenia
a
 k boli dojednané k zmluvám o revolvingovom úvere tiež omeškaním poisteného s úhradou dvoch po sebe idúcich splátok
úveru, a to dňom nasledujúcom po dni, kedy sa stala splatnou v poradí druhá splátka úveru zo zmluvy o úvere
z ďalších dôvodov dojednaných v poistných podmienkach
Poistenie výdavkov ďalej zaniká dňom:
s platnosti poslednej splátky spotrebiteľského alebo hotovostného úveru
k
 u ktorému bol poistenému priznaný starobný dôchodok, príp. predčasný starobný dôchodok pred dosiahnutím
dôchodcovského veku
n
 asledujúcom po dni, kedy nadobudlo právnu moc rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia alebo súdu, na základe
ktorého bol poistenému priznaný invalidný dôchodok (staré balíčky) / dňom vzniku invalidity alebo dňom rozhodnutia
o priznaní nároku na preukaz ŤZP (nové balíčky)
k
 torý predchádza dňu 71. narodenín poisteného

Ako môžem zmluvu vypovedať?
jednotlivý poistený sa môže s Home Creditom na ukončení poistenia dohodnúť
poistná zmluva je uzavretá medzi spoločnosťami Česká pojišťovna a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a Home Credit
Slovakia, a.s., vypovedať poistnou zmluvu preto môže jedna z týchto zmluvných strán

