POISTNÁ ZMLUVA č. 19100826/2009
na skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov a
na skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo
kľúčov dohodnuté so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.
v znení účinnom od 25. 5. 2018
Zmluvné strany:
Poistiteľ
Česká pojišťovna a.s.
so sídlom v Prahe 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika
IČO 45272956
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. B 1464
zastupujú páni: Ing. Mgr. Karel Bláha, člen predstavenstva, PhDr. Tomáš Vysoudil, člen predstavenstva
a
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
so sídlom v Prahe 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00, Česká republika
IČO 49240749
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. B 2044
zastupujú páni: Ing. Miroslav Chlumský, predseda predstavenstva, Ing. Radek Moc, Ph.D. MBA, člen predstavenstva
(spoločne ďalej len „Poisťovňa“)
a
Poistník
Home Credit Slovakia, a.s.
so sídlom v Piešťanoch, Teplická 7434/147, PSČ 921 22, Slovenská republika
IČO 36234176
zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Trnave, odd. Sa, vložka 10130/T
zastupujú páni: Ing. Luděk Jírů, predseda predstavenstva, Ing. Zdeněk Šperka, člen predstavenstva
(ďalej len „Home Credit Slovakia“ alebo „Poistník“)
uzatvárajú podľa ustanovenia § 2827 zákona Českej republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej
len „občiansky zákonník Českej republiky“)
túto poistnú zmluvu na skupinové poistenie:
Článok 1 – Výklad pojmov
Poistenie výdavkov – skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových
úverov.
Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty – skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím
kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov a skupinové poistenie osobných vecí a karty.
Článok 2 – Čo je predmetom poistnej zmluvy
1. Poistná zmluva je uzatváraná na poistné nebezpečenstvo tretích osôb odlišných od Poistníka v zmysle ustanovení
§ 2767 občianskeho zákonníka Českej republiky. Upravuje podmienky poistenia fyzických osôb – klientov, ktorí
dojednali úverovou zmluvu s Home Creditom Slovakia (ďalej len „úverová zmluva“). Na základe poistnej zmluvy
možno dojednať Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty.
2. Poistná zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri dojednaní Poistenia výdavkov, Poistenia zneužitia
karty a Poistenia osobných vecí a karty (spoločne ďalej len „poistenie“), zaistení správy poistenia a pri šetrení
a likvidácii poistných udalostí.
3. Súčasťou poistnej zmluvy sú:
a) Zvláštne poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných
a revolvingových úverov č.j.: 04/2009 (ZPP-PV-Ú SR),
b) Zvláštne poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty,
stratou dokladov alebo kľúčov a pre skupinové poistenie osobných vecí a karty č.j.: 05/2009 (ZPP-PV-K SR),
v znení účinnom od 12. 4. 2017 (ďalej len „poistné podmienky“).
4. Toto nové úplné znenie poistnej zmluvy, vrátane všetkých príloh označených číslami 1 až 5, s účinnosťou
od 12. 4. 2017 úplne nahrádza predchádzajúce znenie poistnej zmluvy č. 19100826/2009, v znení účinnom
od 1. 4. 2015, a to vrátane Dodatku č. 14 a všetkých doterajších príloh (tj. príloh č. 1 až 7) poistnej zmluvy.
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Článok 3 – Aké sú poistná nebezpečenstva
1. Poistenie výdavkov je dojednané na poistné nebezpečenstvo:
a) straty zamestnania / ukončenia podnikania,
b) prerušenia prevádzky z dôvodu živlu,
c) pracovnej neschopnosti,
d) hospitalizácie,
e) invalidity,
f) smrti.
2. Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty je dojednané na poistné nebezpečenstvo:
a) odcudzenia hotovosti / stravných lístkov,
b) straty alebo odcudzenia osobných vecí,
c) straty alebo odcudzenia elektroniky,
d) zneužitia mobilného telefónu,
e) straty alebo odcudzenia a zneužitia karty.
Článok 4 – Čo je obsahom Poistenia výdavkov
Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane), je Poistenie
výdavkov ponúkané v balíčkoch, ktoré zahŕňajú obnosové poistenia:
poistenie pre prípad
pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu
smrti v dôsledku úrazu
invalidity v dôsledku choroby alebo úrazu
straty pravidelného zdroja príjmu
invalidity v dôsledku úrazu
mesačne poistné
z aktuálnej splátky hotovostného úveru bez úhrady za poistenie
z aktuálnej splátky spotrebiteľského úveru bez úhrady za poistenie
k jednému spotrebiteľskému úveru
k jednému revolvingovému úveru

Balíček
PLUS

PREMIUM

ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

3,98 %
3,07 %
----2,29 €

7,58 %
7,14 %
----3,29 €

ŠTANDARD

EASY

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO
ÁNO

1,90 %
1,90 %
----0,47 €

--------1,60 €
-----

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017 je Poistenie výdavkov ponúkané
v balíčkoch, ktoré zahŕňajú obnosové poistenia:
poistenie pre prípad
straty zamestnania / ukončenia podnikania
prerušenia prevádzky z dôvodu živlu
pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu
hospitalizácie v dôsledku úrazu
invalidity v dôsledku choroby alebo úrazu
invalidity v dôsledku úrazu
smrti v dôsledku choroby a smrti v dôsledku úrazu
smrti v dôsledku úrazu
mesačne poistné z aktuálnej splátky úveru bez úhrady za poistenie
výdavkov pro spotrebiteľské, hotovostní a revolvingové úvery (neplatí pre
revolvingové úvery, kde je splátka počítaná ako % z úverového rámca)
mesačne poistné z aktuálnej splátky úveru za poistenie výdavkov pre
revolvingové úvery, kde je splátka počítaná ako % z úverového rámca

BASIC

ÁNO

Balíček
CLASSIC

ÁNO
ÁNO
ÁNO

EXTRA
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO

ÁNO

5,90 %

8,90 %

ÁNO

2,90 %

Článok 5 – Čo je obsahom Poistenia zneužitia karty a Poistenia osobných vecí a karty
Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane), je Poistenie
zneužitia karty ponúkané v balíčkoch, ktoré zahŕňajú škodové poistenia:
poistenie pre prípad
straty alebo odcudzenia a zneužitia karty
straty alebo odcudzenia osobných vecí (dokladov, kľúčov od nehnuteľnosti)
odcudzenia mobilného telefónu
mesačne poistné k jednému revolvingovému úveru

Poistenie zneužitia karty
ÁNO
ÁNO
ÁNO
0,50 €
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Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017 je ponúkané Poistenie osobných
vecí a karty v balíčkoch, ktoré zahŕňajú škodové poistenia:
balíček
OPTIMAL
COMFORT

poistenie pre prípad
odcudzenia hotovosti / stravných lístkov
straty alebo odcudzenia osobných vecí
(dokladov, kľúčov od nehnuteľnosti, auta / motorky, peňaženky, kabelky, tašky,
dioptrických okuliarov)
straty alebo odcudzenia elektroniky
(straty alebo odcudzenia mobilného telefónu; odcudzenia čítačky, MP3 / MP4
prehrávača, tabletu / notebooku)
zneužitia mobilného telefónu
straty alebo odcudzenia a zneužitia karty
mesačne poistné k jednému revolvingovému úveru

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO

1,39 €

1,99 €

Článok 6 – Koho možno poistiť
Na základe poistnej zmluvy možno poistiť len fyzické osoby – ktoré prejavili záujem o prihlásenie do poistenia v rozsahu
uvedenom v čl. 4 a 5 poistnej zmluvy, a ktoré:
a) boli oboznámené s obsahom poistnej zmluvy vrátane poistných podmienok a informačného dokumentu o poistnom
produkte,
b) prejavili záujem o prihlásenie do poistenia,
c) vyhlásili, že spĺňajú podmienky prijatia do poistenia v zmysle:
 čl. 3 ZPP-PV-K SR v prípade Poistenia zneužitia karty a Poistenia osobných vecí a karty,
 čl. 3 ZPP-PV-Ú SR v prípade Balíčkov PREMIUM, PLUS, EASY, ŠTANDARD,
 čl. 13 ZPP-PV-Ú SR v prípade Balíčkov BASIC, CLASSIC, EXTRA,
d) boli oboznámené s obsahom úverových podmienok, najmä obsahom Hláv, ktoré sa týkajú poistenia v úverových
podmienkach (jej súčasťou sú Stručné informácie o spracovaní osobných údajov pre potreby poistenia),
e) v prípade prihlásenia do poistenia výdavkov udelili Poisťovni súhlas so spracovaním osobných údajov o zdravotnom
stave na dobu do dojednania poistenia,
f) udelili Poisťovni ďalšie súhlasy a zbavenie v rozsahu vyhlásenia podľa Prílohy č. 3 poistnej zmluvy,
g) boli Home Creditom Slovakia zaradení do Zoznamu poistených v zmysle čl. 7 poistnej zmluvy,
h) boli Poisťovňou do poistenia prijatí
(ďalej jen „poistený“).
Článok 7 – Ako hradí Home Credit Slovakia poistné
1. Poisťovňa a Home Credit Slovakia sa dohodli na poistnom období v dĺžke jedného kalendárneho mesiaca, za ktoré
platí Home Credit Slovakia Poisťovni bežné poistné.
2. Bežným poistným sa rozumie poistné za všetky poistenia, ktoré vznikli:
a) v príslušnom poistnom období a
b) v predchádzajúcich poistných obdobiach a trvali aspoň k prvému dňu príslušného poistného obdobia,
po odpočítaní poistného za poistenia, ktoré zanikli v predchádzajúcich poistných obdobiach.
Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistení dohodnutých na základe poistnej zmluvy, tj. vrátane poistného
za poistné obdobie, v ktorom poistenie zaniklo.
3. Poisťovňa a Home Credit Slovakia sa dohodli na poistnom za jeden balíček poistenia vo výške stanovenej v čl. 4 a
5 poistnej zmluvy.
4. Bežné poistné hradí Home Credit Slovakia Poisťovni na základe účtovného dokladu vystaveného Poisťovňou.
5. Poisťovňa vystaví účtovný doklad za všetky poistenia v uplynulom poistnom období, a to do 5 pracovných dní po
obdržaní Zoznamu poistených vyhotoveného Home Creditem Slovakia. Poistné je splatné na účet a v lehote
uvedenej na účtovnom dokladu.
6. V prípade, že sa Poisťovňa spätne dozvie o tom, že došlo k zániku poistenia už v skorších poistných obdobiach a
za následné poistné obdobia po zániku poistenia bolo uhradené poistné, vráti Poisťovňa nespotrebované poistné
Home Creditu Slovakia.
Článok 8 – Aké sú práva a povinnosti zmluvných strán
1. Okrem práv a povinností vyplývajúcich z občianskeho zákonníka Českej republiky a poistných podmienok majú
zmluvné strany ďalšie tu uvedené povinnosti.
2. Home Credit Slovakia:
a) zabezpečí identifikáciu poistených v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, telefón, email,
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3.

4.

5.

6.
7.

b) oznámi Poisťovni bez zbytočného odkladu skutočnosti, na základe ktorých vzniká alebo zaniká poistenie, najmä
deň vzniku či zániku poistenia,
c) predkladá Poisťovni v dohodnutej štruktúre dát Zoznam poistených so zohľadnením skutočností uvedených
v písm. a) a b) a s uvedením ďalších informácií, najmä čísla úverovej zmluvy, dátumu podpisu úverovej zmluvy,
dátumu čerpania úveru, výšky úveru, výšky splátky; údaje majúce vplyv na výšku poistných čiastok a výšku
poistného pravidelne aktualizuje,
d) platí bežné poistné podľa pravidiel stanovených v čl. 7 poistnej zmluvy,
e) poskytuje Poisťovni súčinnosť pri dojednávaní a správe poistenia a pri vyšetrovaní a likvidácii poistných
udalostí.
Poisťovňa:
a) poskytuje Home Creditu Slovakia súčinnosť nevyhnutnú k plneniu predmetu poistnej zmluvy,
b) vyhotoví a doručí Home Creditu Slovakia účtovný doklad za uplynulé poistné obdobie, a to v lehote stanovenej
v čl. 7 poistnej zmluvy,
c) informuje Home Credit Slovakia dohodnutým spôsobom o oznámených škodových udalostiach, výsledku
vyšetrovania škodových udalostí a rozsahu priznaného poistného plnenia z poistných udalostí,
d) informuje Home Credit Slovakia o prípadoch, kedy na základe vyšetrovania škodových udalostí odstúpila od
poistenia alebo odmietla poistné plnenie,
e) na základe vyšetrovaní škodových udalostí oznamuje Home Creditu Slovakia skutočnosti vedúci k zániku
poistení,
f) vracia Home Creditu Slovakia nespotrebované poistné v prípade odstúpení od poistení nebo zániku poistení,
g) na základe písomnej požiadavky Home Creditu Slovakia poskytuje ďalšie informácie, prehľady, výkazy
v poistnej zmluve neuvedené, ktoré súvisia s poistením dojednaným na základe poistné zmluvy.
Pri dojednávaní poistenia Home Credit Slovakia ďalej:
a) preukázateľne oboznamuje záujemcov o poistenie s obsahom poistnej zmluvy, najmä poistných podmienok
a informačného dokumentu o poistnom produkte,
b) zoznamuje záujemcov o poistenie s obsahom Hlavy poistenie úverových podmienok (jej súčasťou sú Stručné
informácie o spracovaní osobných údajov pre potreby poistenia),
c) zabezpečuje (podpisom úverovej zmluvy alebo iným preukázateľným spôsobom) vyhlásenia, ktorým
záujemcovia o poistenie:
 potvrdzujú skutočnosti vymedzené v čl. 6 poistnej zmluvy,
 potvrdzujú, že v priebehu jednania o prijatí do poistenia udelili súhlas so spracovaním osobných údajov
o zdravotnom stave na dobu do dojednania poistenia (ak je poistenie dojednané podpisom úverovej
zmluvy), alebo udeľujú Poisťovni súhlas so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave na dobu do
dojednania poistenia (ak je poistenie dojednané iným spôsobom),
 udeľujú Poisťovni ďalšie súhlasy a zbavenie v rozsahu vyhlásenia podľa Prílohy č. 3 poistnej zmluvy (ak je
poistenie dojednané podpisom úverovej zmluvy),
toto vyhlásenie a súhlas Home Credit Slovakia uchováva a na vyžiadanie odovzdáva bez zbytočného odkladu
Poisťovni,
d) na základe písomnej požiadavky Poisťovne poskytuje ďalšie informácie, prehľady, výkazy v poistnej zmluve
neuvedené, ktoré súvisia s poistením dojednaným na základe poistnej zmluvy.
Po oznámení škodovej udalosti Home Credit Slovakia predloží na výzvu Poisťovne tieto písomné
dokumenty:
a) potvrdenie o trvaní úverovej zmluvy,
b) potvrdenie o čerpaní úveru,
c) potvrdenie o spôsobu stanovenie splátok revolvingového úveru a o výške splátok úveru pro potreby výplaty
poistného plnenia,
d) potvrdenie o výške zostatku dlhu pro potreby výplaty poistného plnenia,
e) prípadne ďalšie doklady potrebné na vyšetrovanie a likvidáciu škodovej udalosti.
Pri poistnej udalosti Poisťovňa poskytne poistné plnenie po obdržaní všetkých podkladov potrebných na zistenie
rozsahu jej povinnosti plniť.
Právo na výplatu odkupného nevzniká.
Článok 9 – Ako sú chránené dôverné informácie a osobné údaje
Článok zrušený.
Článok 10 – Aké sú záverečné ustanovenia

1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu do 31. 12. 2017. Zmluvné strany sa dohodli, že uplynutím dojednaného
obdobia nezaniká účinnosť poistnej zmluvy, pokiaľ niektorá zmluvná strana najmenej 6 týždňov pred uplynutím
dojednaného obdobia účinnosti poistnej zmluvy neoznámi ostatným stranám, že na ďalšom trvaní účinnosti poistnej
zmluvy nemá záujem. Pokiaľ účinnosť poistnej zmluvy takto nezanikne, predlžuje sa za rovnakých podmienok vždy
o ďalší rok.
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2. Zánikom účinnosti poistnej zmluvy zaniká právo Home Creditu Slovakia prihlasovať do poistenia nových záujemcov
na základe poistnej zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z poistenia vzniknutých do zániku
účinnosti poistnej zmluvy ale trvajú aj po zániku účinnosti poistnej zmluvy.
3. Ak zanikne Home Credit Slovakia bez právneho nástupcu, nevstúpi poistený na jeho miesto.
4. Poistenia dojednané do zániku účinnosti poistnej zmluvy trvajú a zaniknú samostatne spôsobom vymedzeným
v poistných podmienkach.
5. Právne vzťahy vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktoré nie sú poistnou zmluvou výslovne upravené, sa riadia
občianskym zákonníkom Českej republiky, poistnými podmienkami a prípadnými zmluvnými dojednaniami. Na
prerokovanie prípadných sporov sú určené príslušné súdy v Českej republike podľa predpisov účinných na území
Českej republiky.
6. Poistnú zmluvu je možné meniť, prípadne doplňovať iba vo forme písomných vzostupne po sebe bezprostredne
nasledujúcich očíslovaných dodatkov k poistnej zmluve prijatých na základe súhlasu zmluvných strán.
7. Poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Home Credit Slovakia, Česká
pojišťovna a Česká pojišťovna ZDRAVÍ.

Prílohy:
Príloha č. 1:
a) Zvláštne poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských,
hotovostných a revolvingových úverov č.j.: 04/2009 (ZPP-PV-Ú SR)
b) Zvláštne poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím úverovej karty, stratou
dokladov alebo kľúčov a pre skupinové poistenie osobných vecí a karty č.j.: 05/2009 (ZPP-PV-K SR)
Príloha č. 2: Poistka č. 19100826
Príloha č. 3: Vyhlásenie poisteného – vzor
Príloha č. 4:
a) Informácie o poistení – Balíčky Basic, Classic, Extra, Comfort a Optimal
b) Informácie o poistení – Balíčky Plus, Premium, Štandard, Easy a Poistenie zneužitia karty
Príloha č. 5:
Príloha č. 6:

Výpisy z obchodného registra zmluvných strán
Informačný dokument o poistnom produkte

