Poistenie úverových splátok
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká republika

Produkte:
Skupinové poistenie dlžníkov zo zmluvy
o úvere dohodnutom so spoločnosťou Home
Credit Slovakia, a.s. /
Skupinové poistenie úverových splátok

Tento dokument poskytuje iba stručný a zjednodušený prehľad základných vlastností poistenia. Úplné informácie nájdete v poistných
podmienkach a skupinovej poistnej zmluve č. 19100694 uzatvorenej medzi 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 a poistenie invalidity sú obnosové poistenie pre prípad choroby. Poistenie smrti následkom úrazu je
obnosové úrazové poistenie. Poistenie straty príjmu je škodové poistenie finančných strát. Poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia
mobilného telefonu je škodové poistenie finančných strát.

Čo je predmetom poistenia?
ZÁKLADNÉ POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK
poistenie pracovnej neschopnosti
poistenie invalidity
poistenie smrti následkom úrazu
DOPLNKOVÉ POISTENIE FINANČNÝCH STRÁT
poistenie straty príjmu
poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia mobilného
telefónu
Doplnkové poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia
mobilného telefónu je dojednané k revolvingovým úverom
vždy spolu so základným poistením úverových splátok.
Poistenie pracovnej neschopnosti
o
 pakované plnenie vo výške splátok úveru splatných
počas pracovnej neschopnosti počnúc splátkou po
uplynutí karenčnej doby v dĺžke 60 dní od začiatku
pracovnej neschopnosti
s plátka úveru v prípade revolvingových úverov musí byť
vyšší ako 1,66 €
Poistenie invalidity
jednorazové plnenie vo výške zostatku dlhu ku dňu
posúdenia zdravotného stavu poisteného s výsledkom
vzniku invalidity pre pokles pracovnej schopnosti o viac
ako 70 %
Poistenie smrti následkom úrazu
jednorazové plnenie vo výške zostatku dlhu ku dňu úmrtia
poisteného
Poistenie straty príjmu
o
 pakované plnenie vo výške splátok úveru splatných
počas evidencie na príslušnom úrade práce počnúc
splátkou po uplynutí karenčnej doby v dĺžke 60 dní
od zaradenia poisteného do evidencie uchádzačov
o zamestnanie na príslušnom úrade práce
s plátka úveru v prípade revolvingových úverov musí byť
vyšší než 1,66 €
Poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia mobilného
telefónu
v
 ýdavky v súvislosti so stratou alebo odcudzením
a zneužitím karty (max. v dobe 48 hodín pred podaním
žiadosti o blokáciu karty)
v
 ýdavky na obstaranie nového mobilného telefónu po
jeho odcudzení súčasne s kartou

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 alebo vedomé poškodenie
zdravia
profesionálny alebo extrémny šport
Poistenie pracovnej neschopnosti
a poistenie invalidity
vrodená vada, ochorenie, ktoré vzniklo pred
počiatkom poistenia, úraz pred počiatkom poistenia,
ich následky či komplikácie
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
Poistenie pracovnej neschopnosti
porušenie liečebného režimu
doba, po ktorú poistený nebol zamestnaný,
prerušil či ukončil prevádzkovanie živnosti alebo
inej samostatnej zárobkovej činnosti (s výnimkou
prerušenia či ukončenia v súvislosti s poistnou
udalosťou)
rehabilitačná alebo kúpeľná starostlivosť
Poistenie pracovnej neschopnosti a poistenie
straty príjmu
doba do okamihu oznámenia udalosti (pre neskoré
oznámenie)
Poistenie straty príjmu
strata zamestnania pred počiatkom poistenia alebo do
3 mesiacov od počiatku poistenia
skončenie pracovného pomeru, o ktorom sa poistený
dozvedel alebo mohol dozvedieť pred počiatkom
poistenia, aj keď k skončeniu pracovného pomeru
došlo za trvania poistenia
skončenie pracovného pomeru dojednaného na určitú dobu
skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie pracovnej neschopnosti a poistenie
straty prijmu
opakované plnenie max. vo výške splátky splatnej pred
poistnou udalosťou
max. 12 splátok úveru za dané riziko
Poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia mobilného
telefónu
limity na 1 kalendárny rok – karta 100 €;
mobilný telefón 75 €

Poistenie zneužitia karty alebo odcudzenia
mobilného telefónu
požitie alkoholu alebo návykových látok, zneužitie liekov
udalosti pred počiatkom poistenia alebo v dobe dlhšej
ako 48 hodín pred žiadosťou o blokáciu karty
transakcie s PINom, s výnimkou použitia násilia alebo
vyhrážky násilia
transakcie, pri ktorých sa karta fyzicky nepredkladá,
pokiaľ nedošlo k strate alebo odcudzeniu karty
podvod poisteného alebo osoby jemu blízke
o
 dcudzení mobilného telefónu mimo územia SR

LIMIT CELKOVÉHO POISTNÉHO PLNENIA
20 000 € pre všetky poistné udalosti jedného
poisteného

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
na území SR; s výnimkou poistenia smrti následkom úrazu a finančných strát vzniknutých zneužitím karty,
kde nie územná platnosť obmedzená

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. zánik trvalého bydliska na území SR, priznanie starobného
dôchodku alebo invalidného dôchodku)
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 uzatvorené medzi poisteným a Home Creditom
spôsob a frekvencia platenia poistného za všetky poistenia dojednané poistnou zmluvou sú uvedené v poistnej zmluve

Kedy začína a končí krytie?
Jednotlivé poistenia vznikajú:
dňom nasledujúcom po dni, kedy poistený vyčerpal spotrebiteľský alebo hotovostný úver
dňom nasledujúcom po dni, kedy poistený prvýkrát čerpal revolvingový úver čiastkou vyšší ako 1,66 €, prípadne po splatení
úveru opakovane čerpal čiastkou vyšší ako 1,66 €
dňom nasledujúcom po dni dojednania poistenia, ak je poistenie dojednané dodatočne, kedy je už revolvingový úver čerpaný
Jednotlivé poistenia zanikajú:
dňom splatnosti poslednej splátky spotrebiteľského alebo hotovostného úveru
dňom smrti poisteného
dňom zosplatnenia zmluvy o úvere
dňom, kedy zanikne účinnosť zmluvy o úvere

 ňom, kedy poistený prestal byť zmluvnou stranou zmluvy o úvere
d
dňom, ku ktorému bol poistenému priznaný starobný dôchodok, príp. predčasný starobný dôchodok pred dosiahnutím
dôchodcovského veku
dňom, nasledujúcom po dni, kedy nadobudlo právnu moc rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia alebo súdu,
na základe ktorého bol poistenému priznaný invalidný dôchodok
dňom, ktorý predchádza dňu 66. narodenín poisteného
vyplatením poistného plnenia v rozsahu stanovenom limitom celkového poistného plnenia
ak bola dojednaná k zmluvám o revolvingovom úveru tiež omeškaním poisteného s úhradou dvoch po sebe idúcich splátok
úveru, a to dňom nasledujúcim po dni, kedy sa stala splatnou v poradí druhá splátka úveru zo zmluvy o úvere
doplnková poistení finančných strát zanikajú vždy súčasne so zánikom základného poistenia

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

