POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER
Informačný dokument o poistnom produkte
ACM VIE SA a ACM IARD SA, poisťovne zapísané v registri vo Francúzsku, ktoré sa
spravujú zákonom o poisťovníctve
Spoločnosti: Cofidis SA, sprostredkovateľ poistenia zapísaný vo Francúzsku v registri
ORIAS pod číslom 07 023 493, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, registrovaná v Národnej banke Slovenska
ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu, v podregistri pre sektor
poistenia a zaistenia, pod registračným číslom 220820

Produkt:
Poistenie schopnosti splácať úver
Úver na nákup motorového vozidla

Tento informačný dokument poskytuje prehľad o základnom balíku poistených rizík, ako aj o tom, čo nie je predmetom
poistenia na základe poistnej zmluvy. Neobsahuje informácie súvisiace s vašimi osobitnými potrebami a požiadavkami.
Kompletné informácie o danom poistnom produkte nájdete vo svojej predzmluvnej a zmluvnej dokumentácii.

O aký typ poistenia ide?
Účelom tohto poistenia je krytie rizík dojednaných s poisteným, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky vo forme spotrebiteľského úveru.
Poistenie úveru umožňuje dlžníkovi finančne ochrániť seba a svoju rodinu v prípade svojej smrti, úplnej a nezvratnej straty samostatnosti, dočasnej
úplnej pracovnej neschopnosti a straty zamestnania.

Čo je predmetom poistenia?
SYSTEMATICKY POSKYTOVANÉ ZÁRUKY (KRYTIA RIZIKA):
 Smrť
Ak poistený zomrie následkom choroby alebo úrazu, poisťovateľ uhradí
nesplatenú čiastku úveru vo výške aktuálnej ku dňu jeho úmrtia.
Tento mechanizmus mu umožňuje zamedziť, aby na jeho rodinu prešla
povinnosť splatiť dlh z jeho úveru.
VOLITEĽNÉ ZÁRUKY
 Úplná trvalá invalidita (ÚTI)
Ak je poistený v situácii ÚTI, znamená to, že utrpel ujmu na zdraví
v dôsledku úrazu alebo choroby a nezvratne nemôže vykonávať žiadnu
samostatnú alebo závislú zárobkovú činnosť, z ktorej by mal príjem alebo
mzdu, ani žiadnu inú činnosť, z ktorej by mal príjem, resp. zisk a jeho stav
si vyžaduje asistenciu tretej osoby pri vykonávaní bežných životných
úkonov (umývanie sa, premiestňovanie sa, jedenie, obliekanie sa).
Finančná ochrana poisteného spočíva v tom, že poisťovateľ za neho
uhradí dlžnú čiastku úveru vo výške aktuálnej ku dňu vzniku invalidity.
Dočasná pracovná neschopnosť (DPN)
Ak je poistený v situácii DÚPN, znamená to, že následkom choroby alebo
úrazu nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav, diagnostikovaný lekárom,
fyzicky schopný vykonávať žiadnu samostatnú alebo závislú zárobkovú
činnosť, z ktorej by mal príjem alebo mzdu, ani žiadnu inú činnosť, z ktorej
by mal príjem, resp. zisk, a to za predpokladu, že do dňa vzniku svojej
práceneschopnosti poistený skutočne vykonával takúto činnosť, prácu
alebo akúkoľvek inú činnosť, z ktorej by mal príjem, resp. zisk.
Na účely kompenzácie prípadnej straty príjmu v prípade vzniku
práceneschopnosti dlžníka bude poisťovateľ uhrádzať splátky úveru, a to
po celý čas trvania práceneschopnosti.
V každom jednotlivom prípade práceneschopnosti sa poistné plnenie bude
vyplácať maximálne 12 mesiacov.
Strata zamestnania (SZ)
V situácii SZ sa nachádza poistený, ktorému bola daná výpoveď z
pracovného pomeru v súkromnom sektore, zo štátnozamestnaneckého
pomeru alebo akéhokoľvek iného pracovného pomeru založeného
pracovnou zmluvou uzavretou so zamestnávateľom so sídlom
v Slovenskej republike. Strata zamestnania musí byť priamym dôsledkom
výpovede pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa, pričom dôvod
výpovede nesmie byť zahrnutý vo výlukách z tejto záruky (krytia rizika).
Na účely kompenzácie prípadnej straty príjmu v prípade prepustenia zo
zamestnania poisťovateľ prevezme uhrádzanie úverových splátok.
V každom jednotlivom prípade prepustenia zo zamestnania sa poistné
plnenie bude vyplácať maximálne 12 mesiacov a celkovo v dĺžke 24
mesiacov nezávisle od počtu poistných udalostí, ku ktorým dôjde počas
trvania zmluvy.

Čo nie je predmetom poistenia?
X Opätovný nástup poisteného do zamestnania, vykonávaného zo
zdravotných dôvodov na polovičný úväzok, v rámci krytia rizika
dočasnej úplnej pracovnej neschopnosti.
X Táto poistná zmluva nezahŕňa krytie rizík čiastočnej a úplnej trvalej
invalidity. (Okrem DÚSS)

Existujú výluky z poistenia?
ZÁKLADNÉ VÝLUKY Z POISTENIA:
! Riziko vojny.
! Rádioaktívne žiarenie.
! Samovražda spáchaná pred uplynutím 2 rokov poistenia.
! Škodové udalosti, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu alebo užitia
omamných látok okrem liečiv predpísaných lekárom.
! Všetky profesionálne športové aktivity.
! Následky alebo recidívy chorôb alebo zranení vzniknuté v priebehu
poistenia, ak boli tieto choroby alebo zranenia diagnostikované alebo
vznikli kedykoľvek pred vznikom poistenia.
! Škodová udalosť úmyselne spôsobená poisteným.
! Neurasténia, depresívne stavy, ochorenia a duševné poruchy.
V rámci záruky pre prípad SZ:
! Strata zamestnania, ktorú zamestnávateľ oznámil vopred ešte pred
dátumom nadobudnutia účinnosti poistenia.
! Strata zamestnania následkom výpovede danej poisteným.
! Strata zamestnania počas skúšobnej doby po nástupe do funkcie.
! Predčasné alebo štandardné ukončenie pracovného pomeru
uzavretého na dobu určitú.

ZÁKLADNÉ OBMEDZENIA
! 60-dňová čakacia doba v prípade dočasnej úplnej pracovnej
neschopnosti alebo straty zamestnania.
! Záruku pre prípad straty zamestnania možno poskytnúť až po uplynutí
90-dňovej čakacej lehoty odo dňa uzavretia poistenia.

Všetky naše plnenia sú paušálne, čo znamená, že nezohľadňujú prípadnú
stratu vášho príjmu.
Záruky označené  sa systematicky poskytujú na základe zmluvy.
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Kde sa na mňa vzťahuje poistná ochrana?
 Záruky z poistnej zmluvy sa vzťahujú na celý svet.
Plnenia zo záruk pre prípad Úplnej trvalej invalidity a Dočasnej úplnej pracovnej neschopnosti sa vyplatia až po návrate poisteného na územie
Slovenskej republiky, a to za týchto podmienok:
V prípade ÚTI zodpovedá dlžná čiastka, ktorá sa vyplatí ako poistné plnenie, dlhu poisteného voči Cofidisu, aktuálneho ku dňu

konštatovania ÚTI lekárom na území Slovenskej republiky;
V prípade DÚPN podlieha poistné plnenie podmienke, že poistený musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky a DÚPN poisteného

musí určiť lekár na Slovensku; povinnosť plnenia voči poistenému vzniká počínajúc 91. dňom od uvedeného dátumu.

Aké sú moje povinnosti?
Poistený musí spĺňať nasledujúce požiadavky, aby sa poistná zmluva nestala neplatnou a nezanikla záruka:
• V čase uzatvárania zmluvy:

Podmienky pre poskytnutie balíka „Štandard“ pokrývajúceho riziká Smrti, ÚTI, DPN a SZ: poistený musí mať viac ako 18 rokov a
menej ako 70 rokov, jeho zdravotný stav musí byť dobrý (predovšetkým nesmie trpieť žiadnym chronickým ochorením, nevyliečiteľnou
chorobou alebo chorobou, ktorá môže vážne ohroziť jeho zdravie), nesmie u neho nastať nevyhnutnosť pravidelnej lekárskej starostlivosti
alebo lekárskeho dohľadu v dôsledku skutočnosti, že mu bolo diagnostikované chronické ochorenie vyžadujúce trvalé užívanie liekov;
nesmie poberať invalidný dôchodok alebo požiadať o jeho poskytnutie; nesmie byť práceneschopný dlhšie ako 30 kalendárnych dní po
sebe; nesmie byť v pracovnom pomere v súkromnom sektore, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom
pracovnom pomere (ďalej len „pracovný pomer“) na dobu určitú a v posledných 12 mesiacoch bol nepretržite zamestnaný a nie je
v skúšobnej dobe, nepodal výpoveď a nedostal výpoveď, okamžite neodstúpil od pracovnej zmluvy uzavretej so zamestnávateľom, nedostal
od svojho zamestnávateľa návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, ani on sám neposlal svojmu zamestnávateľovi návrh na
skončenie pracovného pomeru dohodou.

Podmienky pre poskytnutie balíka „Senior“ pokrývajúceho riziká Smrti a Smrti následkom úrazu: poistený musí mať viac ako 60 rokov
a menej ako 80 rokov.
• Počas trvania zmluvy:
Uhrádzať poplatok za poistenie na základe zmluvy.

• V prípade poistnej udalosti:
Telefonicky alebo mailom nahlásiť Cofidisu poistnú udalosť hneď, ako sa o nej dozvie.

Predložiť poisťovateľovi všetky podklady, ktoré si poisťovateľ od neho vyžiada.


Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistený uhrádza platbu v rovnakom čase a rovnakým spôsobom ako splátky úveru.

Kedy začína a končí poistná ochrana?
Poistenie začína o nultej hodine dňa nasledujúceho po dni podpisu vyhlásenia o uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ k prvému uvoľneniu finančných
prostriedkov došlo pred podpisom uvedeného vyhlásenia. V opačnom prípade poistenie začína o nultej hodine dňa prvého uvoľnenia finančných
prostriedkov.
Dĺžka trvania poistenia zodpovedá dĺžke trvania úverovej zmluvy, pokiaľ nedôjde k vypovedaniu poistenia v prípadoch stanovených v zmluve.
Záruky vzťahujúce sa na ÚTI, DPN a SZ vo všetkých prípadoch končia dňom, v ktorom poistený dosiahne vek 65 rokov, záruka vzťahujúca sa na
riziko smrti z akýchkoľvek príčin končí dňom, v ktorom poistený dosiahne vek 75 rokov a záruka vzťahujúca sa na riziko smrti následkom úrazu
končí dňom, v ktorom poistený dosiahne vek 85 rokov.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistený môže vypovedať poistnoprávny vzťah písomnou žiadosťou zaslanou Cofidisu.
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