POISTENIE DLŽNÍKOV

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

Produkt:
Poistenie schopnosti splácať
úver
Spotrebiteľský úver viazaný
na nákup motorového vozidla
Bezúčelovy spotrebiteľský
úver

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 trvalej invalidity, dočasnej pracovnej
neschopnosti a straty zamestnania.

Čo je predmetom poistenia?
SYSTEMATICKY
RIZIKA):

POSKYTOVANÉ

ZÁRUKY

(KRYTIA

 Smrť
Ak poistený zomrie následkom choroby alebo úrazu, poisťovateľ
uhradí nesplatenú čiastku úveru vo výške aktuálnej ku dňu jeho
úmrtia.
Tento mechanizmus umožňuje poistenému zamedziť tomu, aby na
jeho rodinu prešla povinnosť splatiť dlh z jeho úveru.
VOLITEĽNÉ ZÁRUKY (KRYTIE RIZIKA):
Úplná trvalá invalidita (ÚTI)
Ak je poistený v situácii ÚTI, znamená to, že absolútne a definitívne
nemôže vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť a jeho stav si vyžaduje
asistenciu tretej osoby pri vykonávaní bežných životných úkonov
(hygiena, premiestňovanie, jedenie, obliekanie).
Finančná ochrana poisteného spočíva v tom, že poisťovateľ uhradí
čiastku úveru dlžnú ku dňu vzniku invalidity
Dočasná pracovná neschopnosť (DPN)
Ak je poistený v situácii DPN, znamená to, že následkom choroby
alebo úrazu nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav diagnostikovaný
lekárom fyzicky schopný vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť, ani
prácu na čiastočný úväzok.
Na účely kompenzácie prípadnej straty príjmu v prípade
práceneschopnosti dlžníka bude poisťovateľ uhrádzať splátky úveru
za neho, 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 zamestnaná poistená osoba, ktorá bola
prepustená zo zamestnania a poberá príspevok v nezamestnanosti
alebo náhradu za stratu odmeny štatutárneho zástupcu spoločnosti.
Na účely kompenzácie pri prípadnej strate príjmu po prepustení zo
zamestnania bude poisťovateľ uhrádzať úverové splátky namiesto
dlžníka.
V každom jednotlivom prípade prepustenia zo zamestnania sa poistné
plnenie bude vyplácať maximálne 12 mesiacov.
Všetky naše plnenia sú paušálne, čo znamená, že nezohľadňujú výšku
vášho príjmu.
Záruky označené  sa poskytujú na základe zmluvy v každom
prípade.

Čo nie je predmetom poistenia?
X Krytie rizika dočasnej pracovnej neschopnosti sa nevzťahuje na
opätovné začatie vykonávania zárobkovej činnosti, vykonávanej zo
zdravotných dôvodov na polovičný úväzok.
X Táto poistná zmluva nezahŕňa krytie rizík čiastočnej trvalej invalidity
(okrem ÚTI).

Týkajú
sa
obmedzenia?

krytia

nejaké

ZÁKLADNÉ VÝLUKY Z POISTENIA:
! Riziko vojny.
! Rádioaktívne žiarenie.
! Samovražda spáchaná pred uplynutím jedného roka poistenia.
Pri krytí rizika smrti, ÚTI a DPN:
! Škodové udalosti, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu alebo užitia
omamných látok okrem liečiv predpísaných lekárom.
Pri krytí rizík ÚTI a DPN:
! Psychiatrické, psychické a neuropsychické ochorenia vrátane
depresívnych stavov všetkého druhu.
!
Lumbago,
lombalgia,
sciatalgia,
dorzalgia,
cervikalgia,
cervikobrachiálne neuralgie alebo diskálna hernia.
! Úrazy, zranenia, choroby alebo zmrzačenia, spôsobené poisteným
úmyselne alebo spôsobil alebo ktorým sa dobrovoľne vystavil.
Pri krytí rizík SZ:
! Odstúpenie z funkcie alebo prepustenie poisteného zo zamestnania
jeho vinou.
! Strata zamestnania, pri ktorej Sociálna poisťovňa nevypláca dávky v
nezamestnanosti alebo ich vypláca len v obmedzenom rozsahu.

ZÁKLADNÉ OBMEDZENIA
! 60-dňová čakacia doba pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo
strate zamestnania.
! Poistné plnenie pri strate zamestnania možno poskytnúť až po uplynutí
90-dňovej čakacej doby odo dňa uzavretia poistenia. Okrem toho sa
vyžaduje, aby pred vznikom poistnej udalosti poistený nepretržite
vykonával zamestnanie na základe zmluvy na dobu neurčitú dlhšie ako
12 mesiacov.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Krytie rizík pre prípad Úmrtia je platné pre celý svet.

Krytie rizík týkajúcich sa Úplnej trvalej invalidity (ÚTI) a Dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) sa nevzťahuje na choroby alebo úrazy
Poisteného, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, ale prechodne sa zdržiava mimo územia Slovenska.
V takom prípade sa Poistený môže domáhať vyplatenia poistného plnenia až po svojom návrate na územie Slovenskej republiky za týchto
podmienok:

poistné plnenie pri Úplnej trvalej invalidite (ÚTI) sa vypočíta na základe aktuálneho dlhu a určí sa ku dňu, kedy Poisťovateľ stanoví zdravotný
stav Poisteného na základe lekárskeho vyšetrenia vykonaného na území Slovenskej republiky;

poistné plnenie pri Dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) je podmienené prítomnosťou Poisteného na území Slovenskej republiky.
Čakacia lehota, ktorá predchádza vzniku práva na vyplatenie poistného plnenia z Dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), začne
plynúť najskôr v deň, kedy Poisťovateľ stanoví zdravotný stav Poisteného na základe lekárskeho vyšetrenia vykonaného na území
Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
Poistený musí spĺňať nasledujúce požiadavky, v opačnom prípade by bolo pristúpenie k poisteniu neplatné a poistné krytie by nebolo
možné:
• V čase pristúpenia k poisteniu:
 Poistenie spôsobilosti splácať úver pre prípad Úmrtia :
- ak Poistený uzavrie len poistenie pre prípad Úmrtia: musí mať menej ako 70 rokov.
- ak Poistený uzavrie poistenie pre prípad Náhodnej smrti : musí mať viac ako 60 rokov a menej ako 80 rokov;
 Poistenie spôsobilosti splácať úver pre prípad (ÚTI): musí mať menej ako 65 rokov, nesmie byť dočasne práceneschopný vykonávať
svoje súčasné povolanie zo zdravotných dôvodov (pracovná neschopnosť) a nesmie byť alebo nebol práceneschopný v priebehu 12
mesiacov pred pristúpením k poisteniu dlhšiu dobu ako 30 po sebe idúcich dní, nesmie poberať čiastočný alebo plný invalidný dôchodok,
nesmie byť odkázaný na pravidelnú zdravotnú starostlivosť alebo lekársky dohľad v dôsledku chronickej choroby alebo liečby.
 Na využívanie poistného krytia pre prípad DPN: musí využívať poistné krytie pre prípad ÚTI
 Na využívanie poistného krytia pre prípad SZ: musí využívať poistné krytie pre prípady ÚTI a DPN
• Počas trvania poistenia:
 Uhrádzať poplatok za poistenie na základe zmluvy.
• V prípade poistnej udalosti:
 Telefonicky alebo mailom nahlásiť COFIDISu poistnú udalosť hneď, ako sa o nej dozvie, najneskôr však do 90 dní po uplynutí čakacej
lehoty pre uplatnenie záruk poistného krytia pri DPN a SZ.
 Poskytnúť poisťovateľovi všetky písomné podklady, ktoré si poisťovateľ od neho vyžiada.

Kedy a ako uhrádzam poplatok za poistenie?
Poistený uhrádza poplatok za poistenie v rovnakom čase a rovnakým spôsobom ako splátky úveru.

Kedy začína a končí poistné krytie?
Poistenie nadobúda účinnosť o nultej hodine dňa nasledujúceho po dni, kedy COFIDIS prijal návrh na uzavretie poistnej zmluvy a zaevidoval
dlžníka ako poistenú osobu.
Ak je súhlas s poistením udelený telefonicky, poistenie nadobúda účinnosť dňom, kedy COFIDIS zaeviduje súhlas s poistením a potvrdí ho zaslaním
potvrdenia o pristúpení k poisteniu poistenému.
Ak je súhlas s poistením udelený prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (web, mobile), poistenie nadobúda účinnosť dňom
udelenia súhlasu s poistením elektronicky.
Dĺžka trvania poistenia zodpovedá dĺžke trvania úverovej zmluvy, pokiaľ nedôjde k vypovedaniu poistenia v prípadoch stanovených v zmluve.
Vo všetkých prípadoch záruky poistného krytia pri ÚTI, DPN a SZ zaniknú v deň, kedy poistený dosiahne vek 65 rokov a záruky poistného krytia
pre prípad smrti zaniknú v deň, kedy poistený dosiahne vek 75 rokov, s výnimkou rizika Náhodná Smrť (Súbor poistenia Senior), ktorá zostáva
zaručená do dňa, kedy poistený dosiahne vek 85 rokov.

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