Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy:
Informácie o poistiteľovi
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia a.s., Právna forma: akciová spoločnosť
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poistiteľa: Slovenská republika,
Sídlo poistiteľa: BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 53 49 78 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2547/B (ďalej len „poistiteľ“)
Predmetom činnosti spoločnosti je podľa Obchodného registra SR:
Predmetom činnosti poistiteľa je vytváranie poisťovacej činnosti v oblasti životného a neživotného poistenia v rozsahu povolení vydaných Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,
vykonávajúcou dohľad nad spoločnosťou podľa § 48 a nasl. zákona o poisťovníctve.
Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.
Názov poistného produkt:
Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky / leasingové splátky
Charakteristika finančnej služby – poistenia:
Poistiteľ dojednáva v súlade s Poistnými podmienkami tieto druhy súborov poistenia:
• Základný balík: poistenie rizika smrti, trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti
• Komplexný balík: poistenie rizika smrti, trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty
zamestnania
Výška poistného za jednotlivé súbory poistenia je dojednaná v poistnej zmluve.
Poistenie sa riadi:
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky / leasingové
splátky (ďalej len „Poistné podmienky“)
Podmienky vzniku poistenia:
Poistenie môže vzniknúť iba pre klienta, ktorý vyjadril súhlas s návrhom poistenia, podľa Článku 3
Poistných podmienok, a ktorý súčasne spĺňa podmienky podľa Článku 4 Poistných podmienok.
Poistné riziká:
• Smrť
• Trvalá invalidita
• Pracovná neschopnosť
• Strata zamestnania
Začiatok, koniec a zánik poistenia:
• Začiatok poistenia je nultou hodinou dňa uzatvorenia poistnej zmluvy. Poistná zmluva
je uzatvorená podpisom poslednej zo zmluvných strán.
• Koniec poistenia sa stanoví na 24:00 hod. dňa, v ktorom zaniká poistenie podľa poistnej zmluvy
a týchto poistných podmienok.
• Poistenie zaniká v prípadoch uvedených v Článku 13 Poistných podmienok, a to:
- posledným dňom platnosti zmluvy, ku ktorej sa poistenie vzťahuje;
- dňom splatnosti poslednej pravidelnej splátky;
- dňom zániku záväzku poisteného platiť pravidelné splátky, a to jeho splnením či inak;
- pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka;
- dňom smrti alebo dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného;
- posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný
dôchodok;
- posledným dňom kalendárneho roku v ktorom klient dovŕši 62 rokov života;
- nadobudnutím účinnosti zmluvy o zmene subjektu zmluvy;
- písomnou dohodou zmluvných strán;
- ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto poistných podmienok, poistnej zmluvy
alebo stanovenými zákonom a to vždy na základe tej právnej skutočnosti, ktorá nastane
skôr.
Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Poistenie zanikne tým, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. Poistiteľ vo výzve upozorní poisteného, že poistenie zanikne, ak nebude
poistné zaplatené; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poistiteľ má právo na poistné
za dobu do zániku poistenia v súlade s ustanovením § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Nárok na poistné plnenie a jeho výška:
Nárok na poistné plnenie vzniká a poistiteľ ho poskytuje v závislosti od zmluvne dojednaného
súboru poistenia, v zmysle poistných podmienok nasledovne:
• V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti (ak trvá dlhšie ako 60 dní) bude preplatených
max. 12 mesačných splátok pôžičky / lízingu
• V prípade straty zamestnania (ak trvá dlhšie ako 60 dní a nevznikla v prvých 90 dňoch
po vzniku poistenia) bude preplatených max. 12 mesačných splátok pôžičky / lízingu
• V prípade plnej a trvalej invalidity v dôsledku úrazu alebo choroby bude oprávnenej osobe
vyplatená celá časť nesplateného záväzku
• V prípade smrti v dôsledku úrazu alebo choroby bude vyplatená oprávnenej osobe celá časť
nesplateného záväzku.
Zníženie poistného plnenia:
V prípade, ak k poistnej udalosti dôjde následkom užitia omamných látok alebo liekov v dávkach
nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu alebo v dôsledku požitia alkoholu či sústavnému
alkoholizmu, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť alebo celé poistné
plnenie odmietnuť.

Výluky z poistného plnenia:
Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde v súlade s Článkom 12 Poistných
podmienok, a to:
• samovraždy poisteného alebo pokusu poisteného o samovraždu v dobe do dvoch rokov
od dátumu dohodnutého ako začiatok poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná
lehota,
• poistnej udalosti spôsobenej poisteným úmyselne,
• občianskych vojen, alebo vojnových udalostí, aktívnej účasti poisteného na nepokojoch,
trestných činoch a priestupkoch, teroristických akciách a sabotážach,
• atómových výbuchov všeobecne ako aj radiácie,
• manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými a toxickými látkami,
• akéhokoľvek profesionálneho alebo amatérskeho používania motorových alebo aj
bezmotorových lietajúcich strojov či prostriedkov, ako napríklad parašutizmus, závesné
lietanie, akrobatické lietanie a pod. (výluka sa nevzťahuje na cesty poistených osôb ako
pasažierov v lietadlách nad 2t schválených k verejnej preprave osôb a vybavených platným
oprávnením k letu),
• profesionálneho alebo aj amatérskeho prevádzkovania týchto činností: potápanie, speleológia,
horolezectvo, diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, morský rybolov, športy s použitím
dvojstopových aj jednostopových vozidiel, rallye, pokusy o rekordy,
• všetkých profesionálne vykonávaných športov,
• následkov úrazov, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia a boli diagnostikované
pred začiatkom poistenia,
• pokračovania, následkov alebo recidívy (opakovania) chorôb, ku ktorým došlo pred začiatkom
poistenia a boli diagnostikované pred začiatkom poistenia,
• degeneratívneho ochorenia chrbtice (polydiskopatia) a ich priame a nepriame dôsledky,
• astenie, depresívnych stavov a psychických porúch,
• odvykacích, detoxikačných alebo spánkových kúrach,
• choroby, ktorá nastane v dôsledku pohlavnej nákazy a v dôsledku nakazenia vírusom HIV,
pokiaľ tieto ochorenia vzniknú do 2 rokov od dátumu dojednaného ako začiatok poistenia,
• choroby, ktorá nastane po dobu, kedy je poistený(á) na materskej alebo rodičovskej dovolenke
a je hmotne zabezpečený(á) v súlade s predpismi o nemocenskom poistení,
• zdravotných prehliadok, vyšetrení, hospitalizácií, liečebných a kúpeľných pobytov
a kozmetických zákrokov, ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada,
• hospitalizácií spojených s pôrodom, s dobrovoľným prerušením tehotenstva
a s ich dôsledkami,
• straty zamestnania, ktorá je poistenému zamestnávateľom predbežne oznámená už pred
dátumom, dojednaným ako začiatok poistenia
• straty zamestnania, ku ktorej dôjde z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka
práce; alebo ku ktorej dôjde pre porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e)
Zákonníka práce alebo podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, alebo iných obdobných ustanovení
upravujúcich pracovný pomer,
• straty zamestnania, ku ktorej dôjde výpoveďou zo strany poisteného,
• straty zamestnania, ku ktorej dôjde dohodou,
• straty zamestnania, ku ktorej dôjde v priebehu skúšobnej lehoty po nástupe do zamestnania,
• v dôsledku predčasného alebo aj riadneho ukončenia pracovného pomeru, uzatvoreného
na dobu určitú,
• straty zamestnania, kde zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa, alebo
zamestnanec a štatutárny orgán zamestnávateľa sú blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka.
Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia a poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene:
V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými administratívnymi
službami.
V poistnej zmluve nie sú ustanovenia, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny
podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Nahlásenie poistnej udalosti, vybavovanie sťažností, korešpondencia:
• Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť Poisťovni Cardif Slovakia, a.s. na tel. číslo +421 2 5824
0011, voľba č. 1. V nadväznosti na dané oznámenie Vám poistiteľ zašle formulár : „Oznámenie
poistnej udalosti“. Vyplnený formulár spolu s dokladmi v zmysle poistných podmienok
je potrebné následne zaslať na adresu poisťovne, uvedenú v kontaktných údajoch.
V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo požiadavky na zmenu poistenia (vrátane odstúpenia
od zmluvy alebo výpovede), túto je potrebné písomne zaslať na adresu poistiteľa, uvedenú
v kontaktných údajoch. Informáciu o ďalšom postupe Vám poisťovňa písomne oznámi najneskôr
v zákonom stanovenej lehote.
Táto informácia je platná počas doby trvania celého zmluvného vzťahu.

Údaje o sprostredkovateľovi poistenia:
Obchodné meno: Consumer Finance Holding, a.s.
Adresa sídla: Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vložke č. 10315/P
IČO: 35923130
Samostatný finančný agent zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov
vedenom NBS, pod registračným číslom 5644

Kontaktné údaje poistiteľa:
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Adresa sídla: BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Kontakty: tel.: 02/ 5824 0011; fax: 02/ 5824 0019

Upozornenie poistníka:
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

