VŠETKO O POISTENÍ SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPLÁTKY
ÚVERU/LÍZINGU/KÚPNEJ CENY
Čo je poistenie schopnosti splácať splátky úveru/lízingu/kúpnej ceny?
Poistenie schopnosti splácať je produkt, ktorý Vám zabezpečí schopnosť splácať splátky
úveru/lízingu/splátkového predaja i v prípade neočakávaných udalostí, ktorými sú: úplná trvalá
invalidita, úplná dočasná invalidita spôsobená v dôsledku choroby alebo úrazu (dlhodobej pracovnej
neschopnosti), prípadne až strata života, ako aj nedobrovoľná strata zamestnania.
Keďže nikdy neviete, čo Vám život prinesie, je výhodné zabezpečiť si predmet financovania aj pre
prípad straty príjmu, z ktorého uhrádzate splátky a ponechať financovanie Vašich splátok, resp. celého
nesplateného dlhu na poisťovňu.
Čo je predmetom poistenia:
•
•

splácanie Vašich mesačných/štvrťročných splátok v prípade úplnej/dočasnej invalidity
(dlhodobej pracovnej neschopnosti) alebo nedobrovoľnej straty zamestnania
uhradenie Vášho nesplateného zostatku úveru/lízingu/splátkového predaja v prípade Vašej
úplnej/trvalej invalidity alebo smrti

Hlavnou výhodou je, že Vám poistenie umožní ponechať si predmet financovania aj v prípade
uvedených nepriaznivých životných situácií.

Kto je oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu?
Každá fyzická osoba (v zamestnaneckom pomere alebo aj samostatne zárobkovo činná osoba) ako
klient spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá je dlžníkom/nájomcom/kupujúcim zo zmluvy o úvere, lízingu alebo splátkovom predaji a
ktorá zároveň spĺňa vstupné vekové podmienky určené poisťovateľmi. Podmienkou poistenia podľa
výšky poskytnutého úveru/lízingu/splátkového predaja je tiež buď súhlas klienta so zdravotným
prehlásením, alebo vyplnenie zdravotného dotazníka.
Záujemca o poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania musí byť starší ako 18 rokov
a musí byť zamestnaný na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú počas posledných 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov. Nie je teda nezamestnaný, nie je v skúšobnej dobe a nie je si ani vedomý
toho, že patrí k zamestnancom, ktorých pracovná zmluva má byť v nasledujúcich dvanástich
mesiacoch ukončená z dôvodu organizačných zmien.

Kedy a podľa akých kritérií sa rozhodnúť pre poistenie?
V prípade, že sa rozhodnete motorové vozidlo financovať prostredníctvom UniCredit
Leasing Slovakia, a.s. je možné si poistiť schopnosť splácať splátky zmluvy o financovaní
a vybrať si nasledovné riziká:
•
•

poistenie pre prípad straty života, úplnej trvalej a úplnej dočasnej invalidity spôsobenej
úrazom alebo chorobou
poistenie pre prípad straty života, úplnej trvalej a úplnej dočasnej invalidity spôsobenej
úrazom alebo chorobou rozšírené o krytie nedobrovoľnej straty zamestnania

Aký je územný rozsah poistenia?
Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, okrem poistenia pre prípad straty zamestnania, ktorého
platnosť je obmedzená územím Slovenskej republiky.
Čo je to úplná trvalá invalidita?
Je to telesné poškodenie poisteného spôsobené úrazom alebo chorobou, ktoré znemožňuje
poistenému vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo
zisk. Takýto stav musí byť uznaný výhradne lekárom, ktorého na to určí poistiteľ.
Čo je to úplná dočasná invalidita (práceneschopnosť)?
Je to celková lekársky konštatovaná invalidita/práceneschopnosť poisteného spôsobená úrazom
alebo chorobou, ktorá znemožňuje poistenému dočasne vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu
prinášala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.
Čo je to nedobrovoľná strata zamestnania?
Nedobrovoľná strata zamestnania je poistnou udalosťou, ak vznikla následkom jednostranného
rozhodnutia zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník
práce), po uplynutí čakacej lehoty stanovenej poisťovateľom. Ide napríklad o výpoveď danú
zamestnávateľom z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti, prípadne
ak sa zamestnanec stane nadbytočným atď.
Nárok na výplatu poistného plnenia vzniká po poistiteľom určenom počte dní nezamestnanosti, pokiaľ
je nezamestnaný prihlásený na úrade práce a poberá podporu v nezamestnanosti alebo dávky
sociálneho charakteru.

V prípade škodovej udalosti je potrebné postupovať podľa pokynov poisťovateľa. Bližšie
informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke www.unicreditbroker.sk

Aké bude poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti?
Poistné plnenie v prípade straty života z dôvodu úrazu alebo choroby sa rovná výške Vášho
nesplateného zostatku úveru/lízingu/splátkového predaja ku dňu poistnej udalosti podľa splátkového
kalendára, platného v dobe poskytnutia úveru/lízingu/splátkového predaja.
V prípade, že sa po uplynutí čakacej doby 12 mesiacov z dôvodu úrazu alebo choroby stanete úplne
trvale invalidným a tento stav Vám zabráni vykonávať akúkoľvek prácu, poisťovňa za Vás uhradí
nesplatený zostatok úveru/lízingu/splátkového predaja ku dňu poistnej udalosti.
V prípade, že budete v pracovnej neschopnosti po dobu dlhšiu ako 60 po sebe idúcich dní a splníte
ostatné stanovené podmienky, poisťovňa bude za Vás splácať Vaše mesačné/štvrťročné splátky
podľa príslušnej zmluvy. Splatnosť pripadne na dobu trvania Vašej pracovnej neschopnosti, začínajúc
pravidelnou splátkou splatnou v poistnom období, v ktorom budete 60. deň pracovnej neschopnosti.
V prípade, že sa stanete nedobrovoľne nezamestnaným a splníte ostatné stanovené podmienky
poistenia, poisťovňa za Vás bude platiť Vaše pravidelné mesačné/štvrťročné splátky.
Aké sú právne následky uzatvorenia zmluvy?
- poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie (v dohodnutom rozsahu a za splnenia dohodnutých
podmienok), ak nastane poistná udalosť
- ten, kto uzatvorí poistnú zmluvu (poistník – držiteľ motorového vozidla) s poisťovňou, má povinnosť
platiť dohodnuté poistné

Náležitosti poistnej zmluvy.
Poistná zmluva obsahuje najmä:
- výšku poistnej sumy,
- výšku poistného, jeho splatnosť a informáciu, či ide o jednorazové alebo bežné poistné,
- poistnú dobu,
- práva a povinnosti poisťovateľa a toho, s kým bola poistná zmluva uzatvorená.
Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky, iné osobitné dojednania ako aj ďalšie
dokumenty v zmysle platnej legislatívy, ktoré podrobne upravujú práva a povinnosti poisťovateľa aj
toho, kto uzatvoril s poisťovateľom poistnú zmluvu.
Ako zaniká poistná zmluva?
- výpoveďou ku koncu poistného obdobia danú aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím
- odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom
poistnú zmluvu v zmluvou určených alebo zákonom stanovených prípadoch
- uplynutím lehoty pre zaplatenie poistného v súlade s Všeobecnými poistnými podmienkami
- ukončením zmluvy o úvere/lízingu/splátkového predaja
- dovŕšením stanoveného maximálneho veku pre poistenie určeného poisťovateľom
- uznaním poisteného za úplne trvale invalidného v zmysle ustanovení uzavretej poistnej zmluvy,
smrťou poisteného
Aký je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie (poisťovne)?
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený v súlade so
Zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou je nevyhnutné povolenie Národnej banky Slovenska.
Poisťovateľ je pri výkone poisťovacej činnosti povinný dodržiavať Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podlieha ním vytvorenému kontrolnému mechanizmu a
dohľadu Národnej banky Slovenska.
Na záver:
Tento druh poistenia bude pre Vás predstavovať záruku, že v prípade vzniku vyššie uvedených rizík
poisťovňa za Vás preberie záväzky a Vy neprídete o predmet, financovaný na základe zmluvy o
úvere, lízingu alebo splátkovom predaji.
V prípade akýchkoľvek otázok vyplývajúcich z tohto poistenia alebo v prípade vzniku poistnej
udalosti sa vždy s dôverou môžete obrátiť na zástupcov našej spoločnosti, ktorí Vám radi
a s ochotou pomôžu.

