Základná informácia o poistení pravidelných platieb - CTM
(ďalej len „informácia“)
Poistenie pravidelných platieb bolo pre Vás pripravené v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. s cieľom dať Vám možnosť,
v prípade nepriaznivých životných okolností, znížiť si svoje finančné zaťaženie vyplývajúce z nutnosti uhrádzať pravidelné platby
(napr. poplatky za nájomné, spotrebu energií, telefónne účty a pod.). Táto informácia vychádza z Rámcovej zmluvy o poistení
CTM7019 (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi CETELEM SLOVENSKO a.s. (poistník) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s.
(poistiteľ) a z platných Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pravidelných platieb - CTM (ďalej len „Všeobecné poistné
podmienky“), ktoré sú Vám odovzdané spolu s touto informáciou.
Rozsah poistenia
Základný súbor - Poistenie pravidelných platieb pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a pre prípad pracovnej neschopnosti.
Rozšírený súbor - Poistenie pravidelných platieb pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a pre prípad pracovnej neschopnosti
a pre prípad straty zamestnania.
Podmienky pre vznik poistenia
Poistenie pravidelných platieb môže vzniknúť iba pre takú fyzickú osobu, ktorá uzatvorila s poistníkom úverovú zmluvu, svojim
podpisom Prihlášky k poisteniu súhlasila s poistením v rozsahu zvoleného súboru poistenia a spĺňa k dátumu pristúpenia k poisteniu
tieto podmienky: je mladšia ako 60 rokov, nie je v pracovnej neschopnosti, je zdravá a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí
chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou, za posledných 12 mesiacov nebola v pracovnej neschopnosti dlhšie ako
30 po sebe nasledujúcich dní, nebol jej priznaný invalidný dôchodok a spĺňa všetky podmienky pre vznik Poistenia, uvedené vo
Všeobecných poistných podmienkach.
Pre prípad Rozšíreného súboru poistenia, okrem vyššie uvedeného, ešte musí poisťovaná osoba spĺňať nasledovné podmienky:
má pracovný pomer, štátno-zamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah (ďalej tiež „pracovný
pomer“) na dobu neurčitú a bola zamestnaná v pracovnom pomere nepretržite tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v
skúšobnej dobe, nedala a ani jej nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušila so zamestnávateľom okamžite pracovný
pomer, neobdržala od zamestnávateľa a ani ona nezaslala zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou,
nepatrí podľa jej vedomia medzi okruh zamestnancov, s ktorými by mohol byť v dobe nasledujúcich 12 mesiacov rozviazaný
pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) - b) Zákonníka práce (najmä v dôsledku organizačných zmien
zamestnávateľa, znižovania počtu zamestnancov a pod.) alebo iných obdobných dôvodov uvedených v iných ustanoveniach
upravujúcich jej pracovný pomer.
Začiatok a koniec poistenia
Začiatok poistenia sa stanoví na nultú hodinu dňa nasledujúceho po dni, kedy bola Prihláška k poisteniu, podpísaná klientom,
doručená CETELEM SLOVENSKO a.s.
Koniec poistenia sa stanoví na 24. hodinu dňa, v ktorom dôjde k zániku poistenia jedným zo spôsobov uvedených vo Všeobecných
poistných podmienkach.
Poistné
Poistné je splatné mesačne, vždy ku dňu splátky úveru a jeho výška sa stanovuje v závislosti od vstupného veku poisteného
(počtu rokov dožitých poisteným pred dňom začiatku poistenia) nasledovne:
Veková kategória
18 - 30 rokov
31 - 45 rokov
46 - 60 rokov

Základný súbor
4,52 € / 136,17 Sk
5,68 € / 171,12 Sk
8,39 € / 252,76 Sk

Rozšírený súbor
8,94 € / 269,33 Sk
10,10 € / 304,27 Sk
12,81 € / 385,91 Sk

Poistné plnenie
Plnenie v prípade plnej a trvalej invalidity alebo smrti poisteného
Poistné plnenie sa v prípade smrti poisteného vypláca osobám uvedeným v ustanovení § 817 Občianskeho zákonníka a v
prípade jeho plnej a trvalej invalidity priamo poistenému, a to jednorazovo vo výške 3 000 € / 90 378,00 Sk (pre poistených s
vekom 18-30 rokov pri vstupe do poistenia), vo výške 2 000 € / 60 252,00 Sk (pre poistených s vekom 31-45 rokov pri vstupe do
poistenia) a vo výške 1 000 € / 30 126,00 Sk (pre poistených s vekom 46-60 rokov pri vstupe do poistenia).

Plnenie v prípade pracovnej neschopnosti poisteného
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, pokiaľ pracovná
neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. Za každý kalendárny mesiac trvania pracovnej neschopnosti
poisteného, ktorý spadá do doby platnosti poistenia (maximálne však za 12 mesiacov), uhradí poistiteľ poistenému čiastku vo
výške 100 € / 3 012,60 Sk. Prvú čiastku uhradí poisťovateľ poistenému za mesiac, v ktorom bude poistený 60. deň v pracovnej
neschopnosti. V prípadoch, kedy pracovná neschopnosť poisteného nebude trvať celý kalendárny mesiac (posledný kalendárny
mesiac trvania pracovnej neschopnosti bude neúplný) bude čiastka 100 € / 3 012,60 Sk vydelená počtom kalendárnych dní
príslušného mesiaca a následne vynásobená počtom kalendárnych dní trvania pracovnej neschopnosti poisteného v danom
mesiaci.
Plnenie v prípade straty zamestnania poisteného
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť
poisteného po uplynutí čakacej lehoty 90 dní od začiatku poistenia, a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite
aspoň 60 kalendárnych dní. Za každý kalendárny mesiac trvania nezamestnanosti poisteného, ktorý spadá do doby platnosti
poistenia (maximálne však za 6 mesiacov), uhradí poistiteľ poistenému čiastku vo výške 100 € / 3 012,60 Sk. Prvú čiastku uhradí
poisťovateľ poistenému za mesiac, v ktorom bude poistený 60. deň nezamestnaný. V prípadoch, kedy nezamestnanosť poisteného
nebude trvať celý kalendárny mesiac (posledný kalendárny mesiac trvania nezamestnanosti bude neúplný) bude čiastka 100 €
/ 3 012,60 Sk vydelená počtom kalendárnych dní príslušného mesiaca a následne vynásobená počtom kalendárnych dní trvania
nezamestnanosti poisteného v danom mesiaci.
V prípade, že poistiteľ vyplatil poistné plnenie z jednej poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania v celkovom rozsahu
6 mesačných výplat poistného plnenia, vznikne poistenému nárok na poistné plnenie z ďalšej poistnej udalosti spôsobenej stratou
zamestnania až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vyplatenia 6-teho mesačného poistného plnenia.
Hlásenie poistnej udalosti
Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., obratom od nej obdrží formulár “Oznámenie poistnej
udalosti“, ktorý vyplnený a s požadovanými dokladmi zašle poisťovni, na adresu:
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava,
ktorá bude poistnú udalosť likvidovať a bude ho informovať o ďalšom postupe. Poisťovňa si vyhradzuje právo požadovať aj iné
potrebné doklady, preskúmať skutočnosti či žiadať poisteného, aby sa podrobil lekárskej prehliadke alebo ďalším vyšetreniam
potrebným na zistenie povinnosti plniť.
Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky poistenia sú uvedené v Rámcovej zmluve o poistení CTM7019 (k dispozícii na internetových
stránkach a v priestoroch spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.).

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

