ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O POISTENÍ
Táto informácia o poistení vychádza z platných Rámcových zmlúv o poistení C 001/2000 a CDR 001/2000 uzavretých medzi CETELEM
SLOVENSKO a.s. - poistník a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. - poistiteľ (ďalej len „zmluvy“) a z platných Všeobecných poistných podmienok
tejto poisťovne.
Poistené sú tie osoby, ktoré podpisom žiadosti o úver (návrhu úverovej zmluvy) vyjadria súhlas so zmluvami a splnia podmienky
pre prijatie k poisteniu. Začiatok poistenia sa stanoví na nultú hodinu dňa, kedy poistený začal čerpať úver alebo nultú hodinu dňa podpisu
žiadosti o úver alebo na nultú hodinu dňa uzavretia dodatku k úverovej zmluve (prihlášky k poisteniu) poisteným.
Plnenie v prípade plnej a trvalej invalidity alebo smrti poisteného
Plnenie bude použité na úhradu záväzku poisteného voči CETELEM SLOVENSKO a.s. alebo jeho časti ku dňu smrti poisteného, resp. ku
dňu, kedy nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutie o priznaní plnej a trvalej invalidity vystavené príslušným orgánom. Plnením
v prípade plnej a trvalej invalidity alebo smrti poistenie zaniká.
Plnenie v prípade pracovnej neschopnosti poisteného
a\ Nárok na poistné plnenie vznikne, pokiaľ pracovná neschopnosť (ďalej len „neschopnosť“) poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych
dní. Plnenie sa rovná úverovým splátkam, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania neschopnosti poisteného, začínajúc mesačnou
úverovou splátkou splatnou v poistnom období, v ktorom bude poistený 60. deň v neschopnosti. Plnením v prípade poistnej udalosti
spôsobenej neschopnosťou poistenie nezaniká.
b\ Ak nastane u poisteného nová pracovná neschopnosť spôsobená recidívou choroby alebo úrazu, ktoré boli príčinou pôvodnej neschopnosti,
za ktorú už poistiteľ plnil a prvý deň tejto novej neschopnosti nastane do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej neschopnosti,
považuje sa táto nová neschopnosť za pokračovanie pôvodnej neschopnosti, t.j. pokračovanie pôvodnej poistnej udalosti. U každého
jednotlivého poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu neschopnosti predstavovať maximálne 12 splátok.
Plnenie v prípade straty zamestnania poisteného
Nárok na plnenie vznikne, ak nastala nezamestnanosť po uplynutí čakacej lehoty poistiteľa a pokiaľ trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych
dní a poistený splnil ostatné podmienky poistiteľa. Čakacia lehota je 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od dátumu začatia poistenia,
v rámci ktorej strata zamestnania alebo nezamestnanosť nie sú považované za poistnú udalosť a nevzniká nárok na plnenie.
Plnenie sa rovná mesačným úverovým splátkam, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, začínajúc
mesačnou úverovou splátkou splatnou v poistnom období, v ktorom bude poistený 60. deň nezamestnaný. Plnením v prípade poistnej udalosti
spôsobenej nezamestnanosťou poistenie nezaniká. U každého jedného poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty
zamestnania predstavovať maximálne 12 mesačných úverových splátok.
Plnenie v prípade zneužitia úverovej karty v dôsledku jej straty alebo odcudzenia
Nárok na plnenie vznikne, pokiaľ došlo k zneužitiu karty v dobe maximálne 48 hod. pred telefonickým nahlásením straty alebo odcudzenia
karty a jej zablokovaním. Poistné plnenie bude poskytnuté maximálne 3 krát v jednom kalendárnom roku, najviac však vo výške 10.000,- Sk
(331,94 EUR) na jednu zneužitú kartu a za kalendárny rok.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI
Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., obratom od nej obdrží formulár, ktorý vyplnený a s požadovanými
dokladmi zašle poisťovni, s ktorou bude ďalej rokovať o vybavení poistnej udalosti. 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. Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohla zistiť pri uzavretí poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistenia podstatná, je oprávnená poistenie odmietnuť.
Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení č. C 001/2000 a CDR 001/2000 (k dispozícii v priestoroch
spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.) vrátane ich príloh. Pre stanovenie výšky plnenia poisťovňa vychádza z výšky úveru, ktorý bol čerpaný
pred vznikom poistnej udalosti. Riziko schopnosti splácať splátky, splatné predo dňom vzniku poistnej udalosti, nie je kryté poistením.
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