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ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O POISTENÍ
1. Táto informácia o poistení vychádza z Rámcových zmlúv o poistení CTM2049 a CTM3059 (ďalej len „zmluvy“) v platnom znení, uzavretých medzi CETELEM SLOVENSKO a.s.
(poistník) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. (poistiteľ) a z platných Všeobecných poistných podmienok pre poistenie schopnosti splácať úver.
2. Začiatok poistenia - nultá hodina dňa nasledujúceho po dni, kedy poistený podpísal žiadosť o úver alebo dodatok k úverovej zmluve alebo pri revolvingovom úvere kedy poistený začal
čerpať úver.
3. Koniec poistenia - 24. hodina dňa, v ktorom je dohodnutá splatnosť poslednej úverovej splátky podľa úverovej zmluvy. Poistenie zaniká i nasledovnými spôsobmi:
a/
posledným dňom platnosti úverovej zmluvy, ku ktorej sa poistenie vzťahuje, resp. dňom splatnosti poslednej úverovej splátky
b/
dňom zániku záväzku poisteného platiť splátky úveru, a to jeho splnením alebo inak;
c/
dňom smrti a dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného;
d/
písomnou dohodou zmluvných strán;
e/
posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený dovŕši 65 rokov;
f/
ďalšími spôsobmi stanovenými v Občianskom zákonníku.
4. Poistné je splatné mesačne, spolu so splátkou úveru a jeho výška je pre jednotlivé typy poistenia uvedená v úverovej zmluve.
5. K poisteniu schopnosti splácať splátky úveru môže pristúpiť a poistenie vzniká jedine osobe, ktorá podpisom žiadosti o úver alebo dodatku k úverovej zmluve vyjadrila súhlas so zmluvou
a ktorá ku dňu podpisu zmluvy spĺňa tieto podmienky:
•
je mladšia ako 65 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 poistiteľa.
•
pre prípad Rozšíreného súboru poistenia okrem vyššie uvedeného ešte spĺňa: 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.
6. Rozsah poistenia:
Základný súbor (ďalej tiež „Súbor poistenia 1“) - Poistenie schopnosti splácať úverové splátky pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pre prípad pracovnej neschopnosti a pri
revolvingovom úvere aj pre prípad zneužitia kreditnej karty a pre prípad straty alebo odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so stratou alebo
odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané.
Štandardný súbor (ďalej tiež „Súbor poistenia 2“) - Poistenie schopnosti splácať úverové splátky pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a poistenie
spoludlžníka, pri revolvingovom úvere aj pre prípad zneužitia kreditnej karty a pre prípad straty alebo odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so
stratou alebo odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané. Ak v úverovej zmluve nevystupuje spoludlžník alebo tento nespĺňa podmienky pre vznik poistenia, toto
poistenie je automaticky nahradené poistením hospitalizácie v dôsledku úrazu poisteného.
Rozšírený súbor (ďalej tiež „Súbor poistenia 3“) - Poistenie schopnosti splácať úverové splátky pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania
a pri revolvingovom úvere aj pre prípad zneužitia kreditnej karty a pre prípad straty alebo odcudzenia dokladov, pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu dôjde súčasne so stratou alebo
odcudzením kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané.
Posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený začne poberať starobný dôchodok, mu zanikajú všetky druhy poistenia, v rámci príslušného súboru poistenia, s výnimkou
poistenia pre prípad smrti úrazom pre poistenie v rámci Súboru poistenia 1) a 2) resp. s výnimkou poistenia pre prípad smrti pre poistenie v rámci Súboru poistenia 3). Pokiaľ v čase
pristúpenia k poisteniu klient poistníka už poberá starobný dôchodok, je poistený v rámci Súboru poistenia 1) len pre prípad smrti úrazom resp. v rámci Súboru poistenia 3) len pre
prípad smrti.
7. Poistné plnenie
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 vystavenia rozhodnutia o priznaní plnej
a trvalej invalidity príslušným orgánom.
Plnenie v prípade pracovnej neschopnosti poisteného
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, maximálne však 12 splátok s maximálnou výškou 1 850 € (55 733,10 SKK).
Plnenie v prípade straty zamestnania poisteného
Nárok na plnenie vznikne, ak nastala nezamestnanosť po uplynutí čakacej lehoty 90 dní od začiatku poistenia a pokiaľ trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní a poistený splnil
ostatné podmienky poistiteľa. 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, maximálne však 12 splátok s maximálnou výškou 1 850 € (55 733,10 SKK).
Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného v dôsledku úrazu
Nárok na plnenie vznikne, pokiaľ bude poistený v dobe trvania poistenia hospitalizovaný v dôsledku úrazu dlhšie ako 3 dni. Poistiteľ vyplatí denné dávky vo výške 20 % z výšky
mesačnej splátky za každý deň jeho hospitalizácie, počnúc 4. dňom hospitalizácie. Poistné plnenie je splatné po ukončení hospitalizácie. U každej poistenej osoby môže plnenie
z jednej poistnej udalosti z dôvodu hospitalizácie predstavovať maximálne 30 denných dávok, pričom výška celkového plnenia nepresiahne sumu úveru dojednaného v úverovej
zmluve.
Plnenie v prípade zneužitia kreditnej 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 za
zneužitie kreditnej karty jedného poisteného bude poskytnuté maximálne 3 krát v jednom kalendárnom roku, najviac však vo výške 100 € (3 012,60 SKK) na jednu poistnú udalosť.
Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej stratou alebo odcudzením dokladov
V prípade poistnej udalosti spôsobenej stratou alebo odcudzením dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie vystavené poistenému na trvalý alebo dlhodobý pobyt,
vodičský preukaz, osvedčenie o evidencií alebo technické osvedčenie vozidla poisteného), pokiaľ k ich strate alebo odcudzeniu došlo súčasne so stratou alebo odcudzením
kreditnej karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané, vyplatí poistiteľ poistné plnenie vo výške skutočne vynaložených nákladov spojených s náhradou a vyhotovením nových dokladov,
maximálne však do výšky 65 € (1 958,19 SKK) za jednu poistnú udalosť.
Celkové poistné plnenie zo všetkých poistení podľa tejto zmluvy u jedného poisteného nepresiahne v úhrne 83 000 € (2 500 458 SKK), a to aj v prípade, ak poistený má dojednané
poistenie k viacerým úverovým zmluvám, ktorých platnosť sa akokoľvek prekrýva. Vyplatením poistného plnenia v maximálnej výške všetky jednotlivé poistenia tohto poisteného
zanikajú.
8. 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.
9. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky poistenia sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení CTM2049 a CTM3059 v platnom znení (k dispozícii na internetových stránkach a v
priestoroch spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.). 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.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK
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