
 

 
Poistenie schopnosti splácať úver  

 
Všeobecné: 
 
 Väčšina týchto situácií sa nedá naplánovať, človeku klesnú príjmy a výdavky ostávajú. A vtedy je každé € dobré. 
 Budete rada/rád, že ste na to mysleli dopredu a poistili sa. 
 Ak sa klient odvolá na životné poistenie: neviem, ako máte koncipované životné poistenie, ale tento príjem by 

zabezpečil práve Vaše pohľadávky. 
 Ak sa klient odvoláva na zlú finančnú situáciu: áno, momentálne sú to náklady navyše, ale predstavte si, že Vám poklesnú 

príjmy, vtedy tieto náklady určite oceníte. 

 V prípade, že nemáte finančnú rezervu, je toto poistenie o to viac potrebné. 
 Ste živiteľom rodiny, v tom prípade je zodpovednosť oveľa väčšia. 
 Zjednanie poistenia je veľmi jednoduché, uzatvoríte ho tu a teraz za pár minút. 
 Výpoveď poistenia je možná bez problémov. 
 Poistné udalosti sú likvidované bez zbytočného odkladu.
 Telefonická podpora zo strany poisťovne pri nahlasovaní poistných udalostí, alebo prípadných otázkach. 
 Po vyplatení poistenie nezaniká, pokračuje naďalej a to v prípade PN-ky, hospitalizácie a straty zamestnania. 
 Je možné poistnú udalosť nahlásiť aj spätne /napr. po ukončení PN, hospitalizácie…/
 
 
 

VAT 
 
 

PN: 
 
 Nezáleží, či vznikne kvôli úrazu, alebo chorobe. 
 V prípade dlhodobej PN  /min. 1 mesiac/, preberá poisťovňa úhradu Vašich mesačných splátok.
 Poisťovňa môže uhradiť až 12 mesačných splátok, pokiaľ PN stále trvá.
 Splátky nemusíte po ukončení PN vracať 
 V čase, keď nebudete môcť zarábať, budete mať postarané o Vaše záväzky.
 Ak ste SZČO, bude v prípade PN vyplácaný dvojnásobok Vašej mesačnej splátky 
 Po vyplatení poistnej udalosti, poistenie nezaniká, pokračuje naďalej a v prípade ďalšej PN–ky po splnení VPP poisťovňa vypláca 

ďalšie poistné plnenie. 


Strata zamestnania: 
 

 Poistenie kryje nedobrovoľnú stratu zamestnania  /z organizačných dôvodov/.
 Práve v tejto situácii ma človek inú prioritu, ako sa trápiť nad plnením svojich fin. záväzkov.
 V prípade dlhodobej straty zamestnania /min. 1 mesiac/, preberá poisťovňa úhradu Vašich mesačných splátok.
 Poisťovňa môže uhradiť až 12 mesačných splátok, pokiaľ nezamestnanosť stále trvá.
 Splátky nemusíte spätne vracať 
 V čase, keď nebudete môcť zarábať, budete mať postarané o Vaše záväzky
 Vy, ako SZČO nebudete krytý na prípad straty zamestnania, avšak ak budete PN budú hradené Vaše mesačné splátky v 

dvojnásobnej výške 



Smrť + Trvalá invalidita: 

 
 V prípade Vášho úmrtia alebo trvalej invalidity  je úver splatený v celej výške, záväzky neprechádzajú na Vašich blízkych
 
 

Hospitalizácia: 
 
 Nezáleží, či vznikne kvôli úrazu, alebo chorobe 
 V prípade hospitalizácie, ktorá trvá 4-7 dní Vám poisťovňa jednorazovo vyplatí sumu vo výške 100€, ak hospitalizácia trvá 8 a viac 

dní, tak Vám bude vyplatená suma 250€ 

 
Krádež zakúpeného tovaru: 
 
 Žiadna spoluúčasť 



 Vzťahuje sa na mnohé kategórie tovaru ( biela, šedá, čierna technika, nábytok, športové náradie, videohry, knihy..) 
 Poisťovňa hradí časovú cenu tovaru, až do výšky 500 Eur za jeden tovar. 
 Poistné plnenie vyplatí poisťovňa priamo poistenému. 



Asistenčné služby pre domácnosť 
 
Všeobecné – týka sa asistenčnej služby 
 
 Nestrácate čas hľadaním vhodného servisu. Telefónny servis je dostupný 365 dní v roku.  

 Dostupnosť 24 hodín denne. Nestresujete sa tým, že zatelefonovať musíte stihnúť počas bežnej pracovnej doby. Bez problémov si 
zavolajte aj vo večerných hodinách.  

 Žiadne dlhé čakacie lehoty a vysoké účty za telefón. Hovor je spoplatnený ako mestský hovor (najnižšia tarifa). Tel. operátor zodvihne 
telefonát do 15 sekúnd.  

 Informácie obdržíte telefonicky aj emailom, nemusíte si ich zapamätať.  

 Službu môžete využívať opakovane počas doby poistenia, počet volaní nie je obmedzený. Servis, či služby sú pravidelne 
preverované, čo sa týka kvality a cien poskytovaných služieb.  

 
Oprava domácich elektrospotrebičov 

  
 Ako klient máte k dispozícii len autorizované servisy, kde Vám garantujú, že výrobok bude opravený profesionálne a pri oprave budú 

použité originálne náhradné diely.  

 Poisťovňa platí dopravu, diagnostiku aj náhradné diely až do výšky 165 Eur. Poistné plnenie vyplatí poisťovňa priamo poistenému.  

 
Havarijná situácia 
 
 Havarijnou situáciou sa nazýva situácia keď je nutné odstaviť, alebo sfunkčniť základné prostriedky na vykonávanie základných 

činností (elektrina, voda, plyn)a je nutné okamžite túto situáciu odstrániť, aby nenastali škody na majetku, či životoch. Vtedy neostáva 
veľa času na hľadanie havarijnej služby a klient nemá často ani možnosť a čas hľadať. Poistenie Vám zabezpečí technika. Preplatí 
jeho príjazd i odjazd a hodinu práce až do výšky 200 Eur. A to až 2 x za rok.  

 V prípade, že je domácnosť neobývateľná, poisťovňa preplatí náklady na odvoz Vás a vašej rodiny a vecí do miesta náhradného 
bydliska do výšky až 200€. Pozor !!! (ubytovanie tam už nespadá). A to až 2 x za rok.  

 V prípade, že sa po havarijnej situácii nedajú uzamknúť dvere, alebo okná, poisťovňa preplatí náklady vynaložené na stráženie 
objektu zmluvným dodávateľom až 48 hod. do výšky až 200 €. A to až 2 x za rok.  

 Poistné plnenie vyplatí poisťovňa priamo poistenému.  

 
Zablokovanie dverí 

  
 Stane sa, keď to najmenej očakávate. V určitých prípadoch je nevyhnutné okamžite zavolať pomoc ( dieťa v byte, pustený sporák, 

rúra, voda). Poisťovňa Vám uhradí príjazd, odjazd, + drobný materiál+ hodinu práce až do výšky 200€.  
V horšom prípade, ak sa to stane 2x do roka, poisťovňa zaplatí až 2 poistné udalosti za rok. Poistné plnenie vyplatí poisťovňa priamo 

poistenému 

 



 

 

KK 
 
PN: 
 
 Nezáleží, či vznikne kvôli úrazu, alebo chorobe. 
 V prípade dlhodobej PN  /min. 2 mesiace/, preberá poisťovňa úhradu Vašich mesačných splátok.
 Poisťovňa môže uhradiť až 12 mesačných splátok, pokiaľ PN stále trvá.
 Splátky nemusíte po ukončení PN vracať 
 V čase, keď nebudete môcť zarábať, budete mať postarané o Vaše záväzky.
 Ak ste SZČO, bude v prípade PN vyplácaný dvojnásobok Vašej mesačnej splátky 
 Po vyplatení poistnej udalosti, poistenie nezaniká, pokračuje naďalej a v prípade ďalšej PN–ky po splnení VPP poisťovňa vypláca 

ďalšie poistné plnenie. 


Strata zamestnania: 
 

 Poistenie kryje nedobrovoľnú stratu zamestnania  /z organizačných dôvodov/.
 Práve v tejto situácii ma človek inú prioritu, ako sa trápiť nad plnením svojich fin. záväzkov.
 V prípade dlhodobej straty zamestnania /min. 2 mesiace/, preberá poisťovňa úhradu Vašich mesačných splátok.
 Poisťovňa môže uhradiť až 12 mesačných splátok, pokiaľ nezamestnanosť stále trvá.
 Splátky nemusíte spätne vracať 
 V čase, keď nebudete môcť zarábať, budete mať postarané o Vaše záväzky
 Vy, ako SZČO nebudete krytý na prípad straty zamestnania, avšak ak budete PN budú hradené Vaše mesačné splátky v 

dvojnásobnej výške 



Smrť + Trvalá invalidita: 

 
 V prípade Vášho úmrtia alebo trvalej invalidity  je úver splatený v celej výške, záväzky neprechádzajú na Vašich blízkych
 
 

Hospitalizácia: 
 
 Nezáleží, či vznikne kvôli úrazu, alebo chorobe.  
 V prípade hospitalizácie, ktorá trvá 4-7 dní Vám poisťovňa jednorazovo vyplatí sumu vo výške 25€, ak hospitalizácia trvá 8 a viac dní, 

tak Vám bude vyplatená suma 50€ 

 
 
Poistenie kreditnej karty – zneužitie karty a strata osbných dokladov: 
 

 Osobné doklady: občiansky preukaz poisteného, cestovný pas poisteného, povolenie vystavené poistenému na trvalý alebo 
dlhodobý pobyt, vodičský preukaz poisteného, osvedčenie o evidencií alebo technické osvedčenie vozidla
poisteného. 

 Strata dokladov stojí veľa času, nehovoriac o poplatkoch, ktoré pri strate dokladov musíte uhradiť. 
 Poisťovňa hradí náklady spojené so zaobstaraním nových dokladov až do výšky 100 € na jednu poistnú udalosť.
 Pri strate, alebo ukradnutí karty, kedy dôjde aj k jej zneužitiu /výber hotovosti z karty treťou osobou, platby cez internet…/ bude Vám 

preplatená finančná strata, a to až do výšky 100€.
 


 

 

 

 

 



VAT 
Názov  Sadzba  Krytie 

Komplexný balík poistenia 5,29% PN, smrť, invalidita, strata zamestnania, hospitalizácia  

Komplexný balík poistenia PLUS 5,29% + 0,99€ PN, smrť, invalidita, strata zamestnania, hospitalizácia  + Home assistance + krádež tovaru 

 

Poistná udalosť Podmienky Čakacia lehota 
Min. trvanie 

PU 
Poistné plnenie 

Smrť akákoľvek (z úrazu alebo choroby) - - dlžná istina 

Invalidita nad 70% strata schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť - - dlžná istina 

Práceneschopnosť akákoľvek (z úrazu alebo choroby) - 30 dní max. 12 mesačných splátok 

Strata zamestnania 
nedobrovoľná strata zam., platí pre kl. kt. pracovný pomer 

trval nepretržite min. 12 mesiacov, neplatí pre SZČO 
30 dní od 

začiatku poistenia 
30 dní max. 12 mesačných splátok 

Hospitalizácia akákoľvek (z úrazu alebo choroby) 
30 dní od 

začiatku poistenia 
3 dni 

v príp. hosp. 4-7 dní jednorazové plnenie 100€,               
v prípade hosp. 8 a viac dní jednoraz. plnenie 

250€ 

Krádež tovaru vlámanie alebo lúpež, bez spoluúčasti klienta - - 
časová cena tovaru (amortizácia 2% mesačne 

prvý rok, po 1% mesačne ďalšie obdobie) , max. 
500€ 

Asistenčné služby - havarijná situácia v domácnosti havarijná situácia v dom.(voda, plyn, elektrina, kúrenie...) - - náklady na opravu, max. 200€ 

                               - porucha domác. elektrospotrebiča 
chladnička, mraznička, chladnička s mrazničkou, práčka, 

sušička, práčka so sušičkou, umývačka riadu, sporák, rúra 
na pečenie (nie mikrovlnná ), digestor 

- - 
náklady spojené s príjazdom, odjazdom 

dodávateľa, náklady na prevoz do servisu, 
náklady na opravu, max.165€ 

                                - zablokovanie vchodových dverí vchodové dvere do domácnosti poisteného - - 
náklady na príjazd, odjazd dodávateľa, otvorenie 

a opravu, max. 200€ 

 

 

 



KK 
Názov  Sadzba  Krytie 

Komplexný balík poistenia 5,29% PN, smrť, invalidita, strata zamestnania, hospitalizácia + zneužitie karty a strata/krádež dokladov 

Senior 6,99% smrť + zneužitie karty a strata/krádež dokladov 

 

 

 

 

 

Poistná udalosť Podmienky Čakacia lehota 
Min. trvanie 

PU 

 
Poistné plnenie 

 

Smrť akákoľvek (z úrazu alebo choroby) - - dlžná istina 

Invalidita nad 70% strata schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť - - dlžná istina 

Práceneschopnosť akákoľvek (z úrazu alebo choroby) - 60 dní max. 12 mesačných splátok 

Strata zamestnania 
nedobrovoľná strata zam., platí pre kl. kt. pracovný pomer 

trval nepretržite min. 12 mesiacov, neplatí pre SZČO 
90 dní od 

začiatku poistenia 
60 dní max. 12 mesačných splátok 

Hospitalizácia akákoľvek (z úrazu alebo choroby) 
30 dní od 

začiatku poistenia 
3 dni 

v prípade hosp. 4-7 dní jednorazové plnenie 25€,                
v prípade hosp. 8 a viac dní jednoraz. plnenie 

50€ 

Zneužitie karty 
v prípade straty alebo krádeže, ak k zneužitiu došlo max. 
48 hodín pred telefonickým nahlásením straty/krádeže 

- - výška zneužitých financií, max. 100€ 

Strata/krádež dokladov 
v prípade ak k strate/krádeži došlo spolu so 

stratou/krádežou karty 
- - 

náklady na vyhotovenie nových dokladov, max. 
100€ 


