
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru 
pre prípad dočasnej práceneschopnosti – produkt PN5

OPP č. 873

Článok 1 – Úvodné ustanovenie

Tieto Osobitné poistné podmienky upresňujú a dopĺňajú Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej
práceneschopnosti č. 864 a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Článok 2 – Poistený

Poisteným môže byť len fyzická osoba, ktorá je mladšia ako 64 rokov, nie je
poberateľom starobného dôchodku a ktorá:

a) svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyjadrila súhlas s obsa-
hom poistenia v zmysle návrhu poistnej zmluvy alebo

b) svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyjadrila súhlas s obsa-
hom poistenia v zmysle návrhu poistnej zmluvy a ktorá súčasne
súhlasným stanoviskom 
v návrhu poistnej zmluvy potvrdila, že:

- je zdravá a nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravi-
delným lekárskym dohľadom v dôsledku zistenej chronickej
choroby s trvalým užívaním liekov,

- nie je práceneschopná,

- za posledných 12 mesiacov nebola práceneschopná dlhšie ako
30 po sebe nasledujúcich dní, alebo

c) svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyjadrila súhlas s obsa-
hom poistenia v zmysle návrhu poistnej zmluvy a ktorá súčasne
potvrdila pravdivosť odpovedí na písomné otázky poisťovne týkajúce
sa dojednávaného poistenia.

Článok 3 – Platenie poistného

Poistné za poistenia k spotrebnému alebo hypotekárnemu úveru je splatné
mesačne, a to vždy v prvý deň poistného obdobia, s výnimkou prvého
poistného; poistné za poistenia ku kontokorentnému úveru je splatné
ročne, a to vždy v prvý deň poistného obdobia, s výnimkou prvého
poistného.

Článok 4 – Predbežné krytie

(1) Poisťovňa poskytuje poistenému po uzavretí poistnej zmluvy do
začiatku poistenia predbežné krytie.

(2) Predbežné krytie začína o nultej hodine dňa nasledujúceho po dni,
v ktorom bola uzavretá poistná zmluva. Predbežné krytie končí
začiatkom poistenia, odmietnutím návrhu, neprijatím návrhu,
výpoveďou poistnej zmluvy poisťovňou alebo poistíkom, uplynutím
dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy alebo odstúpením od
poistnej zmluvy zo strany poisťovne alebo poistníka, a to
skutočnosťou, ktorá nastane skôr.

(3) Poisťovňa poskytne predbežné krytie do výšky poistného plnenia
podľa uzavretej poistnej zmluvy v súlade s príslušnými článkami
stanovujúcimi a upravujúcimi poistné plnenie vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočas-
nej práceneschopnosti a v týchto Osobitných poistných pod-
mienkach.

(4) Predbežné krytie sa nevzťahuje na plnenia v prípade pracovnej
neschopnosti, ktorá nastala v dôsledku ochorení diagnostikovaných
pred začiatkom predbežného krytia alebo následkov úrazu, ku ktorým
došlo pred začiatkom predbežného krytia.

(5) Na predbežné krytie sa primerane použijú články Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej
práceneschopnosti a týchto Osobitných poistných podmienok
ustanovujúce podmienky pre poistné plnenie, neplatenie poistného,
zánik poistenia, výpoveď poistenia a povinnosti poisteného.

Článok 5 – Čakacia doba na plnenie 
za dočasnú práceneschopnosť

Dĺžka čakacej doby je 60 dní od dátumu začiatku práceneschopnosti.

Článok 6 – Výška poistného plnenia

(1) Ak je poistenie dojednané k spotrebnému alebo hypotekárnemu
úveru, potom výška mesačného dôchodku, ktorý poisťovňa vypláca
ako poistné plnenie, je rovná mesačnej splátke úveru podľa príslušnej
úverovej zmluvy, ktorá je splatná počas kalendárneho mesiaca,
v ktorom nastala poistná udalosť. V prípade, že sú splnené všetky
podmienky na výplatu dôchodku, je poisťovňa povinná začať s jeho
výplatou v kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynie čakacia doba. 
V prípade zmeny výšky mesačnej splátky úveru, je výška mesačného
dôchodku rovná mesačnej splátke úveru, ktorá bola ako mesačná
splátka úveru dohodnutá s bankou pred dňom vzniku pracovnej
neschopnosti.

(2) Ak je poistenie dojednané ku kontokorentnému úveru, potom výška
mesačného dôchodku, ktorý poisťovňa vypláca ako poistné plnenie,
je rovná 6% z výšky úverového rámca kontokorentného úveru, ktorá
bola v zmluve o úvere dohodnutá pred dňom vzniku pracovnej
neschopnosti.

Článok 7 – Oslobodenie od platenia poistného

(1) Ak je poistenie dojednané k spotrebnému alebo hypotekárnemu
úveru, potom v prípade vzniku nároku na poistné plnenie za dočasnú
pracovnú neschopnosť vzniká poistníkovi súčasne aj právo na
oslobodenie od platenia poistného za tie druhy rizk, ktoré sú
dojednané v tej istej poistnej zmluve, a to za poistné obdobia, za ktoré
trvá nárok na poistné plnenie podľa týchto Osobitných poistných
podmienok. V poistení ku kontokorentnému úveru nie je nárok na
oslobodenie od platenia poistného.

(2) Oslobodenie od platenia poistného začína od najbližšej splatnosti
poistného za poistné obdobie, v ktorom vznikol nárok na poistné
plnenie za dočasnú pracovnú neschopnosť. Oslobodenie od platenia
poistného končí uplynutím posledného poistného obdobia, v ktorom
poisťovňa vyplatila poistné plnenie za dočasnú pracovnú
neschopnosť.

(3) Poistné, od platenia ktorého je poistník oslobodený, platí za poistníka
poisťovňa.

(4) Ak poistníkovi vznikne právo na oslobodenie od platenia poistného
v zmysle bodu 1 tohto článku v období, za ktoré nie je poistník
povinný platiť poistné (bod 2 tohto článku), potom za riziká dojednané
v tej istej poistnej zmluve a kryté Poisťovňou Slovenskej sporiteľne,
a.s., platí poistné Poisťovni Slovenskej sporiteľne, a.s., z titulu
poistnej zmluvy uvedenej v Čl. 1 Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti
namiesto poistníka poisťovňa.

Článok 8 – Zánik poistenia

Okrem skutočností uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti
poistenie zanikne aj nultou hodinou prvého dňa kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala jedna z nasledovných
skutočností:

a) uplynul posledný deň účinnosti úverovej zmluvy, ku ktorému sa
poistenie vzťahuje,

b) nastala splatnosť poslednej splátky úveru,

c) zanikol záväzok poisteného platiť splátky úveru,

d) uplynul posledný deň kalendárneho roka, v ktorom poistený dovŕšil
65 rokov,

e) uplynul posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poistený
stane poberateľom starobného dôchodku.

Poistenie zanikne v dôsledku tej skutočnosti, ktorá sa stane ako prvá.

Tieto Osobitné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2009.
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