
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru 

pre prípad straty zamestnania – produkt SZ5

OPP č. 872

Článok 1 – Úvodné ustanovenie

Tieto Osobitné poistné podmienky upresňujú a dopĺňajú 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre
prípad straty zamestnania č. 862 a tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.

Článok 2 – Poistený

Poisteným môže byť len fyzická osoba, ktorá je mladšia ako 
64 rokov, ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, ktorá
svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyjadrila súhlas 
s obsahom poistenia v zmysle návrhu poistnej zmluvy a ktorá 
k dátumu podpisu návrhu poistnej zmluvy podpíše prehlásenie, že:

- je zamestnaná v pracovnom pomere na dobu neurčitú a bola
zamestnaná v pracovnom pomere nepretržite počas pred-
chádzajúcich 12 mesiacov, 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 nezaslala zamest-
návateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou,

- nepatrí podľa svojho vedomia medzi okruh zamestnancov, 
s ktorými by mohol byť počas najbližších 12 mesiacov
rozviazaný pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods.
1 písm. a) – b) Zákonníka práce (predovšetkým v dôsledku
organizačných zmien zamestnávateľa, znižovania počtu
zamestnancov a pod.).

Článok 3 – Platenie poistného

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

Článok 4 – Ochranná lehota, 
čakacia doba na plnenie za stratu zamestnania

(1) Ochranná lehota je 90 dní od dátumu uzavretia poistenia.

(2) Dĺžka čakacej doby je 60 dní od prvého dňa, v ktorom je
poistený nezamestnaný.

Článok 5 – Výška poistného plnenia

(1) Ak je poistenie dojednané k spotrebnému alebo hypote-
kárnemu 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 poist-
ná udalosť. V prípade, že sú splnené všetky podmienky na
výplatu dôchodku, je poisťovňa povinná začať s jeho výplatou
v kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynie ochranná lehota 
a čakacia doba. V prípade zmeny výšky mesačnej splátky
úveru, je výška mesačného dôchodku rovná mesačnej splát-

ke úveru, ktorá bola ako mesačná splátka úveru dohodnutá 
s bankou najneskôr 90 dní pred dňom straty zamestnania.

(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 konto-
korentného úveru, ktorá bola v zmluve o úvere dohodnutá
najneskôr 90 dní pred dňom straty zamestnania.

Článok 6 – Oslobodenie od platenia poistného

(1) Ak je poistenie dojednané k spotrebnému alebo hypote-
kárnemu úveru, potom v prípade vzniku nároku na poistné
plnenie za stratu zamestnania vzniká poistníkovi súčasne aj
právo na oslobodenie od platenia poistného za tie druhy rizík,
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 kontoko-
rentnému 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 stratu zamestnania. Oslobodenie
od platenia poistného končí uplynutím posledného poistného
obdobia, v ktorom poisťovňa vyplatila poistné plnenie za stratu
zamestnania.

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

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 straty zamestnania namiesto
poistníka poisťovňa.

Článok 7 – Zánik poistenia

Okrem skutočností uvedených vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre poistenie dlžníka úveru pre prípad straty zamest-
nania poistenie zanikne aj nultou hodinou prvého dňa kalendár-
neho 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
1.9.2004.
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