Rizikové životné poistenie pre prípad smrti
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: UNIQA poisťovňa, a. s.,
Slovenská republika

Produkt: Rizikové životné
poistenie pre prípad smrti

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné
informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú
súčasťou návrhu), predovšetkým v poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienkach pre rizikové životné poistenie
pre prípad smrti v platnom znení (ďalej VPP).

O aký typ poistenia ide?

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti slúži na ochranu a zmiernenie nepriaznivej finančnej situácie voči pozostalým
po úmrtí dlžníka, prípadne spoludlžníka.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

✓ Rizikové životné poistenie pre prípad

✘	Samovražda – ak smrť nastala následkom samovraždy pred
uplynutím troch rokov od začiatku poistenia, úmyselné
sebapoškodenie.
✘	Otrava jedlom a plynmi.
✘	Úmyselne spôsobené choroby, úrazy a ich následky.
✘	Poistenie sa nevzťahuje na osoby: ktoré sú v čase dojednávania poistenia práceneschopné, majú v čase dojednávania
poistenia alebo v období kratšom ako 30 dní pred dojednaním
poistenia potvrdenú pozitivitu na ochorenie Covid 19 buď
RT-PCR testom alebo rýchlotestom, prípadne mali v posledných 10 dňoch horúčku nad 38 stupňov Celzia, stratu čuchu,
stratu chuti, alebo sťažené dýchanie, nemajú trvalý alebo
obvyklý pobyt na území SR, užívajú drogy, trpiace cukrovkou,
chronickým ochorením obličiek, cirhózou pečene, ischemickou
chorobou srdca, mozgovo-cievnou príhodou, rakovinou, sklerózou multiplex, schizofréniou, mániodepresívnym syndrómom,
organickým psychosyndrómom, osoby, ktoré absolvovali
odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog.

smrti
Odškodnenie vo výške jednorazového
poistného plnenia rovného zostatku
dlhu, vyplývajúceho z úverovej zmluvy
poistenej osoby ku dňu vzniku poistnej
udalosti. Dlhom sa pre účel poistenia
rozumie zostatok úveru a príslušenstvo. Príslušenstvom sa vždy rozumejú
riadne úroky, sankčné úroky a poplatky
splatné ku dňu poistnej udalosti. Výška
poistného plnenia počas lehoty čerpania
úveru závisí od skutočne čerpanej sumy
prostriedkov úveru.
Výška poistného plnenia od začiatku
lehoty splácania úveru klesá súbežne
so splácaním úveru.

✓ Rizikové životné poistenie

sa dojednáva pre fyzické osoby
nasledovne:
Typ A : poistenie pre prípad smrti
(pre dlžníka)
Typ A + B: poistenie dvojice osôb pre
prípad smrti (pre dlžníka a spoludlžníka)

1 2 2 0 20

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓	Na celom svete, ak nie je v poistnej
zmluve dojednané inak.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak smrť nastala:
	V súvislosti s aktívnou účasťou na vojnových
udalostiach alebo teroristických útokoch, na
vnútroštátnych, resp. medzinárodných nepokojoch.
	Pre úmyselne spôsobené choroby a úrazy, úmyselné sebapoškodzovanie a ich následky.
	Otravou jedlom a plynmi.
	Pri profesionálne vykonávanom športe.
	Účasťou na automobilových rýchlostných pretekoch a tréningoch s nimi súvisiacich.
	Pokiaľ došlo k úmrtiu poisteného následkom
samovraždy do 3 rokov od začiatku poistenia.
	Poistiteľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť
v prípade porušenia povinností poistníka a poisteného alebo
v prípadoch, ktoré sú uvedené vo VPP, v Oddieli I, článku 7.
Medzi tieto prípady patria napr.: ak došlo k úmrtiu následkom
požitia alkoholu, drog, ak poistený spôsobil inému ťažkú ujmu
na zdraví alebo smrť alebo ak osoba, ktorá má dostať plnenie,
bola v súvislosti so smrťou uznaná súdom za vinného z trestného činu.
	Pri profesionálnom alebo aj amatérskom
prevádzkovaní týchto činností: potápanie, speleológia, horolezectvo, diaľkové plavby vykonávané jednotlivcom, morský
rybolov, športy s použitím dvojstopových aj jednostopových
vozidiel, rally, pokusy o rekordy, parašutizmus, bungee jumping
a iné adrenalínové športy.
	Pri manipulácii so zbraňami, výbušninami, horľavinami a toxickými látkami, pokiaľ sa nejedná o výkon povolania.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti poistníka:
●	Platiť poistné včas a v stanovenej výške.
●	Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok.
●	Bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmenu osobných údajov.
Povinnosti a práva pred pristúpením k poisteniu (poistený):
skúmaní podmienok vstupu do poistenia (zdravotný stav, trvanie pracovného pomeru a pod.) pred uzatvorením
poistenia venujte náležitú pozornosť, aby ste na otázky poisťovne odpovedali pravdivo a úplne. V prípade
nepravdivej odpovede týkajúcej sa splnenia týchto podmienok Vám hrozí odmietnutie poskytnutia poistného
plnenia. Akékoľvek výhrady či pochybnosti o splnení týchto podmienok je nevyhnutné uviesť písomne pred
pristúpením k poisteniu pri vyplnení Dotazníka k rizikovému životnému poisteniu k úveru a skúmaní podmienok
vstupu do poistenia.
●	V súvislosti s týmto produktom je poskytnutie poistného plnenia najčastejšie odmietané z dôvodu, že spotrebiteľ
uviedol nepravdivé informácie o tom, že spĺňa nasledujúce podmienky:
má k dátumu uzavretia poistnej zmluvy trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo obvyklý pobyt na území SR, nie
je práceneschopný, nemal v čase dojednávania poistenia alebo v období kratšom ako 30 dní pred dojednaním poistenia potvrdenú pozitivitu na ochorenie Covid 19 buď RT-PCR testom alebo rýchlotestom, prípadne nemal v posledných
10 dňoch horúčku nad 38 stupňov Celzia, stratu čuchu, stratu chuti, alebo sťažené dýchanie, neužíva drogy, s výnimkou
legalizovaných ľahkých drog, neabsolvoval odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog v priebehu posledných 2 rokov pred
dojednávaním poistenia, netrpí žiadnou chorobou uvedenou v čl. 5. VPP (cukrovka, chronické ochorenie obličiek, cirhóza
pečene, ischemická choroba srdca /infarkt, angina pectoris/, mozgovo – cievna príhoda, rakovina a zhubné nádory/výluka sa nevzťahuje na prípad, že už uplynulo viac ako 5 rokov od ukončenia liečby a posledných prejavov/, nádory mozgu
a miechy/zhubné aj nezhubné/, skleróza multiplex, schizofrénia, mániodepresívny, syndróm, organický psychosyndróm).
●	Pri

Povinnosti počas trvania poistenia:
trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením – t. j. poplatok za rizikové
životné poistenie.
●	Rizikové životné poistenie pre prípad smrti nie je požadované veriteľom (poistníkom), nie je podmienkou poskytnutia
úveru, je dobrovoľným rozhodnutím dlžníka udeliť súhlas s poistením. Prípadnú neschopnosť splácať úver si môže dlžník
zabezpečiť aj inak.
●	Bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti.
●	Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok.
●	Predložiť požadované doklady k poistnej udalosti vyžiadané poistiteľom.
●	Odpovedať pravdivo a úplne na písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj na otázky dôležité
v súvislosti so vznikom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poistného plnenia.
●	Počas

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poplatok za rizikové životné poistenie je poistený povinný platiť mesačne spolu s mesačnou splátkou úveru úverovému
veriteľovi PSS, a. s. Spôsob výpočtu výšky poplatku za rizikové životné poistenie typ A alebo typ A+B, je uvedený aj v prílohe
poistnej zmluvy ako poistná sadzba (prístupné na webovom sídle PSS, a. s.) a je nemenná počas celej doby tohto poistenia:
Typ A: (poistený dlžník)
• RŽP k medziúveru a následný stavebný úver
0,05 % z cieľovej sumy/mesačne
• RŽP k stavebnému úveru bez medziúveru
0,05 % zo 60 % cieľovej sumy/mesačne
• RŽP k úveru na vybavenie domácnosti
0,065 % z výšky poskytnutého úveru
Typ A+B: (poistená dvojica osôb, t. j. dlžník + spoludlžník, uhrádza dlžník spolu s mesačnou splátkou úveru)
• RŽP k medziúveru a následný stavebný úver
0,08 % z cieľovej sumy/mesačne
• RŽP k stavebnému úveru bez medziúveru
0,08 % zo 60 % cieľovej sumy/mesačne
• RŽP k úveru na vybavenie domácnosti
0,10 % z výšky poskytnutého úveru
V prípade, že neuhradíte poplatok za rizikové životné poistenie, poistenie z tohto dôvodu nezaniká, poplatok za Vás uhradí
poistník – veriteľ, pričom ste povinný tento poplatok následne uhradiť veriteľovi a veriteľ má právo vymáhania tohto poplatku
od poisteného.

Kedy začína a končí krytie?
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Poistenie osoby prijímanej do poistenia pred začiatkom čerpania úveru začína o 00.00 hodine dňa, kedy poistník poukázal
prvú časť čerpania úveru.
Poistenie osoby prijímanej do poistenia počas čerpaného úveru začína o 00.00 hodine 1. dňa nasledujúceho mesiaca
po uzatvorení dodatku k zmluve o úvere.
Poistenie osoby prijatej do poistenia končí dňom uhradenia poslednej splátky, k zániku poistenia dochádza
v zmysle poistných podmienok.

Ako môžem poistenie zrušiť?
Zrušiť poistenie je možné kedykoľvek na základe žiadosti poisteného adresovanej úverovému veriteľovi.

