základné informácie
o SIPO poistení

[1] Účel poistenia
Uzatvorením SIPO poistenia platieb [ďalej aj „poistenie“] môžete zredukovať svoje obavy, či budete v budúcnosti v prípade dlhodobej
práceneschopnosti resp. strate zamestnania a následnej nezamestnanosti schopný splácať svoje výdavky. Účelom tohto jednoduchého
a dostupného poistenia je chrániť Vás a Vašu rodinu pred prípadnými finančnými problémami, ktoré môžu nastať v dôsledku
neočakávaných situácií.
[2] Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Poštová poisťovňa, a. s., [akciová spoločnosť], Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SR [ďalej aj „Poisťovňa“]
Telefónne číslo: +421 2 3300 0031, e-mailová adresa: info@postpo.sk, webové sídlo: www.postovapoistovna.sk.
[3] Charakteristika poistenia, poistné riziká
Poistné krytie sa vzťahuje na dlhodobú pracovnú neschopnosť a stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.
Poistenie je dojednané na dobu neurčitú a platí len počas platnosti Poštovej karty.
[4] Podmienky poistenia
Poistenie vzniká, ak prejavíte vôľu byť poisteným v rámci Dodatku k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu [Poštová karta).
Podrobné podmienky poistenia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre SIPO poistenie [ďalej aj „VPP SIPO“]
a v Poistnej zmluve č. RZ201401 [ďalej aj „poistná zmluva“], ktoré sú Vám odovzdávané pred vznikom poistenia. Mesačné náklady
spojené so SIPO poistením platieb sú vo výške 0,97€ počas celej doby poistenia.
Poistenie je možné dojednať, pokiaľ žiadateľ o poistenie spĺňa nasledujúce podmienky:
 je mladší ako 62 rokov,
 nie je poberateľom úrazovej renty, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
 nie je v pracovnej neschopnosti [PN] a za posledných 12 mesiacov nebol PN dlhšie ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní,
 nie je v skúšobnej dobe a za predchádzajúcich 12 mesiacov je nepretržite zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo
služobnom pomere .
Klient si môže dojednať poistenie maximálne 1 SIPO poistenie.
[5] Charakteristika poistného plnenia a obmedzenia resp. výluky z poistného plnenia
Pracovná neschopnosť – poistenie sa vzťahuje na pracovnú neschopnosť Zákazníka spôsobenú úrazom alebo ochorením.
Podmienkou je, že k prvému dňu prerušenia pracovnej činnosti Zákazník skutočne vykonával profesnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Čakacia doba v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej ochorením je 30 dní od začiatku
poistenia¹. Poistenie sa nevzťahuje na aktivačné práce alebo činnosti. Pracovná neschopnosť sa preukazuje predložením kópie
potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.
Strata zamestnania a následná nezamestnanosť – poistenie sa vzťahuje iba na stratu zamestnania, ku ktorej došlo z organizačných
dôvodov a na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca [Zákazníka] zo zákonných dôvodov. Čakacia doba je 90
dní od začiatku poistenia¹. Poistenie sa vzťahuje na zamestnávateľov so sídlom na území SR. Strata zamestnania sa preukazuje
písomným dokumentom, na základe ktorého došlo k ukončeniu zamestnania. Nezamestnanosť sa preukazuje písomným potvrdením o
evidovaní na príslušnom úrade práce v SR v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Poistenie straty zamestnania sa nevzťahuje na
podnikateľov.
Poistné plnenie – v prípade vyššie uvedených udalostí poisťovňa Zákazníkovi vyplatí poistné plnenie vo výške 100 EUR za každý
kalendárny mesiac, v ktorom trvala jeho práceneschopnosť alebo nezamestnanosť, počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom bude
splnený limit 60 dní, a to najviac 4 mesačné platby za jednu poistnú udalosť.
Obmedzenia poistného plnenia a výluky sú uvedené v článku 8 VPP SIPO a sú to najmä:
poisťovňa neposkytne poistné plnenie v prípadoch, ak sa poistený stane práceneschopným v dôsledku:
 choroby alebo úrazov, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia,
 degeneratívnych ochorení pohybového ústrojenstva a akýchkoľvek ochorení chrbtice ako aj ich priamych a nepriamych dôsledkov,
pokiaľ nebol bezprostrednou príčinou takéhoto ochorenia úraz poisteného, ktorý netvorí výluku podľa VPP SIPO,
 zdravotných prehliadok, vyšetrení a kozmetických zákrokov, ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada,
 plánovaných hospitalizácií, ktoré nastanú do šiestich mesiacov od začiatku poistenia,
 choroby alebo úrazu, ktoré nastanú v dobe, kedy je poistená žena/muž na materskej/rodičovskej dovolenke a je hmotne
zabezpečená/ý v súlade s predpismi o nemocenskom poistení
Podrobné informácie o Poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre SIPO poistenie platieb a Poistnej zmluve č.
RZ201401. Všetky dokumenty sú prístupné aj na internetovej stránke Poisťovne www.postovapoistovna.sk
[6] Zánik poistenia
Všetky zániky poistenia sú uvedené v čl. VIII ods. 4 poistnej zmluvy. Upozorňujeme na to, že poistenie zaniká najmä:
 dňom zániku Zmluvy o poskytnutí Bonusového programu [Poštová karta],
 posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať invalidný dôchodok,
 posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať starobný dôchodok,
 posledným dňom kalendárneho, v ktorom dovŕšite 62 rokov,
 na základe iných dôvodov uvedených v poistnej zmluve,
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[7] Informácie o podávaní sťažností a o mieste zverejnenia správy o finančnom stave Poisťovne
Sťažnosti je možné podávať písomne na adrese Poisťovne, e-mailom na e-mailovej adrese: info@postpo.sk, faxovým podaním na čísle
02/59 60 81 55 alebo osobne v sídle Poisťovne. Bližšie informácie viď. VPP SIPO. Poisťovňa zverejňuje informácie o svojom finančnom
stave podľa zákona o poisťovníctve na svojej stránke: www.postovapoistovna.sk.
Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť k pochopeniu povahy podmienok poistenia a neobsahujú úplný rozsah práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, a ktoré sú uvedené vo VPP SIPO a v poistnej zmluve.

