Poistenie platieb
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Poštová poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 405 410
Dohľad nad výkonom poisťovacej činnosti vykonáva Národná banka Slovenska.

Produkt: Poistenie platieb

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 vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie platieb [ďalej len „VPP“] a Poistnej zmluve
č. RZ201301.

O aký typ poistenia ide?
Uzatvorením poistenia môžete znížiť svoje obavy, či budete v prípade pracovnej neschopnosti schopný platiť svoje účty. Účelom tohto poistenia je chrániť
Vás a Vašu rodinu pred prípadnými finančnými problémami, ktoré môžu nastať v dôsledku dlhodobej pracovnej neschopnosti.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je:
 Pracovná neschopnosť v trvaní minimálne 60 dní.
Aké je poistné plnenie?
• Pri pracovnej neschopnosti sa poistné plnenie
vypláca v mesačných platbách po dobu trvania
pracovnej neschopnosti vo výške 100 €.
• Poistné plnenie sa vypláca prioritne na Váš
osobný účet, ku ktorému bolo poistenie
dojednané.
• Nárok na prvú mesačnú platbu máte
v kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynul 60-ty
deň nepretržitej pracovnej neschopnosti.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Poistenie sa nevzťahuje na pracovnú neschopnosť, ktorá nastala z dôvodu choroby
do 30 dní od začiatku poistenia.
 Pracovná neschopnosť v dôsledku plánovaných hospitalizácií, ktoré nastanú do 6
mesiacov od začiatku poistenia.
 Pracovná neschopnosť, ktorá nastala v dobe kedy čerpáte materskú alebo rodičovskú
dovolenku a ste hmotne zabezpečená/ý v súlade s predpismi o sociálnom poistení.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie nekryje pracovnú neschopnosť v dôsledku:
! úrazov alebo chorôb, ktoré vznikli alebo boli diagnostikované pred začiatkom
poistenia,
! úmyselného poškodenia vlastného zdravia,
! úrazu utrpenom pri vykonávaní profesionálnej športovej činnosti,
! choroby, ktorá súvisí s úrazom, ktorý nastal pred začiatkom poistenia,
! ochorenia chrbtice, pričom príčinou ochorenia nebol úraz,
! depresívnych stavov, poruchy psychiky, odvykacích kúr,
! zdravotných prehliadok, vyšetrení a kozmetických zákrokov, ktoré si Vy
dobrovoľne vyžiadate,
! vedomého nerešpektovania odporúčaní a rád lekára,

!

udalosti, ktorá nastala pri vedení motorového vozidla, plavidla alebo lietadla,
na vedenie ktorých ste nemali oprávnenie.

!

Pri pracovnej neschopnosti sa z jednej poistnej udalosti uhrádza najviac 6
mesačných platieb, pričom súčet mesačných plnení zo všetkých poistení platieb
nepresiahne 300€ v jednom mesiaci (v prípade ak máte uzatvorených viac poistení
platieb).

!

Prvých 59 dní pracovnej neschopnosti poistenie nepokrýva. Prvú platbu poistného
plnenia uhradíme za mesiac, v ktorom budete 60-ty deň v nepretržitej pracovnej
neschopnosti.

!

Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie znížiť, ak poistná udalosť nastala v priamej
súvislosti s konaním pod vplyvom alkoholu, omamných, toxických a psychotropných
látok.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 6 VPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti sa vzťahuje na udalosti kdekoľvek na svete.
 Výkon činnosti lekára, resp. zdravotníckeho zariadenia preukazujúceho dočasnú pracovnú neschopnosť musí byť na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Pre vznik poistenia je potrebné mať uzatvorenú zmluvu o osobnom účte s Poštovou bankou, a. s.
• Pri skúmaní podmienok prijateľnosti do poistenia 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 je nevyhnutné uviesť písomne na všetky vyhotovenia dokumentov, v ktorých
vyhlasujete splnenie podmienok.
• V súvislosti s týmto poistením je poskytnutie poistného plnenia najčastejšie odmietané z dôvodu, že spotrebiteľ uviedol nepravdivé informácie
o tom, že spĺňa podmienky dôležité pre vznik poistenia, a to že nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej
renty.
• Poistenie je dobrovoľné a nie ste povinný k tomuto poisteniu pristúpiť.
• Poskytovateľ osobného účtu, ku ktorému sa poistenie dojednáva, má zmluvu uzatvorenú výhradne s konkrétnym poisťovateľom a
ponúka Vám iba pristúpenie ku konkrétnemu poistnému produktu. Plnenie svojich finančných záväzkov môžete riešiť aj
prostredníctvom produktov iných finančných inštitúcií.
Povinnosti počas trvania poistenia
Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením, ktoré sa zúčtovávajú z Vášho osobného účtu
automaticky.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
V prípade poistnej udalosti je potrebné ju čo najskôr písomne oznámiť poisťovni, poskytnúť jej súčinnosť potrebnú na posúdenie vzniku poistnej
udalosti a predložiť tieto doklady:
• vyplnený formulár Oznámenie poistnej udalosti – poistenie platieb, pracovná neschopnosť,
• kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveného lekárom,
• v prípade hospitalizácie kópiu Prepúšťacej správy príslušného zdravotníckeho zariadenia.
Počas trvania práceneschopnosti je potrebné pravidelne mesačne, najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci, predkladať poisťovni písomné potvrdenie
o trvaní pracovnej neschopnosti za predchádzajúci mesiac.
Po ukončení práceneschopnosti je potrebné o tom poisťovňu písomne informovať hneď, ako je to možné.
Upozornenie: Úplný zoznam povinností poisteného nájdete v článku 5 VPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Náklady na poistenie platíte mesačne, za každý mesiac trvania poistenia, jednou platbou, automatickým zúčtovaním z Vášho osobného účtu, ku
ktorému sa poistenie dojednáva, vo výške 1,50 €.

Kedy začína a končí krytie?
Ak sa poistenie zriaďuje spolu s osobným účtom, poistenie začína dňom zriadenia osobného účtu. Ak sa poistenie zriaďuje dodatočne k osobnému
účtu, poistenie začína prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste o poistenie požiadali. Poistenie zaniká:
• dňom zániku osobného účtu, ku ktorému je poistenie zriadené,
• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite 62 rokov,
• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať starobný dôchodok,
• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať invalidný dôchodok,
• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať úrazovú rentu,
• Vašou smrťou,
• na základe Vašej žiadosti nebyť poisteným,
• odstúpením od poistenia alebo odmietnutím plnenia poisťovne z dôvodu vedome nepravdivého a neúplného zodpovedania otázok pri uzavieraní
poistenia.
Upozornenie: Úplný zoznam možností zániku poistenia nájdete v článku VIII Poistnej zmluvy.

Ako môžem poistenie zrušiť?
O zrušenie poistenia môžete požiadať kedykoľvek u svojho poskytovateľa osobného účtu na základe Vašej žiadosti o zmenu poistenia, v ktorej
vyjadríte svoju vôľu nebyť poisteným. Poistenie zaniká k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola táto žiadosť podaná.
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