
 

 
 
 
 

Informáciu pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku poskytuje poisťovateľ 
v zmysle § 3 a 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na 

diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
Informácie o poisťovateľovi:  
Obchodné meno:  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Sídlo poisťovateľa:  Štefaničova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 00 585 441 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 79/B  
Kontakty:  web stránka  -  www.koop.sk, tel: +421 2 57299 198   
Predmet činnosti: Poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia 
v rozsahu povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska  
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 
Finančný sprostredkovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava, IČO: 00 151 653   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 
vložka č. 601/B, vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v registri NBS 
v sektore poistenia alebo zaistenia s registračným číslom 45618 
Informácie o poistení: 
Poistenie k úveru môže vzniknúť iba pre fyzickú osobu, ktorá uzatvorila úverovú zmluvu a splnila 
podmienky na vznik poistenia v zmysle Poistných podmienok pre Poistenie k Úveru (ďalej len „PPÚ“). 
Poistenie k úveru zahŕňa poistné rizika smrť a plná a trvalá invalidita poistiteľa. Plná a trvalá invalidita 
je definovaná ako telesné poškodenie poisteného spôsobené úrazom alebo chorobou, ktoré mu 
definitívne znemožňuje vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala príjem, mzdu, 
zárobok alebo zisk a zároveň stav poisteného vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť tretej 
osoby, a to po dobu celého jeho života.  
Začiatok poistenia k úveru je stanovený na nultú hodinu prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poistenie k úveru vzniklo. Poistenie k úveru sa uzatvára na dobu  
neurčitú.  
Na ochranu poisteného v období od nultej hodiny nasledujúceho dňa po poskytnutí  úveru do 00:00 
hod. prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca poskytuje poistiteľ predbežné krytie. 
Predbežné krytie poskytuje poistiteľ do výšky poistnej sumy pre prípad smrti alebo poistnej sumy pre 
prípad plnej a trvalej invalidity. Plnenie z predbežného krytia poskytne poistiteľ oprávnenej osobe len 
v prípade, ak na základe šetrenia poistnej udalosti naň vznikol nárok. Predbežné krytie sa nevzťahuje na 
poistnú udalosť pre prípad smrti alebo pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného následkom ochorení, 
ktoré boli diagnostikované resp. ich príznaky sa prejavili pred vznikom poistenia k úveru. 
Poistený je oprávnený odstúpiť od poistenia v lehote 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo 
dňa uzatvorenia poistenia. Ostatné spôsoby zániku poistenia a ich podrobnosti sú určené v PPÚ. 
Pokiaľ dôjde k smrti poisteného do dvoch mesiacov od začiatku poistenia, poistiteľ vyplatí poistné 
plnenie len za poistnú udalosť, ktorou je smrť alebo plná a trvalá invalidita poisteného následkom 
úrazu, ktorý sa stal po vzniku poistenia k úveru, alebo smrť alebo plná a trvalá invalidita poisteného 
následkom ochorení, ktoré neboli diagnostikované pred vznikom poistenia k úveru, a ani sa neprejavili 
príznaky daného ochorenia. 
Vedomé nepravdivé, alebo neúplné odpovede na otázky poistiteľa môžu zapríčiniť odstúpenie 
poistiteľa od poistenia, alebo odmietnutie vyplatenia poistného plnenia, prípadne zníženie poistného 
plnenia.  
Kompletné podmienky poistenia k úveru sú uvedené v PPÚ. Uvedené informácie sú platné počas celej 
doby trvania zmluvného vzťahu. 
Vybavovanie sťažností: 
Poisťovateľ prijíma sťažností podávané písomne. Sťažnosť sa podáva písomne prostredníctvom e-
mailu alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla poisťovateľa. O spôsobe vybavenia sťažnosti bude 
sťažovateľ písomne upovedomený. Sťažovateľ sa vždy môže obrátiť so svojou sťažnosťou aj na 
orgán dohľadu, ktorým je Národná banka Slovenska.  
 

http://www.koop.sk/

