
Ako vám poistenie pomôže?

Naše poistenie schopnosti splácať splátky úveru vám zaistí schopnosť splácať úverové splátky aj v prípade neočakávaných 
životných udalostí, ktoré môžu mať vplyv na vašu finančnú situáciu. Vďaka poisteniu dostanete zľavu vo výške 2 % p. a.  
z úrokovej sadzby na mPôžičke Plus. Keď prídete o prácu alebo ochoriete, poisťovňa za vás zaplatí splátku pôžičky a tú istú  
sumu vám pošle na účet v mBank.

Poistenie schopnosti splácať 
splátky úveru k mPôžičke Plus

 Variant  
poistenia Poistené riziká

Poplatok  
za poistenie Limit poistného plnenia

Súbor A
(vhodné pre  
všetky typy

príjmov)

■  Hospitalizácia následkom úrazu/choroby
■  Pracovná neschopnosť následkom úrazu/choroby
■  Plná a trvalá invalidita následkom úrazu/choroby
■  Smrť následkom úrazu/choroby 0,25 %  

z počiatočnej 
výšky úveru

■ Smrť – max. 40 000 EUR
■ Plná a trvalá invalidita – max. 40 000 EUR
■  Pracovná neschopnosť/strata zamestnania – 

max. 1 850 EUR, max. 12 mesačných splátok  
na jednu poistnú udalosť +  
benefit max. 200 EUR/splátka

■  Hospitalizácia – max. 10 EUR/deň,  
max. 30 denných dávok, od 4. dňa 

Súbor B
(vhodné pre 

zamestnancov)

■  Strata zamestnania
■  Pracovná neschopnosť následkom úrazu/choroby
■  Plná a trvalá invalidita následkom úrazu/choroby
■  Smrť následkom úrazu/choroby

 
    Vedeli ste, že v roku 2022:

■  416 EUR bola priemerná výška plného invalidného dôchodku

■ 322 EUR bola priemerná výška nemocenských dávok

■ 446 EUR bola priemerná výška dávky v nezamestnanosti

■  40,9 dňa bol priemerný čas trvania práceneschopnosti

■  Pri priemernom plate klesol príjem z dôvodu pracovnej 
neschopnosti alebo nezamestnanosti na 65 %

■  21 %, teda pätina rodín, nemala finančnú rezervu ani  
na jeden mesiac

Aké výhody poistenie ponúka?

Pri pracovnej neschopnosti/strate zamestnania za 
vás zaplatíme nielen splátku úveru, ale dostanete 
od nás aj benefit vo výške splátky  
až do limitu 200 EUR mesačne.

Nárok na poistné plnenie z dôvodu pracovnej 
neschopnosti alebo nezamestnanosti vám vznikne 
už po uplynutí 30 dní.

Nemusíte absolvovať lekársku prehliadku ani 
vypĺňať zložité formuláre. Jednoducho dohodnete 
priamo pri žiadosti o poskytnutie pôžičky.

Poistné plnenie bude vyplatené už za prvý 
mesiac pracovnej neschopnosti alebo straty 
zamestnania.

Pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 3 dni dostanete 
za každý deň poistné plnenie vo výške 10 EUR,  
počnúc 4. dňom.

Kryjeme stratu zamestnania aj v prípade, že máte 
čiastočný pracovný úväzok alebo pracovný 
pomer uzatvorený na dobu určitú.



Pozrite sa na príklady fungovania poistenia

Pracovná neschopnosť
V prípade pracovnej neschopnosti vám hradíme mesačné splátky pôžičky. Navyše od nás dostanete na mKonto 
benefit vo výške splátky pôžičky (max. do limitu 200 EUR) počas trvania pracovnej neschopnosti, maximálne 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov z jednej poistnej udalosti. 
– Platí pre pracovnú neschopnosť spôsobenú úrazom alebo chorobou trvajúcou minimálne 30 dní.

Strata zamestnania
Pri strate zamestnania funguje poistenie rovnako ako pri pracovnej neschopnosti. 
– Nárok na poistné plnenie vzniká po 30 dňoch od nahlásenia sa na úrade práce. 
– Poistná udalosť musí nastať po uplynutí čakacej lehoty 90 dní od začiatku poistenia.

Hospitalizácia
V prípade hospitalizácie, ak pobyt v nemocnici trvá minimálne 3 dni, vyplácame 10 EUR denne, počnúc 4. dňom hospitalizácie. 
– Plnenie z jednej poistnej udalosti môže predstavovať maximálne 30 denných dávok. 
–  Pozor – k dátumu nástupu do nemocnice môžete byť zároveň práceneschopný, v takomto prípade môžete dostať 

poistné plnenie z pracovnej neschopnosti aj z hospitalizácie.

Invalidita a úmrtie
V prípade trvalej invalidity alebo úmrtia uhradíme jednorazovo zostávajúcu nesplatenú sumu pôžičky.

1. splátka 
uhradená  
poisťovňou  
+ benefit

2. splátka  
uhradená  
poisťovňou  
+ benefit

Poisťovňa uhradí klientovi splátky pôžičky a navyše ku každej splátke 
benefit vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne.

3. splátka  
uhradená  
poisťovňou  
+ benefit

4. splátka  
uhradená  
poisťovňou  
+ benefit

5. splátka  
uhradená  
poisťovňou  
+ benefit

Bežná 
splátka  
klienta

Začiatok 
poistenia

Začiatok pracovnej 
neschopnosti

30. deň pracovnej 
neschopnosti

Ukončenie pracovnej 
neschopnosti

1. 1. 10. 5.

15. 5. 15. 6. 15. 7. 15. 8. 15. 9. 15. 10.

8. 6. 10. 10.

10 EUR za každý deň pobytu v nemocnici

Začiatok 
poistenia

Začiatok 
hospitalizácie

Splnená podmienka na 
výplatu poistnej udalosti

Maximálny čas 
plnenia = 30 dní

1. 1. 16. 8. 19. 8.

Vyriešenie poistnej udalosti a vyplatenie zostatku pôžičky ku dňu 1. 6.

Začiatok 
poistenia

Priznanie trvalej 
invalidity

Plánovaný termín  
splatenia  pôžičky

1. 1. 1. 6. 1. 12.

17. 9.



Kto sa môže poistiť?
Fyzická osoba vo veku 18 – 64 rokov, ktorá spĺňa tieto podmienky:

Súbor A
■  nebol jej priznaný invalidný dôchodok

■ nepoberá starobný dôchodok

■ nie je v pracovnej neschopnosti

■  výslovne potvrdí/vyhlási, že berie na vedomie, že sa poistenie nevzťahuje najmä na ochorenia a úrazy, ktoré vznikli alebo sa 
prejavili pred začiatkom poistenia alebo majú príčinnú súvislosť s ochoreniami alebo úrazmi, ktoré vznikli alebo sa prejavili 
pred začiatkom poistenia

Súbor B
Všetky vstupné podmienky ako v súbore A a zároveň:

■ nie je v skúšobnej lehote

■  z jej strany ani zo strany jej zamestnávateľa nedošlo k právnemu konaniu smerujúcemu k rozviazaniu pracovného pomeru

■  proti zamestnávateľovi nebolo začaté insolvenčné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na aké situácie sa poistenie nevzťahuje?
■  Na úrazy a choroby, ktoré buď vznikli pred začiatkom poistenia, alebo majú súvislosť s úrazmi alebo chorobami, ktoré vznikli  

pred začiatkom poistenia.

■  Duševné (psychické) ochorenia, výnimkou sú prípady, keď dôjde k hospitalizácii v zariadeniach na liečenie porúch  
a psychických ochorení, ktoré nastali v dôsledku úrazu alebo v dôsledku skutkov násilia.

■  Nevzťahuje sa na ochorenia chrbtice s výnimkou operačného zákroku v zdravotníckom zariadení alebo v dôsledku úrazu.

■  Nevzťahuje sa na dobrovoľnú stratu zamestnania alebo na stratu zamestnania v skúšobnej lehote.

Kompletné znenie výluk nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?
Všetky informácie k nahláseniu poistnej udalosti  
nájdete na  www.bnpparibascardif.sk. 

Alebo môžete kontaktovať zákaznícky servis  
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., 
na telefónnom čísle +421 2 58 24 00 88, kde vám 
poradíme, ktoré dokumenty je potrebné doložiť  
a ako ich vyplniť.

Naše kontaktné údaje:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

Bottova 2A, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 58 24 00 88

Prevádzkové hodiny:  
pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.

E-mail: cardifslovakia@cardif.com


