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INFORMÁCIA O POISTENÍ STRATY ZDROJA PRÍJMU
POSKYTOVANOM WÜSTENROT POISŤOVŇOU, A.S.

1. Zmluvné strany:
Poistiteľom je Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408. Poisteným je osoba, ktorej Študentský pôžičkový fond, 
resp. Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov poskytol pôžičku a ktorá písomne požiadala o zaradenie do poistenia straty zdroja príjmu. V prípade, že poberateľ 
pôžičky má v čase dojednávania poistenia uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú, môže byť poisteným manžel/manželka klienta alebo druh/družka klienta, 
ktorý/á písomne požiadal/a o zaradenie do poistenia straty zdroja príjmu. Poisteným môže byť aj rodič poberateľa pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu, ktorý 
písomne požiadal o zaradenie do poistenia straty zdroja príjmu a v kalendárnom roku dojednania poistenia dovŕši najviac 55 rokov veku, pokiaľ poberateľ pôžičky má 
v čase dojednávania poistenia uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú.

2. Rozsah poistného krytia poisteného:
Poistenie straty zdroja príjmu sa dojednáva pre prípad:
a) poberania invalidného dôchodku,
b) straty zamestnania.
Poistenie straty zdroja príjmu pre rodiča poberateľa pôžičky sa dojednáva len pre prípad straty zamestnania.

3. Informácia o výške a spôsobe platenia poistného
Pri uhrádzaní splátok pôžičky poskytnutej zo Študentského pôžičkového fondu bude poistné priamo zahrnuté do splátky pôžičky. Pri uhrádzaní splátok 
pôžičky poskytnutej z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov bude poistné uhrádzané osobitnou platbou v prospech účtu Pôžičkového fondu pre 
začínajúcich pedagógov.

4. Začiatok poistenia
Ak je pôžička poskytnutá z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, poistenie každého poisteného začína nultou hodinou prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po uzavretí príslušnej zmluvy o pôžičke, najskôr však nultou hodinou prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej žiadosti poisteného Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov o zaradenie do poistenia straty zdroja príjmu. Ak je pôžička poskytnutá zo 
Študentského pôžičkového fondu, poistenie každého poisteného začína nultou hodinou prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom je poberateľ pôžičky 
povinný začať splácať pôžičku, najskôr však nultou hodinou prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej žiadosti poisteného 
Študentskému pôžičkovému fondu o zaradenie do poistenia straty zdroja príjmu.

5. Prechod poistenia
Ak bolo poistenie dojednané na manžela/manželku poberateľa pôžičky, druha/družku poberateľa pôžičky, prípadne jedného z rodičov poberateľa pôžičky a 
v priebehu trvania poistenia dôjde k zmene pracovného pomeru poberateľa pôžičky z pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú na pracovný pomer 
uzatvorený na dobu neurčitú, dochádza na základe písomného oznámenia k prechodu poistenia z manžela/manželky poberateľa pôžičky, druha/družky 
poberateľa pôžičky alebo rodiča poberateľa pôžičky na poberateľa pôžičky.

6. Poistná udalosť - Poberanie invalidného dôchodku
Poistnou udalosťou poistného rizika poberanie invalidného dôchodku je právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku 
poistenému, počas trvania poistného krytia, za splnenia ostatných dohodnutých poistných podmienok. V prípade poistnej udalosti „poberanie invalidného 
dôchodku“ poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške pravidelných splátok pôžičky, podľa príslušnej zmluvy o pôžičke, ktorých deň splatnosti pripadá na 
dobu poberania invalidného dôchodku poisteným, začínajúc pravidelnou splátkou pôžičky splatnou v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendár-
nom mesiaci, v ktorom rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku poistenému nadobudlo právoplatnosť. Poistné plnenie sa vypláca 
do konca mesiaca, od ktorého bol poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok odňatý, alebo zastavené jeho vyplácanie 
z dôvodu zániku nároku na invalidný dôchodok, alebo od ktorého bol poistenému právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný starobný dôcho-
dok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, najneskôr však do konca mesiaca, v ktorom poistený dovŕšil 65. rok veku.

7. Poistná udalosť – Strata zamestnania
Poistnou udalosťou poistného rizika strata zamestnania je strata zamestnania poisteného a následná nezamestnanosť poisteného v zmysle poistných pod-
mienok, ktoré nastali počas trvania poistného krytia, za splnenia ostatných dohodnutých poistných podmienok. Nárok na plnenie vznikne, ak strata zamest-
nania a následná nezamestnanosť poisteného nastala po uplynutí ochrannej lehoty 120 kalendárnych dní od začiatku poistenia a pokiaľ nezamestnanosť 
poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. V prípade poistnej udalosti „Strata zamestnania“ poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške pravi-
delných splátok pôžičky, podľa príslušnej zmluvy o pôžičke, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej zmluvy o pôžičke pripadá na dobu trvania nezamestna-
nosti poisteného, začínajúc pravidelnou splátkou pôžičky splatnou v kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahne trvanie nezamestnanosti 60 alebo viac dní. 
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti u jedného poisteného a z jednej zmluvy o pôžičke, bude predstavovať maximálne 12 mesačných splátok pôžičky.

8. Ako postupovať pri poistnej udalosti:
Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť priamo poistiteľovi písomne, bez zbytočných časových prieťahov. Písomnosť zasielaná poistiteľovi sa považuje 
za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poistiteľa.

9. Poistený podpisom žiadosti o dojednanie poistenia pre prípad straty zdroja príjmu vyjadruje súhlas:
s poskytnutím svojich osobných údajov poistiteľovi v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo/e-mail, rodné číslo, dátum narodenia, dá-
tum začiatku poistenia, koniec poistenia, istina pôžičky, úrok po celú dobu splatnosti, splátka pôžičky (ďalej len „údaje“), vrátane ich poskytovania, sprístup-
ňovania alebo odovzdávania: 
a) zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom zaistenia,
b) zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poistiteľa a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného 

finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému,
c) zmluvným zástupcom poistiteľa za účelom správy poistenia,
d) zmluvným partnerom poistiteľa v oblasti likvidácie za účelom likvidácie poistných udalostí,
e) tretím osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv poistiteľa,
f) všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom finančného poradenstva, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja  

a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému a vyhotovovania štatistík a analýz, 
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so zisťovaním a preskúmaním svojho zdravotného stavu poistiteľom na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený liečil alebo 
prehliadkou lekára, ktorého poistenému určí poistiteľ, na obstarávanie údajov o zdravotnom stave a zdravotnej anamnéze poisteného zo zdravotnej dokumen-
tácie a na získavanie údajov o poistenom zo Sociálnej poisťovne.

Podrobnejšie informácie o poistení pre prípad straty zdroja príjmu klientov Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu začínajúcich pedagógov,
ako i o ďalších poistných produktoch Wüstenrot poisťovne, a.s. nájdete na www.wuestenrot.sk.


