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  SIPO poistenie Plus  
  Informačný dokument o poistnom produkte  
 

   Spoločnosť: Poštová poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 405 410             Produkt: SIPO poistenie Plus.  
   Dohľad nad výkonom poisťovacej činnosti vykonáva Národná banka Slovenska. 
 
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 SIPO 
poistenie Plus [ďalej len „VPP“] a Poistnej zmluve č. RZ201703. 

O aký typ poistenia ide?  
Uzatvorením poistenia môžete zredukovať svoje obavy, či budete v prípade poistnej udalosti schopný uhrádzať svoje pravidelné 
mesačné výdavky. Účelom tohto poistenia je chrániť Vás a Vašu rodinu pred prípadnými finančnými problémami, ktoré môžu nastať 
v dôsledku vybraných neočakávaných situácií.  

 
 
 
   

 Čo je predmetom poistenia? 
Súbor poistenia zahŕňa: 
 Vznik invalidity následkom úrazu 

počas trvania poistenia [strata 
pracovnej schopnosti aspoň 
70 %] 

 Pracovnú neschopnosť 
následkom úrazu v trvaní 
najmenej  60 dní 

 Stratu zamestnania a následnú 
nezamestnanosť trvajúcu 
najmenej 60 dní odo dňa 
zaradenia do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie na 
úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny [ďalej len „úrad práce“]. 

Súbor poistenia nie je možné 
dojednať v inom zložení. 
Aké je poistné plnenie? 
• Pri  invalidite následkom úrazu 

je poistné plnenie jednorazové vo 
výške 1000 €. 

• Pri pracovnej neschopnosti 
následkom úrazu sa poistné 
plnenie vypláca v mesačných 
platbách po dobu trvania 
pracovnej neschopnosti vo výške 
100 €, najviac však po dobu 6 
mesiacov za jednu poistnú 
udalosť.  

• Pri strate zamestnania a 
následnej nezamestnanosti sa 
poistné plnenie vypláca 
v mesačných platbách po dobu 
trvania nezamestnanosti vo výške 
100 € mesačne, najviac však po 
dobu 6 mesiacov za jednu poistnú 
udalosť. 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Poistenie sa nevzťahuje najmä na: 
! následky úrazov, ktoré vznikli alebo museli vzniknúť pred začiatkom poistenia, 

! následky úrazov, ktoré poistený utrpel pri vykonávaní profesionálnej športovej 
činnosti, 

! akékoľvek poškodenie chrbtice alebo pohybového aparátu pokiaľ nebolo 
zapríčinené úrazom, 

! úrazy, ktoré vznikli pri manipulácii so zbraňami, výbušninami, horľavinami 
alebo toxickými látkami, 

! úmyselné poškodenie vlastného zdravia. 

! Pri strate zamestnania a pri pracovnej neschopnosti následkom úrazu sa z jednej 
poistnej udalosti uhrádza najviac 6 mesačných platieb  

! Prvých 59 dní nezamestnanosti alebo prvých 59 dní pracovnej neschopnosti 
následkom úrazu poistenie nepokrýva. Prvú splátku poistného plnenia uhradíme 
za mesiac, v ktorom budete 60. deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti 
následkom úrazu, resp. v ktorom budete 60. deň vedený v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie na príslušnom úrade práce. 

! Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie znížiť, maximálne však o 50 % za poistnú 
udalosť, ktorá nastala v priamej súvislosti s konaním pod vplyvom alkoholu, 
omamných, toxických a psychotropných látok. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 11 VPP. 
 

 Čo nie je predmetom poistenia? 
 Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje iba na nezavinené skončenie 

zamestnania [napr. z organizačných dôvodov]. 
 Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje iba na občanov SR, ktorí sú zamestnaní 

u zamestnávateľa so sídlom [príp. sídlom organizačnej zložky] na území SR. 
 Strata zamestnania, ku ktorej dôjde do 90 dní od začiatku poistenia. Zároveň platí, 

že právny dôvod straty zamestnania musí nastať po uplynutí 90 dní od začiatku 
poistenia. 

 Pracovná neschopnosť následkom choroby. 
 Invalidita následkom choroby. 
 Pracovná neschopnosť alebo invalidita v dôsledku úrazu, ktorá nastala v dobe 

kedy poistený čerpá materskú alebo rodičovskú dovolenku a je hmotne 
zabezpečený v súlade s predpismi o sociálnom poistení. 

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 Poistenie pre prípad invalidity následkom úrazu sa vzťahuje na prípady zníženej pracovnej schopnosti posudzované podľa 

slovenského práva vzniknuté následkom úrazu kdekoľvek na svete. 
 Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti následkom úrazu sa vzťahuje na udalosti kdekoľvek na svete. 
 Poistenie pre prípad straty zamestnania a následnej nezamestnanosti sa vzťahuje na stratu zamestnania u zamestnávateľa so 

sídlom na území SR a evidenciu uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce na území SR. 
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 Kedy a ako uhrádzam platbu? 
Platba poistného sa uhrádza: 

• automatickým zúčtovaním z Poštovej karty mesačne v sume 0,97 €, polročne v sume 5,82 € alebo ročne v sume  
11,64 € alebo 

• prostredníctvom SIPO dokladu s mesačnou frekvenciou v sume 0,97 €. 

 Kedy začína a končí krytie? 
Začiatok poistenia závisí od dňa podpisu Dodatku k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta) (ďalej len 
„Dodatok“), ktorým sa SIPO poistenie Plus zriaďuje: 

• ak je Dodatok podpísaný do 18. kalendárneho dňa v mesiaci vrátane, začiatok poistenia je od 1. dňa najbližšieho 
nasledujúceho mesiaca, 

• ak je Dodatok podpísaný po 18. kalendárnom dni v mesiaci, začiatok poistenia je od 1. dňa druhého nasledujúceho mesiaca. 

Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu neurčitú. Poistené trvá po celú dobu trvania platnosti Zmluvy o poskytnutí Bonusového 
programu (Poštová karta). Poistenie zaniká spolu so Zmluvou o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta), v niektorých 
prípadoch však poistenie môže zaniknúť skôr najmä: 

• ku dňu vzniku Poistnej udalosti z poistenia pre prípad Invalidity následkom úrazu (strata pracovnej schopnosti aspoň 70 %),  

• dňom Vašej smrti,  

• zrušením Poštovej karty, 

• posledným dňom kalendárneho mesiaca, ku koncu ktorého výška neuhradených nákladov spojených s poistením z Vašej 
strany dosiahne dvojnásobok mesačnej výšky týchto nákladov (1,94 €) 

• na základe Vašej žiadosti nebyť poistený, 

• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite vek 62 rokov, 

• posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete poberať starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo úrazovú 
rentu; 

Upozornenie: Úplný zoznam možností zániku poistenia nájdete v článku 5 VPP. 

 Ako môžem poistenie zrušiť? 
O zrušenie poistenia môžete požiadať podaním tlačiva Žiadosť o zmenu / Doplnenie služieb Poštovej karty (ďalej len 
„Žiadosť) zaškrtnutím poľa „Zrušenie SIPO poistenia“ na ktoromkoľvek pracovisku Slovenskej pošty, a.s. Poistenie tak zaniká 
posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Žiadosť podaná. 

 Aké mám povinnosti?  
Povinnosti pred uzavretím poistenia 

• Pre vznik poistenia je potrebné mať uzatvorenú Zmluve o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta) so Slovenskou 
poštou, 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 Poštovej karty 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 mať dostatok finančných prostriedkov na Poštovej karte na pravidelné úhrady SIPO 

poistenia Plus, ktoré sa z Poštovej karty zúčtovávajú automaticky, alebo poistné uhrádzať pravidelne prostredníctvom SIPO 
dokladu. 

Povinnosti v prípade poistnej udalosti 
 V prípade poistnej udalosti je potrebné ju čo najskôr oznámiť poisťovni, predložiť jej potrebné doklady [ich zoznam nájdete 

v tlačive oznámenia poistnej udalosti] a poskytnúť jej súčinnosť potrebnú na posúdenie vzniku poistnej udalosti a stanovenie 
výšky poistného plnenia.V prípade poistenia pracovnej neschopnosti následkom úrazu alebo straty zamestnania je potrebné 
pravidelne mesačne, najneskôr do 5. dňa kalendárneho mesiaca predkladať poisťovni aktuálne písomné potvrdenie o trvaní 
pracovnej neschopnosti, resp. nezamestnanosti.V prípade straty zamestnania je potrebné sa registrovať na príslušnom úrade 
práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, poskytovať súčinnosť úradu práce pri sprostredkovaní zamestnania a podnikať 
kroky na znovuzískanie zamestnania. 


