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Môžem uzavrieť Poistenie k Úveru? 

 

Prečítajte si, prosím, pozorne nižšie uvedené otázky. Slúžia na to, aby ste si mohli overiť, či spĺňate podmienky pre       
prijatie do poistenia (mať úver poistený). Odpovede nie je potrebné zaznamenať. 

 
1. Dovŕšili ste už vek 66 rokov? 
2. Ste poberateľom starobného dôchodku? 
3. Máte priznaný invalidný dôchodok? 
4. Ste v súčasnosti lekárom uznaný za práceneschopného/práceneschopnú dlhšie ako 30 dní? 
5. Ste alebo boli ste posledných 7 rokov pre nižšie uvedené zdravotné ťažkosti vyšetrovaný, sledovaný alebo 

liečený u lekára? (vzťahuje sa len na Úvery nad 100 000 EUR): 

• srdcovo-cievne ochorenia (vysoký krvný tlak, ochorenie srdca a ciev) 

• diabetes mellitus (cukrovka) 

• poruchy metabolizmu (zvýšené krvné tuky, zvýšený cholesterol, hyperurikémia (Dna)) 

• ochorenie krvi ( porucha zrážanlivosti, krvotvorby, anémia a pod.) 

• ochorenie  pohybového aparátu (kosti, kĺby, chrbtica, svaly, väzy, medzistavcové  platničky, chrbát, 
šija, ramená, zápaly kĺbov, reumatizmus, artritída a pod.) 

• epilepsia, závrate, obrna, bezvedomie, roztrúsená skleróza alebo iné neurologické ochorenie 

• psychické  problémy a poruchy chovania (únavový syndróm, depresia, neuróza, pokus o samovraždu, 
poruchy správania, závislosť na alkohole a drogách a pod.) 

• ochorenie zažívacieho systému (žalúdočný  vred, iné žalúdočné alebo črevné problémy napr. 
hemoroidy, krvácanie, zápaly, črevné choroby, choroby žlčníka, slinivky brušnej a pod.) 

• alergie, astma bronchiale, iné ochorenia dýchacej sústavy (chronická bronchitída, zápal pľúc, pľúcna 
tuberkulóza a pod.) 

• ochorenie močového ústrojenstva (choroby ľadvín, močových ciest alebo mechúra, prostaty, močové 
kamene, krv alebo bielkoviny v moči);gynekologické ochorenie; ochorenie prsníkov; ochorenie 
pohlavných orgánov (vrátane pohlavne prenosných) 

• infekčné ochorenia (žltačka, mononukleóza, borelióza, tropické ochorenia, HIV pozitivita, AIDS a pod.) 

• krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť na +- 7 dioptrií alebo iné ochorenie, chyby zraku alebo sluchu 
(znížená zraková ostrosť, ochorenie sietnice, zákal, nedoslýchavosť, hluchota a pod.) 

• iné ochorenia (napr. nezhubné nádory, ochorenia imunitného systému, postcovidový syndróm a pod.)  
 

V prípade, že ste odpovedali na všetky otázky záporne (odpoveďou „NIE“), môžete pristúpiť k uzatvoreniu 
úverovej zmluvy, spolu s Poistením k úveru. 

 
Ak ste si na niektorú otázku odpovedali „ÁNO“, prípadne potrebujete pomôcť, kontaktujte nás, prosím, na linke 
Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888. 
 
Poistitelia nie sú povinní plniť za poistnú udalosť (vzťahuje sa len na Úvery do 100 000 EUR): 

1. ak smrť, plná a trvalá invalidita alebo práceneschopnosť nastali v príčinnej súvislosti s chorobou alebo 
úrazom,  
ku ktorým došlo alebo boli diagnostikované pred uzavretím Poistenia k Úveru; 

2. ak smrť, plná a trvalá invalidita alebo práceneschopnosť nastali v príčinnej súvislosti s chorobou alebo 
úrazom, ktorých príznaky boli jednoznačne zistené pred uzavretím Poistenia k Úveru; 

 


