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Môžem uzavrieť Poistenie k Úveru? 
 

Prečítajte si prosím nižšie uvedené otázky, ktoré Vám pomôžu zistiť, či môžete využiť našu ponuku 
úveru spolu s poistením. 

         

1. Ste starší/staršia ako 61 rokov? 
(vek = kalendárny rok – rok narodenia) 

 

2. Ste poberateľom starobného dôchodku?  

3. Máte priznaný invalidný dôchodok (prípadne čiastočný)?  

4. Ste v súčasnosti práceneschopný/práceneschopná?  

5. Bolo Vám zistené alebo sa liečite na niektoré z nasledovných ochorení: 
- srdca, ciev – zvýšený krvný tlak (hypertenzia), ischemická choroba srdca, kôrnatenie tepien 

(ateroskleróza), porucha srdcového rytmu, vrodená srdcová chyba, embólia, trombóza a neprekonali ste 
infarkt alebo mozgovú  príhodu; 

- dýchacieho systému – ochorenia pľúc a priedušiek; 
- neurologické ochorenie – epilepsia, ochrnutie, mozgové poruchy, neuropatia, skleróza multiplex;  
- psychické ochorenie – depresia, schizofrénia, alkoholová alebo drogová závislosť, alebo nadmerné 

užívanie alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok;  
- ochorenie tráviaceho systému – pažeráka, žalúdka, dvanástnika, tenkého a hrubého čreva, konečníka, 

pečene, pankreasu alebo sleziny; 
- metabolické, endokrinologické ochorenie – cukrovka, zvýšený cholesterol (porucha metabolizmu tukov), 

obezita;  
- pohybového systému;  
- močového a pohlavného systému – obličiek, močového mechúra, vaječníkov, maternice, prsníkov;  
- onkologické ochorenie; choroby krvi a imunity; infekčné a pohlavne prenosné ochorenie. 

 

6. Máte plánovanú alebo Vám bola odporučená akákoľvek operácia alebo vyšetrenie? 
 

 

7. Ste vo výpovednej dobe? Podali ste alebo dostali ste od zamestnávateľa návrh na skončenie pracovného 
pomeru dohodou?   IBA PRI KOMPLEXNOM SÚBORE 

 

8.  Máte informáciu, že patríte medzi zamestnancov, s ktorými by mohol byť v nasledujúcich 12 mesiacoch 
rozviazaný pracovný pomer v dôsledku organizačných zmien, resp. znižovania počtu zamestnancov, resp. z 
iných dôvodov?   IBA PRI KOMPLEXNOM SÚBORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
V prípade, že ste odpovedali na všetky otázky záporne (odpoveďou „NIE“) a máte uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú alebo 

určitú IBA PRI KOMPLEXNOM SÚBORE, môžete pristúpiť k uzatvoreniu úverovej zmluvy, súčasťou ktorej je aj vyhlásenie 
o zdravotnom stave. 
 
 
Ak ste na niektorú otázku odpovedali „ÁNO“, kontaktujte nás na linke Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888. 
 

 


