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Záznam o posudzovaní klienta podľa §35 zákona č.186/2009 Z.z. 
 
A  Identifikácia klienta 
 
 Meno:                            Priezvisko:                                                Rodné číslo: 
 
B  Posúdenie klienta 

a] Požiadavky a potreby klienta: 
       klient má záujem o poistné krytie svojho úveru pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty 
zamestnania 
       klient má záujem o poistné krytie svojho úveru pre prípad smrti, invalidity a pracovnej neschopnosti  
 
       klient má iné potreby a požiadavky na poistenie – upresnite prosím aké:                                                                                                                                     
 
 
       klient odmietol odpovedať. 
 

b] Znalosti a skúsenosti klienta s poistením schopnosti splácať úver: 
       nemá 
       má 
       klient odmietol odpovedať 

 

c] Finančná situácia klienta: 
Na základe preverenia finančnej situácie klienta pri poskytovaní alebo čerpaní úveru, sú finančné prostriedky klienta 
dostatočné na úhradu nákladov spojených s poistením. 

 
 
C  Výsledok sprostredkovania poistenia vrátane vyhlásenia o vhodnosti resp. nevhodnosti poistného produktu: 

       sprostredkovateľ poistenia odporúča nasledujúci produkt, pretože ho na základe vykonaného posudzovania 
klienta považuje za vhodný: Poistenie schopnosti splácať úver 
       sprostredkovateľ poistenia neodporúča nasledujúci produkt, pretože ho na základe vykonaného posudzovania 
klienta nepovažuje za vhodný a klient ho aj napriek tomu požaduje: Poistenie schopnosti splácať úver 

 
 

Miesto a dátum  
 
 
 

Podpis klienta                                                                                   Pečiatka a podpis zástupcu sprostredkovateľa 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Informácie o finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z. z. – poistenie schopnosti splácať úver 
účinné od 1.5.2022 

 
1. Informácie o sprostredkovaní a sprostredkovateľovi 

a] Sprostredkovateľom poistenia je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S [ďalej len „Pošta“]. Pošta 

vykonáva finančné sprostredkovanie pre Union poisťovňu, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO 
31 322 051 [ďalej len „Poisťovňa“] ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, zapísaný v 
Zozname viazaných finančných agentov v podregistri poistenia alebo zaistenia v rámci Registra finančných agentov, 
finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a 
viazaných investičných agentov vedený Národnou bankou Slovenska, registračné číslo 79902. Registráciu Pošty je 
možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska [https://regfap.nbs.sk/search.php]. 

b] Pošta vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmluvy s jednou finančnou 
inštitúciou, s Poisťovňou, ktorá má výhradný charakter. Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo 
hlasovacích právach Pošty. Pošta nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Poisťovne.  

c] Sťažnosti na správnosť a kvalitu finančného sprostredkovania Poštou je možné podať  písomnou formou 
prostredníctvom pošty alebo osobne na ktoromkoľvek pracovisku Pošty alebo Poisťovne alebo elektronicky (staznosti-
up@union.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.union.sk). O výsledku vybavenia 
sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V odôvodnených 
prípadoch je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predĺžiť, nie však na viac ako 60 kalendárnych dní; 
o dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť písomne informovaná. Viac informácií 
o spôsobe vybavovania sťažností je uvedených na www.union.sk. Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba nie je 
spokojná s tým, ako poisťovateľ vybavil jeho sťažnosť, alebo ak nedostal odpoveď do 30 dní od jej podania, má právo 
podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia 
sporov je aj Slovenská asociácia poisťovní (www.poistovaciombudsman.sk, email: 
ombudsman@poistovaciombudsman.sk). Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na 
webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.  

d] Pošta vykonáva sprostredkovanie poistenia za peňažnú odplatu, ktorú vypláca Pošte Poisťovňa. Na základe 
požiadavky klienta bude klient informovaný Poštou aj o výške tejto odplaty. Klient za finančné sprostredkovanie neplatí 
Pošte žiadne poplatky. 

2. Informácie o poistení 

a] Informácie o právnych následkoch vzniku poistenia 
So vznikom poistenia je spojená povinnosť klienta po celú dobu trvania poistenia uhrádzať náklady spojené 
s poistením, ktoré sú uvedené v Sadzobníku poplatkov 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 
31 340 890 [ďalej len „Sadzobník poplatkov“] a sú zahrnuté v mesačnej splátke úveru. Poistenie je možné ukončiť 
spôsobmi uvedenými v poistných podmienkach. Pre klienta platia aj ďalšie povinnosti, najmä v prípade vzniku poistnej 
udalosti. 

b] Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie 
Činnosť Poisťovne podľa zákona o poisťovníctve podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Poisťovňa tiež musí 
vytvárať technické rezervy vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť 
Poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky Poisťovne vyplývajúce z poistných zmlúv a musí dodržiavať 
podmienky požadovanej miery solventnosti, ktorá slúži na zabezpečenie schopnosti Poisťovne uhradiť riadne a včas 
záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti. 

c] Riziká produktu 
S poistením sú spojené aj určité riziká, najmä: 
– poistenie sa vzťahuje iba na udalosti spôsobené rizikami dojednanými v poistnej zmluve; na škody spôsobené 

z iných príčin a na okolnosti, ktoré sú uvedené vo výlukách z poistenia, sa poistenie nevzťahuje; 
– právo na poistné plnenie v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania vzniká iba v prípade, ak 

práceneschopnosť, resp. nezamestnanosť klienta trvá nepretržite najmenej 60 kalendárnych dní; 
– v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby, ktorá nastala do 30 dní od začiatku poistenia, resp. straty 

zamestnania, ku ktorej dôjde do 90 dní od začiatku poistenia, nevzniká nárok na poistné plnenie; 
– strata zamestnania je krytá poistením iba v prípade, ak k nej dôjde z dôvodov a spôsobom uvedeným v poistných 

podmienkach. 
d] Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou 

So vznikom poistenia nie sú spojené žiadne poplatky ani náklady klienta s výnimkou nákladov spojených s poistením, 
ktoré sú uvedené v Sadzobníku poplatkov.  

3. Informačná povinnosť podľa zákona č. 39/2015 Z. z. 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa považujú za informácie, ktoré je Poisťovňa povinná poskytnúť klientovi 
v zmysle § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. 
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