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V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o danom poistnom produkte. Informačný dokument 
neslúži na marketingové účely. 

O aký typ poistenia ide? 

obchodného styku poistníka s jeho zákazníkmi (dlžníkmi) v dôsledku platobnej neschopnosti zákazníka alebo
pretrvávajúceho neplnenia poistených pohľadávok.
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Čo je predmetom poistenia? 



neboli zaplatené do lehoty stanovenej v poistnej zmluve.


Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistenie pohľadávok – 






, alebo vyplývajúce z predaja formou dokumentárneho inkasa
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Poistník je povinný v súlade s ustanoveniami       Občianskeho zákonníka zachov  ávať
zákonné povinnosti a zmluvné povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve. 
Hlavné povinnosti poistníka: 

- riadne a včas platiť poistné
- platiť ďalšie dohodnuté poplatky, napr. poskytovateľovi služieb hodnotenia rizík
- odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa

dojednávaného poistenia
- uplatňovať primeranú odbornú starostlivosť a obozretnosť tak, akoby nebol poistený
- zabezpečiť všetky vhodné a potrebné opatrenia na zabránenie vzniku, odvrátenie a

zmenšenie akejkoľvek škody a maximalizáciu úhrady dlhov
- splniť si ohlasovacie povinnosti v zmysle poistnej zmluvy, vrátane pohľadávok po

splatnosti
- dodržiavať všetky ostatné podmienky uvedené v poistnej   zmluve

Výška poistného sa vypočíta vynásobením sumy poistiteľného obratu a príslušných sadzieb 
uvedených v poistnej zmluve. 
Poistné sa platí na číslo účtu uvedené v poistnej zmluve.
Bežné poistné sa platí v splátkach, pričom prvá splátka poistného je splatná prvým dňom 
poistného obdobia vopred, ak nebolo dohodnuté inak. 
Jednorazové poistné zaplatené naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané je 
splatné dňom začiatku poistenia. 
Ostatné poplatky, ktoré je poistený povinný uhrádzať vyplývajú z poistnej zmluvy. 

Poistná doba: dohodnutá na dobu určitú (na dĺžku poistného obdobia) s automatickým 
predlžovaním vždy na rovnaké obdobie. 

Dĺžka dohodnutého poistného obdobia je zvyčajne jeden rok (12 mesiacov) , avšak môže sa 
líšiť v jednotlivých poistných zmluvách na základe dohody zmluvných strán.  

Poistenie v zmysle poistnej zmluvy vzťahujúce sa na poistené pohľadávky za tovary alebo 
služby  dodané a vyfakturované vznikne v deň začiatku platnosti poistnej zmluvy, ktorý je 
uvedený v poistnej zmluve, ak nebude dohodnutý neskorší deň.   

oistná zmluva môže byť vypovedaná písomne oboma zmluvnými stranami, a to najneskôr
 pred uplynutím príslušného poistného obdobia. V opačnom prípade bude

automaticky obnovená na nasledujúce poistné obdobie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia

Kedy a ako uhrádzam platbu?




