Pojištění schopnosti splácet, služba, která se vyplatí
Neschopnost splácet, ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v nemocnici. Důvodů, proč lidé
nesplácejí své závazky, může být celá řada. Pro každou takovou situaci ale existuje východisko.
Pomocnou ruku v těchto případech podá například pojištění schopnosti splácet.
Češi se snaží svůj dluh vyřešit dluhem jiným
Ať už je to kvůli nečekaným výdajům, dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo rovnou ztrátě
zaměstnání. Zaplatit složenky a k tomu třeba ještě nějakou tu splátku úvěru se často stává prakticky
nemožným. Řada lidí se proto v zoufalství obrací na nebankovní úvěrové společnosti, které sice
bonitu svých klientů neprověřují a nevyužívají žádný ze zavedených registrů dlužníků, zato si ovšem
účtují přemrštěné úroky a penále za zpožděné splátky.
Člověk, který se tak snaží svůj dluh vyřešit dluhem jiným, se často dostane do ještě horších problémů,
než z jakých se původně snažil uniknout. Sdružení Solus, které monitoruje situaci dlužníků v Česku,
evidovalo v registru fyzických osob ke konci letošního září přes 620 tisíc dospělých Čechů s celkovým
dluhem po splatnosti dosahujícím bezmála 50 miliard korun!
Místo půjčky pojištění
Další možností, jak pomoct dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením, je pojištění
schopnosti splácet. To nabízí podporu v nenadálých životních situacích, jako je úraz, nemoc či ztráta
zaměstnání. I v takovém případě je však důležité rychlé jednání.
Pojišťovny běžně čekají i šedesát dní, než začnou případ šetřit. To může trvat i další měsíc a po celou
tu dobu musí klient platit splátky. Například na Zonky je to trochu jinak. Zonkyho záchranná vesta
totiž umožní bez zbytečných průtahů odložit splátky klientům, kteří například přišli nečekaně o práci
nebo dlouhodobě nemohou do práce.
Jak to vlastně funguje?
Stačí předložit neschopenku nebo potvrzení o evidenci v registru uchazečů o práci na Úřadu práce a
hned pak mu jeho nejbližší splátku odložíme, aniž by se stal neplatičem. Pojištění také počítá s daleko
menším počtem výluk, než je na trhu běžné. O plnění tak nepřijdou třeba klienti s onemocněním zad
nebo lidé práce neschopní a invalidé po úrazech či vážné nemoci.
Projekt Zonkyho záchranná vesta navíc kombinuje pojištění s benefity. Klienti totiž na placení
pojistného neprodělají, ani když odklad splátek nebudou pobírat. Za každých dvanáct měsíců po
sobě, kdy službu nevyužijí, se jim totiž vrátí peníze ve výši měsíčního poplatku.

