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Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace 
o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Rámcové pojistné smlouvě č. MBK 1/2010 a ve Všeobecných pojistných podmínkách 
pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010.  
 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Pojištění, které chrání klienty s úvěrovými produkty před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na co se pojištění nevztahuje? 
 Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů  

 Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění.  
 Hospitalizace, ke které dojde do 30 dní od počátku pojištění. 
 

 Na co se pojištění nevztahuje? 

 Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku 
pojištění.  

 

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! Úmrtí/Invalidita III. stupně/Pracovní neschopnost  

! Sebevražda pojištěného nebo pokus o ní v době do 2 let od 
počátku pojištění 

! Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, a byly 
diagnostikovány před počátkem pojištění 

! Profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy 

! Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně 

! Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní 
neschopnosti) 

! Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na 
nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích 

! Ztráta zaměstnání 

! Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro 
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění 
pro případ ztráty zaměstnání) 

! Kompletní výčet a textaci výluk naleznete pojistné smlouvě a v 
pojistných podmínkách.  

 Co je předmětem pojištění? 

Jednotlivé soubory pojištění schopnosti splácet: 

Soubor Základní zahrnuje tato rizika a pojištění: 

✓ Úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci 
✓ Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci 
✓ Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci 
 

Soubor Komplexní, pojištění se kromě rizik uvedených v Souboru 
Základní dále vztahuje i na: 

✓ Nedobrovolnou ztrátu zaměstnání  
 

 

 

Jaké je pojistné plnění? 

• V případě úmrtí pojištěného, uhradí pojišťovna jednorázově 
dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena 
ke dni vzniku pojistné události. 

• V případě přiznání invalidity III. stupně od České správy sociálního 
zabezpečení, nebo mimořádných výhod III. stupně uhradí 
pojišťovna jednorázově zbývající část finančního závazku klienta, 
která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. 

• V případě pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 30 dní, 
hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až po dobu 
12-ti po sobě jdoucích měsíců.  

• V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 
60 dní, hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až 
po dobu 6-ti po sobě jdoucích měsíců. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
✓ Územní platnost pojištění není omezena. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kdy a jak provádět platby? 

Poplatek za pojištění je počítán z výše aktuálního nesplaceného zůstatku kreditní karty a je účtován na konci zúčtovacího období.  

• Soubor Základní: 0,29 % z výše dlužné částky na konci zúčtovacího období. 

• Soubor Komplexní: 0,49 % z výše dlužné částky na konci zúčtovacího období. 

Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí? 

Počátek pojištění je stanoven: 

• Na 00.00 hodin dne následujícího po dni, kdy pojistník (mBank) a pojištěný podepsali Smlouvu o kreditní kartě. 

Konec a zánik pojištění 

• Konec pojištění se stanoví na 24.00 hodin dne úvěrové smlouvy, pokud není stanoveno jinak.    

Pojištění dále zaniká: 

• dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak; 

• dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného; 

• posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku; 

 

Detailní informace o podmínkách zániku pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

 Jaké mám povinnosti? 

Povinnosti před uzavřením pojištění 
  
Pojištění schopnosti splácet Soubor Základní si může sjednat zájemce, který splňuje následující podmínky: 

• není starší 60 let, 

• dle svého prohlášení je zdráv a není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického 
onemocnění s trvalým užíváním léků, 

• dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, 

• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu, 

• uzavřel s pojistníkem smlouvu o kreditní kartě 

 

Pojištění schopnosti splácet Soubor Komplexní si může sjednat zájemce, který splňuje následující podmínky: 

• není starší 60 let, 

• dle svého prohlášení je zdráv a není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického 
onemocnění s trvalým užíváním léků, 

• dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, 

• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu 

• uzavřel s pojistníkem smlouvu o kreditní kartě  

• dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru 
nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, 

• dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani 
jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního 
poměru dohodou, 

 

Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná může 
pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Kompletní výčet podmínek ke vstupu do pojištění naleznete v 
pojistné smlouvě. 

 

Povinnosti během trvání pojištění 

Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období. 

 

Povinnosti v případě pojistné události  

V případě pojistné události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele „Oznámení 
pojistné události“ a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby: 

a) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím 
výpovědní doby v délce osmi dnů; 

b) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká 
uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce; 

c) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem a 
kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká ke konci pojistného období 

 

Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby: 

a) odstoupením od životního pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému 
byly sděleny pojistné podmínky; 

b) odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na 

nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a 

úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění; 

c) odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu. 

Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje. 

Další způsoby zániku pojištění: 

a) písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění; 

b) projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. 

Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno; 

 


