POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET
K HOTOVOSTNÍ PŮJČCE
Pojištění schopnosti splácet usnadňuje řešení vaší finanční situace v případě, že vám splácení půjčky
zkomplikuje složitá životní událost.

Jaké jsou výhody pojištění?
Pojištění pomůže při řešení finanční situace v případě nepříjemných životních událostí
Sjednáte jednoduše přímo při žádosti o poskytnutí půjčky
Nemusíte absolvovat lékařskou prohlídku ani vyplňovat složité formuláře
V
 případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání obdržíte pojistné plnění ve výši:
- splátky půjčky, včetně úhrady pojistného,
- a navíc obdržíte obnos ve výši splátky půjčky, který můžete využít dle vlastního uvážení

Co máte v rámci jednotlivých variant pojištěno?
Balíček

Varianta A

Varianta B

Pojištěná rizika

Čekací doba*

Karenční doba**

Hospitalizace z důvodu nemoci
nebo úrazu

30 dnů

3 dny

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu

8 měsíců pro případ
rizikového těhotenství

30 dnů

Invalidita III. stupně/ ZTP/P přiznaná od ČSSZ

-

-

Úmrtí z jakékoliv příčiny

-

-

Nedobrovolná ztráta zaměstnání (ukončení pracovního
poměru bez vlastního přičinění pojištěného)

3 měsíce

30 dnů (počítáno ode dne
registrace na úřadu práce)

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu

8 měsíců pro případ
rizikového těhotenství

30 dnů

Invalidita III. stupně/ZTP/P přiznaná od ČSSZ

-

-

Úmrtí z jakékoliv příčiny

-

-

* Čekací doba = doba od počátku pojištění, ve které nemůže dojít k pojistné události.
**	Karenční doba = doba plynoucí od počátku pojistné události, po které vám vznikne právo na pojistnou událost.

Jaké jsou výhody pojištění? Co máte v rámci jednotlivých variant pojištěno? Kolik za pojištění zaplatíte? Co musíte splňovat,
abyste si mohli pojištění sjednat? Kdy vás pojištění chrání v případě ztráty zaměstnání? V jaké výši a komu bude vyplaceno pojistné plnění?
V jakých případech nebude pojistné plnění poskytnuto? Jak může pojištění zaniknout? Jak se postupuje při pojistné události?

Kolik za pojištění zaplatíte?
Varianta A i B – 0,25 % z počáteční výše úvěru/měsíc
Úhrada za pojištění vám bude účtována každý měsíc automaticky spolu se splátkou půjčky, a to po celou
dobu splácení.

Co musíte splňovat,
abyste si mohl pojištění
sjednat?
Varianta A
být mladší 65 let
nebýt ve starobním ani invalidním důchodu
nebýt v pracovní neschopnosti
Varianta B
stejné podmínky jako pro variantu A,
a zároveň:
být zaměstnán/a v pracovním poměru
sjednaném na dobu neurčitou a též
být zaměstnán/a v pracovním poměru
nepřetržitě v předcházejících 12 měsících
nebýt ve zkušební době
z vaší strany ani ze strany vašeho
zaměstnavatele nedošlo k právnímu
jednání směřujícímu k rozvázání stávajícího
pracovního poměru
proti vašemu zaměstnavateli nebylo
zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Kdy vás pojištění
chrání v případě ztráty
zaměstnání?

Pojistnou událostí je ukončení pracovního poměru
na dobu neurčitou:
Bez vašeho vlastního přičinění:
výpovědí zaměstnavatele z důvodu zrušení nebo
přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
výpovědí zaměstnavatele pro nadbytečnost
zaměstnance
výpovědí zaměstnavatele z důvodu ztráty
zdravotní způsobilosti zaměstnance z důvodu
pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo
dosažení maximální přípustné expozice
na daném pracovišti
Z vaší vlastní vůle:
zrušení pracovního poměru zaměstnancem dle
zákoníku práce, jestliže vám zaměstnavatel
nevyplatil mzdu (plat), nebo náhradu mzdy
(platu) či jejich jakoukoli část,
ukončení pracovního poměru dohodou nebo
výpovědí z vaší strany z důvodu vydání
rozhodnutí v insolvenčním řízení potvrzujícího
úpadek zaměstnavatele, příp. zamítající
insolvenční návrh pro nedostatek majetku anebo
z důvodu zrušení zaměstnavatele a jeho vstupu
do likvidace,
ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu
zrušení nebo přemístění zaměstnavatele
nebo jeho části nebo z důvodu nadbytečnosti
zaměstnance.
K tomu, aby pojistná událost byla uznána, je
nezbytné, abyste byl registrován na úřadu
práce v ČR.
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JAKé JSOu VýHOdy POJIŠTĚNÍ? CO mÁTE V rÁmCI JEdNOTLIVýCH VArIANT POJIŠTĚNO? KOLIK ZA POJIŠTĚNÍ ZAPLATÍTE? CO muSÍTE SPLňOVAT,
ABySTE SI mOHLI POJIŠTĚNÍ SJEdNAT? Kdy VÁS POJIŠTĚNÍ CHrÁNÍ V PřÍPAdĚ ZTrÁTy ZAmĚSTNÁNÍ? V JAKé VýŠI A KOmu BudE VyPLACENO POJISTNé PLNĚNÍ?
V JAKýCH PřÍPAdECH NEBudE POJISTNé PLNĚNÍ POSKyTNuTO? JAK mŮžE POJIŠTĚNÍ ZANIKNOuT? JAK SE POSTuPuJE PřI POJISTNé udÁLOSTI?

V jaké výši a komu bude vyplaceno pojistné plnění?
riziko

Limit pojistného
plnění

Pojistné plnění

Komu bude pojistné
plnění vyplaceno

Úmrtí

jednorázově - aktuální nesplacená
výše půjčky

max. 2 000 000 Kč

pojistník (= banka)

Invalidita III. stupně/
ZTP/P

jednorázově - aktuální nesplacená
výše půjčky

max. 2 000 000 Kč

pojistník (= banka)

Hospitalizace

jednorázově - 10 % ze splátky půjčky/
den

max. 1 500 Kč/den
max. po dobu 30 dnů

pojištěný (= klient)

měsíčně - splátka půjčky navýšená
o poplatek za pojištění

max. splátka - 55 555 Kč
max. 12 splátek

pojistník (= banka)

měsíčně - částka ve výši splátky půjčky

max. splátka - 55 555 Kč
max. 12 splátek

pojištěný (= klient)

Pracovní
neschopnost

Příklad:
Pracovní neschopnost trvala
od 10. 3. – 30. 5. Pojišťovna uhradí
všechny splátky půjčky od počátku
pracovní neschopnosti, tzn. splátky
za 3 měsíce. A navíc i tu samou
částku Vám připíšeme na účet
k libovolnému užití.

Nedobrovolná ztráta
zaměstnání

10. 3.

8. 4.

30. 5.

1. den PN
vzniká pojistná
událost

30. den trvání PN = splněna
karenční doba, vzniká nárok
na pojistné plnění

PN ukončena

15. 3.

15. 4.

15. 5.

splátka půjčky

splátka půjčky

splátka půjčky

měsíčně - splátka půjčky navýšená
o poplatek za pojištění

max. splátka - 55 555 Kč
max. 12 splátek

pojistník (= banka)

měsíčně - částka ve výši splátky úvěru

max. splátka - 55 555 Kč
max. 12 splátek

pojištěný (= klient)

Příklad:
Nezaměstnanost trvala od 2. 3. – 30. 5.
Pojišťovna uhradí všechny splátky
půjčky od počátku nezaměstnanosti,
resp. registrace na úřadu práce,
tzn. splátky za 3 měsíce. A navíc i tu
samou částku Vám připíšeme na účet
k libovolnému užití.

28. 2.

2. 3.

31. 3.

30. 5.

ukončení
pracovního
poměru

registrace
na úřadu
práce

30. den trvání nezaměstnanosti
= splněna karenční doba, vzniká
nárok na pojistné plnění

nezaměstnanost
ukončena

15. 3.

15. 4.

15. 5.

splátka půjčky

splátka půjčky

splátka půjčky
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Jaké jsou výhody pojištění? Co máte v rámci jednotlivých variant pojištěno? Kolik za pojištění zaplatíte? Co musíte splňovat,
abyste si mohli pojištění sjednat? Kdy vás pojištění chrání v případě ztráty zaměstnání? V jaké výši a komu bude vyplaceno pojistné plnění?
V jakých případech nebude pojistné plnění poskytnuto? Jak může pojištění zaniknout? Jak se postupuje při pojistné události?

V jakých případech nebude pojistné plnění poskytnuto?
Součástí všeobecných pojistných podmínek jsou i výluky z pojištění – tzn. případy, na které se pojištění
nevztahuje, a nemáte tedy nárok na pojistné plnění. Mezi nejčastější důvody patří:
onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci nebo následkem nemoci nebo
úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění;
případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace; pojistné
plnění bude uhrazeno pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou
je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením
(magnetická rezonance, CT);
vybraná duševní (psychiatrická) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného.
Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v článku 12 Všeobecných pojistných podmínek pro životní
a neživotní pojištění č. 3/2016.

Jak může pojištění
zaniknout?

Jak se postupuje
při pojistné události?

Pojištění může zaniknout zejména:

V případě pojistné události je třeba
kontaktovat přímo BNP Paribas Cardif
Pojišťovnu, a. s., která s Vámi vyřídí veškeré
náležitosti spojené s pojistnou událostí.

splacením půjčky,
 nem úmrtí pojištěného nebo přiznáním
d
invalidity III. stupně nebo průkazu ZTP/P,

Pojišťovnu je možné kontaktovat písemně
nebo telefonicky na:

 osledním dnem kalendářního roku, ve
p
kterém pojištěný dosáhne 70 let věku,

 lzeňská 3217/16
P
150 00 Praha 5

dohodou,

+420 234 240 340

 dstoupením bez udání důvodu do 14 dnů
o
od sjednání pojištění v případě sjednání
pojištění telefonicky nebo on-line,

czinfo@cardif.com
www.cardif.cz

v ýpovědí bez udání důvodu do 2 měsíců od
sjednání pojištění.

Detailní postup pro nahlášení pojistné
události najdete v čl. 7.1 Všeobecných
pojistných podmínek pro životní a neživotní
pojištění č. 3/2016, kde jsou uvedeny
i dokumenty, které je třeba při nahlášení
pojistné události doložit.

Další možné důvody zániku pojištění jsou
uvedeny v článku 9 Všeobecných pojistných
podmínek pro životní a neživotní pojištění
č. 3/2016.

Pozor!
I v případě, že nahlásíte pojistnou událost,
jste nadále zavázán/a hradit splátky půjčky
dle sjednaných podmínek, a to až do doby,
než pojišťovna rozhodne o poskytnutí
pojistného plnění.
Pojištění schopnosti splácet je nabízeno ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou a řídí se
Pojistnou smlouvou č. MBH 1/2017 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní
pojištění č. 3/2016. Veškeré detaily produktu jsou popsány právě v těchto dokumentech.
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