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Pojistná smlouva

č. mBH 1 / 2017

(dále jen „pojistná smlouva“)
Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany:

Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 25080954
DIČ: CZ25080954
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4327
zastoupený: Zdeňkem
Jarošem, předsedou představenstva

Martinem Steinerem, místopředsedou představenstva
dále jen: „pojišťovna“ na jedné straně
a

Pojistník: mBank S.A.
se sídlem: Senatorska 18, 00 950 Warszawa, Polská republika
zapsaný ve: vnitrostátním soudním rejstříku pod číslem
0000025237, podnikající v ČR prostřednictvím odštěpného závodu
zahraniční právnické osoby: mBank S.A., organizační složka
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A , vložka č . 58319
IČO: 27943445
DIČ: CZ27943445

zastoupený: Pawelem
Kucharskim, vedoucím organizační složky
Michalem Pokludou, vedoucím oddělení Business
Lines and Segment Management
dále jen: „pojistník“ na straně druhé.
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SLOVNÍČEK

ČLÁNEK 1 – ÚVOD

Pojistná
smlouva

Tato pojistná smlouva včetně pojistných podmínek, které
jsou její součástí.

1.1	Pojištění je uzavíráno podle právního řádu České

Pojištěný

Fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty
pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

částí jsou Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Pojištění

Pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný
smlouvou o úvěru.

podmínky“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

Smlouva
o úvěru

Smlouva uzavřená mezi pojištěným jako úvěrovaným
a pojistníkem jako úvěrujícím o hotovostním úvěru.
Dále v textu též jen jako „úvěr“.

Splátka
úvěru

Splátka jistiny a úroku (tzv. anuita) s měsíční frekvencí
splatnosti ve výši stanovené smlouvou o úvěru.

republiky. Řídí se touto pojistnou smlouvou, jejíž soua neživotní pojištění č. 3 /2016 (dále jen „pojistné
zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České Republiky.
1.2	V případě rozporu obsahu pojistné smlouvy a pojistných podmínek je rozhodující znění pojistné smlouvy.
1.3	Pojištění má povahu skupinového pojištění, ve kte-

Výrazy používané v pojistné smlouvě mohou být také vysvět-

rém zájemce o pojištění přistupuje k pojištění sjedna-

leny v pojistných podmínkách (slovníček odborných pojmů).

nému pojistnou smlouvou, která byla uzavřena mezi
pojistníkem a pojišťovnou. Přistoupením k pojištění
vznikají pojištěnému práva a povinnosti vůči pojišťovně a pojistníkovi.
1.4	Pojištění je doplňkovým produktem k úvěru poskytovanému pojistníkem. Přistoupení k pojištění je podmíněno sjednáním hlavního finančního produktu, ale
není jeho podmínkou.

ČLÁNEK 2 – ROZSAH POJIŠŤENÍ, ÚPLATA ZA POJIŠTĚNÍ
2.1

R
 ozsah pojištění

2.1.1	Pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru se sjednává jako pojištění
finanční ztráty. Jeho účelem je zajistit splácení úvěru
v případě vzniku nahodilé události, se kterou je spojena dočasná nebo trvalá neschopnost pojištěného
splácet úvěr.
2.1.2	Pojištění se sjednává v rozsahu souboru dle jedné
z volitelných variant A nebo B. Skladba souboru pojištění dle jednotlivých variant a základní parametry
pojištění jsou uvedeny níže.
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Varianta A

Varianta B

Pojištění pro případ úmrtí následkem nemoci nebo úrazu

pojištěno

pojištěno

Pojištění pro případ invalidity III. stupně/ZTP/P následkem
nemoci nebo úrazu

pojištěno

pojištěno

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

pojištěno

pojištěno

Pojištění pro případ hospitalizace

pojištěno

nepojištěno

nepojištěno

pojištěno

pojištění finanční ztráty

Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání

POJISTNÁ
ČÁSTKA

Limit
pojistného
plnění

FREKVENCE
PLNĚNÍ

TYP
POJIŠTĚNÍ

OPRÁVNĚNÁ
OSOBA

Úmrtí

aktuální nesplacená
výše úvěru

max. 2 000 000 Kč
(souhrnný limit)

jednorázové

škodové

pojistník

Invalidita III. stupně /
průkaz ZTP/P

aktuální nesplacená
výše úvěru

max. 2 000 000 Kč
(souhrnný limit)

jednorázové

škodové

pojistník

max. měsíční plnění
55 555 Kč

měsíční
(max. 12 měsíců)

škodové

pojistník

Pracovní neschopnost

splátka úvěru
navýšená o úhradu
za pojištění
částka ve výši splátky
úvěru

max. měsíční plnění
55 555 Kč

měsíční
(max. 12 měsíců)

obnosové

pojištěný

splátka úvěru
navýšená o úhradu
za pojištění

max. měsíční plnění
55 555 Kč

měsíční
(max. 12 měsíců)

škodové

pojistník

částka ve výši splátky
úvěru

max. měsíční plnění
55 555 Kč

měsíční
(max. 12 měsíců)

obnosové

pojištěný

10 % ze splátky úvěru
denně

max. 1500 Kč denně

jednorázové

obnosové

pojištěný

POJISTNé
nebezpečí

Nedobrovolná ztráta
zaměstnání

Hospitalizace
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2.1.3	Pojištění dle této smlouvy se sjednává zvlášť ke ka-

ních dnů. Pojistné plnění ze škodového pojištění je

ždé jednotlivé smlouvě o úvěru, ke kterému se vzta-

poskytováno nejvýše za 12 bezprostředně po sobě

huje. Jedna fyzická osoba může jako dlužník nebo

následujících měsíců trvání ztráty zaměstnání. Po-

spoludlužník sjednat pojištění dle této smlouvy pro-

jistné plnění z obnosového pojištění je poskytováno

střednictvím přistoupení k pojištění nejvýše ke třem

nejvýše za 12 bezprostředně po sobě následujících

smlouvám o úvěru za předpokladu, že výše každého
jednotlivého sjednaného úvěru nepřesáhne částku

měsíců trvání ztráty zaměstnání.
2.1.8	Pojištění pro případ hospitalizace se sjednává s če-

500 000 Kč k datu přistoupení k pojištění.

kací dobou v délce 30 kalendářních dnů a karenční

2.1.4	Pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ in-

dobou v délce 3 kalendářní dny.

validity III. stupně / průkazu ZTP/P, pojištění pro

2.1.9	Pojištění pro případ invalidity III. stupně se oka-

případ pracovní neschopnosti a pojištění pro pří-

mžikem dosažení důchodového věku pojištěného,

pad nedobrovolné ztráty zaměstnání se sjednávají

nejpozději však okamžikem dosažení věku 65 let, au-

jako pojištění škodová. V případě pojistné události

tomaticky mění na pojištění přiznání průkazu ZTP/P.

z těchto pojištění pojišťovna poskytne pojistné plně-

2.1.10	Rozsah pojištění ve variantě B se posledním dnem

ní, které v ujednaném rozsahu vyrovná finanční ztrá-

kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začne

tu. V případě souběhu pojistných událostí poskytne

pobírat starobní důchod, automaticky zužuje na

pojistné plnění pouze jednou.

pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ při-

2.1.5	Pojištění pro případ hospitalizace se sjednává jako

znání průkazu ZTP/P a pojištění pro případ pracovní

pojištění obnosové. Jako pojištění obnosové

neschopnosti.
Pojistné

se sjednává též pojištění pro případ pracovní ne-

2.2

schopnosti a pojištění pro případ nedobrovolné ztráty

2.2.1	Výše běžného měsíčního pojistného je stanovena

zaměstnání. V případě pojistné události pojišťovna

procentem z počáteční výše úvěru sjednané dle

poskytne jednorázové nebo opakované pojistné

smlouvy o úvěru a zaokrouhlena na celé koruny

plnění ve formě ujednané finanční částky. V případě

směrem nahoru a činí

souběhu pojistných událostí poskytne pojistné plnění

– z a soubor pojištění ve variantě A částku 0,25 %

za každou pojistnou událost.

– z a soubor pojištění ve variantě B částku 0,25 %

2.1.6	Pojištění pro případ pracovní neschopnosti se

2.2.2	Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za

sjednává s karenční dobou v délce 30 kalendářních

každé jednotlivé pojištění dle této smlouvy na účet

dnů. Nad to se pro případ rizikového těhotenství

pojišťovny nejpozději do 18. dne kalendářního mě-

u Pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjed-

síce následujícího po pojistném období, za které je

nává čekací doba v délce 8 měsíců. Pojistné plnění

pojistné hrazeno.

ze škodového pojištění je poskytováno nejvýše za

2.2.3	Pojišťovna má právo na příslušné pojistné za každé

12 bezprostředně po sobě následujících měsíců

jednotlivé pojistné období bez ohledu na skutečnou

trvání pracovní neschopnosti. Pojistné plnění z ob-

délku trvání takového jednotlivého pojistného období.

nosového pojištění je poskytováno nejvýše za 12

2.2.4	Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za

bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání

každé jednotlivé pojištění na pojištěného ve formě

pracovní neschopnosti.

úhrady za pojištění, která je účtována k tíži účtu po-

2.1.7	Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměst-

jištěného vedeného u pojistníka.

nání se sjednává s čekací dobou v délce 90 kalen-

2.3

Úprava výše pojistného

dářních dnů a karenční dobou v délce 30 kalendář-

2.3.1

Úprava výše pojistného pro nově sjednaná pojištění.

Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017

6

Slovníček 1 Úvod 2 Rozsah pojištění, úplata za pojištění 3 Vznik pojištění, změna varianty pojištění, zánik pojištění
4 Pojistná doba a pojistné období, počátek a konec pojištění 5 Pojistná událost, pojistné plnění 6 Výluky z pojištění 7 Závěr 8 Přílohy

2.3.1.1	Pojistitel je oprávněn s účinností pro nově sjednaná

2.3.2.3	Pokud pojistník projeví ve lhůtě dvou měsíců ode

pojištění upravit výši běžného pojistného v souvis-

dne, kdy mu byla upravená výše pojistného sdě-

losti se změnami podmínek rozhodných pro stano-

lena, nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká

vení výše pojistného, jako např. průměrný vstupní

uplynutím pojistného období, které bezprostředně

věk pojištěných, průměrná délka výplaty pojistného

předchází pojistnému období, ke kterému byla účin-

plnění z pojistné události, průměrná pravděpodob-

nost úpravy výše pojistného vztažena. Jinak je povi-

nost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání

nen za všechna pojištění sjednaná dle této smlouvy

úvěru, průměrná výše úvěru, průměrná výše splátky

s účinností od počátku pojistného období, od které-

úvěru, negativní škodní průběh.

ho je úprava výše pojistného účinná, hradit pojistné

2.3.1.2	Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí písemně

v upravené výši. Na důsledky nesouhlasu se změnou

v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, uprave-

výše pojistného musí pojistitel pojistníka upozornit,

nou výši pojistného a den účinnosti takové úpravy

jinak je úprava výše pojistného neplatná.

nejpozději tři měsíce přede dnem, kdy má úprava

2.3.3	Dopad úpravy výše pojistného na výši úhrady za

výše pojistného nabýt účinnosti.

pojištění

2.3.1.3	Pokud pojistník projeví ve lhůtě do jednoho měsíce

2.3.3.1	Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za

ode dne, kdy mu byla upravená výše pojistného pod-

každé jednotlivé pojištění na pojištěného, který při-

le předchozího odstavce sdělena, nesouhlas s touto

stoupil k pojištění, ve formě úhrady za pojištění.

úpravou, zaniká uplynutím dne, který bezprostředně

2.3.3.2	Dojde-li k úpravě výše běžného pojistného pojistite-

předchází dni, kdy má úprava výše pojistného na-

lem dle čl. 2 .3. 2 této smlouvy, je pojistník oprávněn

být účinnosti, právo pojistníka sjednávat pojištění

obdobným způsobem upravit výši úhrady za pojiště-

dle čl. 3 této smlouvy. Jinak je povinen za pojištění

ní účtované pojištěnému za podmínky, že mu sdělí

sjednaná po nabytí účinnosti úpravy výše pojistného

důvod úpravy, upravenou výši úhrady za pojištění

hradit pojistné v upravené výši.

a pojistné období, od kterého je úprava výše pojistné-

2.3.2	Úprava výše pojistného pro všechna pojištění sjed-

ho účinná, nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy

naná dle rámcové smlouvy

má úprava výše úhrady za pojištění nabýt účinnosti.

2.3.2.1	Pojistitel je oprávněn s účinností pro všechna po-

2.3.3.3	Pokud pojištěný projeví ve lhůtě dvou měsíců ode

jištění sjednaná dle této smlouvy upravit na další

dne, kdy mu byla upravená výše úhrady za pojištění

pojistná období výši běžného pojistného v souvislosti

sdělena, nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká

se změnami podmínek rozhodných pro stanovení

uplynutím pojistného období, které bezprostředně

výše pojistného, jako např. průměrná délka výpla-

předchází pojistnému období, ke kterému byla účin-

ty pojistného plnění z pojistné události, průměrná

nost úpravy výše úhrady za pojištění vztažena. Jinak

pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná

je povinen s účinností od počátku pojistného období,

délka trvání úvěru, průměrná výše úvěru, průměrná

od kterého je úprava výše úhrady za pojištění účinná,

výše splátky úvěru, negativní škodní průběh.

hradit tuto úhradu v upravené výši. Na důsledky ne-

2.3.2.2	Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí písemně

souhlasu se změnou výše pojistného musí pojistník

v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, uprave-

pojištěného upozornit, jinak je úprava výše úhrady

nou výši pojistného a pojistné období, od kterého je

za pojištění neplatná.

úprava výše pojistného účinná, nejpozději tři měsíce
přede dnem, kdy má úprava výše pojistného nabýt
účinnosti.

Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017

7

Slovníček 1 Úvod 2 Rozsah pojištění, úplata za pojištění 3 Vznik pojištění, změna varianty pojištění, zánik pojištění
4 Pojistná doba a pojistné období, počátek a konec pojištění 5 Pojistná událost, pojistné plnění 6 Výluky z pojištění 7 Závěr 8 Přílohy

ČLÁNEK 3 – VZNIK POJIŠTĚNÍ, ZMĚNA VARIANTY POJIŠTĚNÍ,
ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

přihlášky do pojištění dle této smlouvy a VPP, která
je obsažena
		 I.	v žádosti o úvěr, v případě přistoupení k pojištění

3.1	Vznik pojištění v rozsahu souboru podle varianty
A nebo B

současně s uzavřením smlouvy o úvěru,
		 II.	v žádosti o pojištění, v případě přistoupení k po-

3.1.1	K pojištění v rozsahu souboru podle varianty A může

jištění v době, kdy již pojištěný započal s čerpá-

zájemce o pojištění vlastním právním jednáním při-

ním úvěru na základě smlouvy o úvěru, nebo
–p
 ísemně v elektronickém systému pojistníka

stoupit, pokud
– je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let,

umožňujícím jednoznačnou identifikaci pojištěné-

– není v invalidním nebo starobním důchodu,

ho, v případě přistoupení k pojištění v době, kdy

– není v pracovní neschopnosti, a

již pojištěný započal s čerpáním úvěru na základě

– uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako dlužník

smlouvy o úvěru, nebo
–ú
 stně prostřednictvím telekomunikačního prostřed-

nebo spoludlužník.
3.1.2	K pojištění v rozsahu souboru podle varianty B může

ku, v případě přistoupení k pojištění v době, kdy

zájemce o pojištění vlastním právním jednáním při-

již pojištěný započal s čerpáním úvěru na základě

stoupit, pokud

smlouvy o úvěru.

– je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let,

3.1.5	Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením

– není v invalidním nebo starobním důchodu,

souhlasu pojištěného s pojištěním je dán pojistný

– není v pracovní neschopnosti,

zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve

– je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neur-

smyslu § 2762 občanského zákoníku.
Zánik pojištění

čitou, není ve zkušební době, nedošlo z jeho stra-

3.2

ny ani ze strany jeho zaměstnavatele k právnímu

3.2.1	Pojištění zaniká vždy v rozsahu celého souboru po-

jednání směřujícímu k rozvázání stávajícího pracovního poměru a v předcházejících 12 měsících

jištění.
3.2.2

byl nepřetržitě zaměstnán, a

Pojištění zaniká z objektivních důvodů
– posledním dnem kalendářního roku, ve kterém

– p roti jeho zaměstnavateli nebylo zahájeno in-

pojištěný dovršil 70 let věku,

solvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,

– dnem zániku závazku pojištěného platit splátky

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

úvěru, a to jeho splněním či jinak,

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

– dnem splatnosti poslední splátky úvěru, a to bez

– uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako dlužník

ohledu na to, jde-li o řádnou splátku nebo o případ

nebo spoludlužník.

její předčasné splatnosti,

3.1.3	Pojistník je povinen poskytnout zájemci o pojištění

–p
 osledním dnem platnosti smlouvy o úvěru, k níž

v dostatečném předstihu před přistoupením k pojiš-

se pojištění vztahuje,

tění tuto smlouvu a pojistné podmínky a umožnit mu

– v případě postoupení práv a povinností dlužníka

seznámit se s nimi.

ze smlouvy o úvěru na třetí osobu okamžikem pře-

3.1.4	Zájemce o pojištění přistupuje k pojištění v rozsahu
jím zvolené varianty pojištění prostřednictvím vyjá-

chodu dluhu ze smlouvy o úvěru.
3.2.3	Pojištění zaniká právním jednáním pojištěného

dření souhlasu s pojištěním dle této smlouvy a VPP

nebo pojistníka

učiněným

– v důsledku prodlení pojištěného s plněním úhrady

– písemně prostřednictvím vlastnoručně podepsané

za pojištění vůči pojistníkovi za podmínky, že po-
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jištěný nezaplatil úhradu za pojištění v dodatečné

4.4	Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posled-

lhůtě, kterou mu za tímto účelem pojistník stanovil.

ního dne účinnosti smlouvy o úvěru, v rámci které

Dodatečná lhůta musí být stanovena v trvání nej-

je pojištění sjednáno, nedojde-li k dřívějšímu zániku

méně jednoho měsíce ode dne doručení upomínky

pojištění v souladu s čl. 3.2 této smlouvy.

a pojištění v takovém případě zanikne zesplatněním úvěru za podmínky, že byl pojištěný o takovém
důsledku poučen.
3.2.4	Pojištění zaniká z dalších důvodů uvedených
v této pojistné smlouvě a všeobecných pojist-

ČLÁNEK – 5 POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ PLNĚNÍ
5.1	Pojistnou událostí je vznik nahodilé události z pojištění obsaženého v rámci souboru pojištění dle

ných podmínkách.
3.3	Pojistník je povinen vést seznam pojištěných a ve
lhůtě sjednané v samostatné dohodě s pojišťovnou

čl. 2.1.2 této smlouvy v průběhu pojistné doby.
5.2	Pojistnou událostí z pojištění pro případ úmrtí
–n
 ásledkem nemoci je úmrtí pojištěné osoby ná-

informovat pojišťovnu o vzniku, změnách a zánicích

sledkem nemoci;

pojištění.

ČLÁNEK 4 – POJISTNÁ DOBA A POJISTNÉ období, POČÁTEK
A KONEC POJIŠTĚNÍ

– z jakékoli příčiny je úmrtí pojištěné osoby bez
ohledu na jeho příčinu.
	V případě pojistné události z pojištění pro případ úmrtí poskytne pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné

4.1	Pojištění se sjednává na dobu určitou, která kore-

osobě pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené

sponduje s dobou účinnosti smlouvy o úvěru, ke

výše úvěru, která se stanoví jako součet zůstatku

kterému je pojištění doplňkovou službou.

jistiny úvěru skutečně vyčerpaného a nesplaceného

4.2	Pojistným obdobím je kalendářní měsíc vyjma prv-

ke dni úmrtí pojištěného, jehož splatnost je sjednána

ního a posledního pojistného období. První pojistné

na dobu po datu úmrtí pojištěného, a úroku z jistiny

období začíná dnem počátku pojištění a končí po-

úvěru za období od data splatnosti poslední splátky

sledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém po-

úvěru uhrazené přede dnem úmrtí pojištěného do

jištěný uhradil první splátku úvěru. Poslední pojistné

data úmrtí pojištěného vypočteného metodou pro

období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve

rata temporis.

kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva,

	Limit pojistného plnění činí 2 000 000 Kč. Tento limit

pojistné podmínky či právní předpis spojuje zánik

se v případě sjednání pojištění k více úvěrům dle této

pojištění, a končí zánikem pojištění. Délka pojistného

smlouvy uplatní jako souhrnný.
5.3	Pojistnou událostí z pojištění pro případ invalidity

období nemá vliv na výši pojistného.
4.3

 očátek pojištění v rozsahu souboru pojištění ve
P

III. stupně respektive průkazu ZTP/P je přiznání

variantě A nebo B se stanoví na

invalidity III. stupně respektive průkazu ZTP/P ve

– 00:00 hodin dne následujícím po dni, ve kterém

smyslu platných právních předpisů o sociálním za-

pojištěný započal s čerpáním úvěru dle smlouvy

bezpečení pojištěnému ze strany orgánu sociálního

o úvěru, pokud pojištěný přistoupil k pojištění sou-

zabezpečení. V případě pojistné události poskytne

časně s uzavřením smlouvy o úvěru, nebo

pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné osobě jedno-

– 00:00 hodin dne následujícím po dni, ve kterém

rázové pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené

pojištěný přistoupil k pojištění dodatečně, pokud

výše úvěru, která se stanoví ke dni přiznání invalidity

v okamžiku přistoupení k pojištění již započal s čer-

III. stupně respektive průkazu ZTP/P způsobem dle

páním úvěru na základě smlouvy o úvěru.

čl. 5.2 této smlouvy.
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	Limit pojistného plnění činí 2 000 000 Kč. Tento limit

	V případě pojistné události poskytne pojišťovna po-

se v případě sjednání pojištění k více úvěrům dle této

jistníkovi jako oprávněné osobě pojistné plnění ve

smlouvy uplatní jako souhrnný.

výši splátky úvěru navýšené o úhradu za pojištění

5.4	Pojistnou událostí z pojištění pro případ pracovní

za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný

neschopnosti je pracovní neschopnost pojištěného

v den splatnosti splátky úvěru nezaměstnaný, počí-

v důsledku nemoci anebo úrazu, která trvá alespoň

naje měsícem, ve kterém je pojištěný 30. den neza-

30 kalendářních dnů. V případě pojistné události

městnaný, maximálně však za 12 bezprostředně po

poskytne pojišťovna ze škodového pojištění po-

sobě následujících měsíců trvání pojistné události.

jistníkovi jako oprávněné osobě pojistné plnění ve

	V případě pojistné události poskytne pojišťovna

výši splátky úvěru navýšené o úhradu za pojištění

z obnosového pojištění pojištěnému jako oprávně-

za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný

né osobě pojistné plnění ve výši splátky úvěru za

v den splatnosti splátky úvěru v pracovní neschop-

každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den

nosti, maximálně však za 12 bezprostředně po sobě

splatnosti splátky úvěru nezaměstnaný, počínaje mě-

následujících měsíců trvání pojistné události.

sícem, ve kterém je pojištěný 30. den nezaměstnaný,

	V případě pojistné události poskytne pojišťovna

maximálně však za 12 bezprostředně po sobě ná-

z obnosového pojištění pojištěnému jako oprávně-

sledujících měsíců trvání pojistné události.

né osobě pojistné plnění ve výši splátky úvěru za

	Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve

každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den

výši 55 555 Kč pro jedno pojistné plnění poskytnuté

splatnosti splátky úvěru v pracovní neschopnosti,

za kalendářní měsíc.

maximálně však za 12 bezprostředně po sobě ná-

	V případě, že pojišťovna vyplatila pojistné plnění

sledujících měsíců trvání pojistné události.

z jedné či více pojistných událostí z pojištění pro

	Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve

případ ztráty zaměstnání v celkovém rozsahu 12 mě-

výši 55 555 Kč pro jedno pojistné plnění poskytnuté

síčních splátek úvěru, není další ztráta zaměstnání

za kalendářní měsíc.

pojistnou událostí, pokud k ní dojde dříve než po

	Nastane-li do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

uplynutí 12 měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční

původní pracovní neschopnosti, za níž pojišťovna

splátky úvěru jako pojistného plnění pojišťovnou.

poskytla pojistné plnění, u pojištěného nová pracovní

5.6	Pojistnou událostí z pojištění pro případ hospita-

neschopnost, která je způsobena recidivou anebo

lizace je poskytnutí celodenní lůžkové péče pojiš-

následkem nemoci nebo úrazu, které byly příčinou

těnému, která je z lékařského hlediska nezbytná

původní pracovní neschopnosti, za níž pojišťovna

pro léčení úrazu nebo nemoci pojištěného, v ne-

poskytla pojistné plnění, považuje se tato nová pra-

mocničním zařízení. V případě pojistné události

covní neschopnost za pokračování původní pracovní

poskytne pojišťovna pojištěnému jednorázově

neschopnosti.

jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši

5.5	Pojistnou událostí z pojištění pro případ nedob-

10 % ze splátky úvěru denně, maximálně 1500 Kč

rovolné ztráty zaměstnání je nezaměstnanost po-

denně, nejdéle však za 30 bezprostředně po sobě

jištěného z důvodu ztráty zaměstnání v pracovním

následujících dní trvání pojistné události.

poměru sjednaném na dobu neurčitou, která vznikla

	Nastane-li do 60 kalendářních dnů ode dne ukonče-

z důvodů ujednaných v této smlouvě a po uplynutí

ní původní hospitalizace, za níž pojišťovna poskytla

čekací doby v délce 90 kalendářních dnů trvá ales-

pojistné plnění, u pojištěného nová hospitalizace,

poň 30 kalendářních dnů.

která je způsobena recidivou anebo následkem ne-
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moci nebo úrazu, které byly příčinou původní hospitalizace, za níž pojišťovna poskytla pojistné plnění,
považuje se tato nová hospitalizace za pokračování

ČLÁNEK 6 – VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
6.1	Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění
v případech stanovených v pojistných podmínkách.

původní hospitalizace.
5.7	V případě, že pojišťovna v průběhu trvání pojistné
události vyzve pojištěného k absolvování prohlídky
nebo lékařského vyšetření (dále jen „revizní prohlídka“) za účelem přezkoumání zdravotního stavu pojiš-

ČLÁNEK 7 – ZÁVĚR

7.1	Pojistná smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je uza-

těného a trvání nároku na pojistné plnění, přerušuje

vírána na dobu určitou s účinností do 31. 12. 2022.

se výplata pojistného plnění počínaje výplatou za

Nesdělí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní

kalendářní měsíc, ve kterém byl pojištěný vyzván

straně nejpozději šest měsíců před koncem účinnosti

k prohlídce, do té doby, než pojišťovna obdrží od

této smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším po-

pojištěného nebo smluvního zdravotního zařízení

kračování, bude účinnost této smlouvy automaticky

lékařskou zprávu či rozhodnutí o dočasné pracovní

prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně. Takové

neschopnosti a opětovně posoudí nárok na výplatu

sdělení musí být učiněno v písemné formě a odeslá-

pojistného plnění. Přerušení výplaty pojistného plně-

no doporučeně s využitím provozovatele poštovních

ní se vztahuje na plnění poskytovaná ze škodového
i obnosového pojištění. Pokud lékařská zpráva či
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vyda-

služeb.
7.2	Ukončením účinnosti pojistné smlouvy dojde k ukončení možnosti pojistníka nabízet a sjednávat nová

né na základě revizní prohlídky nadále opravňuje

pojištění dle této smlouvy. Práva a povinnosti smluv-

pojištěného k čerpání pojistného plnění, vyplatí po-

ních stran z jednotlivých pojištění vzniklých dle této

jišťovna pojistné plnění zpětně za dobu, po kterou

smlouvy do posledního dne její účinnosti však neza-

byla výplata pojistného plnění přerušena. Pokud je

nikají a trvají až do doby zániku pojištění v souladu

rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vydané

s ustanovením čl. 3.2 této smlouvy, přičemž se řídí

na základě revizní prohlídky založeno na jiné příčině,
než která byla uvedena při prokazování práva na
pojistné plnění, a tato příčina pojistné události před-

nadále touto smlouvou.
7.3	Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv

stavuje výluku pojištění dle této smlouvy nebo VPP,

na účinnost této smlouvy ani na platnost a účinnost

nárok na výplatu pojistného plnění zaniká a pojistitel
je zbaven povinnosti plnit.
	Přerušení výplaty pojistného plnění nebo zánik ná-

ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy.
7.4	Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z pojistné smlouvy na třetí osobu bez předcho-

roku na výplatu pojistného plnění dle předchozího
odstavce nezbavuje pojištěného povinnosti splácet
dluh dle úvěrové smlouvy řádně a včas. Pokud do-

zího písemného souhlasu pojišťovny.
7.5	Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či ne-

jde dle předchozího odstavce k zpětnému vyplacení

vykonatelným, zákonnost, platnost nebo vykonatel-

pojistného plnění a pojištěný po dobu přerušení vý-

nost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude

platy splácel splátky úvěru řádně a včas, vypořádá

dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že

se pojistník s pojištěným dle podmínek uvedených

jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevyko-

v úvěrové smlouvě.

natelné ustanovení nahradí novým, které bude svým
významem co nejblíže původnímu ustanovení.
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slovníček 1 Úvod 2 RozsaH Pojištění, ÚPlata za Pojištění 3 vznik Pojištění, změna vaRianty Pojištění, zánik Pojištění
4 Pojistná doBa a Pojistné oBdoBí, Počátek a konec Pojištění 5 Pojistná událost, Pojistné Plnění 6 výluky z Pojištění 7 závěR 8 PříloHy

7.6

Právní vztahy vzniklé z pojistné smlouvy se řídí práv-

7.7

ním řádem České republiky a případné spory vzniklé

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné
právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky.

V Praze dne 10. 5. 2017

V Praze dne 10. 5. 2017

Za pojišťovnu

Za pojistníka

.........................................................

.........................................................

Zdeněk Jaroš

Pawel Kucharski

člen představenstva

vedoucí organizační složky

.........................................................

.........................................................

Martin Steiner

Michal Pokluda

místopředseda představenstva

Vedoucí oddělení Business Lines
and Segment Management

ČLÁNEK 8 – PŘÍloHY
Příloha č. 1

Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 3 /2016
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