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Tento dokument Vám poskytuje shrnutí klíčových informací týkajících se pojištění schopnosti splácet, jako náhradní způsob pro
splácení Úvěru. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Skupinové pojistné smlouvě číslo 400.020,
příslušných pojistných podmínkách a materiálech.
O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové životní a neživotní pojištění, nabízené ve 3 variantách, které chrání klienty s úvěrovým produktem Hypoteční úvěr před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací.

Co je předmětem pojištění?
DDÚplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci s pojistnou částkou až 4 000 000 Kč.
DDSmrt úrazem s pojistnou částkou až 4 000 000 Kč.
DDPracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci s pojistnou částkou až 600 000 Kč v součtu za všechny pojistné události.
DDZávažná onemocnění s maximální výší pojistného plnění až do výše 4 000 000 Kč.
DDNedobrovolná ztráta zaměstnání - alternativně, podle druhu balíčku v pojistném programu, Maximální výše pojistného plnění
až 360 000 Kč, v součtu za všechny pojistné události z tohoto pojistného krytí.

Na co se pojištění nevztahuje?
UU Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění.
UU Pracovní neschopnost, ke které dojde do 30 dnů od počátku pojištění.
UU Závažná onemocnění, ke kterým dojde do 30 dnů od počátku pojištění.

Nárok na pojistné plnění dále nevzniká při:
UU sebevraždě do 2 let od počátku pojištění, pokusu o ni, úmyslném poškození zdraví a nevyhledání ošetření,
UU smrti pojištěného v souvislosti se selháním imunity AIDS nebo virem HIV,
UU úmyslné účasti na nelegální činnosti,
UU válce či invazi, povstání, revoluci či výjimečném stavu, nebo při aktivní účasti na násilné akci či rvačce,
UU účasti na vojenských cvičeních a výjezdech a plnění úkolů v zahraničních misích,
UU letu pojištěného, s výjimkou pravidelných leteckých a charterových spojů,
UU sportovní a zábavní činnosti pojištěného spojené s vysokým nebezpečím,
UU účasti na jakékoli profesionální sportovní činnosti,
UU vybraných závodech popsaných v pojistných podmínkách.

Kompletní seznam výluk naleznete ve Skupinové pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!! Pokud dojde k úrazu následkem požití alkoholu nebo návykové látky nebo přípravku, který takovou látku obsahuje, pojistné
plnění může být sníženo až na polovinu.
!! Pojistné krytí se nevztahuje na ztrátu zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
DDKrytí poskytované pojištěním je platné celosvětově.
K omezení může dojít pouze v souvislosti s některými výlukami neživotního pojištění (např. pobyt na válečném území apod.).
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Jaké mám povinnosti?
–– Hradit způsobem dohodnutým s Pojistníkem částku odpovídající nákladům na pojištění.
–– Uvádět pravdivé informace před vstupem do pojištění a při likvidaci pojistné události.
–– Doložit Pojišťovně požadované podklady v souvislosti s uplatněním nároku na pojistné plnění.

Kdy a jak provádět platby?
Poplatek za pojištění za každé pojistné období je vyjádřen jako % z poskytnuté výše úvěru a je součástí pravidelné měsíční splátky
úvěru. Cena pojištění: 0,035 % z poskytnuté výše úvěru v rámci balíčku A, 0,057 % z poskytnuté výše úvěru v rámci balíčku B,
0,071 % z poskytnuté výše úvěru v rámci balíčku C.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek pojištění u jednotlivých variant je stanoven od 00:00 hod. dne následujícího po dni prvního čerpání úvěru.
Platnost pojištění bude ukončena:
––
––
––
––
––
––

datem ukončení úvěru v souladu se splátkovým kalendářem, nebo předčasném splacení úvěru;
dnem pojistné události Smrti úrazem, Smrti při dopravní nehodě, Závažného onemocnění nebo Úplné trvalé invalidity;
u pojištění Úplné trvalé invalidity dnem dosažení důchodového věku;
dále dosažením maximálního věku pojištěného, který je uveden ve Skupinové pojistné smlouvě;
ukončením platnosti skupinové pojistné smlouvy;
další způsoby zániku pojištění jsou popsány ve Skupinové pojistné smlouvě a v zákoně.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištěný nemůže vypovědět pojistnou smlouvu, to může učinit pouze Pojistník.
Pojištěný může z pojištění vystoupit následujícími způsoby:
–– 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;
–– 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;
–– 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.
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