Základní informace k Pojištění schopnosti splácet
spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným
Volitelné Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský s jednorázovým pojistným nabízí UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s. ve spolupráci s Českou pojišťovnou a. s. a AXA životní pojišťovnou a. s.
Pojištění se řídí Pojistnou smlouvou č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský
úvěr s jednorázovým pojistným a Zvláštními pojistnými podmínkami pro skupinové pojištění schopnosti
splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným č.j.: 01/2015
Při sjednání pojištění schopnosti splácet a při aktivním využívání běžného účtu UniCredit Bank sleva
na úrokové sazbě PRESTO Půjčky ve výši 2 %.

SJEDNANÁ POJIŠTĚNÍ
Smrt + Invalidita třetího stupně + Pracovní neschopnost
Smrt + Invalidita třetího stupně + Ztráta zaměstnání
Smrt + Invalidita třetího stupně + Hospitalizace

POJISTNÉ PLNĚNÍ
SMRT
Kdy vzniká právo na pojistné plnění:
Pojistné plnění:
INVALIDITA TŘETÍHO STUPNĚ
Kdy mám právo na pojistné plnění:
Pojistné plnění:
PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Kdy mám právo na pojistné plnění:
Pojistné plnění:
ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
Kdy mám právo na pojistné plnění:
Pojistné plnění:
HOSPITALIZACE
Kdy mám právo na pojistné plnění:
Pojistné plnění:

smrtí pojištěného
jednorázově zůstatek dluhu ke dni vzniku pojistné události,
maximálně do výše 2 mil. Kč
s rozhodnutím o vzniku invalidity třetího stupně
jednorázově zůstatek dluhu ke dni vzniku pojistné události,
maximálně do výše 2 mil. Kč
se splatností splátek úvěru, které nastanou po uplynutí karenční doby
(tj. 60 dnů od počátku pracovní neschopnosti)
opakovaně ve výši splátky úvěru, maximálně 12 splátek úvěru,
maximálně do výše 55 555 Kč na jednu splátku
se splatností splátek úvěru, které nastanou po uplynutí karenční doby
(tj. 60 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání)
opakovaně ve výši splátky úvěru, maximálně 6 splátek úvěru,
maximálně do výše 55 555 Kč na jednu splátku
v případě hospitalizace trvající nepřetržitě alespoň 7 dní
jednorázově ve výši 20 % splátky úvěru za každý den hospitalizace,
maximálně za 30 dnů hospitalizace

Splátky úvěru je třeba hradit i po nahlášení pojistné události.

PODMÍNKY VSTUPU DO POJIŠTĚNÍ
Podmínky vstupu do pojištění jsou stanoveny v čl. 3 Zvláštních pojistných podmínek č.j.: 01/2015
Zájemci o pojištění splňují tyto podmínky:
dosáhnou věku 18 let a nepřekročí věk 60 let,
nejsou v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění,
nejsou v pracovní neschopnosti,
nejsou účastníky řízení o přiznání jakéhokoliv stupně invalidity (invalidního důchodu),
nebyl jim, a to ani v minulosti, přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro jakýkoliv stupeň invalidity.

V případě balíčku s pracovní neschopností dále musí být zaměstnaní v pracovním poměru nebo vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost.
V případě balíčku se ztrátou zaměstnání zájemci o pojištění:
jsou zaměstnaní v pracovním poměru na dobu neurčitou,
nejsou ve zkušební době,
nevedou jednání o skončení pracovního poměru dohodou, nepodali výpověď z pracovního poměru, nebyla jim dána
výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,
nezrušili okamžitě pracovní poměr, ani jim nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele,
si nejsou vědomi zařazení mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících 12 měsících rozvázán pracovní poměr
z důvodu organizačních změn nebo snižování počtu zaměstnanců.

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Úplné znění výluk je k dispozici ve Zvláštních pojistných podmínkách č.j.: 01/2015
Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění zejména ze škodných událostí, které nastaly za těchto okolností:
v důsledku vrozené vady pojištěného, onemocnění pojištěného, které vzniklo, nebo podle posudku lékaře určeného Pojišťovnou
vypracovaného na základě zdravotnické dokumentace nebo lékařské prohlídky muselo vzniknout před počátkem pojištění,
úrazu pojištěného nastalého před počátkem pojištění, včetně následků a komplikací z těchto skutečností vyplývajících,
v důsledku a v souvislosti s psychiatrickým nebo psychologickým nálezem, dále z důvodu duševní choroby nebo psychického
stavu, pokud nenastaly následkem úrazu za trvání pojištění,
pro degenerativní onemocnění páteře a zádového svalstva, vertebrogenní algický syndrom (VAS), jejich přímé a nepřímé
důsledky a komplikace, s výjimkou případu, kdy bylo jasně prokázáno (odbornými nálezy včetně zobrazovacích vyšetření),
že vyvolávajícím momentem těchto obtíží byl úraz.
V případě pojištění ztráty zaměstnání Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění zejména po skončení pracovního poměru:
o němž se pojištěný dozvěděl, nebo mohl dozvědět před počátkem pojištění nebo v čekací době, i když ke skončení
pracovního poměru došlo za trvání pojištění,
sjednaného na dobu určitou,
ve zkušební době.

POČÁTEK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
Počátek pojištění nastává dnem následujícím po prvním čerpání úvěru.
Pojištění se sjednává na dobu trvání smlouvy o úvěru, pokud nezanikne dříve, např. z důvodu:
dovršení 70 let věku (posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bude dovršen věk 70 let),
předčasného splacení úvěru,
smrti pojištěného,
vzniku invalidity třetího stupně,
odchodu do starobního důchodu,
dohody s UniCredit Bank.

ÚHRADA ZA POJIŠTĚNÍ
v případě jedné pojištěné osoby: ve výši součinu 0,20 % ze sjednané počáteční výše úvěru a počtu měsíců doby trvání úvěru,
v případě dvou pojištěných osob: ve výši součinu 0,36 % ze sjednané počáteční výše úvěru a počtu měsíců doby trvání úvěru,
úhrada za pojištění je možná navýšením úvěru.

OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Kontaktujte přímo Českou pojišťovnu a. s.:

e-mail: zdravi@ceskapojistovna.cz
telefon: 542 595 933

web: www.ceskapojistovna.cz
adresa: P. O. Box 306, 659 06 Brno 2

Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu. V případě pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání nejpozději
do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky úvěru po uplynutí karenční doby.
Úplné znění Pojistné smlouvy č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým
pojistným a Zvláštních pojistných podmínek pro skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým
pojistným č.j.: 01/2015 je k dispozici ke stažení na www.unicreditbank.cz.

