PRODUKTOVÝ LIST
Pojištění schopnosti splácet hypotéku
Popis produktu
• Jednorázově placené pojištění schopnosti splácet chrání klienta při výpadku pravidelných příjmů,
a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající z úvěru v případě některých nepříjemných životních
situací
• Pouze pro nové úvěry nebo pro úvěry do 61 měsíců
• Pojištění je sjednáváno na 60 měsíců

Komu je produkt určený?
• Všem žadatelům a spolužadatelům o hypotéku, kteří splňují tyto podmínky:
–m
 ladší 60 let (hypotéky do 5 mil. Kč)
–m
 ladší 55 let (hypotéky do 10 mil. Kč)
– zdráv
–n
 ení ve starobním ani invalidním důchodu
– není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného
chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (nemá diabetes, může mít ale např. alergii)
–n
 ení v pracovní neschopnosti
• V případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání klient navíc splňuje tyto podmínky:
– je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou
– byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není
ve zkušební době
– nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě
pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení
pracovního poměru dohodou
• Pojištění nových úvěrů
• Pojištění stávajících úvěrů do stáří 61 měsíců

Jaké jsou výhody pro klienta?
• Chrání klienta a jeho rodinu
• Sleva na úrokové sazbě ve výši 0,5 %
• Možnost pojištění proti riziku ztráty zaměstnání
• Podpůrný argument pro schválení hypotéky
• Žádné lékařské prohlídky
• Rychlost a snadnost sjednání - stačí vyslovit souhlas s Rámcovou pojistnou smlouvou
a Všeobecnými pojistnými podmínkami

Parametry produktu
Výběr z těchto balíčků:
• JPA: úmrtí a pracovní neschopnost
• JPB: úmrtí a ztráta zaměstnání
• JPC: úmrtí a invalidita III. stupně
• Pojištění vzniká dnem prvního čerpání a je platné 60 měsíců

Jaké jsou podmínky pro získání?
• Uzavření hypotéky
• Věk do 60 let (hypotéky do 5 mil. Kč)
• Věk do 55 let (hypotéky do 10 mil. Kč)
• Klient je zdráv
• Klient není ve starobním ani invalidním důchodu
• Klient není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku
zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
• Klient není v pracovní neschopnosti

Jaké doklady je potřeba doložit?
• Občanský průkaz
• Lékařský dotazník (úvěry nad 1 mil. Kč včetně)

Poplatky za produkt
Nový úvěr:
• 3 % z počáteční výše úvěru
Dopojištění stávajícího úvěru:
• 3 % z aktuální výše úvěru
Možnosti úhrady:
• Navýšením úvěru
• Přímou úhradou z běžného účtu klienta

Kde lze produkt získat?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank

