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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace najdete
v pojistných podmínkách a skupinové pojistné smlouvě č. 19100982/2018 uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. jako pojistitelem
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako pojistníkem (dále jen „pojistná smlouva“). V pojistné smlouvě je uveden
sjednaný rozsah pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity třetího stupně jsou obnosová pojištění pro případ nemoci. Pojištění smrti je obnosové
životní pojištění. Pojištění ztráty zaměstnání je obnosové pojištění finančních ztrát.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění pracovní neschopnosti
opakované plnění ve výši splátek úvěru splatných
během pracovní neschopnosti počínaje splátkou
po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů

 ýtržnost, kterou pojištěný vyvolal, nebo trestná
v
činnost, kterou spáchal a pro kterou byl soudem
uznán vinným
vrozená vada, onemocnění vzniklé před počátkem
pojištění, úraz nastalý před počátkem pojištění
vědomé poškození zdraví
výkony ve zdravotnickém zařízení, které nejsou
z lékařského hlediska nezbytné
profesionální nebo extrémní sport

Pojištění invalidity třetího stupně
jednorázové plnění ve výši zůstatku dluhu k datu
posouzení zdravotního stavu s výsledkem vzniku
invalidity třetího stupně
Pojištění smrti
jednorázové plnění ve výši zůstatku dluhu k datu
úmrtí
Pojištění ztráty zaměstnání
opakované plnění ve výši splátek úvěru splatných
během evidence na úřadu práce počínaje splátkou
po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů
pojištění se vztahuje na ztrátu zaměstnání z důvodů
definovaných v pojistných podmínkách po uplynutí
čekací doby v délce 3 měsíců od počátku pojištění
Pojistné plnění je poukazováno přímo do UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která je připíše
ve prospěch úvěru.

Pojištění smrti
sebevražda v prvních dvou letech trvání pojištění
Pojištění pracovní neschopnosti / invalidity třetího
stupně
psychiatrické nebo psychologické nálezy, duševní
stavy, pokud nenastaly následkem úrazu za trvání
pojištění
degenerativní onemocnění páteře a zádového svalstva
(VAS); vyjma jasného prokázání, že bylo způsobeno
úrazem
požití alkoholu nebo návykových látek, zneužití léků
Pojištění pracovní neschopnosti
umělé přerušení těhotenství na písemnou žádost,
z jiných než zdravotních důvodů
porušení léčebného režimu
po dobu mateřské
vystavení dokladů v době, kdy pojištěný nebyl
zaměstnán, přerušil či ukončil provozování živnosti
(vyjma přerušení či ukončení v souvislosti s pojistnou
událostí)
Pojištění pracovní neschopnosti / ztráty zaměstnání
doba do okamžiku oznámení události (pro opožděné
oznámení)
Pojištění ztráty zaměstnání
skončení pracovního poměru, o němž se pojištěný
dozvěděl před počátkem pojištění nebo do 3 měsíců
od počátku pojištění
skončení pracovního poměru sjednaného na dobu
určitou
skončení pracovního poměru ve zkušební době

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
limit celkového pojistného plnění 25 000 000 Kč / 1 pojištěný
Pojištění pracovní neschopnosti
opakované plnění max. ve výši splátky splatné před pojistnou událostí; s výjimkou případu, kdy je změna splátky dohodnuta
smlouvou o úvěru před vznikem pojistné události
max. 12 splátek úvěru z jedné pojistné události (pro pojištění sjednaná počínaje od 1. 7. 2019); max. 6 splátek úvěru z jedné
pojistné události (pro pojištění sjednaná do 30. 6. 2019)
Pojištění ztráty zaměstnání
opakované plnění max. ve výši splátky splatné před pojistnou událostí; s výjimkou případu, kdy je změna splátky dohodnuta
smlouvou o úvěru před vznikem pojistné události
max. 6 splátek úvěru z jedné pojistné události

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 zemní platnost není omezena
ú
doklady prokazující vznik pojistné události ale musí být vystaveny podle českého práva; pokud budou vystaveny podle
cizího práva a v cizím jazyce, budou uznány, jestliže z jejich obsahu zcela nesporně vyplývá, že pojistná událost skutečně
nastala; pojištěný na vlastní náklady zajistí úředně ověřený překlad takových dokladů do českého jazyka; tato povinnost
odpadá, pokud jsou doklady vystaveny ve slovenském jazyce

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění
– zodpovědět pravdivě a úplně všechny písemné dotazy (na přihlášce do pojištění, smlouvě o úvěru nebo lékařském
dotazníku)
– v závislosti na výši úvěru vyplnit lékařský dotazník, absolvovat lékařskou prohlídku nebo doložit výpis ze zdravotnické
dokumentace
Za trvání pojištění
– oznámit skutečnosti způsobující zánik pojištění (např. přiznání starobního důchodu nebo vznik invalidity třetího stupně)
Při pojistné události
– oznámit vznik pojistné události ve lhůtách stanovených v pojistných podmínkách
– poskytovat součinnost a doložit doklady potřebné pro šetření pojistné události

Kdy a jak provádět platby?
z působ a frekvence placení úhrady za pojištění jsou ujednány ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi pojištěným a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
způsob a frekvence placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou jsou ujednány v pojistné
smlouvě

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
p
 ojištění kryje pojistné události vzniklé za trvání pojištění a po uplynutí čekací doby
d
 atum počátku balíčků pojištění je ujednáno v pojistných podmínkách
p
 ojištění se sjednává na dobu určitou v délce 5 let
Balíčky pojištění zanikají:
u
 plynutím doby 5 let od počátku pojištění
d
 nem splatnosti poslední splátky úvěru
d
 nem, kdy zanikne účinnost smlouvy o úvěru
d
 nem zániku závazku pojištěného platit splátky úvěru, a to jeho splněním či jinak
d
 nem smrti pojištěného
d
 nem, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně
d
 nem, ke kterému byl pojištěnému přiznán starobní důchod
d
 nem, kdy pojištěný přestal být smluvní stranou smlouvy o úvěru
p
 ísemnou dohodou mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a pojištěným
ž ádostí pojištěného o ukončení pojištění
o
 dstoupením od pojištění nebo odmítnutím pojistného plnění
v
 yplacením pojistného plnění v rozsahu stanoveném limitem celkového pojistného plnění
a
 dále v souladu s pojistnou smlouvou
Ustanovení občanského zákoníku týkající se odmítnutí pojistného plnění nebo odstoupení od pojistné smlouvy se použijí
obdobně pro konkrétní balíček pojištění takové pojištěné osoby, které se důvody odmítnutí či odstoupení týkají.
Zánikem jakéhokoli pojištění sjednaného v rámci konkrétního balíčku pojištění zaniká celý tento balíček.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
p
 ojistná smlouva je uzavřena mezi společnostmi Česká pojišťovna a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
vypovědět pojistnou smlouvu proto může jedna z těchto smluvních stran
j ednotlivý pojištěný není smluvní stranou pojistné smlouvy, a proto není oprávněn pojistnou smlouvu měnit nebo ukončit,
může ale požádat o ukončení svého pojištění, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na základě jeho žádosti
pojištění ukončí a pojištěnému uhradí částku, která odpovídá části nespotřebovaného pojistného sníženého o náklady
na správu pojištění

