
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika, IČO 25080954 
Produkt: Pojištění schopnosti splácet revolvingový úvěr (včetně karet Gold)

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech:  
v Pojistné smlouvě č. HBKK 1/2021 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2020.  

O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové pojištění, které klienty s úvěrovými produkty chrání před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací.

 Co je předmětem pojištění?
SOUBOR STANDARD zahrnuje tato rizika:

   úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci;
   invalidita II. a III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci/přiznání mimořádných výhod 

III. stupně pojištěnému (průkaz ZTP/P);
   pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci.
SOUBOR MASTER zahrnuje stejná rizika jako v souboru Standard a dále:

   ošetřování člena rodiny;
  nedobrovolná ztráta zaměstnání nebo zrušení živnosti pojištěného.
Jaké je pojistné plnění?
•  V případě: 
	 •  úmrtí, 
	 •  přiznání invalidity II. nebo III. stupně či průkazu ZTP/P, 
uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku, která zůstala nesplacena ke dni 
pojistné události (smrt, vznik invalidity, den, od kterého jsou přiznány mimořádné výhody).
•  V případě: 
	 •  pracovní neschopnosti, 
	 •  nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti,
	 •  ošetřování člena rodiny, 
které budou trvat více než 30 kalendářních dnů, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši 
nesplacené části úvěru k prvnímu dni pojistné události, maximálně však ve výši 10 000 Kč.
Pokud je nesplacená část úvěru k prvnímu dni pojistné události vyšší než 10 000 Kč a tato událost 
trvá déle než 30 dní, pojišťovna vyplatí jednorázově 10 000 Kč a dále za každý kalendářní měsíc,  
ve kterém v den splatnosti splátky úvěru trvá pojistná událost, uhradí měsíční splátku úvěru 
navýšenou o úhradu za pojištění, maximálně v rozsahu 12 splátek úvěru.
Za předpokladu, že v posledním kalendářním měsíci skončila pojistná událost dříve než v den 
splatnosti splátky úvěru, poskytne pojišťovna poměrnou část pojistného plnění za období od prvního 
dne tohoto měsíce do data ukončení pojistné události.
Kompletní informace k pojistné události a pojistnému plnění naleznete  
v pojistné smlouvě a podmínkách.

 Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na: 
  přiznání invalidity I. stupně;
  některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru (například uplynutím 

doby určité, ukončením pracovního poměru z vlastní vůle nebo pro porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů);
   sebevraždu nebo pokus o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění; 
   události spojené s duševními onemocněními, která jsou hodnocena jako závislosti, popř. jsou 

návazná na onemocnění závislostí (alkoholové, drogové, herní závislosti apod.), a dále pak 
onemocnění poruchy pohlavní identity či poruchy sexuální preference (včetně poruch a chování 
související se sexuálním vývojem a orientací);
   škodní události, které vznikly v čekací době;
   pojistné události vzniklé v souvislosti s úrazy a nemocemi, které vznikly nebo se projevily před 

datem přistoupení k pojištění nebo mají příčinnou souvislost s úrazy a nemocemi, které vznikly 
nebo se projevily před datem přistoupení k pojištění, není pojišťovna povinna poskytnout pojistné 
plnění, pouze dojde-li k této pojistné události v průběhu prvních 12 měsíců od počátku pojištění 
vyjma specifického čerpání. Dále se netýká ošetřování člena rodiny;
   zrušení živnosti, kdy klient není veden jako uchazeč v evidenci úřadu práce a nevznikl mu nárok 

na podporu v nezaměstnanosti. 
Pojištění se nevztahuje i na další události a skutečnosti. Kompletní výčet výluk naleznete  
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!   Pojištění kryje pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání nebo zrušení živnosti a ošetřování 

člena rodiny, pouze pokud trvají déle než 30 dní.
!   V případě pracovní neschopnosti a ztráta zaměstnání nebo zrušení živnosti vyplatí pojišťovna 

maximálně 12 měsíčních splátek úvěru. 
!   V případě, že příčinou pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace, pojistné 

plnění bude poskytnuto pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich 
příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným 
vyšetřením (magnetická rezonance, CT). 

!   Pojištění ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti a ošetřování člena rodiny z důvodu 
nemoci (nikoliv úrazu) nekryje události, které vzniknou v čekací době 60 dní od počátku pojištění.

Pojištění se nevztahuje i na další události a skutečnosti. Kompletní výčet omezení naleznete  
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
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    Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Územní platnost pojištění není omezena kromě rizika ztráty zaměstnání. 
  U rizika ztráty zaměstnání je nutné, aby pojištěný byl registrován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce v ČR nebo na obdobném úřadu na území Evropy,  

s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy EU.
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 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
Zájemce o pojištění je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění.
Povinnosti během trvání pojištění
Úhradu za pojištění je potřeba platit pravidelně za každé pojistné období. 
Povinnosti v případě pojistné události
V případě škodní události je pojištěný povinen o jejím vzniku informovat pojistitele, poskytnout mu bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář „Oznámení škodní události“  
a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek a v průběhu šetření škodní události poskytovat pojistiteli součinnost.
Kompletní výčet povinností pojištěného naleznete v pojistné smlouvě, občanském zákoníku a v pojistných podmínkách.

 Kdy a jak provádět platby?
Cena pojištění je stanovena jako % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky úvěru a je hrazena automaticky společně s měsíční splátkou. Úhrada za pojištění se platí pojistníkovi.  
Cena pojištění za soubor STANDARD = 6,99 %, a za soubor MASTER = 7,99 %. 

 Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je převážně stanoven:
 •  na 00:00 hodin dne prvního čerpání revolvingového úvěru.
Konec a zánik pojištění
Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy, v rámci které je pojištění sjednáno. 
Pojištění dále zaniká:
 •   dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity II./III. stupně pojištěného;
 •   posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 75 let věku;
 •   při neplacení úhrady za pojištění ani v dodatečné lhůtě stanovené pojistníkem k zaplacení dlužné úhrady;
 •   dalšími způsoby, které jsou upraveny v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění může pojištěný vypovědět následujícími způsoby:
a) bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů;
b)  bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;
c)   bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den shodující se číslem a kalendářním měsícem se dnem vzniku pojištění.  

Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím dne, který bezprostředně předchází výročnímu dni pojištění.
Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)  bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy byly pojištěnému sděleny pojistné podmínky;
b)   ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, kterých si musela být pojišťovna 

vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění;
c)   od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se pojištěný dozvěděl nebo mohl dozvědět, že mu byly v souvislosti  

s přistoupením k pojištění poskytnuty klamavé údaje.
Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku ruší. Pro odstoupení postačuje, aby pojištěný odeslal pojistníkovi oznámení o odstoupení před uplynutím stanovené lhůty.
Další způsoby zániku pojištění jsou upraveny v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách a patří mezi ně například:
a)  písemná dohoda pojistitele a pojištěného nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění;
b)   projev nesouhlasu se změnou výše úhrady za pojištění ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o změně výše pojistného. 

Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, které předchází tomu pojistnému období, od kterého je změněna výše úhrady za pojištění. 



Informační dokument o pojistném produktu k revolvingovému úvěru

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika, IČO 25080954 
Produkt: Pojištění ke kreditní kartě GOLD

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky skupinového pojištění ke kreditní kartě GOLD.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění ke GOLD kartě zahrnuje pojištění zneužití úvěrové karty a pojištění prodloužené záruky. Jedná se o pojištění, které je automaticky zahrnuto v rámci služeb ke GOLD kartě.  
Jedná se o skupinové pojištění, ve kterém jste pojištěným, nikoliv pojistníkem.
Kompletní předsmluvní a smluvní informace jsou uvedené v Rámcové pojistné smlouvě č. GOLD-M 1/2012 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009.

 Co je předmětem pojištění?
Pojištění, které získáváte automaticky, pokud máte úvěrovou kartu Gold, zahrnuje tato pojištění: 
   Pojištění prodloužené záruky; 
   Pojištění zneužití úvěrové karty, které zahrnuje pojištění zneužití úvěrové karty  

v důsledku jejího odcizení nebo ztráty a dále pojištění ztráty a odcizení dokladů,  
klíčů a peněženky dojde-li k nim současně se ztrátou nebo odcizením úvěrové karty. 

Jaké je pojistné plnění?
Pojištění prodloužené záruky:
	 •  V případě finanční ztráty způsobené mechanickou, elektronickou nebo elektrickou  

nefunkčností věci, která nastane v období prodloužené záruky, tedy v období 12ti měsíců 
po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem dle platných právních předpisů, 
pojišťovna uhradí náklady na opravu věci až do výše časové ceny, max. ve výši 30 000 Kč  
pro jednu pojistnou událost.

	 •  V případě, že oprava dle stanoviska servisního místa není možná (např. z důvodu úplného 
zničení věci), pokud je oprava neúčelná, pokud by přesáhla výši časové ceny nebo 30 000 Kč, 
pojišťovna uhradí plnění ve výši časové ceny, max. ve výši 60 000 Kč. 

	 •  Časová cena je cena, kterou měla věc v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena věci  
se určí tak, že se od kupní ceny věci odečte 1 % z této kupní ceny za každý započatý měsíc  
od data zakoupení věci.

Pojištění zneužití úvěrové karty: 
	 •  V případě zneužití úvěrové karty Gold v důsledku její ztráty nebo odcizení, včetně  

zneužití s použitím PIN kódu, uhradí pojišťovna neoprávněné transakce až do výše 4 000 Kč  
(v případě zneužití prostřednictvím PIN kódu až do výše 20 000 Kč) včetně poplatků spojených 
s blokací karty, a to max. 3x v jednom kalendářním roce. Nárok na plnění vznikne, došlo-li  
ke zneužití karty v době maximálně 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení  
karty a požádáním o její zablokování. 

	 •  V případě ztráty nebo odcizení osobních dokladů, uhradí pojišťovna náklady na pořízení nových 
dokladů až do výše 3 000 Kč, a to max. 3x v jednom kalendářním roce.

	 •  V případě ztráty nebo odcizení klíčů uhradí pojišťovna náklady spojené s pořízením klíčů apod. 
až do výše 4 000 Kč, a to max. 3x v jednom kalendářním roce.

	 •  V případě ztráty nebo odcizení peněženky uhradí pojišťovna náklady spojené s pořízením  
nové peněženky až do výše 2 000 Kč, a to max. 3x v jednom kalendářním roce.

Kompletní informace k pojistné události a pojistnému plnění naleznete 
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje na: 
  věci zaplacené jinak, než úvěrovou kartou Gold během trvání pojištění;
  finanční ztrátu v důsledku poškození věci, ke které dojde v zákonné záruční době.

Pojištění zneužití úvěrové karty se nevztahuje na: 
  zneužití karty, aniž by byla karta fyzicky předložena.
Pojištění se nevztahuje i na další události a skutečnosti. Kompletní výčet výluk naleznete  
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění zneužití úvěrové karty se nevztahuje na události:
!   zneužití karty, ke kterému došlo před převzetím karty;
!   ke kterým došlo v důsledku podvodného jednání pojištěného nebo jeho osob blízkých  

nebo v souvislosti s takovým jednáním;
!   ztráta nebo odcizení dokladů, klíčů a peněženky jsou kryty, jen když dojde současně  

ke ztrátě/odcizení úvěrové karty Gold.
Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje na události:
!   opotřebení nebo poškození věci nebo části věci v důsledku obvyklého používání;
!   poškození v důsledku zanedbání nebo přehlédnutí pokynů výrobce při instalaci, zapojení nebo užívání věci.
Pojištění se nevztahuje i na další události a skutečnosti. Kompletní výčet omezení naleznete 
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
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    Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění zneužití úvěrové karty je platné po celém světě. 
 Pojištění prodloužené záruky se vztahuje pouze na území ČR.



 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
Zájemce o pojištění je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění.
Povinnosti během trvání pojištění
Pojištěný je povinen předcházet událostem/okolnostem, které by mohly mít podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků  
anebo na zjištění nebo určení pojistného plnění. 
Povinnosti v případě pojistné události
V případě škodní události je pojištěný povinen o jejím vzniku informovat pojistitele, poskytnout mu bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář „Oznámení škodní události“  
a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek a v průběhu šetření škodní události poskytovat pojistiteli součinnost.
Kompletní výčet povinností pojištěného naleznete v pojistné smlouvě, zákoně o pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

 Kdy a jak provádět platby?
Pojištění prodloužené záruky a Pojištění zneužití úvěrové karty dle Rámcové pojistné smlouvy GOLD-M 1/2012 je poskytováno ZDARMA.

 Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je stanoven:
 •  není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem měsíce následujícího po počátku pojištění;
 •  počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne vydání karty.

Konec a zánik pojištění
Konec pojištění se stanoví na 24.00 hodin posledního dne platnosti karty, ke které je pojištění dle této smlouvy sjednáno, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
Pojištění dále zaniká například:
 •   uplynutím pojistné doby – pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky je u jednotlivé registrované věci platné po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem  

dle platných právních předpisů (24 měsíců),
 •   výpovědí,
 •   v důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků ze smlouvy o úvěru vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a pojistník písemnou formou oznámil 

pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní měsíce; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení písemného oznámení pojistníka pojistiteli,
 •   zrušením práva používat kartu v souladu s obchodními podmínkami banky,
 •   okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěného,
 •   úmrtím pojištěného; v případě pojištění prodloužené záruky úmrtím pojištěného přejde právo na uplatnění práva na pojistné plnění na osobu, na kterou přešlo vlastnické právo k věci, byla-li věc řádně 

zakoupena a registrována v době trvání pojištění,
 •   písemnou dohodou pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění,
 •   dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o pojistné smlouvě, a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve.
Pojištění zaniká dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách nebo zákoně o pojistné smlouvě.

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění může vypovědět pojistník nebo pojistitel v souladu se zákonem o pojistné smlouvě.
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