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Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
se sídlem: Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327
zastoupený Zdeňkem Jarošem, předsedou představenstva a Martinem Steinerem,  
místopředsedou představenstva
IČO: 25080954
DIČ: CZ25080954
dále jen „pojišťovna”
na straně jedné

a

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži
pod č. 542 097 902 (1954B09790)
jednající v České republice prostřednictvím
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka č. 77003
se sídlem: Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5
zastoupený Milanem Buškem, prokuristou a Dušanem Zenáhlíkem, ředitelem řízení vztahu se zákazníky
IČO: 03814742
DIČ: CZ27943445
dále jen „pojistník”
na straně druhé.
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SLOVNÍČEK
Pojistná smlouva – tato pojistná smlouva včetně pojistných podmínek, které jsou její součástí.
Pojištění – Pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru.
Smlouva o úvěru – smlouva o revolvingovém úvěru, uzavřená mezi pojistníkem a klientem  
pojistníka – pojištěným. Dále v textu též jen jako „úvěr“.
Revolvingový úvěr – úvěr s opakovaným čerpáním v rozmezích schváleného aktuálního úvěrového rámce, 
který je možné čerpat na úhradu kupní ceny zboží zprostředkovateli úvěru, obchodníkovi, čerpání  
z bankomatu apod. 
Specifické čerpání – specifické podmínky čerpání a splácení, které lze sjednat i opakovaně v rámci 
revolvingového úvěru.
Resolicitační program – časově omezená a pojistitelem odsouhlasená kampaň na pojišťování klientů  
nebo na změnu souboru pojištění, kdy pojistník předloží svému klientovi návrh na dodatečné přistoupení  
k pojištění nebo na změnu souboru pojištění. Klient pojistníka, dle podmínek kampaně a dle návrhu pojistníka 
vyjádřením souhlasu s pojištěním a touto pojistnou smlouvou prostřednictvím telefonu se stává pojištěným 
nebo dojde ke změně rozsahu pojištění.
Splátka úvěru – splátka jistiny a úroku s měsíční frekvencí splatnosti a v případě Specifického čerpání 
splátka jistiny a úroku s měsíční frekvencí splatnosti pro každé jednotlivé Specifické čerpání, ve výši 
stanovené smlouvou o úvěru.
Zrušení živnosti – ukončené podnikání osobou samostatně výdělečně činnou, které je potvrzeno: 
vyplněným formulářem Oznámení škodní události, dokladem z živnostenského úřadu o zrušení živnosti  
a dále je doloženo, že tato osoba je vedena v evidenci úřadu práce a že jí vznikl nárok na podporu  
v nezaměstnanosti.
Výrazy používané v pojistné smlouvě mohou být také vysvětleny v pojistných podmínkách  
(slovníček odborných pojmů).

ČLÁNEK 1 ÚVOD
1.1  Pojištění je uzavíráno podle právního řádu České republiky. Řídí se touto pojistnou smlouvou,  

jejíž součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 1/2020  
(dále jen „pojistné podmínky“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

1.2  V případě rozporu obsahu pojistné smlouvy a pojistných podmínek je rozhodující znění pojistné 
smlouvy.

1.3  Pojištění má povahu skupinového pojištění, ve kterém zájemce o pojištění přistupuje k pojištění 
sjednanému pojistnou smlouvou, která byla uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou. Přistoupením  
k pojištění vznikají pojištěnému práva a povinnosti vůči pojišťovně a pojistníkovi.

1.4  Pojištění je doplňkovým produktem k úvěru poskytovanému pojistníkem. Přistoupení k pojištění je 
podmíněno sjednáním hlavního finančního produktu (tj. úvěru), ale není podmínkou pro jeho sjednání.

ČLÁNEK 2 ROZSAH POJIŠŤENÍ, ÚPLATA ZA POJIŠTĚNÍ
2.1 Rozsah pojištění
2.1.1 Pojištění schopnosti splácet finanční závazek sjednaný smlouvou o úvěru se sjednává jako pojištění 

finanční ztráty. Jeho účelem je zajistit splácení úvěru v případě vzniku nahodilé události, se kterou je 
spojena dočasná nebo trvalá neschopnost pojištěného splácet úvěr.

2.1.2 Pojištění se sjednává v rozsahu souboru dle jedné z variant Standard nebo Master. Skladba souboru 
pojištění dle jednotlivých variant a základní parametry pojištění jsou uvedeny níže.

Pojištění finanční ztráty Soubor
Standard

Soubor
Master

Pojištění pro případ úmrtí následkem 
nemoci nebo úrazu Ano Ano

Pojištění pro případ invalidity II. stupně, 
invalidity III. stupně/ZTP/P následkem 
nemoci nebo úrazu

Ano Ano

Pojištění pro případ pracovní 
neschopnosti následkem nemoci  
nebo úrazu

Ano Ano

Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty 
zaměstnání nebo zrušení živnosti Ne Ano

Pojištění pro případ ošetřování člena 
rodiny Ne Ano

Pojistné 
nebezpečí

Čekací 
doba od 
počátku 
pojištění

Karenční 
doba

Pojistná 
částka

Limit 
pojistného 

plnění
Frekvence 

plnění

Max. délka 
výplaty

pojistného
plnění

Oprávněná
osoba

Úmrtí x x
aktuální 

nesplacená 
výše úvěru

2 000 000 
Kč* jednorázově x pojistník

Invalidita 
II. stupně, 
invalidita 
III. stupně 

/ZTP/P

x x
aktuální 

nesplacená 
výše úvěru

2 000 000 
Kč* jednorázově x pojistník

Pracovní 
neschop- 

nost
x 30 dní

nesplacená 
výše úvěru

max.  
10 000 Kč jednorázově x

pojistníksplátka 
úvěru  

navýšená  
o úhradu  

za pojištění

max. 
měsíční 
plnění  

55 555 Kč
měsíčně

12  
bezprostřed-
ně po sobě 
jdoucích 

měsíčních 
splátek

Nedobro- 
volná 
ztráta 

zaměstnání
nebo

ukončení 
živnosti

60 dní 30 dní

nesplacená 
výše úvěru

max.  
10 000 Kč jednorázově x

pojistníksplátka 
úvěru  

navýšená  
o úhradu  

za pojištění

max. 
měsíční 
plnění  

55 555 Kč
měsíčně

12 bezpro-
středně 
po sobě 
jdoucích 

měsíčních 
splátek
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Ošetřování 
člena 
rodiny

60 dní 
(pouze  

v případě 
nemoci)

30 dní

nesplacená 
výše úvěru

max.  
10 000 Kč jednorázově x pojistník

splátka 
úvěru 

navýšená  
o úhradu 

za pojištění

max. 
měsíční 
plnění  

55 555 Kč
měsíčně

12 bezpro-
středně 
po sobě 
jdoucích 

měsíčních 
splátek

* Limit pojistného plnění 2 000 000 Kč se v případě sjednání pojištění k více úvěrům dle této pojistné smlouvy uplatní 
jako souhrnný.

2.1.3  Pojištění dle této pojistné smlouvy se sjednává zvlášť ke každé jednotlivé smlouvě o úvěru,  
ke kterému se vztahuje. Jedna fyzická osoba může jako dlužník sjednat pojištění dle této pojistné 
smlouvy prostřednictvím přistoupení k pojištění ke smlouvám o úvěru, u nichž výše součtu všech 
sjednaných úvěrů nepřesáhne částku 2 000 000 Kč k datu přistoupení k pojištění.

2.1.4  Pojištění dle této pojistné smlouvy se sjednává jako pojištění obnosové. V případě pojistné události 
pojišťovna poskytne jednorázové nebo opakované pojistné plnění ve formě ujednané finanční 
částky. Pro Specifické čerpání poskytne pojišťovna samostatné plnění mimo plnění k revolvingovému 
úvěru. V případě vzniku pojistné události u Specifického čerpání, je v případě splnění podmínek podle 
této pojistné smlouvy poskytnuto pojistné plnění v celkovém rozsahu, a to i když došlo po vzniku 
pojistné události k zániku Specifického čerpání pro porušení podmínek podle smlouvy o úvěru.

2.1.5  Pojištění pro případ pracovní neschopnosti, nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo zrušení 
živnosti a ošetřování člena rodiny se sjednává s karenční dobou v délce 30 kalendářních dnů. 
Pojistné plnění je poskytnuto jednorázově ve výši nesplacené části úvěru maximálně do částky  
10 000 Kč. Pokud toto jednorázové pojistné plnění nestačí k úhradě nesplacené části úvěru, poskytne 
pojišťovna dále pojistné plnění ve výši splátek úvěru navýšených o úhradu za pojištění, a to nejvýše 
po dobu následujících 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců trvání pojistné události.

2.1.6  Pojištění pro případ invalidity II. stupně nebo invalidity III. stupně se okamžikem dosažení 
důchodového věku pojištěného automaticky mění na pojištění přiznání průkazu ZTP/P. V případě,  
že pojištěný je v okamžiku přistoupení k pojištění ve starobním důchodu, nebo již dosáhl 
důchodového věku, je místo pro případ invalidity II. stupně nebo invalidity III. stupně pojištěn pro 
případ přiznání průkazu ZTP/P.

2.1.7  Pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti je klient pojištěn pouze  
v případě, že je zaměstnán v pracovním poměru, služebním poměru nebo obdobném vztahu, 
případně pokud provozuje živnost.

2.2 Pojistné
2.2.1  Výše běžného měsíčního pojistného je stanovena procentem z výše měsíční splátky úvěru sjednané 

pro konkrétní úrokové období dle smlouvy o úvěru a činí
− za soubor pojištění ve variantě Standard 6,99 %,
− za soubor pojištění ve variantě Master 7,99 %.

2.2.2  Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za každé jednotlivé pojištění dle této pojistné 
smlouvy na účet pojišťovny nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po pojistném 
období, za které je pojistné hrazeno.

2.2.3  Pojišťovna má právo na příslušné pojistné za každé jednotlivé pojistné období bez ohledu na 
skutečnou délku trvání takového jednotlivého pojistného období.

2.2.4  Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného ve formě 
úhrady za pojištění, kterou je pojištěný povinen hradit spolu se splátkou úvěru v den splatnosti splátky úvěru.

2.3 Úprava výše pojistného
2.3.1 Úprava výše pojistného pro nově sjednaná pojištění.
2.3.1.1  Pojišťovna je oprávněna s účinností pro nově sjednaná pojištění upravit výši běžného pojistného  

v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrný 
vstupní věk pojištěných, průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistné události, průměrná 
pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání úvěru, průměrná výše úvěru, 
průměrná výše splátky úvěru, negativní škodní průběh.

2.3.1.2  Upraví-li pojišťovna výši pojistného, sdělí písemně v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, 
upravenou výši pojistného a den účinnosti takové úpravy nejpozději šest měsíců přede dnem,  
kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti.

2.3.1.3  Pokud pojistník projeví ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla upravená výše pojistného 
podle předchozího odstavce sdělena, nesouhlas s touto úpravou, zaniká uplynutím dne, který 
bezprostředně předchází dni, kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti, právo pojistníka 
sjednávat pojištění dle čl. 3 této smlouvy. Jinak je povinen za pojištění sjednaná po nabytí účinnosti 
úpravy výše pojistného hradit pojistné v upravené výši.

2.3.2 Úprava výše pojistného pro všechna pojištění sjednaná dle pojistné smlouvy
2.3.2.1  Pojišťovna je oprávněna s účinností pro všechna pojištění sjednaná dle této smlouvy upravit na 

další pojistná období výši běžného pojistného v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro 
stanovení výše pojistného, jako např. průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistné události, 
průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání úvěru, průměrná výše 
úvěru, průměrná výše splátky úvěru, negativní škodní průběh.

2.3.2.2  Upraví-li pojišťovna výši pojistného, sdělí písemně v listinné podobě pojistníkovi důvod úpravy, 
upravenou výši pojistného a pojistné období, od kterého je úprava výše pojistného účinná, nejpozději 
šest měsíců přede dnem, kdy má úprava výše pojistného nabýt účinnosti.

2.3.2.3  Pokud pojistník projeví ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu byla upravená výše pojistného sdělena, 
nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká uplynutím pojistného období, které bezprostředně 
předchází pojistnému období, ke kterému byla účinnost úpravy výše pojistného vztažena. Jinak je 
povinen za všechna pojištění sjednaná dle této smlouvy s účinností od počátku pojistného období, 
od kterého je úprava výše pojistného účinná, hradit pojistné v upravené výši. Na důsledky nesouhlasu 
se změnou výše pojistného musí pojišťovna pojistníka upozornit, jinak je úprava výše pojistného 
neplatná.

2.3.3 Dopad úpravy výše pojistného na výši úhrady za pojištění
2.3.3.1  Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného,  

který přistoupil k pojištění, ve formě úhrady za pojištění.
2.3.3.2  Dojde-li k úpravě výše běžného pojistného pojišťovnou dle čl. 2.3.2 této smlouvy, je pojistník 

oprávněn obdobným způsobem upravit výši úhrady za pojištění účtované pojištěnému za podmínky, 
že mu sdělí důvod úpravy, upravenou výši úhrady za pojištění a pojistné období, od kterého je úprava 
výše pojistného účinná, nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má úprava výše úhrady za pojištění 
nabýt účinnosti.

2.3.3.3  Pokud pojištěný projeví ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla upravená výše úhrady  
za pojištění sdělena, nesouhlas s touto úpravou, pojištění zaniká uplynutím pojistného období,  
které bezprostředně předchází pojistnému období, ke kterému byla účinnost úpravy výše úhrady  
za pojištění vztažena. Jinak je povinen s účinností od počátku pojistného období, od kterého je 
úprava výše úhrady za pojištění účinná, hradit tuto úhradu v upravené výši. Na důsledky nesouhlasu 
se změnou výše pojistného musí pojistník pojištěného upozornit, jinak je úprava výše úhrady  
za pojištění neplatná.

ČLÁNEK 3    VZNIK POJIŠTĚNÍ, ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
3.1 Vznik pojištění
3.1.1 K pojištění může zájemce o pojištění vlastním právním jednáním přistoupit, pokud

– je fyzickou osobou ve věku od 18 do 74 let,
– není invalidní a
– uzavřel s pojistníkem smlouvu o úvěru jako úvěrovaný.
Přistoupením k pojištění bere pojištěný na vědomí, že
–  v případě, že je v okamžiku sjednání pojištění v pracovní neschopnosti, neposkytne pojišťovna 

pojistné plnění z této pracovní neschopnosti a zároveň pokud následně pro jakoukoliv diagnózu 
zahrnutou v této pracovní neschopnosti

–  nastane nová/další pracovní neschopnost, pojišťovna neposkytne pojistné plnění z této 
nové/další pracovní neschopnosti;

–  dojde k přiznání invalidity II. nebo III. stupně (průkazu ZTP/P), pojišťovna neposkytne pojistné 
plnění z pojištění invalidity II. nebo III. stupně (přiznání průkazu ZTP/P);

–  dojde k úmrtí klienta, pojišťovna neposkytne pojistné plnění z pojištění pro případ úmrtí.
– v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě.

3.1.2 Pojistník je povinen poskytnout zájemci o pojištění v dostatečném předstihu před přistoupením  
k pojištění tuto smlouvu a pojistné podmínky a umožnit mu seznámit se s nimi.

3.1.3 Zájemce o pojištění přistupuje k pojištění vyjádřením souhlasu s pojištěním dle této smlouvy  
a pojistných podmínek učiněným
–  písemně prostřednictvím vlastnoručně podepsané přihlášky do pojištění dle této smlouvy 

a pojistných podmínek, která je obsažena ve smlouvě o úvěru;
–  písemně v elektronickém systému pojistníka umožňujícím jednoznačnou identifikaci 

pojištěného nebo
–  ústně prostřednictvím telekomunikačního prostředku v rámci resolicitačního programu.

3.1.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním je dán 
pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu § 2762 občanského zákoníku.

3.2 Odklad splácení měsíčních splátek úvěru
3.2.1 Pojištění zůstává v platnosti i tehdy, pokud pojistník povolil pojištěnému odklad splácení měsíčních 

splátek úvěru a pojišťovnu o tom vyrozuměl.
3.2.2 Povinnost platit pojistné za pojistná období, v kterých byl povolen odklad splácení měsíčních 

úvěrových splátek, nezaniká.
3.2.3 Pojištění se takto může prodloužit nejvýše o tři měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti 

poslední splátky úvěru. Pokud pojistník povolí pojištěnému odklad měsíčních splátek úvěru o dobu 
delší, než tři měsíce, končí pojištění uplynutím tříměsíční lhůty, která začne běžet od původně 
dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční splátky úvěru.

3.3 Zánik pojištění
3.3.1 Pojištění zaniká vždy v rozsahu celého souboru pojištění.
3.3.2 Pojištění zaniká z objektivních důvodů

–  posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovršil 75 let věku,
–  dnem zániku smlouvy o úvěru,
–  posledním dnem platnosti smlouvy o úvěru, k níž se pojištění vztahuje.

3.3.3 Pojištění zaniká právním jednáním pojištěného nebo pojistníka
–  v důsledku prodlení pojištěného s plněním úhrady za pojištění vůči pojistníkovi, a to za podmínky, 

že pojištěný nezaplatil úhradu za pojištění v dodatečné lhůtě, kterou mu za tímto účelem pojistník 
stanovil. Dodatečná lhůta musí být stanovena v trvání nejméně jednoho měsíce ode dne doručení 
upomínky. Pojištění v takovém případě zanikne zesplatněním úvěru pokud byl pojištěný o takovém 
důsledku poučen.

3.3.4 Pojištění zaniká z dalších důvodů uvedených v této pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
3.4 Pojistník je povinen vést seznam pojištěných a ve lhůtě sjednané v samostatné dohodě  

s pojišťovnou informovat pojišťovnu o vzniku, změnách a zánicích pojištění.



ČLÁNEK 4  POJISTNÁ DOBA A POJISTNÉ OBDOBÍ, 
POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ

4.1 Pojištění se sjednává na dobu určitou, která koresponduje s dobou účinnosti smlouvy o úvěru,  
ke kterému je pojištění doplňkovou službou.

4.2 Pojistným obdobím je kalendářní měsíc vyjma prvního a posledního pojistného období. První pojistné 
období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, kdy pojištěný čerpal úvěr. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního 
měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, pojistné podmínky či právní předpis 
spojuje zánik pojištění, a končí zánikem pojištění. Délka pojistného období nemá vliv na výši 
pojistného.

4.3 Počátek pojištění se stanoví na
 – 00:00 hodin dne prvního čerpání revolvingového úvěru, nebo
 – 00:00 hodin dne, kdy pojištěný přistoupil do pojištění v rámci resolicitačního programu.
4.4 Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne účinnosti smlouvy o úvěru, v rámci 

které je pojištění sjednáno, nedojde-li k dřívějšímu zániku pojištění v souladu s čl. 3.3 této pojistné 
smlouvy.

ČLÁNEK 5  POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ PLNĚNÍ
5.1 Pojistnou událostí je vznik nahodilé události z pojištění obsaženého v rámci souboru pojištění dle  

čl. 2.1.2 této pojistné smlouvy v průběhu pojistné doby.
5.2 Pojistnou událostí z pojištění pro případ úmrtí je úmrtí pojištěného následkem nemoci nebo úrazu.
 V případě pojistné události poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené výše úvěru, 

která se stanoví jako součet zůstatku jistiny úvěru skutečně vyčerpaného a nesplaceného ke dni úmrtí 
pojištěného, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu úmrtí pojištěného, a úroku z jistiny úvěru za 
období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené přede dnem úmrtí pojištěného do data úmrtí 
pojištěného vypočteného metodou pro rata temporis.

5.3 Pojistnou událostí z pojištění pro případ invalidity II. stupně nebo invalidity III. stupně, 
respektive přiznání průkazu ZTP/P, je přiznání invalidity II. stupně nebo invalidity III. stupně, 
respektive průkazu ZTP/P, ve smyslu platných právních předpisů o sociálním zabezpečení 
pojištěnému ze strany orgánu sociálního zabezpečení. V případě pojistné události poskytne 
pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši aktuálně nesplacené výše úvěru, která se stanoví  
ke dni přiznání invalidity II. stupně nebo invalidity III. stupně, respektive průkazu ZTP/P,  
způsobem dle čl. 5.2 této smlouvy.

5.4 Pojistnou událostí z pojištění pro případ pracovní neschopnosti je pracovní neschopnost 
pojištěného v důsledku nemoci anebo úrazu, která trvá alespoň 30 kalendářních dnů.

 V případě pojistné události poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši nesplacené části úvěru 
k prvnímu dni pracovní neschopnosti, maximálně však ve výši 10 000 Kč. Pokud je nesplacená 
část úvěru k prvnímu dni pracovní neschopnosti nižší než 10 000 Kč, je poskytnuto pouze toto 
jednorázové pojistné plnění, bez ohledu na skutečnost, zda pracovní neschopnost pojištěného  
trvá déle než 30 dní.

 Pokud je nesplacená část úvěru k prvnímu dni pracovní neschopnosti vyšší než 10 000 Kč  
a tato pracovní neschopnost trvá déle než 30 dní, pojišťovna vyplatí po uplynutí 30 dní pracovní 
neschopnosti pojistné plnění, a to jednorázově 10 000 Kč a dále ve výši měsíční splátky úvěru 
navýšené o úhradu za pojištění za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den splatnosti 
splátky úvěru v pracovní neschopnosti, maximálně v rozsahu 12 splátek úvěru navýšených o úhradu 
za pojištění. První část takového plnění, tedy úhrada první splátky úvěru navýšené o úhradu  
za pojištění, bude vyplacena v měsíci po uplynutí 30 dní trvání pracovní neschopnosti, vždy však  
za podmínky, že pojištěný je v den splatnosti splátky úvěru v pracovní neschopnosti.

 Pojišťovna poskytuje pojistné plnění pouze po dobu trvání pojištění. Po zániku pojištění pojištěný 
právo na pojistné plnění nemá, a to ani v případě, že jeho pracovní neschopnost trvá i po zániku 
pojištění.

 Za předpokladu, že v posledním kalendářním měsíci trvání pracovní neschopnosti již pojištěný nebyl 
v den splatnosti splátky úvěru v pracovní neschopnosti, poskytne pojišťovna alikvotní část pojistného 
plnění za období od prvního dne tohoto měsíce do data ukončení pracovní neschopnosti.

 Nastane-li do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž 
pojišťovna poskytla pojistné plnění, u  pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena 
recidivou anebo následkem nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, 
za níž pojišťovna poskytla pojistné plnění, považuje se tato nová pracovní neschopnost za 
pokračování původní pracovní neschopnosti.

5.5 Pojistnou událostí z pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo zrušení 
živnosti je nezaměstnanost pojištěného z důvodu ztráty zaměstnání v pracovním nebo služebním 
poměru či zrušení živnosti, která vznikla po uplynutí čekací doby v délce 60 kalendářních dnů od 
počátku pojištění a trvá alespoň 30 kalendářních dnů.

 V případě pojistné události 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 vedení v evidenci úřadu práce nižší než 10 000 Kč, je poskytnuto pouze toto 
jednorázové pojistné plnění, bez ohledu na skutečnost, zda nezaměstnanost nebo zrušení živnosti 
pojištěného trvá déle než 30 dní.

 Pokud je nesplacená část úvěru k prvnímu dni evidence na úřadu práce vyšší než 10 000 Kč a tato 
evidence trvá déle než 30 dní, pojišťovna vyplatí po uplynutí 30 dní trvání této skutečnosti pojistné 
plnění, a to jednorázově 10 000 Kč a dále ve výši měsíční splátky úvěru navýšené o úhradu za 
pojištění za každý kalendářní měsíc, ve kterém je pojištěný v den splatnosti splátky úvěru veden jako 
uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce, maximálně v rozsahu 12 splátek úvěru navýšených 
o úhradu za pojištění. 

 První část takového plnění, tedy úhrada první splátky úvěru navýšené  
o úhradu za pojištění, bude vyplacena po uplynutí 30 dní vedení v evidenci úřadu práce, vždy však za 
podmínky, že je pojištěný v den splatnosti splátky úvěru veden jako uchazeč o zaměstnání  
v evidenci na úřadu práce.

 Pojišťovna poskytuje pojistné plnění pouze po dobu trvání pojištění. Po zániku pojištění pojištěný 
právo na pojistné plnění nemá, a to ani v případě, že jeho nedobrovolná ztráta zaměstnání nebo 
zrušení živnosti trvá i po zániku pojištění.

 Za předpokladu, že v posledním kalendářním měsíci trvání nedobrovolné ztráty zaměstnání či 
zrušení živnosti již pojištěný nebyl v den splatnosti splátky úvěru nezaměstnaný, poskytne pojišťovna 
alikvotní část pojistného plnění za období od prvního dne tohoto měsíce do data ukončení 
nedobrovolné ztráty zaměstnání.

5.6 Pojistnou událostí z pojištění pro případ ošetřování člena rodiny je krátkodobé/dlouhodobé 
ošetřování nemocného člena rodiny ošetřovatelem, kdy zároveň dochází k výpadku příjmu 
domácnosti. Jedná se o pojistnou událost, která v případě nemoci ošetřovaného člena rodiny vznikla 
po uplynutí čekací doby v délce 60 kalendářních dnů a trvá (v případě nemoci i v případě úrazu) 
alespoň 30 kalendářních dnů.

 V případě pojistné události poskytne pojišťovna pojistníkovi jako oprávněné osobě 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 ošetřování člena rodiny nižší než 10 000 Kč, je poskytnuto 
pouze toto jednorázové pojistné plnění, bez ohledu na skutečnost, zda  ošetřování člena rodiny trvá 
déle než 30 dní.

 Pokud je výše nesplacené části úvěru k prvnímu dni pojistné události vyšší než 10 000 Kč a toto 
ošetřování člena rodiny trvá déle než 30 dní, pojišťovna po uplynutí 30 dní trvání ošetřování člena 
rodiny vyplatí pojistné plnění, a to jednorázově 10 000 Kč a dále ve výši měsíční splátky úvěru 
navýšené o úhradu za pojištění za každý kalendářní měsíc, ve kterém v den splatnosti splátky  
úvěru trvá ošetřování člena rodiny, maximálně v rozsahu 12 splátek úvěru navýšených o úhradu  
za pojištění. První část takového plnění, tedy úhrada první splátky úvěru navýšené o úhradu za 
pojištění, bude vyplacena po uplynutí 30 dní trvání ošetřování člena rodiny, vždy však za podmínky, 
že ke splatnosti dni splátky úvěru trvá ošetřování člena rodiny.

 Pojišťovna poskytuje pojistné plnění pouze po dobu trvání pojištění. Po zániku pojištění pojištěný 
právo na pojistné plnění nemá, a to ani v případě, že ošetřování člena rodiny trvá i po zániku 
pojištění.

 Za předpokladu, že v posledním kalendářním měsíci trvání ošetřování člena rodiny již ošetřovatel 
neošetřoval v den splatnosti splátky úvěru člena rodiny, poskytne pojišťovna alikvotní část pojistného 
plnění za období od prvního dne tohoto měsíce do data ukončení ošetřování člena rodiny.

5.7 V případě, že pojišťovna v průběhu trvání pojistné události vyzve pojištěného k absolvování prohlídky 
nebo lékařského vyšetření (dále jen „revizní prohlídka“) za účelem přezkoumání zdravotního stavu 
pojištěného a trvání nároku na pojistné plnění, přerušuje se výplata pojistného plnění počínaje 
výplatou za kalendářní měsíc, ve kterém byl pojištěný vyzván k prohlídce, do té doby, než pojišťovna 
obdrží od pojištěného nebo smluvního zdravotního zařízení lékařskou zprávu či rozhodnutí  
o dočasné pracovní neschopnosti a opětovně posoudí nárok na výplatu pojistného plnění. Pokud 
lékařská zpráva či rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vydané na základě revizní prohlídky 
nadále opravňuje pojištěného k čerpání pojistného plnění, vyplatí pojišťovna pojistné plnění zpětně 
za dobu, po kterou byla výplata pojistného plnění přerušena. Pokud je rozhodnutí o dočasné pracovní 
neschopnosti vydané na základě revizní prohlídky založeno na jiné příčině, než která byla uvedena 
při prokazování práva na pojistné plnění, a tato příčina pojistné události představuje výluku pojištění 
dle této smlouvy nebo pojistných podmínek, nárok na výplatu pojistného plnění zaniká a pojišťovna 
je zbavena povinnosti plnit. 

 Přerušení výplaty pojistného plnění nebo zánik nároku na výplatu pojistného plnění dle předchozího 
odstavce nezbavuje pojištěného povinnosti splácet dluh dle smlouvy o úvěru řádně a včas. 
Pokud dojde dle předchozího odstavce k zpětnému vyplacení pojistného plnění a pojištěný po 
dobu přerušení výplaty splácel splátky úvěru řádně a včas, vypořádá se pojistník s pojištěným dle 
podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru.

ČLÁNEK 6  VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
6.1 Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění v případech stanovených v pojistných 

podmínkách.
6.2 Ustanovení výluky v čl. 12 odst. 12.1 písm. d) pojistných podmínek se pro případ úmrtí, invalidity II. 

stupně, invalidity III. stupně, přiznání ZTP/P, pracovní neschopnost uplatní pouze, pokud k takové 
škodní události dojde v průběhu prvních 12 měsíců od počátku pojištění, vyjma Specifického čerpání, 
kde se tato výluka neuplatňuje.

6.3 Ustanovení výluky v čl. 12 odst. 12.1 písm. d) pojistných podmínek se pro případ ošetřování člena 
rodiny neuplatňuje.

6.4 V případě, že v okamžiku sjednání pojištění je zájemce o pojištění v pracovní neschopnosti, 
neposkytne pojišťovna pojistné plnění z této pracovní neschopnosti a zároveň pokud následně  
pro jakoukoliv diagnózu zahrnutou v této pracovní neschopnosti

 –  nastane nová/další pracovní neschopnost, pojišťovna neposkytne pojistné plnění z této nové/další 
pracovní neschopnosti;

 –  dojde k přiznání invalidity III. stupně (průkazu ZTP/P), pojišťovna neposkytne pojistné plnění  
z pojištění invalidity III. stupně (přiznání průkazu ZTP/P);

 –  dojde k jeho úmrtí, pojišťovna neposkytne pojistné plnění z pojištění pro případ úmrtí.
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ČLÁNEK 7 ZÁVĚR
7.1 Pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 

28. 4. 2021 a je uzavírána na dobu určitou s účinností do 31. 12. 2024. Nesdělí-li jedna ze smluvních 
stran druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před koncem účinnosti této pojistné smlouvy, 
že nemá zájem na jejím dalším pokračování, bude účinnost této pojistné smlouvy automaticky 
prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně. Takové sdělení musí být učiněno v písemné formě  
a odesláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb.

7.2 Ukončením účinnosti pojistné smlouvy dojde k ukončení možnosti pojistníka nabízet a sjednávat 
nová pojištění dle této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých pojištění vzniklých 
dle této smlouvy do posledního dne její účinnosti však nezanikají a trvají až do doby zániku pojištění 
v souladu s ustanovením čl. 3.3 této pojistné smlouvy, přičemž se řídí nadále touto pojistnou 
smlouvou.

7.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této pojistné smlouvy 
nemá vliv na účinnost této pojistné smlouvy ani na platnost a účinnost ostatních pojištění vzniklých 
na základě této pojistné smlouvy.

7.4 Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z pojistné smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu pojišťovny.

7.5 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této pojistné smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, 
neplatným či nevykonatelným, zákonnost, platnost nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení této 
smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, 
neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude svým významem co nejblíže 
původnímu ustanovení.

7.6 Právní vztahy vzniklé z pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory 
vzniklé z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky.

7.7 Pojistná smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech stejné právní síly, z nichž pojistník obdrží 
po dvou (2) stejnopisech a pojišťovna jeden (1) stejnopis.

ČLÁNEK 8 PŘÍLOHY
Příloha č .1 
Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 1/2020 
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