Pojištění výdajů a Pojištění karty
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká republika

Produkt:
Skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských,
hotovostních a revolvingových úvěrů a skupinové pojištění
výdajů vzniklých zneužitím kreditní karty, ztrátou dokladů
nebo klíčů sjednaná se společností Home Credit a.s.

Tento dokument poskytuje pouze stručný a zjednodušený přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace najdete v pojistných
podmínkách a skupinové pojistné smlouvě č. 19100771/2009 uzavřené mezi společnostmi Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. jako
pojistitelem a Home Credit 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 jsou obnosová pojištění pro případ nemoci. Pojištění invalidity následkem úrazu
a smrti následkem úrazu jsou obnosová úrazová pojištění. Pojištění ztráty příjmu je škodové pojištění finančních ztrát. Pojištění
karty je škodové pojištění finančních ztrát.

Co je předmětem pojištění?
POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ
Pojištění pracovní neschopnosti
spotřebitelské a hotovostní úvěry: plnění
ve výši splátek úvěru splatných během pracovní
neschopnosti počínaje splátkou po uplynutí
karenční doby v délce 60 dnů
revolvingové úvěry: plnění ve výši 2 000 Kč, a to
poprvé po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů
a dále vždy po uplynutí dalšího měsíce trvání
pracovní neschopnosti
Pojištění invalidity / invalidity následkem úrazu
spotřebitelské a hotovostní úvěry: plnění ve výši
zůstatku dluhu ze smlouvy o úvěru; u balíčku EASY
plnění ve výši 25 000 Kč
revolvingové úvěry: plnění ve výši 50 000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazu
spotřebitelské a hotovostní úvěry: plnění ve výši
zůstatku dluhu ze smlouvy o úvěru; u balíčku EASY
plnění ve výši 25 000 Kč
revolvingové úvěry: plnění ve výši 50 000 Kč
Pojištění ztráty příjmu
spotřebitelské a hotovostní úvěry: plnění ve výši
splátek úvěru splatných během evidence na úřadu
práce počínaje splátkou po uplynutí karenční doby
v délce 60 dnů; u balíčku EASY plnění ve výši
1 350 Kč místo splátek úvěru
revolvingové úvěry: plnění ve výši 2 000 Kč, a to
poprvé po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů
a dále vždy po uplynutí dalšího měsíce trvání
evidence na úřadu práce

Na co se pojištění nevztahuje?
VYBRANÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ
výtržnost, kterou pojištěný vyvolal, nebo trestná
činnost, kterou spáchal a pro kterou byl soudem
uznán vinným
pokus o sebevraždu v prvním roce trvání pojištění,
dokonaná sebevražda nebo úmyslné poškození zdraví
profesionální nebo extrémní sport
Pojištění pracovní neschopnosti / invalidity /
invalidity následkem úrazu
vrozená vada, onemocnění vzniklé před počátkem
pojištění, úraz nastalý před počátkem pojištění, jejich
následky či komplikace
psychiatrické nebo psychologické nálezy, pokud
nenastaly následkem úrazu
degenerativní onemocnění páteře a zádového svalstva
(VAS)
požití alkoholu nebo návykových látek, zneužití léků
těhotenství nebo asistovaná reprodukce
Pojištění pracovní neschopnosti
porušení léčebného režimu
doba, po kterou pojištěný nebyl zaměstnán, přerušil
či ukončil provozování živnosti (vyjma přerušení či
ukončení v souvislosti s pojistnou událostí)
rehabilitační a lázeňská péče
Pojištění pracovní neschopnosti / ztráty příjmu
doba do okamžiku oznámení události (pro opožděné
oznámení)
Pojištění ztráty příjmu
ztráta zaměstnání nebo ukončení podnikání před
počátkem pojištění nebo do 3 měsíců od počátku
pojištění (čekací doba)
skončení pracovního poměru na dobu určitou
skončení pracovního poměru ve zkušební době
přerušení podnikání nebo ukončení podnikání
z důvodů závislých na vůli pojištěného

POJIŠTĚNÍ KARTY
Pojištění výdajů spojených s/se
ztrátou nebo odcizením a zneužitím karty (zneužití
karty max. v době 48 hodin před žádostí o blokaci
karty)
ztrátou nebo odcizením osobních dokladů či klíčů
spolu s kartou
odcizením mobilního telefonu spolu s kartou

VYBRANÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ KARTY
požití alkoholu nebo návykových látek, zneužití léků
události před počátkem pojištění nebo v době delší
než 48 hodin před žádostí o blokaci karty
transakce s PINem, vyjma použití násilí nebo
pohrůžky násilí
transakce, při kterých se karta fyzicky nepředkládá,
pokud nedošlo ke ztrátě nebo odcizení karty
podvod pojištěného nebo osoby jemu blízké

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ
limit celkového pojistného plnění 600 000 Kč / 1 pojištěný
Pojištění pracovní neschopnosti / ztráty příjmu
spotřebitelské a hotovostní úvěry (vyjma balíčku EASY): opakované plnění max. ve výši splátky úvěru splatné před
pojistnou událostí; max. 12 splátek úvěru za dané riziko
revolvingové úvěry a balíček EASY: max. 6ti násobek pojistné částky z jedné pojistné události
POJIŠTĚNÍ KARTY
limit celkového pojistného plnění 70 000 Kč / 1 pojištěný
limity na 1 kalendářní rok – karta 4 000 Kč; osobní doklady 2 000 Kč; klíče 2 000 Kč; mobilní telefon 2 000 Kč

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ
na území ČR, s výjimkou pojištění smrti následkem úrazu, kde není územní platnost omezena
POJIŠTĚNÍ KARTY
ú
 zemní platnost není omezena, s výjimkou finančních ztrát vzniklých odcizením mobilního telefonu, kde k odcizení musí
dojít na území ČR

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění
– zodpovědět pravdivě a úplně všechny dotazy pojišťovny
Za trvání pojištění
– platit úhradu za pojištění
– oznámit skutečnosti způsobující zánik pojištění (např. přiznání starobního důchodu)
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 dojednány ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi pojištěným a Home
Creditem a.s.
způsob a frekvence placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou jsou uvedeny v pojistné smlouvě

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
j ednotlivá pojištění vznikají dnem uvedeným v pojistných podmínkách
Jednotlivá pojištění zanikají
d
 nem smrti pojištěného
d
 nem zesplatnění smlouvy o úvěru
d
 nem, kdy zanikne účinnost smlouvy o úvěru
v
 yplacením pojistného plnění v rozsahu stanoveném limitem celkového pojistného plnění
v
 případě, že byla sjednaná ke smlouvám o revolvingovém úvěru, také prodlením pojištěného s úhradou dvou po sobě
jdoucích splátek úvěru, a to dnem následujícím po dni, kdy se stane splatnou v pořadí druhá splátka úvěru
z dalších důvodů uvedených v pojistných podmínkách
POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ dále zanikají dnem
s platnosti poslední splátky spotřebitelského nebo hotovostního úvěru
k
 terý předchází dni 71. narozenin pojištěného
k
 e kterému byl pojištěnému přiznán starobní důchod
n
 ásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, na základě kterého byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně; vyjma případu, kdy byl sjednán balíček STANDARD nebo EASY

Jak mohu smlouvu vypovědět?
j ednotlivý pojištěný se může se společností Home Credit a.s. na ukončení pojištění dohodnout
p
 ojistná smlouva je uzavřena mezi společnostmi Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a Home Credit a.s., vypovědět pojistnou
smlouvu proto může jedna z těchto smluvních stran

