
 
 

 

 
POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 

 

na skupinové pojištění schopnosti splácet  
se společností Všeobecná úverová banka a.s. 

 

ve znění účinném od 23. 11. 2015 

 
Smluvní strany: 
 
Pojistitel 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 
se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 
IČO 49240749 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2044 
zastoupená Ing. Miroslavem Chlumským, předsedou představenstva, PhDr. Tomášem Vysoudilem, 
členem představenstva 

a 

Generali Pojišťovna a.s.  
se sídlem v Praze 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84 
IČO 61859869 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2866 
zastoupená Mgr. Petrem Bohumským, místopředsedou představenstva, Ing. Mgr. Karlem Bláhou, členem 
představenstva  
 
(společně dále jen „Pojišťovna“) 

a 

Pojistník 
Všeobecná úverová banka, a.s.  
se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO 31320155  
DIČ 2020411811 
IČO DPH SK7020000207  
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.341 / B  
 
Jednající prostřednictvím: 
 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha  
se sídlem v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00 
IČO 48550019 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7735 
zastoupená STEFANO BURANI, vedoucí organizační složky 
(dále jen „Banka“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 2827 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“)  

tuto pojistnou smlouvu na skupinové pojištění (dále jen „pojistná smlouva“): 

Článek 1 – Role smluvních stran  

Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. jsou pojišťovnami ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, v platném znění a provozují pojišťovací a další činnosti v rozsahu uděleného povolení 
k podnikatelské činnosti. 

Generali Pojišťovna a.s. je pojistitelem v případě pojištění smrti z neúrazových příčin. Česká pojišťovna ZDRAVÍ 
a.s. je pojistitelem v případě pojištění smrti následkem úrazu, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti a 
ztráty zaměstnání. 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha je bankou ve smyslu 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a vykonává bankovní činnosti v rozsahu uděleného povolení 
k podnikatelské činnosti. 

http://www.generali.cz/
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Smluvní strany této Smlouvy deklarují tímto svůj zájem poskytnout pojistnou ochranu klientům Banky – 
dlužníkům ze smluv o úvěru. 

Článek 2 – Co je předmětem pojistné smlouvy 

1. Pojistná smlouva je uzavírána na pojistné nebezpečí třetích osob odlišných od pojistníka ve smyslu 
ustanovení § 2767 občanského zákoníku. Pojistná smlouva upravuje podmínky pojištění fyzických osob – 
dlužníků ze smlouvy o úvěru uzavřené s Bankou (dále také jen „smlouva o úvěru“).  

2. Pojistná smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při vzniku a správě skupinového pojištění 
schopnosti splácet a při šetření a likvidaci pojistných událostí. 

3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí pojistnou smlouvou a Zvláštními pojistnými 
podmínkami pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB), ve znění účinném od 
23. 11. 2015 (dále jen „ZPP“), které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a jsou její Přílohou č. 1. Dále 
se tento vztah řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 

4. Pojistnou smlouvou se Pojišťovna zavazuje poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li 
pojistná událost, a Banka se zavazuje zaplatit Pojišťovně sjednané pojistné. 

5. Smluvní strany tímto ujednávají ve smyslu ust. § 2767 občanského zákoníku dobu, ve které prokazuje 
pojistník pojistiteli souhlas pojištěného s pojištěním. Smluvní strany se dohodly, že pojistník prokazuje do 
3 měsíců ode dne doručení výzvy pojistiteli souhlas pojištěného s pojištěním.  

Článek 3 – Jaké jsou příčiny vzniku pojistné události 

Do pojistné smlouvy jsou zahrnuty tyto příčiny vzniku pojistné události: 
a) smrt, 
b) vznik invalidity třetího stupně, 
c) dlouhodobá pracovní neschopnost, 
d) ztráta zaměstnání. 

Článek 4 – Co je obsahem pojištění 

1. Pojištění je sjednáváno v balíčcích, které zahrnují obnosová pojištění: 

 Balíček pojištění A Balíček pojištění B 

pojištění smrti z neúrazových příčin i následkem úrazu ANO ANO 

pojištění invalidity třetího stupně ANO ANO 

pojištění pracovní neschopnosti  ANO ANO 

pojištění ztráty zaměstnání   ANO 

2. K jedné smlouvě o úvěru může být sjednán pouze jeden balíček pojištění dle pojistné smlouvy. 

Článek 5 – Koho lze pojistit 

1. Na základě pojistné smlouvy lze pojistit pouze fyzické osoby – dlužníky ze smlouvy o úvěru, kteří:  
a) projevili zájem o přihlášení do pojištění, 
b) byli prokazatelně seznámeni s obsahem pojistné smlouvy včetně ZPP, 
c) splnili zároveň všechny podmínky stanovené pro jednotlivé balíčky pojištění a uvedené: 

 Balíček pojištění A Balíček pojištění B 

v čl. 3 odst. 1 ZPP ANO ANO 

v čl. 3 odst. 2 ZPP ANO ANO 

v čl. 3 odst. 3 ZPP  ANO 

d) výslovně prohlásili, že pro dané balíčky pojištění splňují všechny podmínky přijetí do pojištění 
označené „ANO“ v tabulce pod písm. c) a současně udělili Pojišťovně souhlas: 

 ke zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti za účelem šetření pojistných událostí, 

 se zpracováním osobních údajů,  

 se zpracováním údajů o úvěru ze smlouvy o úvěru,  
e) byli Bankou zařazeni do přehledu pojištění ve smyslu čl. 6 pojistné smlouvy, za která Banka platí 

pojistné a 
f) byli Pojišťovnou do pojištění přijati  
(dále jen „pojištěný“). 

2. Pojištění lze sjednat současně s podpisem smlouvy o úvěru nebo dodatečně již za trvání smlouvy 
o úvěru.  
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Článek 6 – Jak hradí Banka pojistné 

1. Pojišťovna a Banka se dohodly na pojistném období v délce jednoho kalendářního měsíce, za které platí 
Banka běžné pojistné. 

2. Běžným pojistným se rozumí pojistné za všechna pojištění sjednaná ke smlouvám o úvěru, u kterých byla 
v daném kalendářním měsíci splatná splátka úvěru.  

3. Pojišťovna a Banka se dohodly na pojistném za jeden balíček pojištění ve výši: 

Balíček pojištění A Balíček pojištění B 

3,40 % z každé Standardní splátky 6,90 % z každé Standardní splátky 

Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

4. Výše pojistného je stanovena bez ohledu na vstupní věk, pohlaví a zdravotní stav pojištěného. 

5. Běžné pojistné hradí Banka na základě předpisu pojistného (účetního dokladu) vystaveného Pojišťovnou.  

6. Pojišťovna vystaví předpis pojistného (účetní doklad), a to do 5 pracovních dnů po obdržení přehledu 
pojištění. Pojistné je splatné na účet a ve lhůtě uvedené na předpisu pojistného, nejpozději však do 14 
dnů od vystavení účetního dokladu. 

7. V případě, že se Pojišťovna zpětně dozví o tom, že došlo k zániku pojištění již v dřívějších 
pojistných  obdobích a za následná pojistná období po zániku pojištění bylo uhrazeno pojistné, vrátí 
Pojišťovna nespotřebované pojistné Bance. 

Článek 7 – Jaká jsou práva a povinnosti smluvních stran 

1. Kromě práv a povinností vyplývajících z občanského zákoníku a ZPP mají smluvní strany další zde 
uvedené povinnosti. 

2. Pojišťovna: 
a) poskytuje Bance součinnost nezbytnou k plnění předmětu pojistné smlouvy, 
b) vyhotoví a doručí Bance předpis pojistného za uplynulý kalendářní měsíc, a to ve lhůtě stanovené 

v čl. 6 pojistné smlouvy, 
c) oznamuje Bance skutečnosti vedoucí k zániku pojištění,  
d) informuje Banku o oznámených škodných událostech, výsledku šetření škodných událostí a rozsahu 

pojistného plnění z pojistných událostí, 
e) informuje Banku o případech, kdy na základě šetření škodných událostí odstoupila od pojištění nebo 

odmítla pojistné plnění, 
f) zajišťuje pravidelnou komunikaci s Bankou včetně odpovědné osoby. 

3. Banka: 
a) zabezpečí identifikaci pojištěných v rozsahu: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, 

telefon, e-mail,  
b) oznámí Pojišťovně bez zbytečného odkladu skutečnosti, na základě kterých vzniká nebo zaniká 

pojištění,  
c) předkládá Pojišťovně v dohodnuté struktuře přehled pojištění se zohledněním skutečností uvedených 

v písm. a) a b) a s uvedením dalších informací, a to čísla smlouvy o úvěru, data čerpání úvěru, výše 
úvěru, výše splátky aj.  

d) platí pojistné ve výši a ve lhůtách stanovených v čl. 6 pojistné smlouvy, 
e) poskytuje Pojišťovně součinnost při sjednávání a správě pojištění a při šetření a likvidaci pojistných 

událostí, 
f) informuje Pojišťovnu o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného. 

4. Při sjednávání pojištění Banka dále: 
a) prokazatelně seznamuje zájemce o pojištění s obsahem pojistné smlouvy včetně pojistných 

podmínek, 
b) zajišťuje podpis prohlášení, kterým zájemci o pojištění potvrzují skutečnosti vymezené v čl. 5 odst. 1 

písm. c) pojistné smlouvy a udělují Pojišťovně souhlas ke zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny 
smrti, tato prohlášení řádně archivuje a na vyžádání poskytuje Pojišťovně, 

c) zajišťuje řádné vyplnění a podepsání všech dokladů požadovaných Pojišťovnou, 
d) na základě písemného požadavku Pojišťovny poskytuje další informace, přehledy, výkazy v pojistné 

smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním. 

5. Po oznámení škodné události Banka doloží na výzvu Pojišťovny tyto písemné dokumenty: 
a) kopii podepsané smlouvy o úvěru a informací o pojištění, 
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b) potvrzení o trvání smlouvy o úvěru,  
c) potvrzení o čerpání úvěru, 
d) potvrzení o výši splátek úvěru ze smlouvy o úvěru,  
e) potvrzení o výši zůstatku dluhu ze smlouvy o úvěru splatného ke dni vzniku pojistné události,  
f) případně další doklady nezbytné k šetření a likvidaci škodné události. 

6. Při pojistné události Pojišťovna poskytne pojistné plnění po obdržení všech podkladů nutných ke zjištění 
rozsahu její povinnosti plnit. 

7. U pojištění nevzniká právo na výplatu odkupného. 

Článek 8 – Jak jsou chráněny důvěrné informace a osobní údaje 

1. Smluvní strany považují informace získané v souvislosti s plněním pojistné smlouvy za důvěrné 
a zavazují se udržovat je v tajnosti a zveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám jen se souhlasem ostatních 
smluvních stran, vyjma případů stanovených zákonem.  

2. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti 
s pojištěním fyzických osob, kromě případů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku účinnosti pojistné smlouvy. 

3. Smluvní strany se dále zavazují dodržovat všechny povinnosti při shromažďování a zpracovávání 
osobních údajů pojištěných vyplývajících pro ně z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany 
budou osobní údaje zabezpečeně uchovávat v elektronické nebo listinné formě s omezeným přístupem 
třetích osob a budou je chránit před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou 
a rozšiřováním. Za tímto účelem přijmou technické, organizační a personální opatření odpovídající 
způsobu jejich zpracování. 

4. Pojišťovna pověřuje Banku zpracováním osobních údajů pojištěných. Banka je oprávněna pro Pojišťovnu 
získávat osobní údaje pojištěných a tyto údaje Pojišťovně předávat za účelem přijímání zájemců 
do pojištění a plnění závazků z pojistné smlouvy. 

Článek 9 – Jaká jsou závěrečná ustanovení  

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2016. Smluvní strany se dohodly, že uplynutím sjednané 
doby nezaniká účinnost pojistné smlouvy, pokud Pojišťovna nebo Banka nejméně 6 týdnů před uplynutím 
sjednané doby účinnosti pojistné smlouvy nesdělí druhé straně, že na dalším trvání účinnosti pojistné 
smlouvy nemá zájem. Pokud účinnost pojistné smlouvy takto nezanikne, prodlužuje se za stejných 
podmínek vždy o další rok. 

2. Zánikem účinnosti pojistné smlouvy zaniká právo Banky přihlašovat do pojištění další zájemce o pojištění. 

3. Zánikem účinnosti pojistné smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění sjednaných 
do zániku účinnosti pojistné smlouvy. Tato práva a povinnosti nadále trvají, řídí se touto pojistnou 
smlouvou a ZPP a zanikají způsobem vymezeným v ZPP.  

4. Zanikne-li Banka bez právního nástupce, nevstoupí pojištěný na její místo. 

5. Banka a Pojišťovna jsou povinny vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství smluvních 
stran a o skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s plněním pojistné smlouvy a které by mohly 
poškodit  některou ze smluvních stran. Zejména jsou povinny chránit informace a údaje o pojištěných, 
obchodních podmínkách, know-how smluvních stran. Tato povinnost přetrvává ještě 5 let po zániku 
účinnosti pojistné smlouvy. V případě porušení této povinnosti zachovávat mlčenlivost má každá smluvní 
strana právo na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) od smluvní strany, 
která prokazatelně porušila povinnost mlčenlivosti, za každý případ porušení této povinnosti, tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. 

6. Přílohy pojistné smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

7. Pojistnou smlouvu lze měnit, případně doplňovat pouze ve formě písemných vzestupně po sobě 
bezprostředně následujících očíslovaných dodatků k pojistné smlouvě přijatých na základě souhlasu 
smluvních stran.  

8. Pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

 

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.     
 

V Praze dne 23. 11. 2015     
 
 

…………………………………......   
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Ing. Miroslav Chlumský  
předseda představenstva         
 
 

…………………………………...... 
PhDr. Tomáš Vysoudil 
člen představenstva 
 
 
 

Generali Pojišťovna a.s.       
 

V Praze dne 23. 11. 2015     
 
 

…………………………………......   
Mgr. Petr Bohumský  
místopředseda představenstva  
 

             
…………………………………...... 
Ing. Mgr. Karel Bláha  
člen představenstva 
 
 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha  
V Praze dne 23. 11. 2015     
 
 

…………………………………......   
Stefano Burani 
vedoucí organizační složky 
 
 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1:  Zvláštní pojistné podmínky pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-
VÚB)  

Příloha č. 2: Informace o pojištění 


