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Produktové podmínky Pojišt ění schopnosti splácet splátky úv ěru 
1. Obecná ustanovení 

1.1. Tyto produktové podmínky vycházejí z Rámcové pojistné smlouvy QuatroCPI 1/2013 uzavřené dne 31.12.2013  mezi Consumer Finance Holding, a.s. 
jako pojistníkem a BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem (dále jen „Rámcová smlouva“). Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou 
Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č.1/2010 a Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní úrazové 
pojištění č. 2/2012 (všeobecné pojistné podmínky dále dohromady také jen jako „Všeobecné pojistné podmínky“) Tyto produktové podmínky jsou 
informačním materiálem, rozhodující pro pojištění schopnosti splácet splátky úvěru je text Rámcové smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek. 

1.2. Pro účely těchto produktových podmínek se dílčí pojmy vymezují takto: 
Pojistník – CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., který s pojistitelem uzavřel tuto pojistnou smlouvu. 
Pojistitel – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 
Pojištěný – klient pojistníka, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy. 
Oprávněná osoba – osoba, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojistník v případě pojistné 
události invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně), pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Pojištěný je oprávněnou 
osobou v případě pojistné události hospitalizace nebo hospitalizace a následné rekonvalescence. 
Obmyšlená osoba – pojistník jako osoba určená způsobem dle ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě, které v případě pojistné události smrti pojištěného 
vznikne právo na pojistné plnění. 
Pojištění obnosové – pojištění pro případ invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, pracovní neschopnosti, smrti, hospitalizace 
a hospitalizace a následné rekonvalescence. 
Pojištění škodové – pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 
Pojistné nebezpečí - úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou 
vzniku pojistné události. 
Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí 
zánikem pojištění. 
Smlouva o úvěru – smlouva uzavřená mezi pojistníkem a pojištěným, na jejímž základě je klientovi pojistníka poskytnut spotřebitelský vázaný úvěr (dále 
také „úvěrová smlouva“). 
Splátka úvěru – pravidelná (nikoliv mimořádná) splátka jistiny úvěru a splátka úroku z úvěru včetně dalších poplatků (vyjma úhrady za pojištění), a to ve 
výši sjednané v úvěrové smlouvě (dále také „úvěrová splátka“). 
Resolicitační program – časově omezená a pojistitelem odsouhlasená kampaň na dodatečné pojišťování klientů pojistníka, kdy pojistník předloží svému 
klientovi nabídku sjednání pojištění následně po uzavření smlouvy o úvěru. 
Čekací doba - lhůta v délce 90ti po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění. V této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost 
pojištěného nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na plnění. 
Mimořádné výhody III. stupně – průkaz ZTP/P osoby se zdravotním postižením; poživatelem mimořádných výhod III. stupně se pro účely této smlouvy 
může stát pojištěný, který dosáhl důchodového věku nebo věku 65 let nebo se stal starobním důchodcem a současně mu byl v souladu s ust. § 34, 
odst. 5 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením 
s potřebou průvodce (ZTP/P). 
Rekonvalescence - pracovní neschopnost pojištěného (pojištěný již není hospitalizován v nemocničním zařízení), která nastane v důsledku úrazu 
pojištěného, navazuje bezprostředně na hospitalizaci pojištěného v důsledku úrazu a je z lékařského hlediska nezbytná. 

2. Parametry produktu 

2.1. Soubory pojišt ění  
Soubor pojišt ění A – zahrnuje pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace 
v důsledku úrazu 
Soubor pojišt ění B – zahrnuje pojištění schopnosti splácet splátky úvěru pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty 
zaměstnání a hospitalizace a následné rekonvalescence v důsledku úrazu 
Pro oba soubory platí, že pokud klient pojistníka k datu sjednání pojištění již dosáhl důchodového věku, je pojištěn namísto pro případ invalidity III. 
stupně pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně. 
Klienti pojistníka přistupují k pojištění dle Rámcové smlouvy vyslovením souhlasu s pojištěním, Rámcovou smlouvou a Všeobecnými pojistnými 
podmínkami písemně podpisem smlouvy o úvěru nebo dodatku k ní, nebo ústně prostřednictvím telefonu. 

2.2. Podmínky pro pojišt ění, vznik pojišt ění 

(A) Soubor pojišt ění A 
 (pro případ smrti, invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu) 
K pojištění v rozsahu souboru pojištění A může přistoupit pouze fyzická osoba - klient pojistníka, který: 
a) uzavřel s pojistníkem úvěrovou smlouvu, v rámci níž přistoupil k pojištění, nebo 
b) uzavřel s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně v rámci resolicitačního programu projevil vůli přistoupit k pojištění podpisem dodatku k úvěrové 

smlouvě nebo ústně prostřednictvím telefonu, pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní nebo k datu telefonického hovoru splňuje 
následující podmínky: 

• je mladší 65ti let, 
• není ve starobním důchodu a není invalidní, 
• není v pracovní neschopnosti, 
• je zdráv, 
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, 
• seznámil se a souhlasí s touto smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami, 
• souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona 

o pojistné smlouvě, 
• v rámci úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní podepíše, resp. v rámci telefonického hovoru odsouhlasí, prohlášení o splnění výše uvedených 

podmínek. 

(B) Soubor pojišt ění B  
(pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a pro případ hospitalizace a následné rekonvalescence v důsledku 
úrazu) 
K pojištění v rozsahu Souboru pojištění B může přistoupit pouze fyzická osoba - klient pojistníka, který:  
a) uzavřel s pojistníkem úvěrovou smlouvu, v rámci níž přistoupil k pojištění, nebo 
b) uzavřel s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně v rámci resolicitačního programu projevil vůli přistoupit k pojištění podpisem dodatku k úvěrové 

smlouvě nebo ústně prostřednictvím telefonu, pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní nebo k datu telefonického hovoru splňuje 
následující podmínky: 

• je mladší 65ti let, 
• není ve starobním důchodu a není invalidní, 
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• není v pracovní neschopnosti, 
• je zdráv, 
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, 
• je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, není ve zkušební době a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též  

v předcházejících 12ti měsících, 
• nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 

zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani mu nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou, 
• seznámil se a souhlasí s touto smlouvou a s Všeobecnými pojistnými podmínkami, 
• souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona  

o pojistné smlouvě, 
• v rámci úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní podepíše, resp. v rámci telefonického hovoru odsouhlasí, prohlášení o splnění výše uvedených 

podmínek. 
Prohlášení pojištěného při přistoupení k pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojistitele v souladu s ust. § 14 zákona o pojistné 
smlouvě. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo je pojistník pojistiteli předá nepravdivě nebo neúplně, může 
pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat dle ust. § 23 a 24 zákona o pojistné smlouvě a od jednotlivého pojištění 
odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. 
Dle Rámcové smlouvy lze u každého pojištěného platně sjednat pojištění maximálně k 3 smlouvám o úvěru, u nichž se povinnost splácet splátky úvěru 
jakkoli překrývá. 
Jednotlivé pojištění dle Rámcové smlouvy lze sjednat ke smlouvě o úvěru, jehož výše nepřesáhne 300.000,- Kč. 

2.3. Pojistné období, po čátek a konec pojišt ění  

Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím běžný měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí dnem předcházejícím dni, 
se kterým je spojena splatnost řádné úvěrové splátky s pojištěním. Poslední pojistné období začíná dnem splatnosti poslední řádné úvěrové splátky 
předcházející zániku pojištění a končí dnem, se kterým tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či obecně závazný právní předpis spojuje konec 
pojištění.  
Počátek pojištění se stanoví: 
a) 00:00 hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění podpisem smlouvy o úvěru; 
b) 00:00 hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění dodatečně podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru nebo prostřednictvím telefonu. 
Konec pojištění se stanoví na 24.00 hodin posledního dne účinnosti úvěrové smlouvy, ke které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno v čl. 12 této 
smlouvy jinak. 

2.4. Pojistné 

Výše pojistného 
Soubor pojišt ění A  Výše běžného měsíčního pojistného činí 2,90% z pravidelné měsíční splátky úvěru. 
Soubor pojišt ění B Výše běžného měsíčního pojistného činí 6,90% z pravidelné měsíční splátky úvěru. 

2.5. Podmínky pro likvidaci pojistné události 
V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje, které si pojistitel vyžádá, pouze o pojištěném, u něhož nastala pojistná událost.  
Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného osoby určené způsobem dle ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě, jsou povinni 
poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář „Oznámení pojistné události“ a tyto prvotní doklady nutné pro posouzení 
nároku na pojistné plnění: 

V případě smrti 
• kopie úmrtního listu pojištěného, 
• lékařem vyplněný „List o prohlídce mrtvého“ (kopie s čitelnou adresou lékaře), 
• byla-li provedena soudní pitva, pitevní zprávu (kopie s čitelnou adresou lékaře). 

V případě invalidity III. stupně 
• kopii Rozhodnutí o invaliditě III. stupně pojištěného vystavené Českou správou sociálního zabezpečení ve věci žádosti o invalidní důchod, 
• kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně vystaveného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení. 

V případě přiznání mimořádných výhod III. stupně 
• kopii Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně vydané příslušným místním úřadem s platností alespoň jednoho roku. 

V případě pracovní neschopnosti 
• kopii potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy  

a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře), 
• došlo-li k hospitalizaci propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře), 
• pokud je k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěný osobou samostatně výdělečně činnou 

(OSVČ) nebo kopii Zápočtového listu, pokud pojištěný není zaměstnán v pracovním poměru. 

V případě ztráty zaměstnání 
• kopii pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě, 
• kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru apod.), 
• kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví úřad práce na žádost 

pojištěného), 
• kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých 

vyplývá, že pojištěný byl zaměstnán nejméně 12 měsíců před vznikem pojištění. 

V případě hospitalizace a rekonvalescence 
• propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře), 
• potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče, 
• lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl klient hospitalizován a v pracovní neschopnosti, 
• kopii potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy, pro kterou je 

klient v pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře). 
Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným nebo s jeho právním nástupcem, popřípadě s osobami 
určenými dle ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě. 
Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, 
nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: 

V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti 
s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost 
plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala. 

V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V případě nedoložení těchto dokladů 
považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že jeho nezaměstnanost trvá nebo trvala. 
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Pojištěný, resp. osoby určené způsobem dle ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě, jsou povinni poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto 
smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše 
pojistného plnění. 
Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní 
neschopnosti. 
Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením dokladu prokazujícího ukončení nezaměstnanosti.  
Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat i jiné než výše uvedené doklady, které považuje za potřebné a dále sám přezkoumávat skutečnosti či žádat 
pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojistitel bere 
na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných dokumentů bude v tomto případě provedeno výhradně na 
náklady pojistitele. 
Pojištěný je povinen předložit pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového 
dokladu do českého jazyka a pojistitel je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

2.6. Pojistné události a pojistné pln ění  

Pojišt ění pro p řípad smrti  
Pojistnou událostí je smrt pojištěného, ke které dojde během pojistné doby. 
Plnění v případě pojistné události smrti pojištěného 
Výše pojistného plnění se stanoví takto: 

ZS + UR  
ZS – zůstatek jistiny úvěru skutečně vyčerpaného a nesplaceného ke dni pojistné události, jehož splatnost je sjednána na dobu po datu pojistné 
události. 
UR – úrok z jistiny úvěru za období od data splatnosti poslední splátky úvěru uhrazené přede dnem pojistné události do data pojistné události dle 
metody pro rata temporis. 
Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit obmyšlené osobě dle jejích dispozic. Smrtí pojištěného pojištění zaniká. 
a) Pojišt ění pro p řípad invalidity III. stupn ě  

 Pojistnou událostí je vznik invalidity III. stupně pojištěného. 
 b) Pojišt ění pro p řípad p řiznání mimo řádných výhod III. stupn ě 
 Pojistnou událostí je přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěnému. 

Plnění v případě pojistné události invalidity III. stupně pojištěného nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P): 
Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné osobě v souladu s jeho pokyny. Dnem vzniku invalidity III. 
stupně pojištěného nebo dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P) pojištění zaniká. 

Pojišt ění pro p řípad pracovní neschopnosti  
a) Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní. 
b) Plnění v případě pojistné události pracovní neschopnosti pojištěného: 

Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá 
nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů.  
Výše plnění se rovná měsíčním splátkám úvěru dle příslušné úvěrové smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá  
na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje splátkou úvěru splatnou po datu, ke kterému bude pojištěný 30. den v pracovní 
neschopnosti. 

Příklad: 
Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15.3. Dnem 13.4. je pojištěný 30. den v  pracovní neschopnosti, která skončí 25.4. Splatnost splátky úvěru je 
sjednána na 20.4. (nebo kdykoliv od 1.4. do 25.4.); tato splátka je kryta pojištěním.  
Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15.3. Dnem 13.4. je pojištěný 30. den v  pracovní neschopnosti, která skončí 25.4. Splatnost splátky úvěru je 
sjednána na 29.4.(nebo kdykoliv od 26.4. do 30.4.); tato splátka není kryta pojištěním. 
c) Nastane-li u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu anebo následky nemoci či úrazu, které byly 

příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové pracovní neschopnosti nastane do 60 kalendářních dnů ode 
dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování původní 
pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní pojistné události. Výše plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné smlouvy  
o úvěru, jejichž den splatnosti dle příslušné smlouvy o úvěru připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou 
splátkou splatnou po datu vzniku nové pracovní neschopnosti, která je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní 
pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil. Dojde-li však k takové nové pracovní neschopnosti po uplynutí 60 kalendářních dnů ode dne 
ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, je tato nová pracovní neschopnost považována za další pojistnou událost  
a pojistitel poskytne plnění za podmínek uvedených pod písmenem a/ a b/ tohoto odstavce. 

d) Omezení plnění v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného  
V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z pojistné události z důvodu  pracovní neschopnosti pojištěného činit maximálně 12 měsíčních 
úvěrových splátek, přičemž plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku 55 555,- Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět 
korun českých). 

e) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné osobě v souladu s jeho pokyny. 

Pojišt ění pro p řípad ztráty zam ěstnání  
a) Pojistnou událostí je nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (mimo čekací 

dobu). 
b) Plnění v případě pojistné události ztráty zaměstnání pojištěného  

Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí 
čekací doby, pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním splátkám úvěru dle 
příslušné smlouvy o úvěru, jejichž den splatnosti dle příslušné smlouvy o úvěru připadá na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje 
měsíční splátkou úvěru splatnou v kalendářním měsíci, ve kterém bude pojištěný 60. den nezaměstnaný. 
Příklad: 
Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 11.3. Dnem 9.5. je pojištěný 60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 25.5. Splatnost splátky úvěru je 
sjednána na 10.5 ; tato splátka úvěru je kryta pojištěním. 
Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 6.3. Dnem 4.5. je pojištěný 60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 7.5. Splatnost splátky úvěru je 
sjednána na 10.5.; tato splátka úvěru není kryta pojištěním. 

c) Omezení plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání 
V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné pojistné události z důvodu ztráty zaměstnání pojištěného činit maximálně 12 měsíčních 
úvěrových splátek, přičemž plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku 55 555,- Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět 
korun českých). 

d) V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí z důvodu ztráty zaměstnání v  rozsahu 12 měsíčních částek, 
vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z další pojistné události z důvodu ztráty zaměstnání až po uplynutí 12ti měsíců ode dne vyplacení 
poslední částky pojistného plnění. 

e) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné osobě v souladu s jeho pokyny. 
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Pojišt ění pro p řípad hospitalizace v d ůsledku úrazu  
Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 3 dny. 
Pojistné plnění je vypláceno ve formě denních dávek za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 4. dne hospitalizace po dobu maximálně 30  
po sobě jdoucích dní. 
Výše denní dávky je 10% z pravidelné splátky úvěru ve výši k datu vzniku pojistné události hospitalizace. 
Nastane-li u pojištěného nová hospitalizace pro stejnou příčinu jako původní hospitalizace, za níž již pojistitel plnil, a první den této nové hospitalizace 
nastane ve lhůtě 6 měsíců ode dne ukončení původní hospitalizace, za níž pojistitel plnil (s tím, že po ukončení původní pojistné události byl pojištěný 
pod lékařským dohledem a užíval předepsané léky pro příčinu, pro kterou byl původně hospitalizován), považuje se tato nová hospitalizace za 
pokračování původní pojistné události. 
O novou pojistnou událost, kdy první den nové hospitalizace nastane ve lhůtě 60 kalendářních dnů až 6 měsíců ode dne ukončení původní 
hospitalizace, se bude jednat pouze za podmínky, že v období od ukončení původní hospitalizace do započetí nové hospitalizace nebyl pojištěný pod 
lékařským dohledem ani neužíval předepsané léky pro příčinu, pro kterou byl původně hospitalizován. 
Pojistné plnění dle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit se pojištěnému jako oprávněné osobě dle jeho dispozic. 

Pojišt ění pro p řípad hospitalizace a následné rekonvalescence v d ůsledku úrazu  
Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 3 dny a případná následná rekonvalescence, tedy 
pracovní neschopnost pojištěného v důsledku úrazu, bezprostředně navazující na hospitalizaci, za kterou pojistitel plnil, a která je z lékařského hlediska 
nezbytná. 
Pojistné plnění je vypláceno ve formě denních dávek za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 4. dne hospitalizace po dobu maximálně 30  
po sobě jdoucích dní a následně od prvního dne rekonvalescence ve formě denních dávek po dobu maximálně 15 po sobě jdoucích dní. 
Výše denní dávky je 10% z pravidelné splátky úvěru ve výši k datu vzniku pojistné události hospitalizace. 
Nastane-li u pojištěného nová hospitalizace a následná rekonvalescence pro stejnou příčinu jako původní hospitalizace a následná rekonvalescence, za 
níž již pojistitel plnil, a první den této nové hospitalizace a následné rekonvalescence nastane ve lhůtě 6 měsíců ode dne ukončení původní 
hospitalizace a následné rekonvalescence, za níž pojistitel plnil (s tím, že po ukončení původní pojistné události byl pojištěný pod lékařským dohledem a 
užíval předepsané léky pro příčinu, pro kterou byl původně hospitalizován), považuje se tato nová hospitalizace a následná rekonvalescence za 
pokračování původní pojistné události. 
O novou pojistnou událost, kdy první den nové hospitalizace a případná následná rekonvalescence nastane ve lhůtě 60 kalendářních dnů až 6 měsíců 
ode dne ukončení původní hospitalizace a následné rekonvalescence, se bude jednat pouze za podmínky, že v období od ukončení původní 
hospitalizace do započetí nové hospitalizace a příp. následné rekonvalescence nebyl pojištěný pod lékařským dohledem ani neužíval předepsané léky 
pro příčinu, pro kterou byl původně hospitalizován. 
Pojistné plnění dle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit se pojištěnému jako oprávněné osobě dle jeho dispozic. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěnému z důvodu pojistné události rekonvalescence v důsledku úrazu maximálně 2x v jednom kalendářním roce. 

2.7. Soub ěh pojistných událostí 
V případě souběhu pojistných událostí v rámci jednotlivého pojištění z důvodu nezaměstnanosti pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání a pracovní 
neschopnosti, plní pojistitel pouze z titulu nezaměstnanosti tehdy, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí.  
V případě souběhu pojistných událostí v rámci jednotlivého pojištění z důvodu pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel nejdříve z titulu 
pracovní neschopnosti, jestliže tato pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto pojistné 
události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel plnění za podmínky, že k datu ukončení první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak 
splněny podmínky pro poskytnutí plnění z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti). 
Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění) 
Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění dle této smlouvy u jednoho pojištěného pro případ, že pojištěný uzavřel 
s pojistníkem jednu nebo více smluv o úvěru, k nimž sjednal pojištění dle této smlouvy a u nichž se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet splátky 
úvěru dle smlouvy o úvěru jakkoli časově překrývá, je stanoven limit pojistného plnění ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Pokud 
pojistitel poskytl pojistné plnění osobě z jedné nebo více pojistných událostí jednoho pojištěného v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun 
českých), veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě této smlouvy zanikají. 

3. Zánik jednotlivého pojišt ění 
Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): 
� dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti; 
� posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž je pojištění sjednáno; 
� dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak; 
� dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně; 
� posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 75 let věku; 
� pokud se pojištěný v průběhu pojištění stane starobním důchodcem, zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění pro případ smrti v důsledku 

úrazu a přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu v případě Souboru pojištění A a s výjimkou pojištění pro případ smrti v důsledku 
úrazu nebo nemoci a přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu a nemoci v případě Souboru pojištění B; 

� písemnou dohodou smluvních stran nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání 
závazků; 

� odstoupením: 
- pojistitel je oprávněn od jednotlivého pojištění odstoupit v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně 

nebo z nedbalosti, nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů 
pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; 

- pojištěný je oprávněn od jednotlivého pojištění odstoupit ve lhůtě 30 dnů od sjednání pojištění v případě sjednání pojištění za použití prostředků 
komunikace na dálku; 

� dalšími způsoby stanovenými Rámcovou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. 
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