Pojištění úvěrových splátek
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar,
Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u
obchodního soudu v Bobigny pod administrativním č. 2016B01853, podnikající v České
republice prostřednictvím AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční
právnické osoby, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33
900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 56112
Produkt: Pojištění schopnosti splácet úvěr
Tento dokument poskytuje souhrn klíčových informací o Pojištění schopnosti splácet úvěr a nezohledňuje specifické potřeby
a požadavky klienta.
Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.

O jaký druh pojištění se jedná?
“Pojištění schopnosti splácet úvěr” je pojištění, které slouží k pojištění úhrady splátek úvěru, kdy k neschopnosti včas a řádně splácet
došlo kvůli smrti v důsledku úrazu, ztráty příjmu, dočasné pracovní neschopnosti anebo hospitalizace v důsledku úrazu. Pojištění se
řídí Všeobecnými podmínkami pro pojištění schopnosti splácet úvěr ze dne 19. 12. 2016 „201612_VPP-PPI_FO“.

Co je předmětem pojištění?
život a zdraví pojištěného, riziko ztráty příjmů
pojištění pro případ smrti následkem úrazu
pojištění pro případ pracovní neschopnosti
pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu
pojištění pro případ ztráty příjmu (v důsledku ztráty
zaměstnání)
 pojistným plněním je pro všechny druhy pojištění pomoc
s úhradou splátek úvěru






Pojištění pro případ smrti následkem úrazu se vztahuje na
smrt v důsledku úrazu. Uhradíme veškerý zbývající dluh,
pokud k smrti dojde do jednoho roku od úrazu.
Pojištění pro případ pracovní neschopnosti se vztahuje na
dočasnou pracovní neschopnost. Musí být potvrzená
ošetřujícím lékařem. Uhradíme měsíční splátky dle délky
pracovní neschopnosti. První splátku uhradíme 60 dnů ode
dne nástupu na nemocenskou.
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu se
vztahuje na nezbytnou hospitalizaci, která trvá alespoň 120
hodin. Uhradíme měsíční splátky dle délky hospitalizace, první
splátku uhradíme po 120 hodinách hospitalizace.
Pojištění pro případ ztráty příjmu se vztahuje na ztrátu
zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Uhradíme měsíční splátky dle délky zařazení do této evidence.
První splátku uhradíme 60 dnů ode dne zařazení do evidence
uchazečů.

Na co se pojištění nevztahuje?



nemoci, které dle pojistných podmínek nejsou úrazy,
zejména jde o infarkt, nemoci a infekční nemoci, duševní
poruchy, malé tržné rány menší než 3 cm, zhoršení
nemoci v důsledku úrazu atd.



úrazy, které vznikli v souvislosti s provozováním
profesionálního sportu, nebo rekreačního sportu, pří
kterém se používá letadlo nebo kůň, dále horolezectví a
veškeré extrémní sporty (jako např. bungee-jumping,
canyoning, rafting apod.)



pracovní neschopnost, která vznikla jako důsledek
duševního onemocnění, těhotenství, vrozené vady



zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání po
skončení pracovního poměru na dobu určitou nebo ve
zkušební době



případy, kdy pojišťovně neudělíte výslovný souhlas ke
zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!
!
!

Hlavní výluky:
škody vzniklé v souvislosti s válkami, terorizmem a
občanskými nepokoji
škody
v souvislosti
s požitím
omamných
a
psychotropních látek (včetně alkoholu)
škody v důsledku trestní činnosti pojištěného nebo
výtržnictví

Veškerá další
podmínkách.

omezení

a

výluky

naleznete

v pojistných

Pro bližší informace o pojištění vizte prosím pojistné podmínky
a pojistnou smlouvu.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?



Česká republika, s výjimkou pojištění smrti následkem úrazu
Pojištění smrti následkem úrazu se na vás vztahuje po celém světě

Jaké mám povinnosti?
̶
̶

v případě hospitalizace, předložit doklady uvedené v pojistných podmínkách (formulář hlášení pojistné události a dále např.
propouštěcí zprávu) do 15 pracovních dnů po splatnosti nejbližší splátky úvěru;
v případě pracovní neschopnosti, předložit doklady uvedené v pojistných podmínkách (formulář hlášení pojistné události a
dále např. kopii potvrzení pracovní neschopnosti, lékařský dotazník) do 15 pracovních dnů po splatnosti nejbližší splátky úvěru;
v případě smrti pojištěného, předložit doklady uvedené v pojistných podmínkách (formulář hlášení pojistné události a dále
např. kopii úmrtního listu)
v případě ztráty příjmu v důsledku ztráty zaměstnání, předložit doklady uvedené v pojistných podmínkách (formulář hlášení
pojistné události, dále např. kopii poslední pracovní smlouvy a kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru) do 15 pracovních
dnů po splatnosti nejbližší splátky úvěru, po uplynutí 60 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání)
řádně a včas splácet splátky úvěru až do skončení šetření pojistné události
̶
̶

̶

Další povinnosti naleznete v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné platíte najednou za celou pojistnou dobu. Pojistné je splatné v 0:00 hodin dne bezprostředně následujícího po dni, kdy
jste vyčerpali spotřebitelský úvěr.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Začíná v 00:00 hodin dne bezprostředně následujícího po dni, kdy jste vyčerpali úvěr.
Končí dnem, kdy se stane splatnou poslední splátka úvěru. Další důvody pro konec pojištění naleznete v pojistných podmínkách.
Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Výpovědí s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy.
Výpovědí s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Výpovědí s měsíční výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo písemného sdělení oprávněné osobě
pojistitelem, že právo na pojistné plnění nevzniká.
Odstoupením od pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.
Písemnou dohodou s námi.
Pojištění dále zaniká např. zesplatněním úvěru, vyčerpáním pojistného limitu, nebo smrtí pojištěného.

2/2

