Pojištění k úvěru
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Česká republika

Produkt: Pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu naleznete v jiných dokumentech, a to Informacích k pojištění dlužníků
ze spotřebitelských úvěrů, ve Všeobecných pojistných podmínkách Pojištění osob (dále jen „VPP PO 02/2018“), Zvláštních pojistných
podmínkách Pojištění pro případ ztráty příjmu pro skupinová pojištění osob („ZPP ZP 02/2018“), v úvěrové smlouvě v části Pojištění
úvěru (resp. Přihlášce k pojištění) a pojistné smlouvě o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů číslo 1900471558 uzavřené mezi ČSOB
Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB (jako pojistitelem) a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB“ jako pojistníkem).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění pro případ ztráty příjmu, které se sjednává v rámci skupinového pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů.

Co je předmětem pojištění?
Pojištěna je
Ztráta zaměstnání
Nezaplacené pohledávky
Ztráta zaměstnání
Ztrátou zaměstnání se rozumí skončení pracovního poměru, u něhož již
uplynula zkušební doba a který je sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu
určitou delší než jeden rok, a to z následujících důvodů:
výpovědí danou zaměstnavatelem pojištěnému z organizačních důvodů;
dohodou zaměstnavatele s pojištěným jako zaměstnancem z
organizačních důvodů;
výpovědí danou zaměstnavatelem pojištěnému z důvodu zdravotního
stavu pojištěného dle zákoníku práce;
okamžitým zrušením ze strany pojištěného jako zaměstnance z důvodu
zdravotního stavu pojištěného dle zákoníku práce;
okamžitým zrušením ze strany pojištěného jako zaměstnance z důvodu
nevyplacení mzdy nebo platu nebo náhrady mzdy nebo platu anebo
jakékoli jejich části dle zákoníku práce a současně za podmínky, že tato
mzda nebo plat nebo náhrada mzdy nebo platu anebo jakákoli jejich část
nebyla vyplacena minimálně do 15 dnů po uplynutí období splatnosti;
dohodou uzavřenou po právní moci rozhodnutí soudu o úpadku
zaměstnavatele nebo poté, co byl zapsán do veřejného rejstříku jeho vstup
do likvidace, přičemž o úpadku musí být rozhodnuto a likvidace zapsána v
době trvání pojištění.
Ztrátou zaměstnání se rozumí také skončení služebního poměru, který
byl sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou o délce minimálně
jednoho roku, a který byl skončen ze strany služebního orgánu z důvodu
ztráty zdravotní způsobilosti pojištěného k výkonu služby dle příslušných
obecně závazných právních předpisů nebo z důvodu organizačních a
úsporných opatření dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
Nezaplacené pohledávky
Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, kdy pojištěný má v jeden
okamžik alespoň 3 nezaplacené pohledávky za odběratelem/odběrateli a
každá z těchto pohledávek splňuje následující podmínky:
je po dni splatnosti více než 90 dní;
její hodnota je vyšší než 15 000 Kč (do této částky se nepočítá
příslušenství pohledávky a jakékoliv sankční nároky spojené s jejím
(včasným) neuhrazením, např. smluvní pokuta apod.). V případě pohledávky
v cizí měně se výše pohledávky přepočte dle směnného kurzu;

není vyloučenou pohledávkou;
před zahájením soudního řízení o povinnosti zaplatit pohledávku zaslal
pojištěný odběrateli výzvu k jejímu uhrazení (tzv. předžalobní výzvu);
povinnost zaplatit pohledávku byla odběrateli uložena platebním
rozkazem nebo elektronickým platebním rozkazem vydaným českým
soudem.
POJISTNÉ PLNĚNÍ
Pojistitel poskytne opakované pojistné plnění ve výši aktuální měsíční
úvěrové splátky, nejvýše však po dobu 12 (ztráta zaměstnání) nebo 6
(nezaplacené pohledávky) po sobě jdoucích splátek úvěru.
Maximální pojistné plnění za jednu měsíční splátku úvěru činí 35.000,- Kč.
Oprávněnou osobou je pojistník (ČSOB).

Na co se pojištění nevztahuje?
Výluky z pojištění jsou obsaženy ve VPP PO 02/2018 v článku
14 upravujícím výluky z pojištění a v ZPP ZP 02/2018 v článku 7 upravujícím
výluky.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo.
Tyto situace jsou uvedeny ve VPP PO 02/2018 v článku 15, který upravuje
omezení pojistného plnění.
Mezi hlavní výluky z pojištění, které byste nemusel očekávat, patří:
Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě ztráty zaměstnání/příjmu
pojištěného vzniklé ve lhůtě jednoho roku ode dne následujícího po datu
splatnosti úvěrové splátky, která je poslední částí pojistného plnění z
předcházející pojistné události, kterou je neschopnost pojištěného splácet
pojistníkovi úvěrové splátky z důvodu ztráty zaměstnání/příjmu při dodržení
stanovených podmínek.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní rozsah pojištění není omezen.
Pojištění ztráty zaměstnání se vztahuje na případy, ke kterým dojde způsobem definovaným v pojistných podmínkách, a to dle obecně závazných právních
předpisů České republiky (zejména dle zákoníku práce) a pojištěný musí být veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce na území
České republiky.

Jaké mám povinnosti?
Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy je pojištěný dále povinen dodržovat povinnosti uvedené ve VPP PO 02/2018 a v ZPP ZP 02/2018 v
článcích upravujících povinnosti účastníků pojištění (článek 16, resp. článek 8).
Účastník pojištění je povinen před vstupem do pojištění zejména potvrdit, že:
- je mladší 64 let;
- nepobírá dávky starobního důchodu;
- není invalidní ve 3. stupni, ani v období 5 let před datem počátku pojištění nebyl uznán invalidním v jakémkoli stupni;
- je-li zaměstnancem v pracovním poměru, má pracovní poměr na dobu neurčitou nebo dobu určitou na dobu minimálně jednoho roku a současně nedal ani
mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru a není ve zkušební době nebo je ve
služebním poměru na dobu neurčitou a současně nepodal žádost o skončení služebního poměru, ani mu nebylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého
mu služební poměr skončí dle ZPP ZP 02/2018.
Účastník pojištění je povinen během trvání pojištění zejména:
- oznámit ČSOB vstup do starobního důchodu.
Účastník pojištění je povinen při pojistné události zejména:
Ztráta zaměstnání
- poskytovat součinnost úřadu práce při zprostředkování pojištění poskytovat součinnost úřadu práce při zprostředkování zaměstnání;
- písemně oznámit pojistiteli ztrátu zaměstnání na formuláři pojistitele „Oznámení pojistné události Ztráta zaměstnání“. K Oznámení přiložit Výpověď /
Dohodu o rozvázání pracovního poměru;
- po dobu trvání nároku na pojistné plnění pravidelně měsíčně předkládat pojistiteli kopii dokladu o registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání na
kterémkoliv úřadě práce na území České republiky;
- dodat pojistiteli všechny doklady, které si pojistitel při pojistné události i kdykoliv v době trvání pojištění vyžádá, jsou-li nezbytné pro vyřízení pojistné
události,
- bez zbytečného odkladu písemně informovat pojistitele o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo o vyřazení z této evidence;
- v případě skončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů nebo dohodou po právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zaměstnavatele nebo
byl-li zapsán do veřejného rejstříku jeho vstup do likvidace, povinen požadovat v dohodě uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru.
Nezaplacené pohledávky
- oznámit pojistiteli vznik pojistné události na formuláři pojistitele „Oznámení pojistné události pohledávky“;
- neprodleně oznámit, že byla některá z pohledávek zcela uhrazena;
- doložit podklady k pohledávkám (zejména faktury k pohledávkám, objednávku nebo dodavatelsko-odběratelskou smlouvu s odběratelem, důkaz o dodání
zboží / provedení služby, soudem vydaný platební rozkaz, spisovou značku, pod kterou je u soudu vedeno soudní řízení;
- při uplatnění a vymáhání pohledávek včas učinit veškeré úkony potřebné k jejich uspokojení, zejména dbát na jejich dobytnost a právní vymahatelnost,
účastnit se řádně soudních a jiných řízení, která budou zahájena za účelem vymožení pohledávek, a činit veškerá jednání, která mu jako věřiteli činit přísluší;
- v případě nezaplacení pohledávky přiznané na základě platebního rozkazu zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí exekuční řízení k
jejímu vymožení.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné se stanovuje jako běžné s měsíčním pojistným obdobím, kterým je kalendářní měsíc. Pojistné hradí pojistník, tj. ČSOB. Pojištěný hradí ČSOB poplatek
za pojištění, jehož výše, splatnost a způsob úhrady jsou uvedeny v úvěrové smlouvě (resp. Přihlášce k pojištění).

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátkem pojištění je první den čerpání úvěru.
Pojištění končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž se pojištěný dožije věku 65 let a nezaniklo-li pojištění v souladu s pojistnou smlouvou již dříve.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu může vypovědět pouze pojistník, kterým je ČSOB.
Avšak vy, jako pojištěný, můžete pojistníka požádat o odhlášení z pojištění za podmínek sjednaných v pojistné smlouvě a v úvěrové smlouvě v části Pojištění
úvěru (resp. v Přihlášce k pojištění). Na základě odhlášení z pojištění zanikne pojištění koncem posledního dne kalendářního měsíce, v němž jste byl odhlášen.
Pojištění může dále zaniknout zejména:
- smrtí pojištěného;
- invaliditou pojištěného ve 3. stupni, bez ohledu na to, zda jde o pojistnou událost či nikoli;
- zesplatněním úvěru;
- dnem zániku úvěrového vztahu mezi ČSOB a pojištěným;
- z dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě.
Pojištění může být dále ukončeno z důvodů uvedených v pojistných podmínkách VPP 02/2018 (článek 9) nebo z důvodů uvedených v právních předpisech.

