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Úvodní ustanovení

1. Zvláštní pojistné podmínky pojištění pro případ ztráty příjmu pro skupinová pojištění osob (dále jen „ZPP ZP
02/2018“) upravují pojištění
pro případ ztráty zaměstnání nebo

pro případ nezaplacených pohledávek

(dále také jen „pojištění pro případ ztráty příjmu“ nebo „pojištění“).
2. Pojištění pro případ ztráty příjmu je pojištěním obnosovým.

11Z2834

ČLÁNEK 2

Výklad pojmů

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání:
Ztráta zaměstnání – skončení pracovního poměru, u něhož již uplynula zkušební doba a který je sjednán na
dobu neurčitou nebo na dobu určitou o délce minimálně jednoho roku, a to:
1. výpovědí danou zaměstnavatelem pojištěnému z organizačních důvodů dle tohoto článku, nebo
2. dohodou zaměstnavatele s pojištěným jako zaměstnancem z organizačních důvodů dle tohoto článku.
3. výpovědí danou zaměstnavatelem pojištěnému z důvodu zdravotního stavu pojištěného dle zákoníku práce,
nebo
4. okamžitým zrušením ze strany pojištěného jako zaměstnance z důvodu zdravotního stavu pojištěného dle
zákoníku práce, nebo
5. 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, nebo
6. 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.
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Výpověď / dohoda z organizačních důvodů – výpověď / dohoda v případech, kdy se ruší nebo přemísťuje
zaměstnavatel nebo jeho část nebo kdy se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek:
Dodavatel - pojištěný
Odběratel – subjekt, kterému pojištěný dodává nebo dodal výrobky nebo služby na základě písemné objednávky
nebo písemné dodavatelsko-odběratelské smlouvy.
Pohledávka – nárok pojištěného na zaplacení částky uvedené ve faktuře vystavené pojištěným odběrateli za
dodávku výrobků nebo služeb na základě písemné objednávky nebo písemné dodavatelsko-odběratelské
smlouvy.
Vyloučené pohledávky – pohledávky, u nichž faktura nebyla vystavena do 30 dnů od data dodání výrobků nebo
služeb nebo splatnost faktury byla delší než 30 dnů od jejího vystavení.
Dále jsou to pohledávky:
a) které nejsou prokazatelně vedené v účetnictví pojištěného,
b) z dodavatelsko-odběratelské smlouvy, která nebyla uzavřena v době trvání pojištění, nebo vzniklé na
základě písemné objednávky, která nebyla vystavena v době trvání pojištění,
c) z činností v soukromém životě nebo ke kterým nemá pojištěný příslušné podnikatelské oprávnění,
d) v souvislosti s poskytnutím finančních a peněžních služeb jako jsou např. zápůjčky, směnky, záruky,
ručení apod.,
e) z nájmů, podnájmů, ubytování nebo pachtů,
f) za osobami blízkými nebo právnickými osobami, ve kterých je pojištěný členem statutárního orgánu
právnické osoby nebo zastává řídící funkci (zejména jako vedoucí zaměstnanec),
g) za odběrateli, kteří již v době zahájení činnosti plynoucí z dodavatelsko-odběratelské smlouvy nebo z
objednávky, z níž vznikla pohledávka, byli v úpadku nebo s nimi bylo zahájeno insolvenční řízení,
h) ze smlouvy, která je z části nebo zcela neplatná,
i) z dodání výrobků nebo služeb bez náležitých potřebných oprávnění nebo v důsledku porušení
příslušných právních předpisů nebo v důsledku porušení podmínek smlouvy ze strany pojištěného,
j) za odběratelem, vůči kterému byl již v době trvání pojištění alespoň jedenkrát vydán platební rozkaz pro
pohledávku pojištěného,
k) vzniklé do 12 měsíců ode dne, kdy z tohoto pojištění vznikl oprávněné osobě nárok na pojistné plnění.
Směnný kurz - měnový kurz oznámený Českou národní bankou v den dodávky zboží, popř. jde-li o služby, v den
dokončení poskytnutí služby.

ČLÁNEK 3

Pojistná událost – ztráta zaměstnání

1. Pojistnou událostí je ztráta zaměstnání pojištěného, jsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku
ZPP ZP 02/2018.
2. Pro vznik pojistné události je nezbytné, aby ke ztrátě zaměstnání došlo v době trvání pojištění a:
a) právní jednání, na základě kterého pojištěný ztratil zaměstnání, bylo pojištěnému doručeno nebo
pojištěným učiněno nejdříve po uplynutí čekací doby, a
b) pojištěný byl z tohoto důvodu zařazen a veden kterýmkoliv úřadem práce na území České republiky v
evidenci uchazečů o zaměstnání.
3. Čekací doba se stanovuje na první tři měsíce od počátku pojištění.

ČLÁNEK 4

Pojistná událost – nezaplacené pohledávky

1. Pojistnou událostí je situace, kdy pojištěný má v jeden okamžik alespoň 3 nezaplacené pohledávky za
odběratelem/odběrateli a každá z těchto pohledávek splňuje následující podmínky:
a) je po dni splatnosti více než 90 dní,
b) 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,
c) není vyloučenou pohledávkou,
d) před zahájením soudního řízení o povinnosti zaplatit pohledávku zaslal pojištěný odběrateli výzvu
k jejímu uhrazení (tzv. předžalobní výzvu),
e) povinnost zaplatit pohledávku byla odběrateli uložena platebním rozkazem nebo elektronickým
platebním rozkazem vydaným českým soudem.
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ČLÁNEK 5

Nároky z pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1. Pojistné plnění, vznikne-li na něj dle těchto ZPP ZP 02/2018 nárok, náleží oprávněné osobě určené v pojistné
smlouvě, Pojistitel z pojištění poskytne opakované pojistné plnění, a to měsíčně, ve výši odpovídající měsíční
úvěrové splátce pojištěného dle příslušné smlouvy o úvěru.
2. Pojistné plnění náleží za následující dobu:
- od splatnosti úvěrové splátky, která jako první spadá do doby, kdy byl pojištěný z důvodu ztráty zaměstnání
zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
- po dobu, po kterou bude pojištěný v této evidenci veden, maximálně však po dobu 12 měsíců.
Pojistitel tudíž z pojištění poskytne pojistné plnění maximálně 12krát, v rozsahu 12ti po sobě jdoucích úvěrových
splátek pojištěného.

ČLÁNEK 6

Nároky z pojištění pro případ nezaplacených pohledávek

1. Pojistné plnění, vznikne-li na něj dle těchto ZPP ZP 02/2018 nárok, náleží oprávněné osobě určené v pojistné
smlouvě.
2. Pojistitel poskytne v případě pojistné události opakované pojistné plnění, a to měsíčně, ve výši odpovídající
měsíční úvěrové splátce pojištěného dle příslušné smlouvy o úvěru.
3. Pojistné plnění náleží za následující dobu:
- od splatnosti úvěrové splátky, která jako první spadá do doby, kdy byl vydán platební rozkaz, který ukládá
povinnost zaplatit třetí pohledávku, která splňuje podmínky dle čl. 4, odst. 1, písm. a) – e) těchto ZPP ZP
02/2018.
- po dobu, kdy jsou splněny podmínky dle čl. 4 těchto ZPP ZP 02/2018, maximálně však po dobu 6 měsíců.
Pojistitel tudíž z pojištění poskytne pojistné plnění maximálně 6krát, v rozsahu 6ti po sobě jdoucích úvěrových
splátek pojištěného.

ČLÁNEK 7

Výluky z pojištění

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojistné události vzniklé ve lhůtě jednoho roku ode dne následujícího po
datu splatnosti úvěrové splátky, která je poslední částí pojistného plnění z předcházející pojistné události
z pojištění.

ČLÁNEK 8

Povinnosti pojištěného

1. V pojištění pro případ ztráty zaměstnání je pojištěný povinen:
a) poskytovat součinnost úřadu práce při zprostředkování zaměstnání,
b) písemně oznámit pojistiteli ztrátu zaměstnání, na formuláři pojistitele „Oznámení pojistné události Ztráta
zaměstnání“. K Oznámení přiložit Výpověď / Dohodu o rozvázání pracovního poměru,
c) 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,
d) dodat pojistiteli všechny doklady, které si pojistitel při pojistné události i kdykoliv v době trvání pojištění
vyžádá,
e) bez zbytečného odkladu písemně informovat pojistitele o ukončení vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání nebo o vyřazení z této evidence,
f) v případě skončení pracovního poměru dle čl. 2 těchto ZPP ZP 02/2018 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, je zaměstnanec povinen požadovat v dohodě uvedení důvodu
rozvázání pracovního poměru.
2. V pojištění pro případ nezaplacených pohledávek je pojištěný povinen:
a) oznámit pojistiteli vznik pojistné události na formuláři pojistitele „Oznámení pojistné události pohledávky“
b) neprodleně oznámit, že byla některá z pohledávek zcela uhrazena,
c) doložit podklady k pohledávkám (zejména faktury k pohledávkám, objednávku nebo dodavatelskoodběratelskou smlouvu s odběratelem, důkaz o dodání zboží / provedení služby, soudem vydaný platební
rozkaz spisovou značku, pod kterou je u soudu vedeno soudní řízení),
d) 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 byla
nebo budou zahájena za účelem vymožení pohledávek, a činit veškerá jednání, která mu jako věřiteli činit
přísluší,
e) v případě nezaplacení pohledávky přiznané na základě platebního rozkazu zahájit do 30 dnů od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí exekuční řízení k jejímu vymožení.
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3. V případech stanovených v pojistné smlouvě je pojištěný povinen určené povinnosti plnit prostřednictvím
pojistníka.
4. V případě neplnění povinností pojištěného dle tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně
snížit.

ČLÁNEK 9
1.
2.

Další ujednání

U pojištění se netvoří hodnota pojištění a nevzniká u něj nárok na odkupné.
Při souběhu pojistných událostí (ztráta zaměstnání, nezaplacené pohledávky) vyplatí pojistitel pojistné plnění
pouze z jedné pojistné události a to té, která byla nahlášena jako první.
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