INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č. 19100749/2008 – VZOR
na skupinové pojištění pravidelných výdajů z účelově zajištěných úvěrů nebo finančního
leasingu sjednaných se společností Home Credit a.s.

Základní informace
Pojištění pravidelných výdajů z účelově zajištěných úvěrů nebo finančního leasingu (dále jen „pojištění
výdajů“) je sjednáváno na pojistné nebezpečí ztráty schopnosti pojištěného hradit splátky úvěru nebo
leasingu při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztrátě příjmu v případě nezaměstnanosti
pojištěného, dále na pojistné nebezpečí přiznání plné invalidity pojištěnému nebo smrti pojištěného
následkem úrazu a nastalé povinnosti uhradit zůstatek dluhu ze smlouvy o úvěru nebo uhradit část
sjednaných leasingových splátek, splatných až po vzniku pojistné události, a to včetně zůstatkové
ceny předmětu nájmu.
Pojištění se řídí Pojistnou smlouvou č. 19100749/2008, uzavřenou mezi poskytovatelem úvěru
a leasingu, tj. společností Home Credit a.s., se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno,
IČ: 26978636 (dále jen „pojistník“), a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s., se sídlem Litevská 1174/8,
100 05 Praha 10 (dále jen „pojistitel“), a Zvláštními pojistnými podmínkami pro skupinové pojištění
pravidelných výdajů z účelově zajištěných úvěrů nebo finančního leasingu č. j.: 02/2008 (dále jen
„ZPP-PV“), které jsou pojištěným k dispozici v sídle pojistitele a pojistníka a jsou též zveřejněny na
adrese www.homecredit.cz.
Podmínky přijetí do pojištění
Do pojištění může být přijata pouze fyzická osoba (pojištěný), která za účinnosti pojistné smlouvy
sjednala s pojistníkem smlouvu o účelově zajištěném úvěru nebo finančním leasingu, pokud splňuje
podmínky pro přijetí do pojištění uvedené ve smlouvě o úvěru nebo leasingu a splnění podmínek
potvrdí podpisem smlouvy o úvěru či leasingu, případně prohlášením učiněným ke dni počátku
pojištění. Pojištěný musí mít po celou dobu pojištění trvalé bydliště v České republice, nebo povolení
k dlouhodobému pobytu na území ČR.
Základní informace o pojištění
Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného vzniklá následkem nemoci nebo úrazu delší
60 dnů, která byla oznámena pojistiteli formulářem „Oznámení pojistné události“ a doložena kopií
řádně vyplněného dokladu o pracovní neschopnosti (tzv. „státní neschopenky“), a to do 5 pracovních
dnů po splatnosti první splátky úvěru nebo leasingu po uplynutí 60. dne pracovní neschopnosti. Trvání
pracovní neschopnosti, a tím i nároku na další plnění, je nutné dokládat vždy do 5 pracovních dnů po
splatnosti každé další splátky úvěru či leasingu, trvá-li pracovní neschopnost.
Pojištění pro případ plné invalidity
Pojistnou událostí je plný invalidní důchod přiznaný pojištěnému pro nemoc nebo úraz. Pojistná
událost nastává dnem přiznání plného invalidního důchodu. Pojistnou událost je nutno pojistiteli
oznámit formulářem „Oznámení pojistné události“ a doložit ověřenou kopií rozhodnutí příslušného
orgánu o přiznání plného invalidního důchodu a dokladem o ukončení výkonu zaměstnání, nebo
samostatné výdělečné činnosti.
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojistnou událostí je úraz pojištěného, ke kterému došlo za trvání pojištění, byla-li v příčinné
souvislosti s tímto úrazem pojištěnému způsobena smrt, která nastala během pojistné doby a za trvání
pojištění, a to nejpozději do 1 roku ode dne, v němž došlo k úrazu. Pojistná událost nastává
v okamžiku smrti pojištěného. Pojistnou událost je nutno pojistiteli oznámit formulářem „Oznámení
pojistné události“ a doložit kopií „Úmrtního listu pojištěného“, vyplněným formulářem „List o prohlídce
mrtvého“, a byla-li provedena soudní pitva, „Pitevní zprávou“.
Pojištění pro případ ztráty pravidelného zdroje příjmu
Pojistnou událostí je zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu
práce za trvání pojištění a po uplynutí čekací doby, a to po dobu 60 a více dnů, je-li pojištěnému
současně přiznáno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nebo dávky sociálního zabezpečení
v případech, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží, a jsou-li splněny další
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podmínky stanovené ve ZPP-PV. Pojistnou událost je nutno pojistiteli oznámit formulářem „Oznámení
pojistné události“ a doložit kopií „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení“ (podpory
v nezaměstnanosti) vystaveného úřadem práce, nebo potvrzením, že je pojištěný veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či státní sociální podpory. K oznámení
je dále nutno doložit kopie dokumentů, na základě kterých lze prokázat, že pracovní poměr nebo
výkon samostatné výdělečné činnosti trval bez přerušení nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění
a dokumenty, na základě kterých lze prokázat zánik pracovního poměru, nebo důvod ukončení
výkonu samostatné výdělečné činnosti, případně další dokumenty, které si pojistitel vyžádá. U
pojištění ztráty příjmu je sjednána čekací doba v délce 3 měsíců od počátku pojištění, po kterou
pojistitel neplní.
Pojistná částka, pojistné plnění a limit pojistného plnění
Pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty pravidelného zdroje příjmu je sjednáváno na
pojistnou částku ve výši měsíční splátky úvěru nebo leasingu sjednané před vznikem škodné události.
Splátkou se rozumí pravidelná měsíční splátka úvěru nebo leasingu, zahrnující jistinu, úrok, pojistné
jiných pojištění než pojištění výdajů a ostatní poplatky. Pojištění smrti následkem úrazu a plné
invalidity je sjednáváno na pojistnou částku ve výši zůstatku dluhu ze smlouvy o úvěru, nebo ve výši
části sjednaných leasingových splátek, splatných až po vzniku pojistné události, a zůstatkové ceny
předmětu nájmu. Do pojištění zůstatku dluhu se nezahrnuje budoucí úrok, smluvní pokuty a sankční
poplatky. Výše pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného je
omezena limitem pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč.
Odklad splátek (přerušení pojištění)
Při odkladu splátek úvěru nebo leasingu se pojištění vždy přerušuje na dobu počínaje v 00:00 hodin
dne, kdy nabyla účinnosti dohoda o odkladu splátek, a obnovuje se v 00:00 hodin prvního dne
pojistného období, ve kterém je splatná první odložená splátka úvěru nebo leasingu. Za dobu
přerušení pojištění netrvá povinnost platit pojistné a nevzniká právo na pojistné plnění z událostí, které
nastaly v době přerušení pojištění a které by jinak byly pojistnými událostmi.
Výluky z pojištění
Pojistitel neposkytuje pojistné plnění ze škodných událostí, které nastaly za výlukových okolností,
které jsou vymezeny v čl. 14 ZPP-PV. Pojistiteli dále nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění
z pojištění pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity a smrti následkem úrazu v případech, kdy
pojištěný neudělil pojistiteli výslovný souhlas ke zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti za
účelem šetření pojistných událostí, nebo tento souhlas písemným podáním doručeným pojistiteli
odvolal. Pojistiteli rovněž nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění z pojištění pro případ pracovní
neschopnosti v případě, že doklad o pracovní neschopnosti byl pojištěnému vystaven v době, kdy
nevykonával závislou ani samostatnou výdělečnou činnost, včetně řídící a kontrolní činnosti, a dále za
dobu pracovní neschopnosti po ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, i když pracovní
neschopnost nastala v době před ukončením výdělečné činnosti.
Pojistná doba
Pojištění fyzických osob (jednotlivých pojištěných) se sjednávají na pojistnou dobu shodnou se
závazkem pojištěného ze smlouvy o úvěru nebo leasingu splácet sjednané splátky úvěru nebo nájmu.
Počátek pojištění nastává v 00:00 hodin dne bezprostředně následujícího po dni, kdy nabyla účinnosti
smlouva o úvěru nebo leasingu. Pokud pojištění nezanikne na základě úkonů pojistitele a pojistníka
nebo skutečností vymezených pojistnou smlouvou, zaniká uplynutím sjednané pojistné doby, a to
dnem, kdy se stala splatnou poslední splátka úvěru nebo leasingu včetně zůstatkové ceny předmětu
nájmu.
Povinnosti při pojistné události
Při pojistné události je pojištěný povinen plnit povinnosti stanovené pojistnou smlouvou, a zejména
bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že nastala škodná událost, a to vyplněným
formulářem „Oznámení pojistné události“, a doložit doklady, které si pojistitel vyžádá. Formulář
„Oznámení pojistné události“ lze získat na stránkách www.homecredit.cz, www.zdravi.cz nebo si
vyžádat u pojistníka nebo pojistitele.
Pojistitel je povinen po oznámení pojistné události zahájit bez zbytečného odkladu šetření pojistné
události a toto šetření ukončit do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost oznámena; tuto lhůtu
lze dohodou prodloužit. Nemůže-li pojistitel šetření pojistné události ukončit do 3 měsíců po oznámení
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pojistné události, je povinen oprávněné osobě sdělit důvody, pro které nelze šetření ukončit,
a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů, jakmile
pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit.
Pojištěný je povinen hradit splátky úvěru nebo leasingu (včetně úhrady za pojištění) i po dobu
šetření pojistné události.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění, je pojištěný,
v případě smrti pojištěného obmyšlený a nebyl-li určen, osoby určené zákonem.

