SKUPINOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Č. 400.018
uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)
uzavřená mezi
MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch
Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
IČO: 03926206
DIČ: CZ683661230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A77032
zastoupena Michalem Kovářem, pověřeným zaměstnancem
dále jen „MetLife“ a
MetLife Europe Insurance d.a.c., irská společnost s reg. č. 472350 se sídlem 20 on Hatch, Lower
Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku
se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
IČO: 03926079
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A77033
zastoupena Michalem Kovářem, pověřeným zaměstnancem
dále jen „MetLife Insurance“ a
UniCredit Leasing CZ, a.s.
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010
IČO: 15886492
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 546
zastoupená Ing. Jiřím Matulou, předsedou představenstva a Ing. Dušanem Hladným, členem
představenstva
(dále též jako „Pojistník“ nebo “UCL“) a
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010
IČO: 25711938
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 63409
zastoupená panem Josefem Karáskem a panem Ivanem Starovičem, jednateli
(dále též jako „Zplnomocněný makléř“)
společně dále též jako „Smluvní strany“
Preambule
A. Pojistník prohlašuje, že poskytuje úvěr/leasing svým klientům a má zájem na tom, aby tito
klienti splatili svůj dluh vůči němu coby věřiteli, a to i v případě nahodilých událostí, které
mohou jejich solventnost ohrozit.
B. Na základě skutečností popsaných v předešlém odstavci vyplývá pojistný zájem pojistníka na
pojištění jeho klientů, jak je popsáno níže v této smlouvě, z prodeje služby v rámci jeho
podnikání, když pojistné plnění v případě pojistné události zajistí splácení dluhu namísto
Pojištěných (klientů).
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C. Pojistitel s Pojistníkem prohlašují, že podrobili druhou stranu pečlivému výběru a budou ji
podrobovat průběžné kontrole stran kvality distribuce pojištění a pojišťovacích služeb.
Proto smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující pojistnou smlouvu.
Článek 1
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností při poskytování obnosového pojištění Credit
Life, které ve prospěch svých zákazníků sjednává Pojistník s Pojistitelem. Smluvní strany prohlašují,
že mají veškerá zákonná oprávnění k výkonu činností, ke kterým se zavázaly dle této Smlouvy.
Na pojištění podle této Smlouvy se vztahují následující pojistné podmínky. Ustanovení této Smlouvy
mají přednost před ustanoveními níže uvedených pojistných podmínek:
1. Všeobecné pojistné podmínky skupinového životního pojištění (VPPSŽP 1.2);
2. Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro rizikové životní pojištění pro případ
SMRTI (ZPPSŽP S 1.2);
3. Všeobecné pojistné podmínky skupinového neživotního pojištění (VPPSNP 1.2);
4. Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění Úplné Trvalé Invalidity
(ZPPSNP I3 1.2);
5. Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti
(ZPPSNP PN 1.2);
6. Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění nedobrovolné ztráty
zaměstnání (ZPP SNP ZZ 1.2).
Všechny výše uvedené pojistné podmínky jsou přílohou č. 1 této Smlouvy.
Článek 2
Definice
1.

Pojmy definované ve Všeobecných pojistných podmínkách tohoto pojištění a ve Zvláštních
pojistných podmínkách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy mají, pokud nejsou jinak definované
v této Smlouvě, stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Všeobecných pojistných podmínkách
pojištění a ve Zvláštních pojistných podmínkách. Pro účely této Smlouvy je níže uvedeným
pojmům přiřazen následující význam:
Pojistník – UniCredit Leasing CZ, a.s.
Pojistitel – u pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání MetLife Europe Insurance
d.a.c. (dále jen „MetLife Insurance“), v případě všech ostatních pojištění MetLife Europe d.a.c.
(dále jen „MetLife“)
Zákazník je fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která uzavřela smlouvu o úvěru/finančním
leasingu s Pojistníkem.
Oprávněný zákazník je takový Zákazník, který
Pojištění stanovené v této Smlouvě, zejména
předpoklady pro to, aby mohl být Oprávněným
Smlouvy, nemůže mu být předložen k podpisu
vzniknout.

splnil požadované předpoklady pro vstup do
v jejím článku 6. Zákazník, který nesplnil
zákazníkem, nemůže být Pojištěným dle této
Formulář zařazení a jeho Pojištění nemůže

Pojištěný je pojištěný Zákazník, který v souladu s ustanoveními této Smlouvy splňuje
požadované předpoklady pro účast v pojistném programu podle této Smlouvy (viz výše uvedená
definice Oprávněného zákazníka), který vyplnil formulář Zařazení zákazníka do pojistného
programu a v jehož prospěch bylo Pojistníkem uzavřeno Pojištění.
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Pojištění jednotlivých Pojištěných je pojištění uzavřené mezi Pojistníkem a Pojistitelem ve
prospěch jednotlivých Pojištěných za podmínek dojednaných touto Smlouvou včetně všech
souvisejících příloh, přičemž smluvní základ pojištění jednotlivých Pojištěných bude vycházet
z následujících dokumentů:
• Smlouvy,
• Zařazení zákazníka do pojistného programu,
• Pojistných podmínek uvedených v čl. I této smlouvy
Smlouva znamená tuto smlouvu, jakékoliv přílohy nebo dodatky k ní, jakékoliv její změny
podepsané Pojistitelem a Pojistníkem, které dohromady tvoří plně závaznou dohodu mezi
smluvními stranami.
Zařazení zákazníka do pojistného programu, resp. Formulář zařazení znamená smluvní
dokument, obsahující souhlas Pojištěného se Smlouvou uzavřenou v jeho prospěch a současně
zakládající vinkulaci pojistného plnění ze strany Pojištěného ve prospěch Pojistníka, souhlas
s určením Pojistníka obmyšlenou osobou, prohlášení Pojištěného ohledně zpracování osobních
údajů pro účely Pojištění a některá další práva a povinnosti Pojištěného v souvislosti s Pojištěním.
Tento smluvní dokument podepsaný ze strany Pojištěného a Pojistníka je nedílnou součástí
Smlouvy o úvěru/finančním leasingu. Vzor tohoto smluvního dokumentu je přílohou č. 2 této
Smlouvy.
Čekací doba – doba, po kterou nevzniká Pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z
událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Délku čekací doby stanoví pojistná smlouva a
čekací doba je uplatněna pouze jednou, a to od počátku Pojištění.
Odkladná lhůta – v pojistné smlouvě dohodnuté období od vzniku pojistné události, po dobu
kterého nenáleží Pojištěnému pojistné plnění podle příslušných pojistných podmínek a pojistné
smlouvy.
Pojistná doba je doba, na kterou je pojištění dle této Smlouvy sjednáno, činí dobu od počátku
Pojištění do zániku Pojištění dle článku 8 této Smlouvy.
Nesplacený zůstatek znamená součet nesplacených splátek úvěru/nesplacených leasingových
splátek, jejichž splatnost podle původního splátkového kalendáře/splátkového plánu (tj. ve znění,
ve kterém tento začal platit k datu podpisu smlouvy o úvěru/leasingu) nastala/nastane po dni
pojistné události, a to bez jakýchkoli úroků poskytovatele, sankcí či náhrad, bez poslední
navýšené splátky nebo zůstatkové hodnoty vozidla sjednané v leasingové smlouvě a bez dalších
souvisejících plateb (pojistné apod.).
Pojistná částka je částka určená v této Smlouvě, jako maximální limit plnění v případě pojistné
události, která má být v případě vzniku pojistné události vyplacena Pojistitelem oprávněné osobě
(tj. na základě vinkulace nebo z důvodu osoby obmyšlené Pojistníkovi).
Měsíční splátka úvěru/leasingu se rozumí částka předepsaná k úhradě ve splátkovém
plánu/splátkovém kalendáři dle smlouvy o úvěru/leasingu v daném měsíci.
Datum platnosti pojištění znamená datum vzniku pojištění pro každého jednotlivého Pojištěného
podle této Smlouvy.
Věk – současný rok mínus rok narození Zákazníka.
Zájmena, slovesa: zájmena a slovesa mužského rodu použitá v této Smlouvě zahrnují jak
mužský, tak ženský rod, pokud kontext nenaznačuje jinak.
2.

Smluvní strany se dohodly, že namísto definice obsažené v článku 2.2 Zvláštních pojistných
podmínek životního pojištění Pojištění pouze pro případ smrti (ZPPSŽP S 1.2) se pro účely této
Smlouvy použije následující definice pojistné události:
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Pojistnou události podle ZPPSŽP S 1.2 je smrt pojištěného z jakýchkoli příčin (vyjma událostí,
které jsou obsaženy ve výlukách), vzniklých po datu počátku Pojištění, která nastane během
platnosti Smlouvy a v průběhu Pojistné doby.
3.

Definice pojistné události podle ostatních pojistných podmínek zůstává nezměněna.
Článek 3
Účel Smlouvy

1.

Účelem této Smlouvy je poskytnout Zákazníkům Pojistníka možnost využít pojistné plnění z této
Smlouvy, kterou v jejich prospěch uzavírá Pojistník s Pojistitelem, jako zajišťovací institut pro
splácení úvěru/leasingu, které svým Zákazníkům poskytuje Pojistník na základě úvěrové
smlouvy/smlouvy o finančním leasingu, v případě jejich
a) úmrtí
b) úplné trvalé invalidity
c) úplné pracovní neschopnosti
d) nedobrovolné ztráty zaměstnání
a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.

2.

Není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, bude za tímto účelem Pojistník stanoven osobou
oprávněnou přijmout pojistného plnění, s čímž všichni Pojištění vyjádří souhlas ve Formuláři
zařazení. Pojistník bude stanoven obmyšlenou osobou na inkaso pojistného plnění v případě
pojistné události Smrti Pojištěného podle Pojištění jednotlivých Pojištěných a této Smlouvy. Za
tímto účelem Pojištěný rovněž ve Formuláři zařazení vinkuluje pojistné plnění ve prospěch
Pojistníka pro případ Úplné trvalé invalidity a Pracovní neschopnosti a Nedobrovolné ztráty
zaměstnání podle Pojištění jednotlivých Pojištěných a dle této Smlouvy. Za předpokladu splnění
výše uvedeného souhlasu s určením Pojistníka za osobu obmyšlenou a vinkulace pojistného
plnění ve prospěch Pojistníka se Pojistitel zavazuje vyplatit pojistné plnění podle ustanovení této
Smlouvy na účet Pojistníka.
Článek 4
Rozsah pojistného krytí, pojistná událost

1.

Předmětem Pojištění je níže definované pojištění Zákazníků Pojistníka, uváděné na trh pod
obchodním názvem „pojištění schopnosti splácet“, které je nabízeno ve dvou pevných
produktových „balíčcích“, bez možnosti kombinování:
Pojištění schopnosti splácet– BASIC
•
Smrt
•
Úplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci
•
Pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci
Pojištění schopnosti splácet - PREMIUM(*)
•
Smrt
•
Úplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci
•
Pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci
•
Nedobrovolná ztráta zaměstnání
(*) balíček PREMIUM je určen pro Zákazníky v zaměstnaneckém pracovním poměru

2.

V rámci pojistného krytí uvedeného v odst. 1 tohoto článku jsou za pojistnou událost považovány
následující události:
a. Smrt,
b. Úplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci,
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c. Pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci
d. Nedobrovolná ztráta zaměstnání (varianta PREMIUM).
3.

V souladu s definicí Pojistitele v čl. 2 této smlouvy a se zákonnými oprávněními k činnosti je:
a. MetLife pojistitelem (poskytovatelem pojištění) pro případ smrti, pojištění pro případ úplné
trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci a pracovní neschopnosti následkem úrazu
nebo nemoci.
b. MetLife Insurance pojistitelem (poskytovatelem pojištění) pro případ nedobrovolné ztráty
zaměstnání
což platí pro všechny výše uvedené varianty. Je-li v textu této smlouvy použito pojmu Pojistitel,
myslí se jím v případě písm. a tohoto odstavce MetLife, v případě písm. b. tohoto odstavce
MetLife Insurance.
Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Pojistník se v souladu s touto Smlouvou zavazuje nabízet všem svým Zákazníkům, kteří u něj
budou po podpisu této Smlouvy čerpat úvěr/finanční leasing, při sjednávání podmínek smlouvy o
úvěru/leasingové smlouvy, že v jejich prospěch sjedná Pojištění dle Smlouvy a v případě zájmu
těchto Zákazníků zajistit předložení těmto Formuláře zařazení.

2.

Pojistník zajistí, aby všichni jeho Zákazníci, kteří po dobu účinnosti této Smlouvy od něj budou
čerpat úvěr/finanční leasing a budou v souladu s touto Smlouvou zařazeni do Pojištění dle této
Smlouvy, v dostatečném předstihu před vstupem do pojištění obdrželi v tištěné nebo s jejich
souhlasem v elektronické formě veškeré informace o tomto Pojištění, vč. informací, které jsou
přílohou č. 4 a 5 této Smlouvy.

3.

Pojistník bude vzhledem ke každému Pojištěnému vést evidenci obsahující informace uvedené
dále v této Smlouvě (článek 11), které jsou potřebné pro realizaci podmínek této Smlouvy.
Pojistník se zavazuje tuto evidenci udržovat ve stavu odpovídajícímu aktuálním informacím a o
každé změně, o které se dozví, informovat Pojistitele.

4.

Pojistník poskytne Pojistiteli nebo zajistí poskytnutí Pojistiteli veškerých informací a dokumentů
podle této Smlouvy, současně s tímto i další informace, které budou nevyhnutelně potřebné pro
řádné posouzení pojistné události dle Pojištění jednotlivých Pojištěných nebo pro administraci
Pojištění a výpočet pojistných rezerv, a to bez zbytečného odkladu poté, co mu tyto informace a
dokumenty budou poskytnuty Pojištěným. Pojistník není povinen takové informace a dokumenty
Pojistiteli poskytnout v případě, budou-li Pojistiteli poskytnuty přímo Pojištěným.

5.

Veškeré dokumenty, které dodá Pojistníkovi Pojištěný v souvislosti s Pojištěním, a jiné záznamy,
které mohou mít vliv na Pojištění na základě této Smlouvy, budou Pojistiteli k dispozici
k nahlédnutí kdykoliv na požádání Pojistitele.

6.

Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli pojistné za poskytované Pojištění dle článku 10 Smlouvy.

7.

V případě pojistné události je Pojistník povinen poskytovat Pojistiteli součinnost při vyřizování
pojistných událostí, je-li to třeba k vyřízení nároku z Pojištění jednotlivých Pojištěných, a to podle
ustanovení v článku 13 Smlouvy.

8.

Smluvní strany budou uchovávat veškeré podklady, záznamy, seznamy a evidence nejméně po
dobu 11 let od ukončení účinnosti této Smlouvy. Po stejnou dobu uchovají Smluvní strany přílohy
této Smlouvy.

9.

Pojistitel prohlašuje, že Pojištění uvedení v seznamu vypracovaném Pojistníkem dle článku 11
Smlouvy jsou pojištěnými dle této Smlouvy, tj. jsou pojištěni dle pojistných programů s obchodním
názvem „Pojištění schopnosti splácet - BASIC“, „Pojištění schopnosti splácet - PREMIUM“.

10.

Pojistitel se zavazuje vyřizovat pojistné události a v případě splnění podmínek dle této Smlouvy
vyplatit pojistné plnění v souladu s touto Smlouvou.
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11.

Pojistitel se zavazuje provádět v termínech vzájemně odsouhlasených s Pojistníkem školení
zaměstnanců Pojistníka a jeho obchodních partnerů, kteří budou přicházet do styku
s poskytovaným Pojištěním.

Článek 6
Oprávněnost k přijetí do Pojištění
1.

Oprávnění ke vstupu do Pojištění jsou všichni Zákazníci, kteří uzavřeli s Pojistníkem smlouvu o
úvěru/leasingovou smlouvu, po nabytí účinnosti této Smlouvy, a kteří splňují následující podmínky:
-

jsou k datu, kdy je úvěr či leasing poskytnut ve věku 18 až (95-N) lety, kde „N“ je doba úvěru či
leasingu v rocích;
jsou hlavním dlužníkem ze smlouvy o úvěru/leasingu;
jsou fyzickou osobou (právnické osoby nejsou oprávněny pro vstup do Pojištění)
jsou zdrávi – pro účely této Smlouvy to znamená, že mohou souhlasit se Zdravotním
prohlášením, uvedeným ve Formuláři zařazení;
vinkulují pojistné plnění ve prospěch Pojistníka;
určí Pojistníka obmyšlenou osobou;
souhlasí s pojistnými podmínkami
mají sjednán úvěr či leasing, u kterého bylo dohodnuto rovnoměrné rozložení splátek;

Článek 7
Proces přihlášení do Pojištění
1.

Přihlášení do Pojištění je dobrovolné pro všechny Oprávněné zákazníky.

2.

Přihlášení do Pojištění probíhá současně s uzavřením smlouvy o úvěru/leasingu anebo později
v souladu s odstavcem 8. tohoto článku Smlouvy, zařazení do Pojištění je umožněno všem novým
Oprávněným zákazníkům za předpokladu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

3.

Zákazník je Oprávněným zákazníkem pouze po dobu trvání jeho smluvního vztahu s Pojistníkem
na základě smlouvy o úvěru/leasingu.

4.

Přihlášení do Pojištění Oprávněného zákazníka se děje prostřednictvím Formuláře zařazení, který
je předkládán Oprávněným zákazníkům současně se smlouvou o úvěru/leasingu anebo později
v souladu s odstavem 8 tohoto článku Smlouvy.

5.

O zařazení Oprávněného zákazníka do Pojištění, rozhoduje přímo Pojistník bez předchozího
předložení Formuláře zařazení Pojistiteli. V případě, že Oprávněný zákazník nemůže souhlasit se
zdravotním prohlášením, uvedeným ve Formuláři zařazení, může být zařazen do příslušného
pojistného programu s omezeným pojistným krytím pouze pro případ pojistné události smrti
následkem úrazu, úplné trvalé invalidity následkem úrazu, pracovní neschopnosti následkem
úrazu nebo nedobrovolné ztráty zaměstnání. V případě, že nebude ve zdravotním prohlášení ve
Formuláři zařazení zaškrtnuta žádná z výše variant prohlášení, pokud budou zaškrtnuty obě
varianty či se Zdravotní prohlášení ukáže jako nepravdivé, bude se pojištění vztahovat pouze na
pojistné události následkem úrazu a/nebo nedobrovolné ztráty zaměstnání.

Rámcová pojistná smlouva č. 400.018
Str. 5

6.

K zařazení Oprávněného zákazníka do Pojištění na základě této Smlouvy dojde:
a. uzavřením smlouvy o úvěru/leasingu mezi Oprávněným zákazníkem a Pojistníkem anebo
později v souladu s odstavcem 8. tohoto článku Smlouvy a zároveň
b. podepsáním Formuláře zařazení Oprávněným zákazníkem.

7.

Zařazení Oprávněného zákazníka do Pojištění je limitováno (z hlediska osobnostních
charakteristik Zákazníka) věkem Zákazníka, věkové ohraničení vstupu do Pojištění je uvedeno
v článku 6 Smlouvy a zdravotním stavem Zákazníka. Dotazy Pojistitele na zdravotní stav
Oprávněného zákazníka jsou uvedeny ve Formuláři zařazení.

8.

K zařazení Oprávněného zákazníka do Pojištění může dojít kromě případů popsaných v odstavci
2. výše i na základě dodatečného oslovení Oprávněného zákazníka, učiněného Pojistníkem
písemnou nebo telefonickou formou, a to kdykoliv po dobu platnosti smlouvy o financování
Oprávněného zákazníka a Smlouvy. Podmínkou pro dodatečné zařazení Oprávněného zákazníka
do Pojištění je skutečnost, že dodatečná nabídka na zařazení do Pojištění byla Oprávněnému
zákazníku učiněna Pojistníkem pouze jednou po dobu trvání jeho smlouvy o financování.
V případě, že Pojistník bude oslovovat své Zákazníky s nabídkou dodatečného zařazení do
pojištění, prohlašuje, že má souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro marketingové
účely.
Článek 8
Vznik, trvání a zánik Pojištění, pojistná doba

1.

Každý Oprávněný zákazník, se kterým Pojistník v době účinnosti této Smlouvy uzavřel smlouvu o
úvěru/leasingu a který byl zařazen do Pojištění, je pojištěn od 00:01 hodin dne následujícího po
dni převzetí financovaného vozidla.

2.

Pojištěný je pojištěn na stejnou dobu jako je délka trvání splácení celkové dlužné částky úvěru
(jistina půjčky + souhrnný poplatek)/sumy úhrady z leasingové smlouvy, sjednané ve smlouvě o
úvěru/leasingu v době jejího uzavření. Pozdější změna splátkového kalendáře/plánu nemá vliv na
dobu trvání Pojištění jednotlivých Pojištěných, s výjimkou odkladu či snížení splátek schválené
poskytovatelem úvěru/leasingu, v důsledku kterého došlo k prodloužení doby trvání financování.
V takovém případě je doba trvání Pojištění prodloužena v souladu s novým splátkovým
kalendářem.

3.

Pojištění každého jednotlivého Pojištěného automaticky zaniká k první z následujících událostí:
•

Pojištěný dosáhne maximálního věku pro příslušné pojištění, uvedeného v následujícím
článku. Dnem dosažení tohoto maximálního věku dané pojištění zaniká,

•

dnem pojistné události Smrti nebo Úplné trvalé invalidity,

•

datem ukončení smlouvy o úvěru/leasingu v souladu se splátkovým kalendářem/plánem nebo
v případě předčasného ukončení bez ohledu na důvod,

Takto sjednaný zánik pojištění se nikterak nedotýká nároků na pojistné plnění vzniklých před
datem zániku Pojištění.
4.

Ukončení Pojištění jednotlivých Pojištěných se dále řídí přiloženými pojistnými podmínkami.

5.

Každý Oprávněný zákazník, který byl zařazen do Pojištění na základě dodatečného oslovení
Pojistníkem dle odstavce 8. článku 7 Smlouvy, je pojištěn od 00:01 hodin dne následujícího po
dni přijetí řádně vyplněného a podepsaného Formuláře zařazení Zplnomocněným makléřem, do
dne úhrady poslední splátky financování, podle splátkového kalendáře, platného v době
dodatečného oslovení Pojistníkem
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Článek 9
Pojistná částka a pojistné plnění
Pojistitel se tímto zavazuje na základě podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit následující
plnění:
1.

Plnění v případě Smrti

• vznik pojistné události
Pojistná událost vzniká datem úmrtí Pojištěného v souladu s pojistnými podmínkami.
• pojistné plnění
V případě pojistné události Smrti vyplatí Pojistitel v jednorázové platbě obmyšlené osobě určené v této
Smlouvě (Pojistník) pojistné plnění, jehož výše se bude rovnat Nesplacenému zůstatku
úvěru/leasingu.
Pokud se datum smrti shoduje s datem splatnosti splátky úvěru/leasingu, má se za to, že tato splátka
ještě není zaplacena. Datem pojistné události je skutečné datum úmrtí, tedy nikoliv den, kdy byla
pojistná událost oznámena Pojistníku či Pojistiteli.

• maximální výše celkového pojistného plnění
Maximální výše celkového pojistného plnění pro pojistné události Smrti je u každého jednotlivého
Pojištěného omezena částkou 2 000 000 Kč bez ohledu na počet úvěrů/leasingů a jejich aktuální výši
Nesplacených zůstatků Pojištěného vůči Pojistníkovi.
• omezení týkající se věku Pojištěného
Maximální věk pro pojistnou událost Smrt je 64 let a pro Smrt následkem úrazu je 94 let. Po dosažení
věku 65 let tedy pokračuje pojištění jen pro případ smrti následkem úrazu. Dosažením věku 95 let
pojištění zaniká.
Na pojistnou událost Smrt se vztahují Všeobecné pojistné podmínky skupinového životního pojištění
(VPPSŽP 1.2) a Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro rizikové životní pojištění pro
případ SMRTI (ZPPSŽP S 1.2).
2.

Plnění v případě Úplné trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci

• vznik pojistné události:
Úplná trvalá invalidita je invalidita následkem úrazu nebo nemoci, která Pojištěnému zabraňuje
vykonávat jakékoliv zaměstnání, povolání nebo práci přinášející výdělek nebo zisk a která je jako
invalidita třetího stupně uznána příslušným orgánem České správy sociálního zabezpečení.
Nárok na pojistné plnění vzniká datem pravomocného přiznání invalidního důchodu pro invaliditu ve
třetím stupni příslušným orgánem České správy sociálního zabezpečení. Pojistitel je oprávněn si od
pojištěného vyžádat příslušné doklady vystavené orgánem České správy sociálního zabezpečení.
V případě úplné a neobnovitelné ztráty zraku obou očí nebo ztráty jedné nebo více končetin amputací
(v zápěstí nebo nad zápěstím a v kotníku nebo nad kotníkem) případně jiných nezvratných poškození
zdraví, může být stav Úplné trvalé invalidity uznán okamžitě.
Pojištěný musí být schopný k prvnímu dni nemoci nebo ke dni úrazu, podle důvodu stavu Úplné trvalé
invalidity, doložit registrované povolání, ať už jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně
činná (OSVČ). V opačném případě bude Pojištěný krytý pouze pro případ úplné a nezvratné ztráty
zraku obou očí nebo ztrátu dvou či více končetin (v nebo nad zápěstím či kotníkem) následkem úrazu.

Rámcová pojistná smlouva č. 400.018
Str. 7

• pojistné plnění:
V případě pojistné události Úplné trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci vyplatí Pojistitel
v jednorázové platbě oprávněné osobě, v jejíž prospěch je pojistné plnění vinkulováno (Pojistníkovi),
pojistné plnění, jehož výše se bude rovnat Nesplacenému zůstatku úvěru/leasingu k datu uznání stavu
Úplné trvalé invalidity.
Pokud se datum uznání stavu Úplné trvalé invalidity shoduje s datem splatnosti splátky
úvěru/leasingu, má se za to, že tato splátka ještě není zaplacena. Datem pojistné události je skutečné
datum uznání stavu Úplné trvalé invalidity, tedy nikoliv den, kdy byla pojistná událost oznámena
Pojistníku či Pojistiteli.
• maximální výše celkového pojistného plnění
Maximální výše celkového pojistného plnění pro pojistné události Úplné trvalé invalidity následkem
úrazu nebo nemoci je u každého jednotlivého Pojištěného omezena částkou 2 000 000 Kč bez ohledu
na počet úvěrů/leasingů a jejich aktuální výši Nesplacených zůstatků Pojištěného vůči Pojistníkovi.
• omezení týkající se věku Pojištěného:
Maximální věk pro pojistnou událost Úplné trvalé invalidity je věk, v němž pojištěnému vzniká nárok na
přiznání starobního důchodu (bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do důchodu).
Dnem dosažení tohoto věku pojištění zaniká.
Na pojistnou událost Úplné trvalé invalidity se vztahují Všeobecné pojistné podmínky skupinového
neživotního pojištění ( VPPSNP 1.2) a Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění
Úplné Trvalé Invalidity (ZPPSNP I3 1.2).
3.

Plnění v případě Pracovní neschopnosti následkem úrazu nebo nemoci

• vznik pojistné události:
Pracovní neschopnost u Pojištěného znamená úplnou neschopnost následkem úrazu nebo nemoci,
která Pojištěnému zabraňuje vykonávat jeho vlastní zaměstnání, povolání nebo práci přinášející
výdělek nebo zisk, která trvá maximálně po dobu prvních 12 měsíců od data úrazu, který ji způsobil,
nebo od data stanovení diagnózy nemoci, která ji způsobila (dále jen „neschopnost“).
• odkladná lhůta:
U pojistné události Pracovní neschopnosti je aplikována odkladná lhůta v délce 60 dnů. Nárok na
výplatu pojistného plnění vzniká dovršením 60. dne, kdy trvá neschopnost Pojištěného. Pojistitel
uhradí pojistné plnění ve výši splátky úvěru/leasingové splátky poprvé k datu splátky, jejíž termín pro
uhrazení dle splátkového kalendáře/plánu bude následovat po dovršení tohoto 60. dne neschopnosti.
Předpokladem je, že splatnost této splátky úvěru/leasingu spadá do doby trvání neschopnosti
Pojištěného a že Pojištěnému vznikl nárok na pojistné plnění.
V případě, že mezi dvěma pojistnými událostmi Pracovní neschopnosti uplynulo méně než 60 dnů,
jsou tyto dvě pojistné události považovány pouze za jednu a odkladná lhůta pak není uplatněna na
druhou vzniklou pojistnou událost Pracovní neschopnosti.
• pojistné plnění:
Pojistné plnění v případě Pracovní neschopnosti se rovná měsíční splátce úvěru/leasingu. V případě
pojistné události Pracovní neschopnosti vyplatí Pojistitel pojistné plnění rovnající se 100% výši
měsíční splátky úvěru/leasingové splátky za každé 30denní období prokázané Pracovní neschopnosti
po uplynutí odkladné lhůty.
Pojištěný musí doložit své registrované zaměstnání nebo živnostenský list k prvnímu dni nemoci nebo
ke dni úrazu v souladu s příčinou stavu Pracovní neschopnosti. V případě osoby samostatně
výdělečně činné je podmínkou vzniku pojistné události skutečnost, že si daná osoba dobrovolně platí
nemocenské pojištění. Pojistitel je oprávněn vyžádat si též doklad o tom, že bylo pojištěným
nemocenské pojištění zaplaceno.
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•
maximální výše pojistného plnění:
Pojistné plnění u Pojištěného je omezeno maximální částkou 20 000 Kč za měsíc, bez ohledu na
počet úvěrů/leasingů, které Pojištěný čerpá a bez ohledu na jejich skutečné měsíční splátky.
Maximální počet měsíčních splátek, které je Pojistitel povinen zaplatit, je 10 měsíčních splátek u
jedné pojistné události a maximálně 15 měsíčních splátek v celkovém součtu po dobu trvání
Pojištění v případě více pojistných událostí Pracovní neschopnosti.
• omezení týkající se věku Pojištěného:
Maximální věk pro pojistnou událost Pracovní neschopnosti je věk, v němž pojištěnému vzniká nárok
na přiznání starobního důchodu (bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do důchodu).
Dnem dosažení tohoto věku pojištění zaniká.
Výplata pojistného plnění z titulu pojištění Pracovní neschopnosti končí, jestliže dojde k jedné nebo
více z následujících skutečností:
- pojistná událost přestává být oprávněná z lékařského hlediska, resp. zaniká zdravotní důvod
pracovní neschopnosti,
- v případě Smrti nebo Úplné trvalé invalidity Pojištěného,
- Pojištěný dosáhne věku, v němž pojištěnému vzniká nárok na přiznání starobního důchodu
(bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do důchodu).
- Pojištěný je schopný opětovného nástupu do zaměstnání (i částečně),
- v případě odchodu Pojištěného do důchodu, i předčasného,
- ukončení Smlouvy o úvěru/leasingu bez ohledu na důvod,
- vyplacením maximálního počtu pojistného plnění/měsíčních splátek pro pojištění Pracovní
neschopnosti.
Na pojistnou událost Pracovní neschopnosti se vztahují Všeobecné pojistné podmínky skupinového
neživotního pojištění (VPPSNP 1.2) a Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění
pracovní neschopnosti (ZPPSNP PN 1.2).
4.

Plnění v případě Nedobrovolné ztráty zaměstnání

• vznik pojistné události:
Nedobrovolnou ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení hlavního pracovního poměru Pojištěného
následkem jednostranného rozhodnutí jeho zaměstnavatele ukončit pracovně právní vztah
s Pojištěným z důvodu nadbytečnosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu, kromě výjimek uvedených
v pojistných podmínkách a kromě důvodů uvedených v této Smlouvě a za předpokladu, že Pojištěný
nemá žádný jiný příjem a stává se nezaměstnanou osobou (dále jen „nezaměstnanost“).
Nezaměstnanou osobou pro účely tohoto Pojištění je považována osoba, která je v České Republice
registrovaná v evidenci nezaměstnaných na příslušném Úřadu práce a které je současně v České
Republice přiznána podpora v nezaměstnanosti, případně dávky sociálního charakteru státní sociální
podpory nahrazující podporu v nezaměstnanosti.
• odkladná lhůta:
U pojistné události Nedobrovolné ztráty zaměstnání je aplikována odkladná lhůta v délce 60 dnů.
Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká dovršením 60. dne, kdy trvá nezaměstnanost Pojištěného.
Pojistitel uhradí částku rovnající se splátce úvěru/leasingu poprvé k datu splátky, jejíž termín pro
uhrazení dle splátkového kalendáře/plánu bude následovat po dovršení 60. dne trvání
nezaměstnanosti Pojištěného. Předpokladem je, že splatnost této splátky úvěru/leasingu spadá do
doby trvání nezaměstnanosti Pojištěného a že Pojištěnému vznikl nárok na pojistné plnění.
Mezi dvěma pojistnými událostmi Nedobrovolné ztráty zaměstnání musí uplynout minimálně 12
navazujících měsíců, kdy je Pojištěný zaměstnán (pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou),
počítané od ukončení předchozí uznané pojistné události Nedobrovolné ztráty zaměstnání.
V opačném případě v souvislosti s druhou nedobrovolnou ztrátou zaměstnání pojistná událost
nenastává.
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•
pojistné plnění:
Pojistné plnění v případě Nedobrovolné ztráty zaměstnání se rovná měsíční splátce úvěru/leasingu.
V případě pojistné události Nedobrovolné ztráty zaměstnání vyplatí Pojistitel pojistné plnění rovnající
se 100% měsíční splátky úvěru/leasingu za každé 30denní období prokázané nezaměstnanosti po
uplynutí odkladné lhůty.
• maximální výše pojistného plnění:
Pojistné plnění u Pojištěného je omezeno maximální částkou 20 000 Kč za měsíc, bez ohledu na
počet úvěrů/leasingů, které Pojištěný u Pojistníka čerpá a bez ohledu na jejich skutečné měsíční
splátky. Maximální počet měsíčních splátek, které je Pojistitel povinen zaplatit je 10 u jedné pojistné
události a 15 měsíční splátek v celkovém součtu po dobu trvání Pojištění v případě více pojistných
událostí Nedobrovolné ztráty zaměstnání.
• čekací doba:
Na pojistné krytí pro případ Nedobrovolné ztráty zaměstnání je aplikována čekací doba v délce 90
dnů od počátku Pojištění, Nedobrovolná ztráta zaměstnání, které nastane během tohoto období, není
považováno za pojistnou událost.
• omezení týkající se věku Pojištěného:
Maximální věk pro pojistné události Nedobrovolné ztráty zaměstnání je věk, v němž pojištěnému
vzniká nárok na přiznání starobního důchodu (bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do
důchodu). Dosažením tohoto věku pojištění zaniká.
•

podmínky pro nahlášení pojistné události Nedobrovolné ztráty zaměstnání:

Při nahlášení pojistné události musí Pojištěný splňovat následující podmínky:
-

věk menší nežli důchodový věk, tedy věk, v němž pojištěnému vzniká nárok na přiznání
starobního důchodu (bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do důchodu)

-

pracovní poměr na dobu neurčitou v ČR podléhající zákonům ČR, trvající po dobu 12 po sobě
jdoucích měsíců u jednoho či více zaměstnavatelů s pracovní dobou minimálně 30 hodin
týdně před vznikem pojistné události (*),

-

nezaměstnanost z důvodu nadbytečnosti nebo ukončení pracovního poměru s Pojištěným
v souladu s pojistnými podmínkami,

-

registrace na Úřadu práce a aktivní hledání nového zaměstnání,

-

pobírání dávek podpory v nezaměstnanosti nebo jiné dávky sociálního charakteru nahrazující
dávky v nezaměstnanosti.

(*) podmínky pro uplatnění nároku z pojistného krytí pro případ Nedobrovolné ztráty zaměstnání musí
být splněny ke dni vzniku pojistné události, nikoli ke dni vstupu do pojistného programu.
Výplata pojistného plnění z titulu pojištění Nedobrovolné ztráty zaměstnání končí, jestliže dojde
k jedné nebo více z následujících skutečností:
- Pojištěný ztratil nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti nebo jiné dávky sociálního
charakteru nahrazující dávky v nezaměstnanosti,
- v případě Úplné trvalé invalidity nebo Pracovní neschopnosti Pojištěného,
- Pojištěný dosáhne věku, v němž pojištěnému vzniká nárok na přiznání starobního důchodu
(bez ohledu na využití tohoto nároku a vlastní odchod do důchodu)
- v případě odchodu Pojištěného do důchodu, i předčasného,
- ukončení smlouvy o úvěru/leasingu bez ohledu na důvod,
- vyplacením maximálního počtu měsíčních splátek pojistného plnění pro pojištění
Nedobrovolné ztráty zaměstnání.
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Na pojistnou událost Nedobrovolné ztráty zaměstnání se vztahují Zvláštní pojistné podmínky
skupinového pojištění pro pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání (ZPPSNP ZZ 1.2) a Všeobecné
pojistné podmínky skupinového neživotního pojištění (VPPSNP 1.2).
Článek 10
Pojistné
1.

Sazba pojistného nezávisí ani na věku klienta ani na době trvání leasingu/úvěru (s výjimkou
věkového ohraničení v rámci této nabídky).

2.

Měsíční sazba pojistného je aplikována na měsíční splátku leasingu/úvěru stanovenou ve
splátkovém kalendáři/splátkovém plánu.

3.

Smluvní strany se dohodly, že sazba pro výpočet měsíčního pojistného, aplikovaná na měsíční
splátku úvěru/leasingu je
a.
1,90% u balíčku Pojištění schopnosti splácet BASIC
b.
3,90 % u balíčku Pojištění schopnosti splácet PREMIUM (pouze za pojištění pro případ
smrti)
V případě, že měsíční splátka úvěru/leasingu bude obsahovat daně, sazba pojistného bude
aplikována na měsíční splátku včetně daně a pojistné plnění bude rovněž včetně příslušných
daní.

4.

5.

Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených pojistných sazeb v případě významných
změn v pojištěném portfoliu, především s ohledem na věkovou strukturu Pojištěných, výši
poskytovaných úvěrů/leasingů či jiných charakteristik poskytovaných úvěrů/leasingů. Tato změna
je možná pouze k výročnímu datu této Smlouvy a po oboustranném odsouhlasení obou
smluvních stran a bude se vztahovat pouze na nové Oprávněné zákazníky.

6.

Pojistné sazby již Pojištěných jsou garantovány u každého jednotlivého Pojištěného až do zániku
Pojištění jednotlivých Pojištěných podle článku 8 odst.3 této Smlouvy.

7.

Pravidelné měsíční pojistné za každého jednotlivého Pojištěného je vypočítáváno Pojistníkem a
převáděno v celkové platbě za všechny Pojištěné na účet určený Pojistitelem (pojistné je placeno
společně pro MetLife a MetLife Insurance).

8.
Článek 11
Nepodílení se
Pojištění sjednané dle této Smlouvy nevytváří odkupní hodnotu a nebude mít žádnou souvislost ani
vztah s dodatkovým ziskem Pojistitele.
Článek 12
Oznámení pojistných událostí, výplata pojistného plnění
1.

MetLife bude subjektem, kterému se budou veškeré pojistné události hlásit a který bude zařizovat
a vyřizovat veškeré administrativní záležitosti spojené s plněními podle této Smlouvy.
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2.

Pojistník bude v rámci pomoci při vyřizování pojistných nároků ze Smlouvy a v zájmu rychlého
vyřízení pojistné události vyvíjet veškerou součinnost k tomu, aby Pojištěný předložil dokumenty a
podklady nutné pro vyřízení pojistné události. V souvislosti s každou oznámenou pojistnou
událostí musí Pojistitel obdržet:
a) od osoby uplatňující nárok následující dokumenty:
•

V případě Smrti: vyplněný formulář Oznámení (hlášení) pojistné události osobou
uplatňující nárok a ošetřujícím lékařem Pojištěného, ověřenou kopii rodného a
úmrtního listu Pojištěného, policejní protokol (v případě nehody), lékařskou zprávu
z nemocnice (pokud došlo k úmrtí v nemocnici), případně soudní rozhodnutí o
prohlášení za mrtvého.

•

V případě Úplné trvalé invalidity: vyplněný formulář Oznámení pojistné události od
Pojištěného a od jeho praktického lékaře, kopii dokumentace o průběhu léčby u
odborných lékařů, policejní protokol (v případě nehody), osvědčení Úplné trvalé
invalidity, tj. rozhodnutí SSZ o přiznání plného invalidního důchodu, důkaz o řádném
zaměstnání Pojištěného v den úrazu nebo v první den choroby vedoucí k Úplné
trvalé invaliditě Pojištěného.

•

V případě Pracovní neschopnosti: vyplněný formulář Oznámení o pojistné události
od Pojištěného, potvrzení lékaře o tom, kdy Pracovní neschopnost začala, o jejích
příčinách a předpokládaném trvání, kopii pracovní smlouvy a potvrzení
zaměstnavatele dokládající, že Pojištěný nevykonává práci, kopii oznámení o platbě
příslušných dávek sociálního zabezpečení, jednou měsíčně doklad o tom, že stav
Pracovní neschopnosti trvá.

•

V případě Nedobrovolné ztráty zaměstnání: vyplněný formulář Oznámení o pojistné
události od Pojištěného, potvrzení, že pracovní poměr Pojištěného, před vznikem
pojistné události trval nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců s pracovní dobou
minimálně 30 hodin týdně, doklad o ukončení pracovního poměru s uvedením
příčiny ukončení, doklad o registraci na Úřadu práce a aktivním hledání nového
zaměstnání, doklad o pobírání dávek v nezaměstnanosti, případně dávek sociálního
charakteru státní sociální podpory nahrazující dávky v nezaměstnanosti.

Oddělení likvidace pojistných událostí Pojistitele si ve všech případech může vyžádat i další
dokumenty, jestliže budou nezbytné pro likvidaci pojistné události.
b) od Pojistníka:
•

kopii úvěrové/leasingové smlouvy včetně všech případných dodatků podepsanou
Pojištěným,

•

ověřenou kopii
úvěru/leasingu.

splátkového

kalendáře/plánu

platného

v době

poskytnutí

3.

V případě smrti, musí Pojistník z titulu osoby obmyšlené a za účelem likvidace pojistné události
zajistit předložení Pojistiteli úředně ověřené kopie úmrtního listu Pojištěného.

4.

Za účelem likvidace pojistné události bude Pojistník na žádost Pojistitele zasílat Pojistiteli
Prohlášení Pojistníka, obsahující základní údaje o Pojištěném. Vzor Prohlášení je přílohou č.3
Smlouvy.

5.

Vyjádření o ukončení šetření pojistné události zasílá Pojistitel Pojištěnému a Pojistníkovi.
V případě pojistné události Smrti Pojištěného zasílá Pojistitel oznámení o ukončení šetření pouze
Pojistníkovi.
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6.

Pojistník bere na vědomí, že:
- nároky vyplývající z pojistných událostí jsou platné pouze v případě, že Pojištěný byl k datu
pojistné události krytý touto Smlouvou. Tyto nároky je oprávněn u Pojistitele uplatnit
Pojistník, a to z titulu osoby obmyšlené a/nebo z důvodu vinkulace pojistného plnění pro
Pojistníka, v případě sporu o uplatněný nárok se nároku může domáhat přímo Pojištěný,
který může požadovat, aby za něj Pojistitel uhradil splátky .
- Pojistitel nemůže vyplatit pojistné plnění dříve, než ukončí šetření pojistné události.

Pojistitel se zavazuje v souladu se Smlouvou vyplatit pojistné plnění na bankovní účet Pojistníka
vedený u UniCredit Bank a.s., č. účtu: 46009/2700.
7.

Článek 13
Trvání Smlouvy a ukončení účinnosti Smlouvy

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Výročím této
Smlouvy se rozumí 1. 1. kalendářního roku.

2.

Účinnost této Smlouvy bude vždy k Výročí automaticky prodloužena o další pojistné období
v délce jednoho roku za předpokladu, že žádná ze smluvních stan nevypoví tuto Smlouvu a to
vždy ve lhůtě do 30. 9. daného kalendářního roku před Výročím.

3.

V případě ukončení účinnosti této Smlouvy nebudou žádní noví Zákazníci přijímáni do Pojištění.

4.

Pojištění Pojištěných zákazníků, které vzniklo po dobu účinnosti této Smlouvy, je platné i
v případě zrušení této Smlouvy a to vždy v návaznosti na platnost úvěrových/leasingových smluv
jednotlivých Pojištěných a za předpokladu nepřetržitých plateb pojistného.
Článek 14
Oprávněná osoba

1.

Plnění z této Smlouvy bude vyplaceno osobě obmyšlené anebo osobě určené ve vinkulaci
pojistného plnění, kterou je Pojistník.

2.

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události. Šetření je skončeno,
jakmile Pojistitel sdělí jeho výsledky Pojistníkovi. Pojistitel je povinen ukončit šetření ve lhůtě
stanovené zákonem.
Článek 15
Informace pro zájemce o pojištění

1.

Pojištění nevytváří odkupní hodnotu ani nezakládá nárok na bonusy. Pojištění není vázáno na
investiční podíly.

2.

Daňové otázky soukromého pojištění osob řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,
v platném znění.

3.

Odstoupení od Smlouvy, resp. od pojištění, je možné za podmínek uvedených ve Všeobecných
pojistných podmínkách životního pojištění a Všeobecných pojistných podmínkách neživotního
pojištění. Odstoupení od Smlouvy je nutno zaslat na adresu Pojistitele. Odstoupení od Smlouvy je
rovněž možné z důvodů uvedených v zákoně.

4.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
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5.

Pojistník nebo Pojištěný se mohou se svojí stížností obrátit písemně přímo na Pojistitele na
adrese jeho sídla výše uvedené. Pojistník nebo Pojištěný se svojí stížností může obrátit též na
orgán dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka. Orgánem mimosoudního řešení
sporů z neživotního pojištění je Česká obchodní inspekce. Spory ze životního pojištění řeší
Finanční arbitr. Orgánem mimosoudního řešení sporů z neživotního pojištění je též Ombudsman
České asociace pojišťoven.

6.

Pojistník je povinen informovat každého Pojištěného o jakékoli změně anebo zrušení Pojištění.

7.

Pojistník je povinen Oprávněné zákazníky o Pojištění dle této Smlouvy řádně informovat
a poskytnout Pojištěným informace vyžadované zákonem, vč. informací uvedených v příloze č. 4
a 5 této smlouvy, jak je uvedeno v čl. 5, odst. 2 této smlouvy.

8.

Pojistník a každý Pojištěný je povinen si pozorně přečíst přiložené pojistné podmínky a informace
o pojištění.

9.

Na vyžádání poskytne Pojistitel další informace, týkající se tohoto Pojištění.
Článek 16
Obchodní tajemství, zpracování osobních údajů

1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně chránit své obchodní zájmy.

2.

Pojistník a vedlejší účastník se zavazují, že veškeré podklady, které od Pojistitele získají, veškeré
informace a materiály, které jim předá Pojistitel, budou využívat pouze k účelu dle této Smlouvy.

3.

Pojistník a vedlejší účastníci berou na vědomí, že veškeré informace o obchodech Pojistitele, o
jeho zákaznících, pojištěných, know-how a dalších záležitostech, které získaly nebo získají
v souvislosti s touto Smlouvu, a které nejsou veřejně dostupné a známé, podléhají povinnosti
mlčenlivosti dle zákona o pojišťovnictví v platném znění, jsou předmětem obchodního tajemství,
případně jsou předmětem ochrany dat dle nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (vše dále jen ”Důvěrné informace”).

4.

Pojistitel a vedlejší účastník berou na vědomí, že veškeré informace o obchodech Pojistníka, jeho
zákaznících, Pojištěných, know-how a dalších záležitostech, které získaly nebo získají
v souvislosti s touto Smlouvu, a které nejsou veřejně dostupné a známé, jsou předmětem
obchodního tajemství, případně jsou předmětem ochrany dat dle nařízení EU 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (vše dále jen ”Důvěrné informace”).

5.

Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích.

6.

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní žádné Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě ani je
nebudou jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny druhé smluvní strany
shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat
s jinými informacemi. Dále se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, se kterými přijdou do styku
nad rámec této Smlouvy, bez zbytečného odkladu předají druhé smluvní straně a v období, kdy
budou s Důvěrnými informacemi sami nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli
jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či
jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním. Po ukončení účinnosti této Smlouvy jsou
smluvní strany povinny veškeré Důvěrné informace, jejich kopie, popřípadě jejich záznamy
pořízené na nosičích dat či jiných médiích bez odkladu vrátit, popřípadě je zničit, čímž není
dotčena sjednaná povinnost úschovy dokumentů po dobu 10 či 11 let od ukončení účinnosti této
Smlouvy (dle charakteru dokumentace). Žádná ze smluvních stran si nesmí v žádném případě
tyto informace ponechat nebo je používat mimo rámec této Smlouvy případně mimo rámec své
činnosti související s touto Smlouvou. Tato povinnost i povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
účinnosti této Smlouvy.

7.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pojistitel je dle této Smlouvy správce osobních
údajů a Pojistník je zpracovatel těch osobních údajů Pojištěných zákazníků, které nezpracovává
pro samostatně určený účel, zejm. údajů o zdravotním stavu Pojištěných. Za tímto účelem
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Pojistitel a Pojistník uzavírají separátní smlouvu, ve které povinnosti správce a zpracovatele
upraví. Pojistník prohlašuje, že při oslovování zákazníků s nabídkou vstupu do pojištění postupuje
v souladu s uvedeným nařízením, zejména má zajištěny odpovídající souhlasy zákazníků tam,
kde je to dle tohoto nařízení potřebné.
Článek 17
Rozhodné právo
Ustanovení a podmínky této Smlouvy budou vykládány v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník a jakékoliv sporné body nebo spory z ní vzniklé jsou podřízeny výlučně soudní pravomoci
soudů České republiky.
Článek 18
Administrativní chyby
Pojistník odpovídá za správnost uvedení veškerých údajů týkajících se Pojištěných, přičemž je
povinen vyvinout veškerou potřebnou snahu a postupovat s odbornou péčí za účelem správného a
úplného vyplnění údajů ze strany Pojištěných zákazníků při uzavírání leasingových/úvěrových smluv.
Pojistitel nenese odpovědnost za jakékoli chybné údaje uvedené Pojistníkem ani za jiné
administrativní chyby, které můžou měnit význam ustanovení a podmínek Pojištění ve vztahu
k Pojištěnému anebo které můžou vyvolat soudní spor.
Článek 19
Exkluzivní smlouva
1.

Pojistník se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy nebude navrhovat anebo nabízet žádnému
svému Zákazníku jakékoli další pojištění, jehož účel a/nebo obsah by byl shodný nebo podobný
pojištění dle této Smlouvy a které by nahrazovalo pojištění dle této Smlouvy, pokud není dále v této
Smlouvě uvedeno jinak.

2.

Závazek uvedený v bodě 1. tohoto článku Smlouvy se nebude vztahovat na spolupráci dohodnutou
Pojistníkem s ostatními poskytovateli stejného či podobného pojištění, jaké je poskytované podle
této Smlouvy za předpokladu, že:
a) takové pojištění bude nabízeno výhradně jen jako nedílná součást balíčku, jehož
obsahem budou vždy i pojistná krytí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a havarijní pojištění, a všechna tato pojistná krytí budou nabízena
stejným poskytovatelem pojištění, a
b) Pojistiteli bude zajištěno přinejmenším rovnocenné postavení s ostatními
poskytovateli stejného či podobného pojištění, jaké je poskytované podle této
Smlouvy.

Článek 20
Makléřská doložka
1.

Pojistník prohlašuje, že počínaje dnem, kdy byla uzavřena tato Smlouva, pověřuje společnost
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00,
IČO: 25711938 (dále jen „Zplnomocněný makléř“) péčí o své zájmy spjaté s tímto pojištěním.

2. Zplnomocněný makléř bude Pojistníka zastupovat na základě a v rozsahu stanoveném v plné
moci a splní vůči Pojistníkovi samostatně povinnosti uložené zákonem č. 170/2018 Sb.,
o distribuci pojištění a zajištění.
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Článek 21
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
________. Ode dne účinnosti této smlouvy se touto smlouvou budou řídit veškeré vstupy do
pojištění u zákazníků Pojistníka u Pojistitele.

2.

Smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami.

3.

Smluvní strany tímto prohlašují, že byly seznámeny a souhlasí s podmínkami uvedenými v této
Smlouvě, včetně jejích příloh.

4.

Smluvní strany nejsou oprávněny postupovat svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této
Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.

Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat bez zbytečného odkladu o případných
změnách na své straně, které mohou mít vliv na vztahy z této Smlouvy vyplývající, včetně změny
firmy, sídla a čísla účtu.

6.

Pozbude-li některé z ustanovení této Smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena.
Neplatné ustanovení se nahradí dohodou obou stran takovým, které odpovídá nebo je co nejblíže
původnímu záměru v ekonomickém smyslu.

7.

Tato Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech v českém jazyce, z nichž všechny mají platnost
originálů. MetLife obdrží dva stejnopisy, ostatní ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Přílohy:
Č.1 –
−

Všeobecné pojistné podmínky skupinového životního pojištění (VPPSŽP 1.2);

−

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro rizikové životní pojištění pro případ
SMRTI (ZPPSŽP S 1.2);

−

Všeobecné pojistné podmínky skupinového neživotního pojištění (VPPSNP 1.2);

−

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění Úplné Trvalé Invalidity
(ZPPSNP I3 1.2);

−

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti
(ZPPSNP PN 1.2);

−

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění nedobrovolné ztráty
zaměstnání (ZPP SNP ZZ 1.2).

Č.2 – Vzor Formuláře zařazení zákazníka do pojistného programu
Č.3 – Prohlášení Pojistníka
Č. 4 – Informace o pojištění
Č. 5 – IPID
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V Praze dne _________________

___________________________________
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Michal Kovář, ředitel pro oddělení pro bankopojištění a DtC ČR

V Praze dne __________________

___________________________________
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Ing. Jiří Matula, předseda představenstva

___________________________________
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Ing. Dušan Hladný, člen představenstva

V Praze dne __________________

___________________________________
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
Josef Karásek, jednatel

___________________________________
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
Ivan Starovič, jednatel
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