INFORMACE O POJIŠTĚNÍ
před vstupem do pojištění dle Skupinové pojistné smlouvy č. 400.018
podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro
Vaše rozhodnutí vstoupit do pojištění. Níže naleznete základní obecné informace o
pojišťovně i nabízeném pojištění. Konkrétní, podrobné a závazné informace naleznete
v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Pojišťovna
(Pojistitel)

Pro pojištění pro případ smrti, úplné trvalé invalidity a úplné pracovní
neschopnosti:
MetLife Europe d.a.c., společnost s vymezeným předmětem podnikání založená
podle irského právního řádu pod 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, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo 03926206
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.
A77032
(dále jen „MEL“)
Pro pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání:
MetLife Europe Insurance d.a.c., společnost s vymezeným předmětem podnikání
založená podle irského právního řádu pod 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, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo 03926079
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.
A77033
(dále jen „MEIL“)
Telefonický kontakt: +420 227 111 000
Email: info@metlife.cz

Hlášení
pojistné
události

Pojistnou událost je nutno nahlásit na formulářích pojistitele doručených na adresu
pojistitele Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pozor, pojištěný musí
k pojistnému hlášení doložit dokumenty uvedené v pojistné smlouvě a pojistných
podmínkách, pokud je nedoloží, resp. nebude schopen doložit, nemusí mu být
vyplaceno pojistné plnění.

Rozhodné
právo

Pojistná smlouva se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soudy

K rozhodnutí sporů vyplývajících z pojistné smlouvy nebo s ní jinak souvisejících jsou
příslušné soudy České republiky.

Jazyk

Pojistná smlouva, pojistné podmínky, formuláře či další dokumenty jsou vyhotoveny
v českém jazyce a v českém jazyce rovněž probíhá komunikace mezi pojišťovnou a
účastníky pojištění.

Stížnosti

Pokud nejste s našimi službami spokojeni, obraťte se na nás prosím písemně:
Adresa: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 ,
E-mail: info@metlife.cz
Vaší stížností se budeme s řádnou péčí zabývat a písemné vyjádření Vám
poskytneme do 30 dnů, v případě složitější stížnosti Vás pak budeme informovat o
lhůtě vyřízení.
Se svými podněty ve věcech životního pojištění (pojištění pro případ smrti) se
můžete obrátit také na Finančního arbitra
Adresa: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Internetové stránky: www.finarbitr.cz
Se svými podněty ve věcech neživotního pojištění se můžete dále obrátit také na
Českou obchodní inspekci
Adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Internetové stránky: www.coi.cz; nebo na
Kancelář Ombudsmana České asociace pojišťoven
Adresa: Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov, Praha 1
Email: kancelar@ombudsmancap.cz
Internetové stránky: www.ombudsmancap.cz
Se stížností se můžete obrátit rovněž na Českou národní banku na níže uvedené
adrese. K řešení sporů je oprávněn místně příslušný český soud.

Orgán
dohledu

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Internetové stránky www.cnb.cz
Centrální banka Irska, P.O.Box 559, Dame Street, Dublin 2, Irsko
Internetové stránky: www.centralbank.ie

Odstoupení

1.

Od pojistné smlouvy je oprávněn odstoupit pouze pojistník. Pojištěný se nestává
pojistníkem, a proto nemůže od pojistné smlouvy odstoupit ani pojistnou smlouvu
jako celek vypovědět.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM POJIŠTĚNÍ
Životní pojištění
Pojišťovna je oprávněna nabízet životní obnosové pojištění pro případ smrti.
Životní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového životního pojištění a dále

Zvláštními pojistnými podmínkami skupinového pojištění pro případ smrti.

Neživotní pojištění
Pojišťovna MEL je oprávněna nabízet neživotní obnosové pojištění pro případ pojistných rizik
souvisejících s úrazem a nemocí.
Pojišťovna MEIL je oprávněna nabízet neživotní obnosové pojištění pro případ finančních ztrát
způsobených nedobrovolnou ztrátou zaměstnání.
Neživotní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění a
dále příslušnými zvláštními pojistnými podmínkami. Obsahem smlouvy jsou všeobecné pojistné
podmínky skupinového neživotního pojištění pojišťovny MEL a MEIL a konkrétní zvláštní pojistné
podmínky.
V rámci této skupinové pojistné smlouvy je nabízeno krytí těchto rizik společně pojišťovnami MEL a
MEIL:
• smrti (pojišťovna MEL)
• úplné trvané invalidity (pojišťovna MEL)
• úplné pracovní neschopnosti (pojišťovna MEL)
• nedobrovolné ztráty zaměstnání (pojišťovna MEIL)
Pojištění je platné celosvětově. Pojistné krytí je poskytováno v rámci balíčků BASIC a PREMIUM
s rozdílným rozsahem pojistného krytí.
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 pouze pro Zákazníky v pracovním poměru – zaměstnance.
2.

POJISTNÉ
Forma
Běžné pojistné − platí se za jednotlivá pojistná období, kterým je kalendářní měsíc.
Splatnost
Pojištění za všechny pojištěné bude zaplacené na základě faktury vystavené Pojišťovnou.
Způsob placení pojistného
Pojistné za skupinové pojistné smlouvy je hrazeno výhradě převodem z bankovního účtu.
Stanovení výše pojistného

Měsíční sazba pojistného je aplikována na měsíční splátku leasingu/úvěru stanovenou ve
splátkovém kalendáři/splátkovém plánu.
Sazba pro výpočet pojistného aplikovaná na měsíční splátku úvěru/leasingu je:

3.

•

1,90% u balíčku Pojištění schopnosti splácet BASIC

•

3,90% u balíčku Pojištění schopnosti splácet PREMIUM

POJISTNÁ UDÁLOST A POJISTNÉ PLNĚNÍ

POJISTNÁ UDÁLOST:

VÝŠE POJISTNÉHO
PLNĚNÍ:

MAXIMÁLNÍ PLNĚNÍ:

Smrti

Úmrtí pojištěného

Nesplacený zůstatek
úvěru/leasingu

2.000.000,- Kč bez ohledu
na počet úvěrů/leasingů a
jejich aktuální výši

Úplné trvalé
invalidity

Invalidita vzniklá poprvé
po počátku pojištění
potvrzená posudkem o
invaliditě 3. stupně
vydaným příslušným
orgánem státní správy

POJIŠTĚNÍ:

Pracovní
neschopnosti

Úplná neschopnost
pojištěného vykonávat
v důsledku nemoci nebo
úrazu současné
zaměstnání či výdělečnou
činnost (krom
těhotenství).

Nedobrovolné
ztráty zaměstnání

Ukončení hlavního
pracovního poměru
Pojištěného následkem
jednostranného
rozhodnutí jeho
zaměstnavatele výpovědí
/ dohodou pro
nadbytečnost

Nesplacený zůstatek
úvěru/leasingu

100% výše měsíční
splátky
úvěru/leasingové
splátky za každé
30denní
období
prokázané Pracovní
neschopnosti
po
uplynutí
odkladné
lhůty.

100% měsíční
splátky
úvěru/leasingu za
každé 30denní
období prokázané
nezaměstnanosti po
uplynutí odkladné
lhůty

2.000.000,- Kč bez ohledu
na počet úvěrů/leasingů a
jejich aktuální výši

Maximálně 20.000 Kč
měsíčně bez ohledu na
počet splátek/leasingů a
jejich skutečné měsíční
splátky. Maximálně však

10 u jedné pojistné
události a 15 měsíčních
splátek v celkovém
součtu
Maximálně 20.000 Kč
měsíčně bez ohledu na
počet splátek/leasingů a
jejich skutečné měsíční
splátky. Maximálně však

10 u jedné pojistné
události a 15 měsíčních
splátek v celkovém
součtu

Pozor – přesné a závazné definice, podmínky a omezení výplaty pojistného plnění naleznete
v pojistné smlouvě, v čl. 9 a v pojistných podmínkách. Tamtéž je uvedeno, kdy nárok na pojistné
plnění nevzniká nebo kdy pojišťovna pojistné plnění přestane vyplácet. Výše uvedené informace
představují pouze zkrácený informativní přehled.
Nárok na výplatu pojistného plnění z pojištění pracovní neschopnosti vzniká uplynutím odkladné
lhůty v délce prvních 60 dnů pracovní neschopnosti.
Na pojistné krytí pro případ Nedobrovolné ztráty zaměstnání je aplikována čekací doba v délce 90

dnů od počátku Pojištění každého jednotlivého Pojištěného, Nedobrovolná ztráta zaměstnání, která
nastane během tohoto období, není považována za pojistnou událost. Nárok na výplatu pojistného
plnění vzniká uplynutím odkladné lhůty v délce prvních 60 dnů trvání Nedobrovolné ztráty
zaměstnání, ke které došlo po uplynutí čekací doby.
POJISTNÉ PLNĚNÍ PŘIPADNE POJISTNÍKOVI, COBY FORMA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU.
4.

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ A POJISTNÁ DOBA
Počátek pojištění
Počátek pojištění pro jednotlivé členy skupiny je 00:01 hodin dne následujícího po dni převzetí
financovaného vozidla.
Pojistná doba
Je to celková doba, na kterou bylo pojištění členů skupiny sjednáno. Pojistná doba se liší pro
jednotlivé pojištěné a odpovídá délce trvání splácení celkové dlužné částky úvěru/úhrady
z leasingové smlouvy, resp. je u některých balíčků či jednotlivých pojištění limitována věkem
pojištěného.

5.

POJISTNÁ SMLOUVA
Pojištění se řídí vždy pojistnou smlouvou, příslušnými všeobecnými a zvláštními pojistnými
podmínkami. Součástí pojistné smlouvy mohou být i jiné dokumenty uvedené v pojistné smlouvě
(formulář zařazení).

6.

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
Pojištění jednotlivého pojištěného zaniká zejména:
 dosažením maximálního věku pro příslušné pojištění;
 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;
 pojištění Pracovní neschopnosti a pojištění Nedobrovolné ztráty zaměstnání dnem vyplacení
maximální výše pojistného plnění z daného pojistného krytí;
 a dalšími způsoby popsanými v zákoně či pojistných podmínkách.
Zánik pojištění jednotlivého pojištěného pak nemá vliv na trvání pojištění ostatních pojištěných
v rámci stejné skupiny.
Pojištění jako celek dále může zaniknout z dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě (ukončení
pojistné smlouvy, neplacení pojistného)

7.

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
Pojistné podmínky stanoví řadu povinností, jejichž porušení může pro Vás mít nepříznivé následky.
Mezi tyto následky patří následující:
 pokud pojištěný nebo (v případě pojištění pro případ smrti) osoba podávající pojistné hlášení
uvede při uplatnění práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené
podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této
události zamlčí, může pojišťovna pojistné plnění zcela odmítnout.

 v případě uvedení nesprávného prohlášení týkající se zdravotního stavu Pojištěného může dojít
k situaci, kdy Pojištěný je pojištěn pouze v omezeném rozsahu (pojistné události způsobené
úrazem), nebo není pojištěn vůbec.

8.

VÝLUKY
Každé pojistné krytí obsahuje seznam výluk, tedy situací, které způsobí následky předpokládané
pojistnou smlouvu pro výplatu pojistného plnění, ale které nejsou kryty pojištěním. Vždy je nutné
seznámit se s výlukami daného pojištění či připojištění a zároveň výlukami stanovenými ve
všeobecných pojistných podmínkách. Informativní přehled výluk uvádíme níže, s podrobným a
závazným přehledem výluk se seznamte v pojistných podmínkách.
Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění zejména:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

smrt pojištěného následkem sebevraždy, která byla spáchána v době do 2 let od počátku
pojištění nebo od zvýšení pojistné částky;
smrt pojištěného v souvislosti s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými
nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí
pojištěného na násilné akci;
smrt pojištěného v souvislosti se syndromem získaného selhání imunity AIDS nebo virem HIV
nebo mutacemi a variantami viru;
smrt pojištěného způsobená úmyslným jednáním oprávněné osoby či obmyšleného;
v souvislosti s letem pojištěného jakýmkoli leteckým prostředkem s výjimkou pravidelných
leteckých spojů a charterových letů;
v souvislosti s účastí na motoristických závodech na souši, vodě či ve vzduchu, jezdeckých
soutěží a závodech;
v souvislosti s účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně
přípravy tréninků);

V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání nebude dále vyplaceno pojistné plnění pokud:
a) dojde k nedobrovolné ztrátě zaměstnání v čekací době,
b) důvodem nedobrovolné ztráty zaměstnání je ukončení pracovního poměru sjednaného na
dobu určitou uplynutím sjednané doby,
c) dojde k odmítnutí jiné vhodné nabídnuté práce ve společnosti, ve které pojištěný ztratil
zaměstnání z důvodu organizačních změn.
9.

DAŇOVÉ PŘEDPISY
Daň z příjmu
Pojistné plnění může podléhat dani z příjmu pouze v případech vyplývajících ze zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Daň z přidané hodnoty
Pojišťovací činnost je podle § 51, odstavce 1, písmena e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od daně z přidané hodnoty.

10.

OSOBNÍ ÚDAJE
Informace o zpracování Vašich osobních údajů a přehled Vašich práv s tímto zpracováním
souvisejících naleznete v samostatném dokumentu a dále rovněž na webových stránkách
www.metlife.cz v sekci ochrana a zpracování osobních údajů.

