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Tento dokument Vám poskytuje shrnutí klíčových informací týkajících se neživotního pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání.
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Skupinové pojistné smlouvě číslo 400.024, příslušných
pojistných podmínkách a materiálech, které obdržíte před vstupem do pojištění.
O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové neživotní pojištění pro případ nedobrovolné ztráty
zaměstnání, které v případě pojistné události zajistí ujednané splácení Leasingového úvěru.

Co je předmětem pojištění?
D Nedobrovolná ztráta zaměstnání – pokud byl zvolen balíček EXKLUSIVE, který toto pojistné krytí obsahuje. Maximální výše
pojistného plnění až 20 000 Kč/měsíčně, bez ohledu na počet leasingových úvěrů. Maximálně lze zaplatit 12 splátek u
jedné pojistné události a 15 měsíčních splátek v případě více pojistných událostí.

Na co se pojištění nevztahuje?
U Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 60 dnů od počátku pojištění.

Nárok na pojistné plnění dále nevzniká pokud:
UU dojde k nedobrovolné ztrátě zaměstnání v čekací době,
UU důvodem nedobrovolné ztráty zaměstnání je ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou uplynutím sjednané

doby,
UU dojde k odmítnutí jiné vhodné nabídnuté práce ve společnosti, ve které pojištěný ztratil zaměstnání z důvodu organizačních

změn.
Kompletní seznam výluk naleznete ve Skupinové pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!! Pojistné krytí se nevztahuje na ztrátu zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
D Krytí poskytované pojištěním se vztahuje pouze na pracovně právní vztah pojištěného v ČR, podléhajícím zákonům ČR.
Jaké mám povinnosti?
–– Doložit Pojišťovně požadované podklady v souvislosti s uplatněním nároku na pojistné plnění.

Kdy a jak provádět platby?
Měsíční sazba pojistného je aplikovaná na měsíční splátku leasingového úvěru ve výši 6,90 %. Tato sazba za pojištění zahrnuje
pojištění Nedobrovolné ztráty zaměstnání i další pojistná krytí, která tento balíček obsahuje.
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek pojištění je stanoven od 00:01 hodin dne následujícího po dni převzetí financovaného vozidla.
Platnost pojištění bude ukončena:
– datem ukončení smlouvy o úvěru/leasingu v souladu se splátkovým kalendářem/plánem nebo v případě předčasného
ukončení bez ohledu na důvod;
– dnem pojistné události Smrti nebo Úplné trvalé invalidity;
– dnem dosažení věku starobního důchodu nebo dosažení věku 68 let, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve,
nebo dnem odchodu do předčasného důchodu;
– vyplacením maximálního počtu měsíčních splátek pojistného plnění pro pojištění Nedobrovolné ztráty zaměstnání;
– další způsoby zániku pojištění jsou popsány ve Skupinové pojistné smlouvě a v zákoně.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištěný nemůže vypovědět pojistnou smlouvu, to může učinit pouze Pojistník.
Pojištěný může z pojištění vystoupit následujícími způsoby:
–– výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě
zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů;
–– výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění
v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;
–– výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli
den, který se číslem a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká ke konci
pojistného období.
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