POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Informační dokument o pojistném produktu
POJISTITELÉ: Assurances du Crédit Mutuel VIE SA a Assurances du Crédit Mutuel IARD SA
POJISTNÍK: COFIDIS s.r.o., společnost zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeným Českou národní
bankou pod číslem 036988PA.
Produkt: Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Cofipartner, Pagodil, Cofiklasik, Konsolidace, Iplatba, NTimes

Tento informační dokument poskytuje shrnutí klíčových informací týkajících se pojištění schopnosti splácet
spotřebitelský úvěr. Úplné informace o tomto produktu naleznete v předsmluvní dokumentaci a příslušných
Všeobecných pojistných podmínkách.

O jaký typ pojištění se jedná?
Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr je obnosové pojištění a je určeno pro osobu, které byly poskytnuty finanční prostředky
ve formě spotřebitelského úvěru s možností opakovaného čerpání finančních prostředků (revolvingový úvěr) nebo s pevně stanoveným
počtem splátek bez možnosti opakovaného čerpání (klasický úvěr). Pojištění poskytuje krytí pro případ smrti, invalidity III. stupně,
dočasné pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
Vždy poskytované krytí:
 Smrt
Když pojištěný zemře v důsledku nemoci nebo úrazu, uhradí pojistitel
částku, která je splatná ke dni úmrtí.
To chrání rodinu, na kterou tak úvěr nepřechází.

 Jakékoli čerpání úvěru po dobu pracovní neschopnosti nebo
nezaměstnanosti není povoleno.

 Částečnou a úplnou trvalou invaliditu (s výjimkou Invalidity III. stupně,
jak je definovaná ve Všeobecných pojistných podmínkách)

Volitelná krytí:
Invalidita III. stupně
Pojištěný je ve stavu Invalidity III. stupně, pokud tělesné poškození
Pojištěného nenávratně znemožňuje trvale vykonávat jakoukoli práci
nebo práci jakéhokoliv druhu, která mu dává zisk a jehož stav
vyžaduje pomoc třetí osoby k provádění běžných úkonů života
(pohyb, mytí, oblékání, výživa), zároveň tento stav nastal před
dovršením věku pojištěného 65 let. V případě uznání pojistné události
uhradí pojistitel dluh pojištěného k datu jejího vzniku.
Dočasná pracovní neschopnost
Jedná se o případ úplné Dočasné pracovní neschopnosti pojištěného
v důsledku nemoci nebo nehody. Tato lékařsky doložená fyzická
neschopnost znemožňuje vykonávat profesní činnost a to i na
částečný úvazek. Dále znemožňuje také výkon řídící činnosti,
vzdělávání či koordinaci podřízených pracovníků, které by mu
umožňovali generovat pravidelný příjem.
Za účelem kompenzace jakékoli ztráty příjmu v případě pracovní
neschopnosti bude pojistitel hradit splátky úvěru. Tato kompenzace
mu bude poskytnuta nejdéle po dobu 12 měsíců v rámci jedné pojistné
události.
Ztráta zaměstnání
Ke Ztrátě zaměstnání dochází u zaměstnance, který byl propuštěn a
pobírá příspěvek v nezaměstnanosti nebo odstupné určené pro
zástupce společnosti.
Pojistitel uhradí splátky půjčky, aby kompenzoval ztrátu příjmu v
případě propuštění.
Lze hradit až 12 měsíců v rámci daného propuštění a až 24 měsíců v
rámci celého trvání úvěru bez ohledu na to, kolikrát dojde ke změně
zaměstnání
Ve všech případech se jedná o paušální plnění bez ohledu na případnou
ztrátu vašich příjmů.

Existují nějaká omezení v
pojistném krytí?
Hlavní výluky z krytí
!
!

Sebevražda pojištěného během prvního roku trvání pojištění
Válečný stav, nepokoje, povstání, atentáty a teroristické útoky,
jestliže se jich pojištěný aktivně účastní
Opilost, užití narkotik či návykových látek, které nebyly lékařsky
předepsány
Nehody nebo nemoci, které nastaly před uzavřením smlouvy
Nehody nebo nemoci vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s
jaderným zářením

!
!
!

Invalidita III. stupně a Dočasná pracovní neschopnost
Bederní ústřel, ischias, bolesti zad, bolesti šíje, bolesti v kříži bez
ohledu na jejich příčinu
Psychiatrické, psychické nebo neuropsychické postižení, včetně
depresivních stavů - bez ohledu na jejich povahu
Nemoci nebo úrazy, k nimž došlo, nebo byly diagnostikovány před
přistoupením k pojistné smlouvě
Ztráta zaměstnání:
Ztráta zaměstnání oznámená zaměstnavatelem před přistoupením
k pojištění
Dohoda o ukončení pracovního poměru
Odchod do důchodu
Rozvázání pracovního poměru pojištěným
Propuštění z důvodu hrubého porušení pracovní kázně

!
!
!

!
!
!
!
!

Hlavní omezení

Krytí označené  je vždy zahrnuto do jednotlivého pojištění.

!
!

Prvních 60 dnů v případě Dočasné pracovní neschopnosti nebo
ztráty zaměstnání se neposkytuje pojistné plnění.
Pojištění pro případ Ztráty zaměstnání vstoupí v platnost až po
uplynutí 90 denní čekací lhůty od data přistoupení k pojištění
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojistné plnění v případě Smrti není územně omezeno. Pojistné plnění v případě Invalidity III. stupně a pro případ Dočasné pracovní neschopnosti
se neuznají v případě, že tyto nároky jsou způsobeny nemocí nebo úrazem pojištěné osoby, která není občanem některého z členských států
Evropské unie.
Je možné odškodnit pojištěné, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, ale zůstávají dočasně mimo území České republiky, až po
návratu na území České republiky za následujících podmínek:
• Pojistné plnění z titulu Invalidity III. stupně se vypočte na základě výše úvěru sjednaného mezi pojištěným a Cofidis a určí se ke dni, kdy
pojistitel lékařsky posoudí stav pojištěného na území ČR.
• Pojistné plnění v případě Dočasné pracovní neschopnosti je podmíněno přítomností pojištěného na území ČR. Počátkem karenční doby před
vznikem nároku na pojistné plnění bude nejdříve den, kdy pojistitel lékařsky posoudí stav pojištěného na území ČR.

Jaké mám povinnosti?
Pod sankcí neplatnosti přistoupení k pojištění nebo vyřazení ze souboru pojištěných osob musí pojištěný:
• Pro přistoupení k pojištění splňovat následující podmínky:

Pro volbu STANDARD + JISTOTA: Jistota (smrt, dočasná pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, invalidita III. stupně), Standard

-

-



(smrt, dočasná pracovní neschopnost, invalidita III. stupně):
Nebýt osobou dočasně neschopnou k výkonu svého dosavadního povolání ze zdravotních důvodů (pracovní neschopnost), a dále
za uplynulých 24 měsíců před přistoupením, nebýt v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní a nebýt poživatelem plného
nebo částečného invalidního důchodu.
Nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. až III. stupně),
nebýt v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým
užíváním léků.
Navíc v případě volby JISTOTA být zaměstnán nepřetržitě v posledních 12 měsících předcházejících přistoupení a zároveň nebýt ve
výpovědní lhůtě.
Pro volbu SENIOR (pouze smrt): být mladší než 65 let.

• V průběhu pojištění musí pojištěný hradit pravidelně platbu za pojištění společně se splátkou úvěru
• V případě pojistné události musí pojištěný neprodleně kontaktovat společnost Cofidis a dodat veškeré podklady pro pojišťovnu.

Kdy a jak provádět platby?
Platba na pojistné je splatná společně s pravidelnou měsíční splátkou úvěru.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění Vám začne platit od 00:00:01 hod. dne následujícího po dni, kdy k němu přistoupíte.
První pojistné období začíná běžet od 00:00:01 dne následujícího po přistoupení k pojištění a končí posledním dnem měsíce, kdy nastane splatnost
první úhrady na pojistné.
Pojištění pro případ Ztráty zaměstnání platí až 91. den po přistoupení.
Pojištění končí dnem vypovězení pojištění dle zákona.
Pojištění také končí, když dojde k ukončení Vašeho úvěru.
Ve Vašich 65 letech se ukončí pojištění pro případ Dočasné pracovní neschopnosti, Invalidity III. stupně a Ztráty zaměstnání.
Ve Vašich 75 letech se ukončí pojištění pro případ Smrti.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Své pojištění schopnosti splácet můžete kdykoli ukončit odstoupením zaslaným společnosti COFIDIS s.r.o.
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