NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Mohu přestat platit splátky leasingu/úvěru, pokud došlo
ke vzniku pojistné události nebo poté, co zašlu pojišťovně
oznámení pojistné události?
NE, vznik škodní události nemá vliv na Vaši stálou povinnost
hradit splátky leasingu/úvěru podle předem stanoveného
splátkového kalendáře. Pojišťovna posoudí škodní událost
a vyrozumí Vás o výsledku šetření. Teprve v případě vzniku
nároku na pojistné plnění pojišťovna hradí pojistné plnění na účet
oprávněné nebo obmyšlené osoby (Credium, a. s.).
Vztahuje se pojištění na pracovní neschopnost následkem
pracovního úrazu?
ANO, pojištění se vztahuje i na pracovní neschopnost následkem
pracovního úrazu.
Mohu se pojistit, jsem–li alergik?
ANO, alergie je jediné chronické onemocnění, se kterým se
může pojistit, ale v případě události, která nastane v souvislosti
nebo v důsledku alergie, Vám nevznikne z důvodu výluky právo
na pojistné plnění.
Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?
ANO, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně, až do konce
promlčecí doby (10 let + 1 rok od vzniku události v případě
pojistné události smrti, 3+1 rok od vzniku události v případě
pojistné události invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti
nebo ztráty zaměstnání).
Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění
v případě pracovní neschopnosti?
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla 1. dnem 9.
měsíce těhotenství. To znamená, že pokud v prvních 8 měsících
těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí
vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených
ve výlukách všeobecných pojistných podmínek). Od data, kdy
nastoupí na mateřskou dovolenou, nárok na plnění nevzniká,
protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať je
nemocná či není.
V průběhu posledního roku jsem byl zaměstnán u dvou
společností, pracovní poměr mi navazoval bez přerušení.
Mohu se pojistit, když v přihlášce je uvedeno, že musím být
zaměstnán nepřetržitě během posledního roku?
ANO. Důležité je, že jste byl zaměstnán bez přerušení
posledních 12 měsíců.
Existují výluky z pojištění?
ANO, pojištění se nevztahuje na události, ke kterým dojde za
okolností uvedených ve výlukách z pojištění dle všeobecných
pojistných podmínek.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ
UDÁLOSTI
Onemocněl/a jste nebo jste ztratil/a zaměstnání?
Byl Vám přiznán invalidní důchod III. stupně?
V případě pojistné události kontaktujte přímo Zákaznický servis
pojišťovny:
volejte na:
faxujte na:
pošlete e-mail na:
pište na adresu:

+420 234 240 245
+420 234 240 112
czinfo@cardif.com
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.
Na Rybníčku 1329/5
120 00 Praha 2
www.cardif.cz

Po nahlášení pojistné události obdržíte formulář „Oznámení
pojistné události“. Vyplněný jej spolu s požadovanými doklady
zašlete zpět na adresu POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA,
a. s. O dalším postupu šetření Vaší pojistné události Vás bude
pojišťovna písemně informovat.
Na výše uvedený Zákaznický servis je možné se obrátit
i v případě dotazů týkajících se procesu sjednání pojištění,
podmínek pojištění apod.
Podrobné podmínky týkající se pojištění jsou
uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. CP 1/2006
a Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé
životní a neživotní pojištění č. 1/2005 (ve znění
platném od 1. 1. 2010). Rámcová pojistná smlouva
a Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na
www.credium.cz.

Pojistěte
si svůj klid!
POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID
Společnost Credium, a. s., pro Vás ve spolupráci
s POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA, a. s., připravila Pojištění
schopnosti splácet, které je možné si sjednat k leasingové/
úvěrové smlouvě (klientská smlouva).
Sjednáním Pojištění schopnosti splácet získáte jistotu, že budete
mít na splátky i v případě nepříznivých životních situací.
Můžete si vybrat ze 3 balíčků pojištění:
Soubor pojištění A
pro všechny fyzické osoby, včetně OSVČ
Pojištění pro případ:
• pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
• invalidity III. stupně následkem nemoci či úrazu
• úmrtí následkem nemoci či úrazu
Poplatek za pojištění činí 4,99 % z pravidelné měsíční splátky.
Soubor pojištění B
pouze pro „zaměstnance“ (OSVČ nemůže ztratit
zaměstnání)
Pojištění pro případ:
• ztráty zaměstnání
• pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
• invalidity III. stupně následkem nemoci či úrazu
• úmrtí následkem nemoci či úrazu
Poplatek za pojištění činí 8,99 % z pravidelné měsíční splátky.
Soubor pojištění C**
pro všechny fyzické osoby, včetně OSVČ
Pojištění pro případ:
• pracovní neschopnosti následkem úrazu
• invalidity III. stupně následkem úrazu
• úmrtí následkem úrazu
Poplatek za pojištění činí 1 % z pravidelné měsíční splátky.

VÝHODY POJIŠTĚNÍ
KOMPLEXNÍ OCHRANA
Pojištění Vás chrání při nenadálých a nepříznivých životních
situacích, které mohou způsobit výpadek příjmů, a to po celou
dobu trvání leasingu/úvěru. *
POJIŠTĚNÍ PROTI ZTRÁTĚ ZAMĚSTNÁNÍ
Jedinečný produkt na trhu, který Vás ochrání i v době
nepříznivé ekonomické situace, kdy můžete být postižen
nedobrovolnou ztrátou zaměstnání.
* nedojde-li k dřívějšímu zániku pojištění
** Přistoupení k Souboru pojištění C není nabízeno
prostřednictvím telefonické nabídky; soubor pojištění
C je možné sjednat prostřednictvím zplnomocněného
makléře Credium, a. s., Optimalit, spol. s. r. o.,
tel. 386 355 054.

JEDNODUCHOST A KOMFORT
Stačí splnit podmínky pro pojištění a souhlasit s nimi a jste
pojištěn/a (nemusíte na žádné lékařské prohlídky).
Poplatek za pojištění je pak součástí měsíční splátky.
PŘÍZNIVÁ CENA
Máte pojištěna 3 nebo 4 rizika (podle typu pojištění) za 1 cenu.

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ
SOUBOR POJIŠTĚNÍ A
K datu podpisu klientské smlouvy nebo dodatku k ní musíte
splňovat níže uvedené podmínky:
• být dle svého vědomí zdráv/a;
• nebýt poživatelem starobního důchodu ani nebýt invalidní
(invalidita I. - III. stupně);
• nebýt dle svého prohlášení v pravidelné lékařské péči či
pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného
chronického onemocnění s trvalým užíváním léků.
SOUBOR POJIŠTĚNÍ B
K datu podpisu klientské smlouvy nebo dodatku k ní musíte
splňovat podmínky pro soubor A a zároveň:
• být zaměstnán/a v pracovním poměru sjednaném na dobu
neurčitou;
• být zaměstnán/a v pracovním poměru nepřetržitě též
v předcházejících 12 měsících;
• nebýt ve zkušební době;
• nezrušit se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani
neobdržet okamžité zrušení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele;
• neobdržet od zaměstnavatele ani nezaslat zaměstnavateli
návrh na skončení pracovního poměru dohodou
(= dobrovolné rozvázání pracovního poměru);
• neobdržet od zaměstnavatele ani nezaslat zaměstnavateli
výpověď z pracovního poměru.

Vaší pracovní neschopnosti, počínaje měsíční splátkou splatnou
v měsíci, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, za
podmínky, že splatnost splátky spadá do doby trvání pracovní
neschopnosti.
25. března
počátek PN

23. května
60. den trvání PN

splátka 1. dubna hradí
klient

splátka 1. května hradí
pojišťovna

V případě pojistného plnění pojišťovna hradí maximálně 12
měsíčních splátek.
2. Ztráta zaměstnání
Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od data
počátku pojištění, ve které není ztráta zaměstnání považovaná
za pojistnou událost. Jste–li po uplynutí této čekací doby více jak
60 dnů nezaměstnán/a (počítáno ode dne registrace na úřadu
práce) a splníte–li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění,
převezme za Vás pojišťovna splácení pravidelných splátek po
dobu trvání Vaší nezaměstnanosti, počínaje měsíční splátkou
splatnou v měsíci, ve kterém budete 60. den v evidenci na úřadu
práce, za předpokladu, že splatnost této splátky leasingu/úvěru
spadá do doby trvání nezaměstnanosti.
28. června
1. března
ztráta zaměstnání
počátek pojištění
29. května
29. června
konec čekací doby
registrace na ÚP

splátka 1. července
hradí klient

27. srpna
60. den trvání
nezaměstnanosti

splátka 1. srpna
hradí pojišťovna

V případě pojistného plnění pojišťovna hradí maximálně 12
měsíčních splátek.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ
• Počátek pojištění = den účinnosti klientské smlouvy nebo
dodatku k ní.
• Pojištění je platné po celou dobu trvání klientské smlouvy,
nestanoví-li rámcová pojistná smlouva jinak.

Každé trvání pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání
musí být doloženo nejméně jednou za kalendářní měsíc (nejdéle
do 5. dne následujícího měsíce) potvrzením o trvání pracovní
neschopnosti, resp. potvrzením, že je pojištěný veden na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání.

VZNIK NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

3. Úmrtí nebo invalidita III.stupně
V případě splnění podmínek pro výplatu pojistného plnění za
Vás pojišťovna uhradí zbývající dlužnou část Vašeho ﬁnančního
závazku, který zůstal nesplacen k datu vzniku pojistné události.

1. Pracovní neschopnost
Trvá–li Vaše pracovní neschopnost více jak 60 dnů a splníte–li
podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za
Vás pojišťovna splácení pravidelných splátek po dobu trvání

Dnem úmrtí nebo vzniku invalidity III. stupně pojištění zaniká.

