Pojištění schopnosti splácet k hotovostním úvěrům
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: MAXIMA pojišťovna, a.s.

Produkt: Zonkyho záchranná vesta

Informace v tomto dokumentu vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní
informace o produktu jsou uvedené v Rámcové pojistné smlouvě a v Předsmluvních informacích o pojištění (informační
povinnost pojišťovny dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění).
O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o skupinové kombinované životní a neživotní pojištění pro případ neschopnosti splácet úvěr z důvodu vybraných rizik. Jejich
přesná kombinace je uvedena v části „Co je předmětem pojištění“.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?


Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle.



Ztráta zaměstnání, kterou vám zaměstnavatel předběžně oznámil již
před počátkem pojištění.

Pokud jste zaměstnanec v pracovním poměru na dobu
neurčitou a nejste ve zkušební/výpovědní době, tak
pojištěn jste na:
 pracovní neschopnost
 ztrátu zaměstnání
 invaliditu III. stupně / vydání průkazu ZTP/P
 úmrtí



Pracovní neschopnost nebo hospitalizace, vzniklá po přechodu z
nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční
péče ukončena na vlastní žádost (revers).



Hospitalizace a pracovní neschopnost, související s úrazem či
onemocněním, které vznikly, byly diagnostikovány nebo se projevily před
počátkem pojištění.

Pokud jste zaměstnanec, ale v pracovním poměru na
dobu určitou nebo jste ve zkušební/výpovědní době, tak
pojištěn jste na:
 pracovní neschopnost
 hospitalizaci
 invaliditu III. stupně / vydání průkazu ZTP/P
 úmrtí



Pracovní neschopnost, invalidita, hospitalizace a smrt, vzniklá
následkem požívání alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo
přípravků obsahujících návykové látky.

Vždy jste pojištěn/a na čtyři rizika. Jejich přesná
kombinace vždy závisí na životní situaci, ve které se
právě nacházíte:

Pokud jste OSVČ, tak pojištěn jste na:
 pracovní neschopnost
 hospitalizaci
 invaliditu III. stupně / vydání průkazu ZTP/P
 úmrtí
Pokud jste ve starobním důchodu, tak pojištěn jste na:
 pracovní neschopnost
 hospitalizaci
 vydání průkazu ZTP/P*
 úmrtí
* Pokud jste starobní důchodce a nemůže vám být
přiznán invalidní důchod, jste pojištěn pro případ vydání
průkazu ZTP/P.
S pojištěním od nás zároveň získáte bezplatný
bonus:

Možnost
odkladu
splátek
v případě
pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a
invalidity.
Pojistné plnění je ve výši:

měsíčních splátek úvěru v případě pracovní
neschopnosti nebo ztráty zaměstnání (delších
než 30 dní) po dobu trvání pojistné události, a
to až 12 splátek na jednu pojistnou událost,
max. 55 555 Kč na jednu splátku,

měsíčních
splátek
úvěru
v případě
hospitalizace po dobu trvání pojistné události,
až 2 splátky na jednu pojistnou událost, max.
55 555 Kč na jednu splátku,

nesplacené jistiny úvěru v případě smrti
a invalidity.
Celkový limit, který Vám pojišťovna může vyplatit, je
2 000 000 Kč, a to souhrnně ze všech pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění se nevztahuje například na:

!

události, při jejichž nahlášení byly vědomě uvedeny nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo byly zamlčeny
podstatné údaje týkající se této události,

!
!

následky úrazu v souvislosti s vámi páchanou trestnou činností,

!

události, způsobené sebevraždou nebo pokusem o sebevraždu v době do 1
roku od data počátku pojištění.

degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, včetně
výhřezu meziobratlové ploténky a s tím souvisejících obtíží (i v případě
vyvolání úrazem),

Upozornění: Úplné znění a výčet omezení pojistného krytí najdete v článku
č. 11 Rámcové pojistné smlouvy.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění platí po celém světě.
 Pojištění pro případ invalidity se vztahují na případy posuzované podle
českého práva.
 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se vztahuje jen na ztrátu zaměstnání
u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Pojištění schopnosti splácet k hotovostním úvěrům
Jaké mám povinnosti?
Informační
dokument
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Povinnosti
před přistoupením
k pojištění


Pravdivě prohlásit, že splňujete vstupní podmínky do pojištění, tj. vstupní věk, nejste invalidní (invalidita I.-III. stupně), ani držitel průkazu
Společnost:
MAXIMA
pojišťovna,
a.s. nepravdivých odpovědí týkající seProdukt:
záchrannávám
vesta
ZTP/P
a nejste v pracovní
neschopnosti.
V případě
splnění Zonkyho
těchto podmínek
hrozí odmítnutí
poskytnutí pojistného plnění nebo odstoupení od pojištění.
Povinnosti během trvání pojištění

Pravidelně hradit úhradu za pojištění.

Oznamovat Zonky všechny změny osobních a kontaktních údajů.
Povinnosti v případě uplatnění nároku na pojistné plnění
 Nahlásit škodnou událost bez zbytečného odkladu.
 Podat pravdivé informace o vzniku a příčinách škodné události.
 Předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat podle pokynů pojišťovny.
 V případě žádosti pojišťovny/administrátora se podrobit lékařské prohlídce.
Upozornění: Pojistné události lze nahlásit a právo na pojistné plnění uplatnit u administrátora BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.,
se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika prostřednictvím formuláře umístěného na www.zonky.cz a
www.maximapojistovna.cz. Veškeré Vaše povinnosti jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
Úhradu za pojištění platíte Zonky za každý měsíc trvání pojištění, jednou platbou spolu se splátkou úvěru. Zonky pak pojišťovně platí pojistné
hromadně za všechny pojištěné. Splatnost a výše úhrady za pojištění je uvedena ve splátkovém kalendáři nebo v měsíčním výpisu k úvěru.
Výše měsíční úhrady za pojištění je 8,9 % z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu trvání smlouvy o úvěru a nemůže trvat déle než smlouva o úvěru. Pokud je pojištění sjednáno při podpisu úvěrové
smlouvy, nastává počátek pojištění v 00:00 hodin kalendářního dne, který bezprostředně následuje po dni podpisu úvěrové smlouvy. Pokud je
pojištění sjednáno dodatečně za trvání úvěrové smlouvy, nastává počátek pojištění v 00:00 hodin kalendářního dne, ve kterém je splatná první
splátka úvěru s pojištěním. Pojištění končí spolu se smlouvou o úvěru, v některých případech však pojištění může zaniknout také:











v den, kdy je splatná poslední splátka úvěru,
v den vaší smrti,
v den, kdy je rozhodnuto o vaší invaliditě, nebo v den, kdy je vám vydán průkaz ZTP/P,
v den, kdy zjistíme, že jste se pokusil/a o podvod,
posledním dnem kalendářního roku, ve kterém máte 70. narozeniny,
písemnou nebo telefonickou dohodou mezi vámi a námi,
pokud nezaplatíte splátku do 60 dní od data její splatnosti; pojištění v takovém případě zaniká poslední den měsíce, ve kterém
uplynula lhůta 60 dní od data splatnosti,
dnem zesplatnění vašeho úvěru,
vaším odstoupením od pojištění,
dalšími způsoby uvedenými v čl. 12 Rámcové pojistné smlouvy nebo v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Jak mohu smlouvu vypovědět?


Pojištění můžete kdykoliv a bez sankcí ukončit dohodou mezi vámi a Zonky ke smluvenému datu (písemně nebo telefonicky).



Pokud jste pojištění sjednal/a prostřednictvím telefonátu nebo našich zabezpečených aplikací, můžete od pojištění odstoupit do 30
dnů od té doby, kdy vám byly sděleny podstatné informace týkající se pojištění.



Pokud zjistíte, že jste byl/a při sjednání pojištění oklamán/a, můžete od pojištění odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o této
skutečnosti dozvěděl/a nebo dozvědět mohl/a.

Způsoby a bližší informace o zániku jednotlivého pojištění najdete v článku č. 12 Rámcové pojistné smlouvě nebo v Občanském
zákoníku.

