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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné smluvní informace o pojištění
(včetně předsmluvních informací) naleznete v brožuře, kde jsou uvedeny platné Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové
pojištění SKUP2 a aktuální znění Rámcové pojistné smlouvy č. ČSREV 1/2015, uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, jako pojistitelem (dále jen „pojišťovna“) a Českou spořitelnou, a.s., jako pojistníkem (dále jen
„pojistník“). Předsmluvní informace dále naleznete v Záznamu o poskytnutí informací před sjednáním/změnou přistoupení
ke skupinovému pojištění nebo v případě sjednání on-line prostřednictvím webové aplikace v rámci obrazovek této aplikace.

O jaký druh pojištění se jedná?

Skupinové pojištění poskytované k revolvingovým spotřebitelským úvěrům České spořitelny, a.s., je určeno pro klienty, kterým
byl poskytnut úvěr Peníze na klik nebo úvěr poskytovaný prostřednictvím kreditní karty. Rozsahem krytí rizik pomáhá řešit
situace, kdy v nepříznivých životních situacích nebudete schopni úvěr dále hradit.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Soubor pojištění Standard
smrt z jakéhokoli důvodu (100 %
nesplaceného zůstatku úvěru –
max. 100 000 Kč)
invalidita 3. stupně nebo vydání průkazu
TP, ZTP nebo ZTP/P v případě starobního
důchodce způsobená úrazem nebo nemocí
(100 % nesplaceného zůstatku úvěru –
max. 100 000 Kč)
pracovní neschopnost způsobená úrazem
nebo nemocí a trvající déle než 30 dní
(100 % nesplaceného zůstatku úvěru –
max. 100 000 Kč za jednu pojistnou událost
a max. 500 000 Kč za součet pojistných
událostí z tohoto pojištění)

	na invaliditu 1. a 2. stupně
 	na onemocnění a úrazy, které vznikly nebo
se projevily před počátkem pojištění nebo
s takovými úrazy a onemocněními souvisí
(platí pro varianty Standard a Plus)
 	na pojistné události, ke kterým dojde v čekací
době nebo ke kterým došlo v době před
počátkem pojištění, pokud pojištěný v době
přistoupení k pojištění věděl nebo mohl
vědět, že pojistná událost již nastala

Soubor pojištění Plus
stejná rizika jako u souboru pojištění
Standard
navíc ztráta zaměstnání trvající déle než
30 dní (100 % nesplaceného zůstatku úvěru –
max. 100 000 Kč za jednu pojistnou událost
a max. 500 000 Kč za součet pojistných
událostí z tohoto pojištění)
Soubor pojištění S
smrt z jakéhokoli důvodu (100 %
nesplaceného zůstatku úvěru –
max. 100 000 Kč)
Přesný rozsah pojištění a limitů pojistného krytí
ke všem pojištěním naleznete v platné rámcové
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Nejčastější výluky

	
pracovní neschopnost způsobená
degenerativním onemocněním páteře (bolest
zad) a jejich přímé a nepřímé důsledky –
plnění pouze v případě, kdy bolesti zad
vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou
je nově vzniklé poškození páteře prokázané
vyšetřením (např. magnetickou rezonancí, CT)
pracovní neschopnost z důvodu
	
psychiatrických onemocnění, zneužívání
omamných látek
	
pracovní neschopnost z důvodu úrazu
vzniklého při profesionálně provozovaném
sportu, dále z důvodu porodu, dobrovolného
přerušení těhotenství a jejich důsledků
	
ztráta zaměstnání pro porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů nebo
z vlastní vůle pojištěného nebo ve zkušební
době
	
ztráta zaměstnání z důvodu ukončení
pracovního poměru ze strany zaměstnance

	
sebevražda nebo pokus o ni (dojde-li k ní
do dvou let od počátku pojištění)
	
dojde-li v prvním roce trvání ke smrti
pojištěného z důvodu jakéhokoliv
onemocnění s výjimkou úrazové smrti, vyplatí
pojišťovna pojistné plnění pouze ve výši
dosud uhrazeného pojistného (platí pro
variantu S).
Podrobné informace o omezeních pojistného
krytí naleznete v platné rámcové smlouvě
a všeobecných pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
– Pojištění je platné po celém světě.

Jaké mám povinnosti?
– při přistupování k pojištění pravdivě a úplně zodpovědět všechny dotazy pojistníka či pojišťovny, poskytnout
údaje o svém zdravotním stavu a poskytovat pojišťovně požadovanou součinnost, zejména umožnit pojišťovně či jí
pověřeným osobám posoudit pojistné riziko
– informovat pojišťovnu o jakýchkoli změnách týkající se skutečností, na které jste byl tázán nebo které jsou uvedeny
ve smlouvě, jakož i skutečností, které se týkají pojištění či Vaší osobní situace (zejména ukončení nezaměstnanosti
či pracovní neschopnosti)
– pravidelně hradit poplatek za udržování pojištění
– dojde-li k pojistné události, bez zbytečného odkladu vyhledat lékařské ošetření a pojišťovně oznámit, že nastala
pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyplnit formulář „Hlášení
pojistné události“ a předložit potřebné doklady

Kdy a jak provádět platby?
Poplatek za udržování pojištění platíte měsíčně v Kč a je automaticky inkasován z Vašeho účtu. Jeho výše a splatnost
je uvedena v ceníku pojistníka, případně ve smlouvě o úvěru či jejím dodatku.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. Počíná běžet vždy v 00:00 hod dne čerpání úvěru, případně u kartového
úvěru kdy došlo k naúčtování ceny za služby, nebo dne nabytí účinnosti dodatku, případně u kartového úvěru kdy
došlo k naúčtování ceny za služby, podle toho, co nastane později.
Je-li pojištění sjednáno prostřednictvím internetového bankovnictví či telefonu, počíná běžet v 00:00 hod dne
následujícího po dni sjednání přistoupení k pojištění, nebo dne načerpání úvěru, případně u kartového úvěru kdy
došlo k naúčtování ceny za služby, podle toho, co nastane později.
Pojištění končí vždy ve 24:00 hod posledního dne platnosti úvěrové smlouvy nebo k některé ze skutečností
způsobujících jeho zánik.
Způsoby zániku pojištění vyjma výpovědi a odstoupení:
– zánik závazku pojištěného platit splátky úvěru;
– konec pojistného období, v němž nastane výroční den počátku pojištění v roce, v němž se pojištěný dožije 70 let
věku, resp. 75 let u Souboru pojištění S;
– doručení oznámení o odmítnutí plnění;
– prodlení s plněním peněžitých závazků z úvěrové smlouvy delší než tři měsíce.
Více informací o vzniku a zániku pojištění naleznete v platné rámcové pojistné smlouvě.

Jak mohu pojištění vypovědět?
Pojištění můžete ukončit uzavřením písemné dohody o ukončení pojištění mezi Vámi a pojistníkem. V tomto
případě je za pojištění účtován poměrný poplatek k datu ukončení pojištění.
Odstoupení od pojištění je možné do 14 dnů od sjednání přistoupení ke skupinovému pojištění v případě jeho
uzavření telefonicky anebo online (v rámci internetového bankovnictví).
Další možnosti ukončení pojištění naleznete v platné rámcové pojistné smlouvě.
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