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KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ K PODNIKATELSKÝM ÚVĚRŮM – INFORMAČNÍ LETÁK PRO ZÁJEMCE
(dle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě)
Komerční banka, a. s. (pojistník) a Komerční pojišťovna, a. s. (pojistitel) pro Vás připravily společný produkt, s jehož
pomocí budete mít jistotu, že ani při nepříznivém osudu neohrozíte budoucnost svou a svých nejbližších.
V případě podpisu Prohlášení o zdravotním stavu a Smlouvy o podnikatelském úvěru, v níž jste souhlasili se zařazením
do kolektivního pojištění podnikatelských úvěrů v podobě doplňkové bankovní služby, nastává počátek pojištění v 00:00
hodin dne následujícího po dni prvního čerpání poskytnutého úvěru.
Pojistná ochrana končí:
 dnem úplného splacení jistiny úvěru
 úmrtím pojištěného
 výpovědí ze strany pojistníka nebo pojistitele do 2 měsíců od počátku pojištění
 ve 24:00 hodin dne, předcházejícímu dni, ve kterém pojištěný dosáhne věku 63 let
 odmítnutím pojistného plnění pojistitelem
 odvoláním souhlasu pojištěného s přijetím pojistného plnění pojistníkem, který pojištěný udělil podpisem Prohlášení
o zdravotním stavu
 uplatněním výluky dle pojistných podmínek spočívající v uvedení nepravdivých nebo neúplných informací nebo
v úpravě textu v Prohlášení o zdravotním stavu
 vyřazením pojištěného z pojištění pojistníkem, na základě uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru o zániku pojištění
jako doplňkové bankovní služby.
Vstupní věk pojištěného musí být minimálně 18 let, maximálně však 60 let. Součet vstupního věku a pojistné doby
v letech nesmí být vyšší než 62 let. Společný limit plnění pro jednu a všechny pojistné události z pojištění pro případ
plné invalidity a smrti pojištěného je 2 500 000 Kč.
Kolektivní pojištění vázané na poskytnutý úvěr ve své nabídce zahrnuje:
 Pojištění pro případ smrti (životní obnosové pojištění)
V případě úmrtí pojištěného uhradí pojišťovna výši nesplacené jistiny k příslušnému měsíci a roku, v němž nastala
pojistná událost, maximálně však do výše limitu plnění. Pojišťovna není povinna vyplatit pojistné plnění, dojde-li
k úmrtí pojištěného v důsledku sebevraždy, v tomto případě pojištění zaniká bez náhrady.
 Pojištění pro případ plné invalidity (neživotní obnosové pojištění)
Pojišťovna vyplatí pojistné plnění, jestliže během trvání pojištění, nejdříve však 1 rok od počátku pojištění, Vám byl
přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Splnění podmínky 1 roku se nevyžaduje, pokud Vám byl
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznán výlučně v důsledku úrazu. Pojistné plnění se poskytuje za
každý započatý měsíc invalidity ve výši měsíční dávky, která činí 100 % měsíční splátky úvěru. Pojistné plnění se
vyplácí po dobu plné invalidity, nejdéle však do konce pojištění a maximálně do výše limitu plnění.
 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti (neživotní obnosové pojištění)
V případě, že budete v pracovní neschopnosti déle než 28 dní (tj. karenční lhůta), vyplatí pojišťovna pojistné plnění
za každý den pracovní neschopnosti ve výši denní dávky, která činí 3,3 % měsíční splátky úvěru. Nárok na pojistné
plnění vzniká po uplynutí čekací lhůty, která činí 3 měsíce a počíná běžet od počátku pojištění (v případě úrazu se
neuplatňuje). Pojištění se vztahuje na osoby, které pobírají příjem ze samostatné výdělečné činnosti registrované
v ČR a provozované na území ČR. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti zaniká přiznáním invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo okamžikem, kdy pojištěný přestane mít trvalé bydliště na území ČR.
Hlášení pojistné události:
Příjemcem pojistného plnění je oprávněná osoba, kterou je Komerční banka, a. s., a pojistné plnění není předmětem
daně z příjmu. Dojde-li k pojistné události spojené s některým z výše uvedených rizik, je nutné neprodleně oznámit tuto
skutečnost na pobočce Komerční banky, a. s., na které byl úvěr sjednán. Pojistnou událost dokládá pojištěný (v případě
jeho úmrtí pozůstalý) a uplatňuje oprávněná osoba (vždy Komerční banka, a. s.) prostřednictvím níže uvedených
formulářů. Tyto formuláře má k dispozici bankovní poradce, který Vám poskytne i všechny potřebné informace.
Při hlášení pojistné události je třeba předložit:
 v případě úmrtí pojištěného – Oznámení pojistné události – ÚMRTÍ, originál úmrtního listu případně úředně
ověřenou kopii úmrtního listu, doklad prokazující příčinu úmrtí, kontakt na pozůstalou osobu, jméno + adresu
ošetřujícího lékaře pojištěného, při dopravní nehodě kopii policejního protokolu, Prohlášení o zdravotním stavu;
 v případě plné invalidity – Oznámení pojistné události – - PLNÁ INVALIDITA / ZTRÁTA SOBĚSTAČNOSTI, kopii
rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a Prohlášení o zdravotním stavu;
 při pracovní neschopnosti – Oznámení pojistné události – PRACOVNÍ NESCHOPNOST s určenou diagnózou
potvrzené ošetřujícím lékařem (při hospitalizaci i kopii propouštěcí zprávy) a potvrzení zaměstnavatele, u kterého
jste zaměstnán, v případě OSVČ kopii živnostenského listu a Prohlášení o zdravotním stavu.
Informace o nakládání s osobními údaji
Informace o zpracování vašich osobních údajů, jeho rozsahu, účelu a době jejich zpracování naleznete v Informačním
memorandu v platném znění, které obdržíte před udělením souhlasu se zařazením do pojištění, udělením jakýchkoli
jiných souhlasů či učiněním jakýchkoli prohlášení ve vztahu k pojištění a které je rovněž k dispozici na našich
internetových stránkách www.kb-pojistovna.cz.
Adresa pro zasílání korespondence a stížností:
Adresou pro zasílání korespondence je adresa příslušné pobočky Komerční banky, a. s., na které byl podnikatelský
úvěr zařazený do kolektivního pojištění sjednán a která je hlavním kontaktním místem pro vyřizování záležitostí
spojených s pojištěním. Adresa pro vyřizování stížností je Komerční pojišťovna, a. s., Klientský servis, Karolinská
1/650, 186 00 Praha 8. Je taktéž možné obrátit se na Českou národní banku.
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Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ: 186 00, IČ: 63998017
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