Pojištění ztráty zaměstnání
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojišťovna

Produkt: Rizikové životní pojištění k
hypotečnímu úvěru

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice, IČO: 63998017)
Tento dokument slouží pro Vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení pojištění ztráty zaměstnání sjednávaného v rámci
rizikového životního pojištění k hypotečnímu úvěru Komerční banky (dále „KB“). Dokument nezohledňuje Vaše specifické potřeby a požadavky. Úplné
informace o produktu naleznete v předsmluvních a smluvních dokumentech.
Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru KB lze sjednat v následujících variantách: (a) pro případ smrti a invalidity III. stupně, (b) pro
případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti, (c) pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Tento dokument popisuje pouze pojištění ztráty zaměstnání.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání. Pojištění pomůže pojištěnému překonat období po ztrátě zaměstnání a uhradit splátky
hypotečního úvěru KB.

Co je předmětem pojištění?
Toto pojištění ztráty zaměstnání může poskytnuto pouze v souvislosti
s hypotečním úvěrem KB. Nelze sjednat samostatně, vždy pouze
v rámci balíčku, který obsahuje pojištění pro případ smrti, invalidity III.
stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Pojištění ztráty zaměstnání kryje nedobrovolnou ztrátu zaměstnání
nebo ukončení služebního poměru, které nastaly například z těchto
důvodů:




Na co se pojištění nevztahuje?
Ne všechny případy nezaměstnanosti jsou pojištěny. Pojištění nekryje
např. tyto situace:



Ztrátu zaměstnání, která nastala do 6 měsíců od sjednání pojištění
nebo ode dne vzniku každého nového pracovního poměru




Pokud zaměstnání nebo služební poměr ukončíte dobrovolně
Pokud dosáhnete důchodového věku

Zrušení nebo přestěhování zaměstnavatele
Zrušení pracovního místa či jiné organizační změny ve
společnosti

V případě dlouhodobé ztráty zaměstnání zaplatíme KB příslušné
splátky pojištěného úvěru.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Hlavní omezení pojistného plnění

!
!

Pojištění kryje ztrátu zaměstnání, která trvá déle než 2 měsíce
Pojišťovna vyplatí maximálně 6 splátek pojištěného úvěru

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Na území České republiky. Pojištěný musí být zaměstnán v pracovním nebo služebním poměru v České republice.

Jaké mám povinnosti?
-

V případě ztráty zaměstnání se zaregistrujte u Úřadu práce a nahlaste pojistnou událost pojišťovně
Při likvidaci pojistné události poskytněte pojišťovně součinnost a všechny potřebné údaje, informace a relevantní dokumenty
Oznamte nám, pokud nastoupíte do nového zaměstnání, na mateřskou dovolenou, dosáhnete důchodového věku apod.

Kdy a jak provádět platby?
-

Poplatek za pojištění je strháván měsíčně současně se splátkou úvěru přímo z vašeho účtu.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a běží od 00:00 hodin tohoto dne. Pokud úvěr nebyl k tomuto dni čerpán, tak
až ode dne, kdy začnete váš úvěr čerpat. K podmínkám pojistného krytí viz rovněž další informace výše v tomto dokumentu.
Pojištění končí především v těchto případech: úplné splacení pojištěného úvěru; úmrtí pojištěného; pokud pojištění vypovíte; pokud dosáhnete
důchodového věku; vznik invalidity.

Jak mohu pojištění vypovědět?
-

Písemně nebo osobně na pobočce.
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