MojePojištění plateb
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojištovna

Produkt: MojePojištění plateb k
běžnému účtu KB

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice: 63998017)
Tento dokument slouží pro vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení v rámci produktu
MojePojištění plateb nabízeného k běžnému účtu Komerční banky, a.s. Dokument nezohledňuje vaše specifické
potřeby a požadavky. Úplné informace o produktu naleznete v předsmluvních a smluvních dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Volitelné kolektivní pojištění MojePojištění plateb zajistí finanční prostředky na úhradu pravidelně se opakujících plateb hrazených z běžného účtu klienta
vedeného v Komerční bance, a.s. Pojištění je doplňkovým produktem k běžnému účtu Komerční banky, a.s., bez něhož přistoupení k pojistné smlouvě
není možné. Klient přistupuje k pojistné smlouvě uzavřené mezi Komerční pojišťovnou, a.s. a Komerční bankou, a.s. Pojištění lze sjednat pro majitele
běžného účtu vedeného u Komerční banky, a.s. a dále pro zmocněnou osobu k tomuto účtu.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?



Jednotlivé varianty pojištění





Varianta Klasik / Klasik +
- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
- Pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem úrazu
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem
úrazu
Varianta Extra / Extra +
- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
- Pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem úrazu
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem
úrazu
- Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

- V případě smrti pojištěného následkem úrazu: sjednaná
pojistná částka a měsíčně částka pojistného plnění po
dobu 12 měsíců ve výši:
Varianta Klasik a Extra: jednorázové plnění 50 000 Kč
+ měsíční částka ve výši 5 000 Kč.
Varianta Klasik+ a Extra+: jednorázové plnění 100 000
Kč + měsíční částka ve výši 10 000 Kč.
- V případě invalidity 3. stupně následkem úrazu: měsíčně
částka pojistného plnění, maximálně po dobu 12 měsíců
ve výši:
Varianta Klasik a Extra: 5 000 Kč.
Varianta Klasik+ a Extra+: 10 000 Kč.
- V případě pojištění pro případ pracovní neschopnosti
následkem úrazu: po uplynutí karenční doby v délce 1
měsíce se vyplatí měsíčně částka pojistného plnění
maximálně po dobu 12 měsíců:
Varianta Klasik a Extra: 5 000 Kč.
Varianta Klasik+ a Extra+: 10 000 Kč.
- V případě pojistné události ztráty zaměstnání
pojištěného: po uplynutí karenční doby v délce 2 měsíců
se vyplatí měsíční částka pojistného plnění maximálně
po dobu 6 měsíců:
Varianta Klasik a Extra: 5 000 Kč.
Varianta Klasik+ a Extra+: 10 000 Kč.
plateb






Jaké je pojistné plnění?

- MojePojištění
obnosové.



se

sjednává

jako




Na pojistné události vzniklé následkem nemoci.
Na pojistné události v souvislosti s úrazem, který vznikl před počátkem
pojištění.
Pokud k invaliditě 3. stupně nebo pracovní neschopnosti dojde následkem
pracovního nebo služebního úrazu nebo nemoci z povolání.
Na pojistné události v souvislosti s profesionálním provozováním sportu.
Na pojistné události k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s válečnou
událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji, teroristickým
útokem, revolučními událostmi, převraty.
Na pojistné události k nimž dojde při řízení motorového vozidla pojištěným,
pokud pojištěný není držitelem předepsaného řidičského oprávnění, nebo
vozidlo použil neoprávněně.
Na pojistné události z důvodu pracovní neschopnosti související s
kosmetickými zákroky.
Na pojistné události vzniklé v důsledku požití alkoholu či omamných látek.
Na pojistné události vzniklé v důsledku úmyslného sebepoškození.

Kompletní výčet výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojištění nelze sjednat pro osoby, kterým byl přiznán 1., 2. nebo 3.
stupeň invalidity nebo pobírají starobní důchod popř. mimořádný starobní
důchod.

!

Nárok na pojistné plnění u pracovní neschopnosti vzniká po uplynutí
karenční doby, která činí 1 měsíc.

!
!

Nárok na pojistné plnění u pojištění ztráty zaměstnání vzniká po uplynutí
čekací doby v délce 6 měsíců od počátku pojištění a zároveň po uplynutí
karenční lhůty, která činí 2 měsíce od ukončení pracovního vztahu.
Pojištění se vztahuje na pracovní smlouvy uzavřené podle českého
zákona o zaměstnanosti.

pojištění
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?



Účinnost pojištění se vztahuje i na pojistné události, jež nastaly mimo území ČR.
Pojištěný musí být zaměstnán v pracovním nebo služebním poměru v České republice.

Jaké mám povinnosti?
-

-

V případě pojistné události bez zbytečného odkladu pojišťovně oznámit, že nastala pojistná událost.
Poskytnout součinnost při likvidaci pojistné události a poskytnout pojišťovně všechny potřebné údaje, informace a relevantní dokumenty.
V případě ztráty zaměstnání je pojištěný povinen oznámit a doložit nástup do nového zaměstnání, odchod do starobního důchodu, přiznání
invalidity 1., 2. nebo 3. stupně nebo odchod na mateřskou dovolenou, výkonu trestu odnětí svobody, a to do jednoho měsíce od data změny.

Kompletní výčet povinnosti najdete v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
-

-

První pracovní den po uzavření smlouvy bude automaticky z účtu klienta stržen poplatek za přijetí do pojištění a pojistné.
Pro další roky bude poplatek automaticky strháván první pracovní den kalendářního roku, a to v plné výši na celý kalendářní rok.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
-

Pojistné krytí začíná dnem zařazení majitele běžného účtu nebo zmocněné osoby do kolektivního pojištění pojistníkem (Komerční banka, a.s.).

-

Pojištění končí:
o
uplynutím 31.12. roku, ve kterém došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u Komerční banky, a.s. k němuž se váže toto pojištění;
o
změnou typu účtu, k němuž se váže toto pojištění (v případě jeho změny z občanského na podnikatelský);
o
vyřazením pojištěného z pojištění na základě oznámení zaslaného pojistníkem pojistiteli;
o
zrušením zmocnění – v případě, kdy pojištěným byla zmocněná osoba;
o
dohodou pojistníka a pojišťovny;
o
odmítnutím pojistného plnění;
o
uplynutím 31.12. roku, ve kterém pojištěný dosáhne věku 66 let;
o
úmrtím pojištěného.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
-

Kdykoliv v průběhu roku můžete bez udání důvodu zrušit Smlouvu (s účinností ke konci kalendářního roku). Pojištění však trvá do konce
kalendářního roku.
Můžete tak učinit písemně nebo osobně na kterékoliv pobočce Komerční banky, a.s.
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