Kolektivní pojištění schopnosti splácet spotřebitelský
úvěr ESSOX
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojišťovna

Produkt: Kolektivní pojištění schopnosti splácet
spotřebitelský úvěr ESSOX

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice IČO: 63998017)
Tento dokument slouží pro vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení v rámci produktu
Kolektivní pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr ESSOX. Dokument nezohledňuje vaše specifické
potřeby a požadavky. Úplné informace o produktu naleznete v předsmluvních a smluvních dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Kolektivní pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr ESSOX zajistí v případě pojistné události finanční prostředky na úhradu jistiny nebo splátek
spotřebitelského úvěru sjednaného u společnosti ESSOX s.r.o. Klient přistupuje k pojistné smlouvě uzavřené mezi Komerční pojišťovnou, a.s., a
společností ESSOX s.r.o.

Co je předmětem pojištění?
Jednotlivé varianty pojištění




Varianta Klasik
- Pojištění pro případ smrti
- Pojištění pro případ invalidity 2. nebo 3. stupně
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Varianta Extra
- Pojištění pro případ smrti
- Pojištění pro případ invalidity 2. nebo 3. stupně
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
- Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Jaké je pojistné plnění?

Na co se pojištění nevztahuje?






- V případě smrti pojištěného: jednorázové pojistné plnění
ve výši nesplacené jistiny úvěru.



- V případě invalidity 2. nebo 3. stupně: jednorázové
pojistné plnění ve výši nesplacené jistiny úvěru k datu
přiznání invalidity 2. nebo 3. stupně.



- V případě pracovní neschopnosti: pojistné plnění se
poskytuje ve výši měsíční splátky úvěru, pokud splatnost
splátky připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti.
- V případě pojistné události ztráty zaměstnání
pojištěného: pojistné plnění se poskytuje ve výši měsíční
splátky úvěru, pokud splatnost splátky připadá na dobu
trvání ztráty zaměstnání.



Na tzv. Nepojistitelné osoby – fyzické osoby, které jsou v okamžiku vstupu
do pojištění: v invalidním důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně, v
pracovní neschopnosti nebo byly léčené nebo se léčí pro závažné
psychiatrické onemocnění, mozkovou mrtvici nebo například infarkt
myokardu. Úplnou definici tzv. Nepojistitelné osoby najdete v pojistných
podmínkách.
Na pojistné události v souvislosti s úrazem, který vznikl před počátkem
pojištění.
Pokud dojde k smrti pojištěné osoby v době do 2 let od počátku pojištění
následkem sebevraždy.
Na pojistné události, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s válečnou
událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji nebo 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
profesionálním provozováním sportu.
Na pojistné události z důvodu pracovní neschopnosti vzniklé v souvislosti
s provozováním rizikových sportů: canyoning, sky-surfing, bungeejumping, shark-diving, rafting, blask-water-rafting, heli-skiing (biking),
potápění do hloubky větší než 30 metrů, horolezectví, paragliding,
bezmotorové létání, seskoky s padákem z letadel a z výšin.

Kompletní výčet výluk naleznete v pojistných podmínkách.

- Kolektivní pojištění schopnosti splácet spotřebitelský
úvěr ESSOX se sjednává jako pojištění obnosové.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!
!
!

!
!

Pojištění se nevztahuje na osoby, kterým byla přiznána invalidita pro 2.
nebo 3. stupeň invalidity nebo na osoby, které pobírají starobní důchod,
příspěvek v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
Nárok na pojistné plnění u pojištění invalidity 2. nebo 3. stupně vzniká po
uplynutí čekací doby, která činí 12 měsíců od počátku pojištění a vztahuje
se pouze na pojistné události v případě nemoci.
Nárok na pojistné plnění u pracovní neschopnosti vzniká po uplynutí
čekací doby v délce 3 měsíců od počátku pojištění, v případě pojistných
událostí v souvislosti s rizikovým těhotenstvím po uplynutí čekací doby v
délce 8 měsíců a zároveň po uplynutí karenční lhůty, která činí 28 dní.
Nárok na pojistné plnění u pojištění ztráty zaměstnání vzniká po uplynutí
čekací doby v délce 3 měsíců od počátku pojištění a zároveň po uplynutí
karenční lhůty, která činí 1 měsíc od ukončení pracovního vztahu.
Pojištění se vztahuje na pracovní nebo služební poměr uzavřený podle
českého právního řádu.
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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 v ošetřování u lékaře v České republice, který je oprávněn vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti.

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 2. nebo 3. stupně nebo odchod na mateřskou dovolenou, nástup do výkonu trestu odnětí svobody, a to do jednoho měsíce od data
změny.

Kompletní výčet povinností najdete v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
-

Poplatek za pojištění hradíte vždy společně se splátkou úvěru. Informaci o výši měsíční splátky úvěru včetně poplatku za pojištění a její datum
splatnosti najedete v části A Smlouvy o úvěru uzavřené se společností ESSOX s.r.o.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
-

Pojistné krytí začíná podpisem Úvěrové smlouvy.

-

Pojištění končí:
o
uplynutím stanovené pojistné doby;
o
předčasným splácením úvěru;
o
odstoupením od smlouvy ke spotřebitelskému úvěru;
o
nejpozději ve 24.00 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém pojištěný dosáhne věku 66 let;
o
úmrtím pojištěného;
o
výpovědí pojistitele/pojistníka do dvou měsíců od zařazení do pojištění;
o
odmítnutím pojistného plnění;
o
vyřazením pojištěného z pojištění na základě oznámení zaslaného pojistníkem pojistiteli;
o
a dalšími způsoby uvedenými v občanském zákoníku.

Jak mohu odstoupit od pojištění?
-

Od pojištění můžete odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste byl přijat do pojištění prostřednictvím obchodu na dálku (on-line, prostřednictvím
telefonu nebo e-mailem), bez uvedení důvodů, popřípadě ode dne, kdy vám byly poskytnuty pojistné podmínky, pokud k tomuto poskytnutí došlo
na vaši žádost až po uzavření Smlouvy o Rozložené platbě a přijetí do pojištění.
Písemnou žádost o odstoupení můžete zaslat na adresu Pojistníka: ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice.
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