DoplÀkové pojistné podmínky
Rizikového Ïivotního poji‰tûní
verze ÎP-DPP-RÎP-0004
na o pojistné smlouvû toto poji‰tûní vypovûdût pojistník. V˘povûì musí b˘t dána alespoÀ ‰est t˘dnÛ pﬁed
uplynutím pojistného období.

Bod 1
Úvodní ustanovení
1.1.

Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto poji‰tûní ustanovení zákona o pojistné smlouvû
a V‰eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji‰tûní
schválené pﬁedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. dne
14. 9. 2004 pod ãíslem jednacím 4 (dále jen „VPP ÎP“).
V‰eobecné pojistné podmínky a doplÀkové pojistné podmínky, které byly pojistníkovi pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy pﬁedány, jsou nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

1.2. Pojistná smlouva obsahuje poji‰tûní pro pﬁípad smrti
dle zvolené sazby.

Bod 2
Definice pojmÛ
2.1. BûÏn˘m pojistn˘m se rozumí pojistné placené pojistníkem pravidelnû v dohodnuté v˘‰i za dohodnutá
pojistná období.
2.2.

V˘roãním dnem poji‰tûní se rozumí den, kter˘ se datem (dnem a mûsícem) shoduje s datem uveden˘m v pojistné smlouvû jako den poãátku poji‰tûní (téÏ v˘roãní
den poãátku poji‰tûní). Není-li takov˘ den v mûsíci, pﬁipadne v˘roãní den na poslední den takového mûsíce.
V pﬁípadû zmûny poji‰tûní, pﬁi níÏ dojde ke zmûnû pojistné doby, se rozumí v˘roãním dnem poji‰tûní den, kter˘ se shoduje s datem úãinnosti takové zmûny uveden˘m jako datum úãinnosti v dodatku k pojistné smlouvû.

âLÁNEK 1
SPOLEâNÁ USTANOVENÍ
Bod 1
Pojistné
1.1. První bûÏné pojistné je splatné v den poãátku poji‰tûní.

3.3. Zánik poji‰tûní odpadnutím dÛvodu dal‰ího poji‰tûní a uplynutím doby, na niÏ bylo sjednáno
Poji‰tûní zanikne smrtí poji‰tûného. Nejpozdûji zanikne v den sjednaného konce poji‰tûní.
3.4. Zánik poji‰tûní jako dÛsledek neplacení bûÏného
pojistného
Pokud poji‰tûní zanikne z dÛvodu neplacení bûÏného pojistného, pojistitel má právo na pojistné do zániku poji‰tûní.

Bod 4
Forma právních úkonÛ
4.1. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu,
není-li uvedeno jinak.
4.2.

4.3. Pojistník mÛÏe telefonicky podat takov˘ návrh na
zmûnu pojistné smlouvy, kter˘ je uveden v Pﬁehledu
zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné smlouvy
a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech
pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.
4.4. Úkony uvedené v bodech 4.2. a 4.3. mÛÏe pojistitel
umoÏnit podat rovnûÏ e-mailem nebo prostﬁednictvím
webového kanálu a to zveﬁejnûním v Pﬁehledu zpÛsobÛ podávání návrhÛ na zmûnu pojistné smlouvy a dal‰ích pokynÛ, pﬁístupném na obchodních místech pojistitele a na internetov˘ch stránkách pojistitele.

1.2. Dal‰í bûÏné pojistné je splatné prvního dne sjednaného pojistného období.
1.3. DluÏí-li pojistník pojistné za více pojistn˘ch období
a naposledy zaplacené pojistné nepostaãuje na uhrazení dluhu, je vyrovnáno dluÏné pojistné za nejdﬁíve
splatné období bez ohledu na to, za jaké období mûlo b˘t pojistné skuteãnû zaplaceno.
1.4.

Pojistitel má právo na náhradu nákladÛ na upomínání o zaplacení pojistného, které nebylo vãas a ﬁádnû zaplaceno.

Bod 2
Poji‰tûní pro pﬁípad invalidity
2.1. Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní k pojistné události z poji‰tûní pro pﬁípad invalidity, má pojistné plnûní formu
úhrady bûÏného pojistného (téÏ poji‰tûní zpro‰tûní od
placení pojistného).
2.2. Jsou-li splnûny podmínky uvedené v ãl. 21 VPP ÎP, je
pojistník zpro‰tûn povinnosti platit bûÏné pojistné za
základní poji‰tûní.
2.3.

Zpro‰tûní od placení pojistného poãíná ode dne nejbliÏ‰í
splatnosti pojistného po pﬁiznání invalidního dÛchodu
a t˘ká se bûÏného pojistného za jeden rok trvání poji‰tûní.
Dnem pﬁiznání invalidního dÛchodu se rozumí den, resp.
datum, které je uvedeno ve v˘roku rozhodnutí oprávnûného orgánu jako den, od nûhoÏ se pﬁiznává invalidní dÛchod. Zpro‰tûní se prodluÏuje vÏdy na dal‰í rok na základû
skuteãnosti, Ïe nárok na pobírání invalidního dÛchodu trvá. Zpro‰tûní od placení pojistného konãí nejpozdûji uplynutím doby, na kterou bylo placení pojistného sjednáno.

2.4. Pojistník je na Ïádost pojistitele povinen prokázat, Ïe
invalidní dÛchod je poji‰tûnému dále vyplácen.
2.5. Po dobu trvání zpro‰tûní nebudou provádûny zmûny
poji‰tûní mûnící jeho pojistnû technické parametry. JiÏ
provedené zmûny poji‰tûní mûnící jeho pojistnû technické parametry s úãinností po datu poãátku zpro‰tûní budou zru‰eny.
2.6. Zpro‰tûní od placení pojistného se nevztahuje na poji‰tûní, u nichÏ bylo poji‰tûní zpro‰tûní od placení pojistného pﬁi sjednání vylouãeno.

Bod 3
Zánik poji‰tûní
3.1. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvû toto poji‰tûní mÛÏe b˘t vypovûzeno do dvou
mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy s osmidenní v˘povûdní lhÛtou.
3.2. Po uplynutí dvou mûsícÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy mÛÏe ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 záko-

Oznámení pojistné události ve smyslu zákona o pojistné
smlouvû resp. v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek je moÏné podat rovnûÏ telefonicky na telefonním ãísle zveﬁejnûném k tomuto úãelu pojistitelem na jeho obchodních
místech. Na základû telefonicky podaného oznámení
pojistné události je pojistitel oprávnûn si pro provedení
‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu jeho povinnosti plnit,
vyÏádat potﬁebné doklady v listinné podobû.

smlouvû je nutné zejména pro stanovení v˘‰e pojistného rizika.
5.9. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ruãnû i automatizovanû prostﬁednictvím sv˘ch zamûstnancÛ a dále
zpracovatelÛ, se kter˘mi uzavﬁe smlouvy o zpracování
osobních údajÛ za podmínek zákona o ochranû osobních údajÛ. Informace o osobních údajích mohou b˘t
pojistitelem zpﬁístupnûny zajistitelÛm za podmínek
stanoven˘ch zákonem o ochranû osobních údajÛ a dále subjektÛm oprávnûn˘m poÏadovat zpﬁístupnûní
údajÛ podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.
5.10. Spoleãnosti, které náleÏejí do stejného koncernu jako
âeská poji‰Èovna a.s., jsou zejména spoleãnost Home
Credit a.s., Iâ: 26978636, se sídlem Brno, Moravské
námûstí 249/8, okres Brno-mûsto, PSâ 602 00; âP
INVEST investiãní spoleãnost, a.s., Iâ: 43873766, se sídlem Praha 1, PurkyÀova 74/2, PSâ 110 00; Penzijní fond
âeské poji‰Èovny, a.s., Iâ: 61858692, se sídlem Praha
1, Truhláﬁská 1106/9, PSâ 110 00; âeská poji‰Èovna
ZDRAVÍ a.s., Iâ: 49240749 se sídlem Praha 10, Litevská
1174/8, PSâ 100 05. Aktuální pﬁehled spoleãností je
k dispozici na internetov˘ch stránkách pojistitele.

âLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJI·TùNÍ
Bod 1
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti
1.1. Sazba 1U
1.1.1.

Bod 5
Informace o poji‰tûní
5.1. Pojistitelem je âeská poji‰Èovna a.s., která má sídlo
v âeské republice.
5.2.

Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavﬁením pojistné smlouvy a okamÏikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazkÛ z pojistné smlouvy.

1.2. Sazba PP1
1.2.1.

Rozsah nárokÛ
Poji‰tûní pro pﬁípad smrti k zabezpeãení úhrady pÛjãky
je Ïivotní poji‰tûní s lineárnû klesající pojistnou ãástkou
v závislosti na dobû trvání poji‰tûní. Poji‰tûní zabezpeãuje v˘platu plnûní pﬁednostnû penûÏnímu ústavu, kter˘ pÛjãku poskytl v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ v dobû trvání
poji‰tûní zemﬁe, nikoliv následkem sebevraÏdy.
Pojistná ãástka pro pﬁíslu‰n˘ rok trvání poji‰tûní se
stanoví následovnû:
a) v prvním roce trvání poji‰tûní ve v˘‰i sjednané
pojistné ãástky základního poji‰tûní,
b) v kaÏdém dal‰ím roce trvání poji‰tûní ve v˘‰i pojistné ãástky v pﬁedchozím roce trvání poji‰tûní,
sníÏené o pomûrnou ãást stanovenou podle poãtu let trvání poji‰tûní.
Takto stanovená pojistná ãástka je platná od 00 hodin
v˘roãního dne poji‰tûní v pﬁíslu‰ném roce trvání poji‰tûní.

1.2.2.

Nároky z poji‰tûní
Odchylnû od ãl. 14 VPP ÎP u poji‰tûní podle sazby
PP1 pojistitel v pﬁípadû sebevraÏdy poji‰tûného neplní, i kdyÏ k ní do‰lo po dvou letech trvání poji‰tûní.
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného, nikoli následkem sebevraÏdy, pojistitel vyplatí
pojistnou ãástku pro pﬁíslu‰n˘ rok trvání poji‰tûní,
ve kterém do‰lo ke smrti poji‰tûného.
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného následkem sebevraÏdy, zaniká poji‰tûní bez práva na plnûní.

1.2.3.

Právo na v˘platu plnûní
Právo na v˘platu plnûní má penûÏní ústav, kter˘ pÛjãku poskytl, nejv˘‰e v‰ak ve v˘‰i zÛstatku pohledávky.
Pojistitel si vyÏádá informaci o v˘‰i pohledávky a penûÏnímu ústavu na jeho Ïádost vyplatí pﬁíslu‰nou ãástku, nejv˘‰e v‰ak ãástku ve v˘‰i zÛstatku pohledávky.
Právo na v˘platu rozdílu mezi pojistn˘m plnûním
a ãástkou poÏadovanou penûÏním ústavem má obmy‰len˘. Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho
osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvû.
V pﬁípadû zániku poji‰tûní podle sazby PP1 pﬁed
sjednan˘m koncem poji‰tûní je pojistitel povinen
tuto skuteãnost oznámit penûÏnímu ústavu, kter˘
pÛjãku poskytl.

5.3. Pojistné lze platit mûsíãnû, ãtvrtletnû, pololetnû, roãnû, a to hotovostnû nebo bezhotovostnû.
5.4. Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zodpoví pﬁi
sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, jestliÏe by pﬁi
pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ pojistnou
smlouvu neuzavﬁel. Pojistník má právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliÏe mu pojistitel nebo jím
zmocnûn˘ zástupce nepravdivû nebo neúplnû zodpovûdûl jeho písemné dotazy t˘kající se sjednávaného
poji‰tûní. Právo odstoupit od pojistné smlouvy mÛÏe
pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,
kdy takovou skuteãnost zjistil, jinak právo zanikne. To
platí i v pﬁípadû zmûny pojistné smlouvy.
5.5. Odstoupení od pojistné smlouvy, stíÏnosti pojistníkÛ,
poji‰tûn˘ch nebo oprávnûn˘ch osob se zasílají na adresu: âeská poji‰Èovna a.s., P.O. BOX 305, 601 00
Brno. StíÏnosti budou vyﬁizovány bez zbyteãného odkladu specializovan˘mi zamûstnanci. Pojistníci, poji‰tûní nebo oprávnûné osoby se mohou se sv˘mi stíÏnostmi obrátit i na âeskou národní banku.
5.6. Pojistník a poji‰tûn˘ je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochranû osobních údajÛ ã. 101/2000 Sb., ve
znûní novel, oprávnûn b˘t na základû Ïádosti kdykoliv
bez zbyteãného odkladu informován o osobních údajích o nûm zpracovávan˘ch pojistitelem. Tuto informaci obdrÏí za úhradu nutn˘ch nákladÛ souvisejících se
sdûlením poÏadované informace. V˘‰e úhrady je stanovena v Pﬁehledu poplatkÛ.
5.7. Pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zjistí, Ïe do‰lo k poru‰ení povinností uloÏen˘ch pojistiteli citovan˘m zákonem, má právo poÏadovat na pojistiteli nápravu,
event. se obrátit na Úﬁad pro ochranu osobních údajÛ
s Ïádostí o zaji‰tûní opatﬁení k nápravû.
5.8. Pojistitel informuje pojistníka (poji‰tûného), Ïe poskytnutí osobních údajÛ v rozsahu uvedeném v § 4
zákona o pojistné smlouvû je povinné a je podmínkou uzavﬁení pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních údajÛ uveden˘ch v této pojistné

Rozsah nárokÛ
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného,
nikoli následkem sebevraÏdy do dvou let trvání poji‰tûní, pojistitel vyplatí obmy‰lenému sjednanou pojistnou
ãástku pro pﬁípad smrti.
Nebyl-li obmy‰len˘ v pojistné smlouvû urãen nebo nenabyl-li práva na plnûní, nab˘vají ho osoby urãené podle § 51 odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvû.
Dojde-li v dobû trvání poji‰tûní ke smrti poji‰tûného následkem sebevraÏdy do dvou let trvání poji‰tûní, zaniká poji‰tûní bez práva na plnûní.

