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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.

Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a všeobecných pojistných podmínek pro životní
pojištění (dále jen „VPP ŽP“). Všeobecné pojistné
podmínky, které se na pojistnou smlouvu vztahují
a které byly pojistníkovi při uzavření pojistné
smlouvy předány, jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.
Pojistná smlouva obsahuje pojištění pro případ smrti.

Článek 2
A. ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ
2.1.

Pojištění pro případ smrti

2.1.1. Rozsah nároků
Pojištění pro případ smrti zabezpečuje výplatu plnění oprávněné osobě v případě, že pojištěný v době
trvání pojištění zemře, nikoli následkem sebevraždy
do dvou let trvání pojištění. Pojištění zanikne smrtí
pojištěného, nejpozději uplynutím sjednané pojistné
doby.
Rozsah nároků je dán sazbou, podle níž bylo pojištění pro případ smrti sjednáno.
2.1.2. Sazba 1U:
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného,
nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, pojistitel vyplatí sjednanou pojistnou částku základního pojištění.
2.1.3. Sazba PP1:
Pojištění pro případ smrti k zabezpečení úhrady půjčky je životní pojištění s lineárně klesající pojistnou
částkou v závislosti na době trvání pojištění. Pojištění
zabezpečuje výplatu plnění přednostně peněžnímu
ústavu, který půjčku poskytl v případě, že pojištěný
v době trvání pojištění zemře.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného,
nikoli následkem sebevraždy, pojistitel vyplatí pojistnou částku pro příslušný rok trvání pojištění, ve kterém došlo ke smrti pojištěného.
Pojistná částka pro příslušný rok trvání pojištění se
stanoví následovně:
a) v prvním roce trvání pojištění ve výši sjednané pojistné částky pro případ smrti
b) v každém dalším roce trvání pojištění ve výši pojistné částky v předchozím roce trvání pojištění,
snížené o poměrnou část stanovenou podle počtu
let trvání pojištění.

Takto stanovená pojistná částka je platná od 00,00
hodin výročního dne počátku pojištění v příslušném
roce trvání pojištění.

zení dluhu, je vyrovnáno dlužné pojistné za nejdříve
splatné období bez ohledu na to, za jaké období mělo být pojistné skutečně zaplaceno.

2.1.3.1. V pojištění podle sazby PP1 se smluvně ujednává:
Odchylně od článku 24 všeobecných pojistných
podmínek pro životní pojištění u pojištění podle
sazby PP1 pojistitel v případě sebevraždy pojištěného neplní, i když k ní došlo po dvou letech trvání pojištění.

3.1.3. Podle ustanovení § 800 odst. 2 občanského zákoníku mohou být sjednaná pojištění vypovězena pojistníkem i pojistitelem do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou.
Po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy může ve smyslu ustanovení § 800 odst. 1 a 4 občanského zákoníku všechna sjednaná pojištění vypovědět pojistník. Výpověď musí být dána alespoň šest
týdnů před uplynutím pojistného období.

2.2.

V základním pojištění se dále smluvně ujednává:

2.2.1. Odchylně od článku 9 odst. 1 VPP ŽP je pojistník, který není zároveň pojištěným, zproštěn povinnosti platit pojistné, jestliže podmínky, uvedené v článku 9
VPP ŽP, splňuje pojištěný.
2.2.2. V případě zániku pojištění podle sazby PP1 před sjednaným koncem pojištění je pojistitel povinen tuto
skutečnost oznámit peněžnímu ústavu, který půjčku
poskytl. Jde-li o zánik pojištění smrtí pojištěného, pojistitel si vyžádá informaci o výši pohledávky a peněžnímu ústavu na jeho žádost vyplatí příslušnou částku, nejvýše však částku ve výši zůstatku pohledávky.
2.2.3. Právo na plnění:
2.2.3.1. 1U: Právo na plnění má oprávněná osoba. Není-li
pojištěný zároveň pojistníkem, určuje oprávněnou
osobu pojistník se souhlasem pojištěného. Neurčí-li
pojistník oprávněnou osobu, má právo na plnění
osoba určená v ustanovení §817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve vztahu k pojištěnému.
2.2.3.2. PP1: Právo na výplatu plnění má peněžní ústav, který půjčku poskytl, nejvýše však ve výši zůstatku pohledávky.
Právo na výplatu rozdílu mezi pojistným plněním
a částkou požadovanou peněžním ústavem má
oprávněná osoba. Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, určuje oprávněnou osobu pojistník se souhlasem pojištěného. Neurčí-li pojistník oprávněnou osobu, má právo na výplatu rozdílu osoba určená
v ustanovení § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

Článek 3
B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Smluvně se ujednává, že
3.1.1. První běžné pojistné je splatné v den počátku pojištění. Další běžné pojistné je splatné prvního dne sjednaného pojistného období.
3.1.2. Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období
a naposledy zaplacené pojistné nepostačuje na uhra-

3.1.4. Zemře-li pojištěný u sazby 1U v prvních dvou letech
trvání pojištění následkem sebevraždy nebo u sazby
PP1 kdykoli v průběhu trvání pojištění následkem sebevraždy, zanikají bez práva na plnění všechna sjednaná pojištění.
3.1.5. Pojistitel je oprávněn účtovat pojistníkovi poplatky za
mimořádné úkony, které provádí na žádost pojistníka a jsou uvedeny v Přehledu poplatků. Výši poplatků určuje pojistitel v Přehledu poplatků přístupném
na obchodních místech pojistitele. Úhrada nákladů
a poplatků se provádí započtením vzájemných pohledávek. Není-li započtení možno provést, je úhrada splatná předem.
3.2.

Informace o pojištění

3.2.1.

Pojistitel má sídlo v České republice. Pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva řídila právním řádem
České republiky.

3.2.2.

Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba
vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem
jejího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné smlouvy.

3.2.3.

Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, a to hotovostně nebo bezhotovostně.

3.2.4.

V případě odstoupení pojistitele od smlouvy pojistitel vrátí tomu, kdo s ním pojistnou smlouvu uzavřel,
zaplacené pojistné snížené o náklady, které vznikly
s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Jejich výše
se stanoví procentem ze zaplaceného pojistného.

3.2.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných
osob se zasílají na adresu: Klientský servis, Česká pojišťovna a.s., P.O. Box 305, 601 01 Brno. Stížnosti budou vyřizovány bez zbytečného odkladu specializovanými zaměstnanci. Pojistníci, pojištění nebo
oprávněné osoby se mohou se svými stížnostmi obrátit i na Ministerstvo financí ČR.

