
                          

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pro pojištění schopnosti splácet úvěr 
Kredit 180301.                                                                                                                            

https://ergo.cz/p/kredit/

O jaký druh pojištění se jedná? 

Pojištění schopnosti splácet úvěr.

    

                 

Co je předmětem pojištění?   Na co se pojištění nevztahuje? 

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se 
pojištění na případy dle VPP Kredit 180301 článek 13, 25, 
30, 35.

 Pojištění schopnosti splácet úvěr
  Informační dokument o pojistném produktu 

  Společnost: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika                          Produkt: Kredit

Smrt pojištěného. 

Trvalá invalidita třetího stupně.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, předmětem pojištění 
je též ztráta zaměstnání .

Pojištění lze sjednat s limitem pojistného plnění ve výši 
100 % nebo 50 % zůstatku úvěru, ke kterému je pojištění 
sjednáno.

Je-li sjednán limit pojistného plnění ve výši 50 % zůstatku 
úvěru, je pojistné plnění v případě pojistné události vypla-
ceno v poloviční výši.

Pojištění lze sjednat pouze k úvěrové smlouvě a pojistné pl-
nění musí být vinkulováno ve prospěch bankovního ústavu.






Příklady, v jejichž důsledku nebo za jejichž okolností 
pojistitel neposkytne pojistné plnění:
Únavový syndrom.

Zdravotnické výkony a kosmetické operace poskytnuté na 
žádost pojištěného, které nemají léčebný účel.

Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé 
důsledky, včetně výhřezu meziobratlové ploténky.

Astenie, depresivní stavy, psychické poruchy.

Odvykací, detoxikační nebo spánkové kúry.

V důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření 
provedeného osobou bez platného oprávnění poskytovat 
lékařskou péči či ošetření.

V případě pracovní neschopnosti také v souvislosti s 
těhotenstvím a porodem.

Pokud došlo k ukončení pracovního poměru dohodou, 
v důsledku porušení pracovních povinností, ve  zkušební 
době nebo pokud již před uzavřením pojištění bylo známo, 
že k ukončení pracovního poměru dojde.
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
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Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.  

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd. 

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP KREDIT 180301 článek 15. 

Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné prvním dnem pojistného období.  První pojistné je možné uhradit v hotovosti osobě 
oprávněné pojistitelem k převzetí pojistného, prostřednictvím peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb. Pojistné 
zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

Pojištění se sjednává na dobu určitou a vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Konec pojištění je 
shodný s datumem splatnosti úvěru, ke kterému bylo pojištění sjednáno.

Pojištění mohou obě smluvní strany vypovědět:

Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím 
pojištění zaniká.

Ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP KREDIT 180301 článek 6. 

    

                 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.

Pojištění ztráty zaměstnání se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území ČR.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
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