
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní pro pfiípad pracovní neschopnosti je upraveno tûmito
DoplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmín-
kami pro poji‰tûní denních dávek pfii pracovní neschopnosti – zvlá‰tní ãást
– UCZ/DDPN/12G, které spolu tvofií nedíln˘ celek. Toto poji‰tûní se sjedná-
vá jako poji‰tûní obnosové.

âlánek 1
V˘klad pojmÛ

Pro úãely tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se rozumí:

Poji‰tûn˘: 
Osoba oznaãená v úvûrové smlouvû jako poji‰tûn˘, která splnila podmínky
pro pfiijetí k poji‰tûní uvedené v pojistné smlouvû.
Oprávnûná osoba: 
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvû jako pojistník, se
kterou dluÏník uzavfiel úvûrovou smlouvu a v jejíÏ prospûch dluÏník vinkulu-
je pojistné plnûní k úhradû svého závazku.
Mûsíãní dávka: 
Pojistné plnûní ve v˘‰i mûsíãní splátky, kterou je poji‰tûn˘ povinen mûsíãnû
splácet na základû úvûrové smlouvy.
Jednorázová dávka:
Pojistné plnûní ve v˘‰i dluhu z úvûrové smlouvy k datu pojistné události, po-
kud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
BûÏn˘ mûsíc: 
Období trvající od urãitého data v rámci jednoho mûsíce do shodného da-
ta v mûsíci následujícím.
Karenãní lhÛta: 
Období trvající od prvního dne pracovní neschopnosti po dobu 60 dnÛ ne-
pfieru‰ené pracovní neschopnosti.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

1. Odchylnû od VPP UCZ/DDPN/12G ãl. 6, odst. 1 se ujednává, Ïe je po-
skytována mûsíãní nebo jednorázová dávka. 

2. Pojistit lze fyzické osoby (zamûstnance) a osoby samostatnû v˘dûleã-
nû ãinné (OSVâ). Jedná se o zamûstnance, ktefií jsou k datu podpisu
úvûrové smlouvy zamûstnáni v hlavním pracovním pomûru, nejsou ve
zku‰ební lhÛtû a zamûstnavatelem jim nebylo oznámeno rozvázání
pracovního pomûru. Pro tuto kategorii poji‰tûn˘ch je pojistné krytí
platné po uplynutí nepfietrÏitû 6 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsí-
cÛ od nástupu do zamûstnání v hlavním pracovním pomûru. U OSVâ
se jedná o osoby, které pfii sjednání úvûrové dohody pfiedloÏili daÀo-
vé pfiiznání za pfiedcházející rok s kladn˘m základem danû a mají plat-
nou registraci  OSVâ.

3. Pojistit nelze dÛchodce, studenty, Ïeny v domácnosti a nezamûstnané.

âlánek 3
Doba trvání poji‰tûní a zánik poji‰tûní

1. Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou sjednanou v úvûrové smlouvû ja-
ko doba splatnosti úvûru (dále jen „pojistná doba").

2. Kromû dÛvodÛ uveden˘ch ve VPP UCZ/05 a UCZ/DDPN/12G poji‰-
tûní zaniká také ukonãením úvûrové smlouvy.

âlánek 4
âekací doba

Odchylnû od VPP se stanoví, Ïe ãekací doba nebude uplatÀována.

âlánek 5
Pojistné plnûní

5.1. Pojistné plnûní ve formû mûsíãní dávky

5.1.1.Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû mûsíãní dávky. V˘‰e mûsíãní dáv-
ky je stanovena v úvûrové smlouvû a odpovídá pravidelné splátce úvûru,
kterou je poji‰tûn˘ dluÏník povinen platit.

5.1.2.Pojistitel vyplatí první mûsíãní dávku oprávnûné osobû aÏ po ukonãení ka-
renãní lhÛty.

5.1.3.Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané mûsíãní dávky oprávnûné
osobû za kaÏd˘ ukonãen˘ bûÏn˘ mûsíc pracovní neschopnosti. 

5.1.4.Pokud se jedná o dÛsledek stejné nemoci ãi zranûní, musí mezi pojistn -̆
mi událostmi uplynout alespoÀ 6 po sobû jdoucích bûÏn˘ch mûsícÛ. 
V opaãném pfiípadû vyplatí pojistitel pojistné plnûní jako za jednu pojist-
nou událost (viz bod 3 tohoto ãlánku).

5.2. Pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky

5.2.1.Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky. V˘‰e jedno-
rázové dávky odpovídá aktuálnímu dluhu z úvûrové smlouvy k datu po-
jistné události.

âlánek 6
V˘luky

Kromû pfiípadÛ uveden˘ch ve VPP nárok na poskytnutí mûsíãních dávek ne-
vzniká v pfiípadû pracovní neschopnosti:

a) vzniklé v dÛsledku pouÏití alkoholu nebo drog;

b) vzniklé trval˘m nebo zhor‰en˘m onemocnûním, kter˘m poji‰tûn˘ 
trpûl nebo se kter˘m se léãil jiÏ v období 12 mûsícÛ pfied poãátkem
tohoto poji‰tûní; 

c) na základû mentální nebo nervové poruchy ãi jiné nemoci psychicko-
neurotického pÛvodu;

d) v dÛsledku onemocnûní pátefie (nemoci svalové, kosterní a pojivové
tkánû) a dále úrazÛ pátefie, kde nebude RTG prokázáno poru‰ení ske-
letu úrazem.

âlánek 7
Závûreãná ustanovení

1. Ujednává se, Ïe v‰echna ustanovení VPP UCZ/DDPN/12G t˘kající se
denních dávek budou pfiimûfienû platit i pro dávky jednorázové a mû-
síãní.

2. Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.10.2012.
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