
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní dávek pfii nedobrovolné ztrátû zamûstnání 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 sjednává 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.
Nezamûstnanost:
Stav osoby oznaãené v úvûrové smlouvû jako poji‰tûn˘, zpÛsoben˘ nedob-
rovolnou ztrátou zamûstnání za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ je registrován 
v âeské republice na úfiadu práce jako uchazeã o zamûstnání a kter˘ sou-
ãasnû pobírá podporu v nezamûstnanosti, pfiípadnû dávky sociálního cha-
rakteru ãi státní podporu nahrazující podporu v nezamûstnanosti.
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
60 dnÛ od data registrace na úfiadu práce, pokud nezamûstnanost trvá i po
této lhÛtû. 

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

1. Poji‰tûní se vztahuje na osoby, jejichÏ vûk pfiesáhl v den poãátku po-
ji‰tûní 18 let, jejichÏ vûk v den ukonãení poji‰tûní nepfiesáhne 65 let 
a které mají dlouhodob˘ pobyt na území âeské republiky.

2. Pojistit lze pouze fyzické osoby (zamûstnance), které jsou k datu podpi-
su úvûrové smlouvy zamûstnány v hlavním pracovním pomûru nepfietr-
Ïitû 12 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícÛ, nejsou ve zku‰ební lhÛtû 
a zamûstnavatelem jim nebylo oznámeno rozvázání pracovního pomûru.

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

âlánek 3
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nedobrovolná ztráta zamûstnání a následná ne-
zamûstnanost poji‰tûného. 

âlánek 4
Doba trvání poji‰tûní a zánik poji‰tûní

1. Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou, sjednanou v úvûrové smlouvû
jako 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 5
âekací doba

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

âlánek 6
Pojistné plnûní

Pojistitel vyplatí pojistné plnûní za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ byl pfied po-
jistnou událostí zamûstnán v hlavním pracovním pomûru. Pojistitel vyplatí
dávku oprávnûné osobû aÏ po ukonãení karenãní lhÛty. 

6.1. Pojistné plnûní ve formû mûsíãní dávky

6.1.1.Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve v˘‰i sjednané mûsíãní dávky opráv-
nûné osobû za kaÏd˘ ukonãen˘ bûÏn˘ mûsíc trvání nezamûstnanosti.  

6.1.2.Mezi pojistn˘mi událostmi musí b˘t poji‰tûn˘ zamûstnán v hlavním
pracovním pomûru minimálnû 6 po sobû jdoucích bûÏn˘ch mûsícÛ.
Je-li doba mezi pojistn˘mi událostmi krat‰í neÏ 6 mûsícÛ, vyplatí poji-
stitel pojistné plnûní jako za jednu pojistnou událost (viz bod 3 toho-
to ãlánku).

6.2. Pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky

6.2.1. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní ve formû jednorázové dávky. V˘‰e jed-
norázové dávky odpovídá aktuálnímu dluhu z úvûrové smlouvy k da-
tu pojistné události.

âlánek 7
V˘luky

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich dÛsledku: 

a) ztráty zamûstnání poji‰tûného, která je poji‰tûnému pfiedbûÏnû oznáme-
na jiÏ pfied datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní, a ztráta zamûstná-
ní, ke které dojde pfied datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní;

b) ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení pracovní káznû dle § 52
písm. f) - g) zákoníku práce nebo podle § 55 zákoníku práce a dále
ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení jin˘ch zákonÛ (napfi. o slu-
Ïebním pomûru policistÛ, hasiãÛ, vûzeÀské sluÏby a vojákÛ z povolá-
ní) a pracovnû právních pfiedpisÛ;

c) ztráty zamûstnání v dÛsledku vûdomého rozhodnutí poji‰tûného;

d) ztrátû zamûstnání v dÛsledku pfiedãasného nebo i fiádného ukonãení
pracovního pomûru uzavfieného na dobu urãitou. V˘jimku tvofií pra-
covní pomûr na dobu urãitou, kter˘ nahradil pracovní pomûr na do-
bu neurãitou a pracovní pomûr trval nejménû dva roky nepfietrÏitû
pfied jeho ukonãením. 

âlánek 8
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kromû povinností stanoven˘ch ve VPP UCZ/05 a UCZ/DDPN/12G  je
poji‰tûn˘ povinen:

a) ohlásit pojistiteli písemnû vznik pojistné události a to nejpozdûji do 30
dnÛ od jejího vzniku;

b) ohlásit písemnû ukonãení nebo zmûnu pracovního pomûru;

c) poskytnout pojistiteli v‰echny poÏadované podklady, které jsou ne-
zbytné pro ‰etfiení pojistitele ve vûci pojistné události. Náklady vznik-
lé v souvislosti se získáváním tûchto dokumentÛ nese poji‰tûn˘;

2. Pokud poji‰tûn˘ nesplní povinnosti dle odst. 1 tohoto ãlánku, je poji-
stitel oprávûn pojistné plnûní pfiimûfienû sníÏit nebo odmítnout.

âlánek 9
Závûreãná ustanovení

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

2. Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1. 12. 2012.
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