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Všeobecné obchodní podmínky 
pro poskytování bankovních produktů a služeb 
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE
Úvodní informace pomáhají upřesnit vybrané záležitosti našeho vztahu při poskytování bankovních produktů a služeb.

Kdo jsme, co děláme a čím se řídíme
1.1. Naše společnost je bankou s názvem BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 

(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, e-mail: info@hellobank.cz, www.hellobank.cz. Hlavním předmětem podnikání jsou bankovní činnosti podle bankovní licence (dále také „my“nebo „Banka“). Banka 
je vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.2. Veškeré naše jednání probíhá v rámci platných právních předpisů České republiky, které jsou rozhodným právem pro naše právní vztahy. Banka se dále řídí: Etickým kodexem zaměstnanců Banky, zveřejněným 
na www.hellobank.cz; Etickým kodexem SOLUS, zájmového sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám, 
vydaným uvedeným sdružením a zveřejněným na www.solus.cz; Etickým kodexem fi nančního trhu a Etickým kodexem České bankovní asociace, vydaným uvedenou asociací, oba zveřejněné na www.czech-ba.cz.

1.3. Naším orgánem dohledu je Evropská centrální banka se sídlem Sonnemannstrasse 20, 60314  Frankfurt nad Mohanem, Německo, www.ecb.europa.eu, a L‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se sídlem 
61 rue Taitbout, 75436 Paříž, Francie, www. acpr.banque-france.fr. 

1.4. Orgánem dohledu nad právy spotřebitelů, oprávněným přijímat jejich stížnosti z porušení spotřebitelských smluv, a dále orgánem dohledu v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka se sídlem 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Internetové stránky České národní banky: www.cnb.cz.

Účastníci smlouvy a související dokumenty
1.5. Každá smlouva je vždy uzavřena mezi námi a Vámi jako naším klientem (dále také „Vy“ nebo „Klient“). Společně s Vámi může převzít závazek z uzavřené smlouvy i Váš partner či partnerka pokud je to třeba podle 

pravidel, kterými se řídíme.
1.6. S námi můžete uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) a dále produktovou smlouvu pro Vámi zvolený bankovní produkt nebo službu (dále jen „Produktová 

smlouva“), která doplňuje podmínky Rámcové smlouvy (dále společně také jen „smlouva“). Nedílnou součástí každé smlouvy mohou být tyto Všeobecné obchodní podmínky, produktové podmínky, Sazebník nebo 
jiné dokumenty, které je nutné každému klientovi poskytnout podle právních předpisů. Obsahuje-li smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, produktové podmínky, nebo jiné námi poskytnuté dokumenty podle 
právních předpisů, ujednání, které se liší od ujednání v ostatních zmíněných dokumentech, přednostně se uplatní ujednání uvedená v těchto dokumentech v tomto pořadí – ujednání produktové smlouvy, produktových 
podmínek, Rámcové smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek a nakonec ostatních dokumentů. V případě, že produktové podmínky upravující jednotlivé bankovní produkty či služby obsahují ujednání odlišná 
od Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb, použijí se přednostně ujednání obsažená v produktových podmínkách pro jednotlivé bankovní produkty/služby.

II. UZAVŘENÍ, ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY
Smlouva má svůj cyklus od vzniku až po její ukončení. Seznamte se s podmínkami takového cyklu. Podmínky mohou být dále upřesněny podle Vámi zvoleného bankovního produktu nebo služby v příslušné Produktové 
smlouvě nebo produktových podmínkách.

Způsoby jednání
2.1. Dohodli jsme se, že k uzavření, změně či ukončení smlouvy může dojít těmito rovnocennými způsoby, které společně pokládáme za jednání v písemné formě podle občanského zákoníku, pokud je tato forma právními 

předpisy vyžadována: 
a) v našem sídle nebo našich  obchodních místech (listinný dokument nebo elektronický dokument a podpis);
b)  v zabezpečené internetové aplikaci, zřízené pro Vás z naší strany, s funkcí trvalého nosiče – internetové bankovnictví (elektronický dokument a podpis);
c)  u zprostředkovatele úvěru, kurýra či obchodníka (listinný dokument nebo elektronický dokument a podpis);
d)  poštou (listinný dokument a podpis). 

2.2. Pokud není zákonem vyžadována písemná forma smlouvy, můžeme ji uzavřít, změnit či ukončit telefonicky nebo jiným způsobem v souladu s právními předpisy podle našeho určení. 
2.3. Můžeme Vám potvrdit vznik, změnu nebo ukončení smlouvy formou dopisu, informace v zabezpečené internetové aplikaci zřízené pro Vás z naší strany, s funkcí trvalého nosiče - internetové bankovnictví nebo SMS, 

e-mailem nebo telefonátem na Vámi určené číslo mobilního telefonu.
2.4. Při uzavírání smlouvy jste povinen jednat výhradně sám a sdělit úplné a pravdivé údaje. Na počátku smluvního vztahu jste povinen oznámit skutečnost, zda jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 
 o některých opatřeních legalizace výnosu z trestné činnosti a fi nancování terorismu. 

Podpis
2.5. Dohodli jsme se, že za podpis budeme ve smyslu § 561 občanského zákoníku uznávat:

a) vlastnoruční podpis Vás a našeho zástupce;
b)  podpis našeho zástupce nahrazený mechanickými prostředky (např. faksimile podpisu našich zaměstnanců);
c)  elektronický podpis (podpis učiněný prostřednictvím Signature Padu, resp. jiného obdobného zařízení pro snímání vlastnoručního podpisu; podpis zadáním a odesláním identifi kačního a/nebo autorizačního údaje 

nebo jejich kombinací v internetovém bankovnictví, kdy nezbytné údaje Vám budou námi zaslány prostřednictvím SMS na Vámi určené číslo mobilního telefonu pro komunikaci s námi; jiný typ elektronického 
podpisu podle právních předpisů). 
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Vznik smlouvy
2.6. K uzavření smlouvy (mimo Produktovou smlouvu o klasickém nebo revolvingovém úvěru) ve znění uvedeném na námi poskytnutém formuláři, dojde dnem, kdy nám je doručena, za předpokladu, že je opatřena Vaším 

podpisem. K uzavření nemůže dojít v případě, že provedete změnu či odchylkou ve smyslu Občanského zákoníku, která mění podmínky uvedené ve formuláři. Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření. 
Produktové smlouvy mimo Produktovou smlouvu ke klasickému nebo revolvingovému úvěru nabývají účinnosti dnem odeslání našeho oznámení  o nabytí účinnosti dohodnutým způsobem a formou.

2.7. Předpokladem sjednání  Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru je doručení žádosti o úvěr Bance na jí určeném formuláři s Vaším podpisem. Předáním žádosti o úvěr Bance nebo zprostředkovateli 
úvěru některým ze shora uvedených způsobů jednání se žádost stává nabídkou na uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru určenou Bance. Pokud žádost předáváte zprostředkovateli úvěru,  
můžeme Vás informovat přímo nebo jeho prostřednictvím o předběžném rozhodnutí, zda byla Vaše žádost přijata, případně o jejím zamítnutí. K uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru 
dochází podpisem našeho zástupce nebo dnem odeslání našeho oznámení o schválení žádosti o úvěr. 

2.8. Nejsme povinni s Vámi tuto smlouvu uzavřít a vstoupit s Vámi do jakéhokoliv smluvního vztahu, a nejsme povinni žádné své rozhodnutí zdůvodňovat, pokud tato povinnost nevyplývá z právního předpisu, a v této 
souvislosti vůči ní nejste oprávněn uplatňovat žádné nároky. 

2.9. Nabídka je platná u všech produktů nejdéle 90 dní od jejího doručení druhé smluvní straně s výjimkou úvěru, kdy tato je platná do doby uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru. Doručením 
podepsané smlouvy nebo žádosti Bance výslovně žádáte, abychom zahájili plnění dle smlouvy současně s jejím uzavřením resp. její účinností, tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení v délce trvání 14 dnů, 
není-li ve smlouvě sjednáno jinak. 

Změna smlouvy a smluvních dokumentů
2.10. Jsme oprávněni jednostranně změnit Rámcovou smlouvu, tyto Všeobecné obchodní podmínky, produktové podmínky, sazebník poplatků, reklamační řád a jiné podmínky související se smlouvou, např. úrokové sazby 

u vkladů i úvěrů, v závislosti na změně příslušných právních předpisů, regulatorních požadavků nebo objektivních skutečností. Objektivní skutečností může být i změna naší obchodní politiky nebo změna technologií, 
související s poskytovanými bankovními produkty a službami za účelem zlepšení kvality a zefektivnění poskytovaných produktů a služeb. O změnách a termínu jejich účinnosti budete informován minimálně 2 měsíce 
před jejich účinností na trvalém nosiči dat. Trvalým nosičem dat rozumíme jakýkoliv nástroj, který umožňuje uchování Vám určených informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, 
a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Internetové bankovnictví považujeme společně za trvalý nosič dat. Pokud bude informace o změně poskytnuta v rámci internetového bankovnictví, 
budete o existenci a dostupnosti tohoto sdělení v internetovém bankovnictví informován dopisem, e-mailem, SMS nebo jiným obdobným způsobem. Změny jste oprávněn bezúplatně odmítnout a smlouvu vypovědět 
s okamžitou účinností před nabytím účinnosti změn. V opačném případě platí, že se změnami souhlasíte a návrh na změnu jste přijal.

2.11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu stane neplatným, ostatní zůstávají v platnosti, pokud tím neztrácejí svůj právní význam.

Způsoby ukončení smlouvy
2.12. Jakoukoliv smlouvu můžeme ukončit

a) po vzájemné dohodě;
b)  odstoupením z naší strany v případě podstatného porušení Vašich povinností podle smlouvy nebo právních předpisů, zejména právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování 

terorismu a právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, kdy odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení; 
c)  u smlouvy uzavřené distančním způsobem Vaším písemným odstoupením ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření nebo od doručení právním předpisem stanovených informací, nebo do 3 měsíců ode dne, kdy jste 

se dozvěděl o poskytnutí klamavých informací, které Vám, byly sděleny v souvislosti se smlouvou z naší strany (pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný na internetových stránkách  www.hellobank.cz).
2.13. Rámcovou smlouvu a Produktovou smlouvu můžeme ukončit některým z těchto způsobů:

a) výpovědí z naší strany, která nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení; pro doručení platí ujednání v části Doručování těchto Všeobecných obchodních podmínek;
b) Vaší výpovědí, která nabývá účinnosti ke konci prvního kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení. 

2.14. Navíc může dojít k ukončení smlouvy některým ze specifi ckých způsobů uvedených pro příslušný produkt v produktových podmínkách. 

Doplňující informace k ukončení smlouvy
2.15. Ukončením Rámcové smlouvy dojde k ukončení také všech Produktových smluv. U Produktové smlouvy o klasickém úvěru, revolvingovém a kontokorentním úvěru jsme Vám oprávněni ukončit možnost čerpat úvěr 

dnem uzavření dohody o ukončení Rámcové smlouvy, doručení výpovědi Rámcové smlouvy či odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně a Vy jste povinen ve lhůtě 30 dnů od uzavření takové dohody resp. 
doručení výpovědi či odstoupení uhradit dlužnou částku. 

2.16. Odstoupením či výpovědí smlouvy není dotčeno naše právo na úhradu veškerých pohledávek za Vámi, v rozsahu založeném smlouvou, vzniklých do data účinnosti odstoupení/výpovědi. Dosud nesplatné pohledávky 
se stávají splatnými dnem účinnosti odstoupení či výpovědi. Rozhodneme-li tak, příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky, úhrady za pojištění a jiné náklady se dnem účinnosti odstoupení či výpovědi 
stávají součástí jistiny. 

2.17. Výpověď smlouvy i odstoupení od ní musí být dány písemně. Písemná forma je v tomto případě také naplněna, pokud je tato zaslána z Vaší registrované e-mailové adresy u banky nebo v rámci internetového 
bankovnictví.

Úmrtí
2.18. Dnem úmrtí klienta zaniká smlouva o úvěru a veškeré naše pohledávky vůči klientovi v rozsahu založeném smlouvou, nerozhodneme-li jinak, se stávají splatnými. Rozhodneme-li tak, stává se u smlouvy o úvěru 

příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky a jiné náklady dnem úmrtí klienta součástí úvěrové jistiny.
2.19. Převody peněžních prostředků z účtu, o kterých Klient neurčil, že se v nich po jeho smrti nemá pokračovat, budou nadále prováděny do dne zániku účtu.
2.20. Smlouva o běžném, spořicím účtu nebo základním zaniká dnem, kdy dojde k provoznímu zpracování doloženého oznámení o pravomocném skončení dědického řízení z naší strany. Zůstatek na příslušném účtu 

je převeden na bankovní účet určený osobou oprávněnou podle usnesení soudu.

III. JAK BUDE PROBÍHAT NAŠE KOMUNIKACE 
Naší snahou je s Vámi komunikovat jasně a srozumitelně. Níže jsou uvedena základní pravidla naší vzájemné komunikace. 

Jazyk
3.1. Smlouvy a související dokumentace jsou vyhotoveny v českém jazyce, ostatní komunikace mezi Vámi a námi bude probíhat v českém jazyce a/nebo slovenském jazyce. 

Identifi kace a poskytnutí součinnosti
3.2. K tomu, aby bylo zřejmé, s kým jednáme, je nutné, abychom odpovídajícím způsobem ověřili Vámi sdělené údaje. Pro jejich ověření můžeme požadovat doklady totožnosti nebo jiné doklady a doplňující informace. 

Můžeme požadovat také sdělení námi určených autorizačních, autentifi kačních a/nebo identifi kačních údajů, specifi kovaných ve smlouvě k bankovnímu produktu nebo službě anebo v produktových podmínkách. 
Až po řádné identifi kaci Vaší osoby Vám můžeme poskytnout informace o Vaší smlouvě a přijímat v souvislosti s ní Vaše pokyny. V případě, že vzniknou na naší straně pochybnosti o tom, s kým jednáme, nebo to vyplývá 
z právního předpisu, můžeme odmítnout provedení Vámi požadovaného úkonu a z opatrnosti požadovat další informace, doklady apod. 

3.3. Po dobu jednání o smlouvě a kdykoliv v průběhu jejího trvání jsme oprávněni vyžadovat údaje a doklady k jejich ověření, podle právních předpisů, zejména o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
 a fi nancování terorismu a právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, a postupovat vůči Vám v souladu s těmito předpisy, zejména provádět kontrolu, která zahrnuje zjištění účelu ochodu/obchodního vztahu, 

zjišťování skutečného majitele nebo přezkoumání zdrojů peněžních prostředků. Uskutečnění obchodu či uzavření obchodního vztahu odmítneme zejména v případě porušení identifi kační povinnosti, odmítnete-li 
se podrobit identifi kaci nebo neposkytnete potřebou součinnost při kontrole.  

3.4. Nesplnění některé z povinností podle tohoto článku je pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
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Vznik smlouvy
2.6. K uzavření smlouvy (mimo Produktovou smlouvu o klasickém nebo revolvingovém úvěru) ve znění uvedeném na námi poskytnutém formuláři, dojde dnem, kdy nám je doručena, za předpokladu, že je opatřena Vaším 

podpisem. K uzavření nemůže dojít v případě, že provedete změnu či odchylkou ve smyslu Občanského zákoníku, která mění podmínky uvedené ve formuláři. Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření. 
Produktové smlouvy mimo Produktovou smlouvu ke klasickému nebo revolvingovému úvěru nabývají účinnosti dnem odeslání našeho oznámení  o nabytí účinnosti dohodnutým způsobem a formou.

2.7. Předpokladem sjednání  Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru je doručení žádosti o úvěr Bance na jí určeném formuláři s Vaším podpisem. Předáním žádosti o úvěr Bance nebo zprostředkovateli 
úvěru některým ze shora uvedených způsobů jednání se žádost stává nabídkou na uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru určenou Bance. Pokud žádost předáváte zprostředkovateli úvěru,  
můžeme Vás informovat přímo nebo jeho prostřednictvím o předběžném rozhodnutí, zda byla Vaše žádost přijata, případně o jejím zamítnutí. K uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru 
dochází podpisem našeho zástupce nebo dnem odeslání našeho oznámení o schválení žádosti o úvěr. 

2.8. Nejsme povinni s Vámi tuto smlouvu uzavřít a vstoupit s Vámi do jakéhokoliv smluvního vztahu, a nejsme povinni žádné své rozhodnutí zdůvodňovat, pokud tato povinnost nevyplývá z právního předpisu, a v této 
souvislosti vůči ní nejste oprávněn uplatňovat žádné nároky. 

2.9. Nabídka je platná u všech produktů nejdéle 90 dní od jejího doručení druhé smluvní straně s výjimkou úvěru, kdy tato je platná do doby uzavření Produktové smlouvy o klasickém nebo revolvingovém úvěru. Doručením 
podepsané smlouvy nebo žádosti Bance výslovně žádáte, abychom zahájili plnění dle smlouvy současně s jejím uzavřením resp. její účinností, tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení v délce trvání 14 dnů, 
není-li ve smlouvě sjednáno jinak. 

Změna smlouvy a smluvních dokumentů
2.10. Jsme oprávněni jednostranně změnit Rámcovou smlouvu, tyto Všeobecné obchodní podmínky, produktové podmínky, sazebník poplatků, reklamační řád a jiné podmínky související se smlouvou, např. úrokové sazby 

u vkladů i úvěrů, v závislosti na změně příslušných právních předpisů, regulatorních požadavků nebo objektivních skutečností. Objektivní skutečností může být i změna naší obchodní politiky nebo změna technologií, 
související s poskytovanými bankovními produkty a službami za účelem zlepšení kvality a zefektivnění poskytovaných produktů a služeb. O změnách a termínu jejich účinnosti budete informován minimálně 2 měsíce 
před jejich účinností na trvalém nosiči dat. Trvalým nosičem dat rozumíme jakýkoliv nástroj, který umožňuje uchování Vám určených informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, 
a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Internetové bankovnictví považujeme společně za trvalý nosič dat. Pokud bude informace o změně poskytnuta v rámci internetového bankovnictví, 
budete o existenci a dostupnosti tohoto sdělení v internetovém bankovnictví informován dopisem, e-mailem, SMS nebo jiným obdobným způsobem. Změny jste oprávněn bezúplatně odmítnout a smlouvu vypovědět 
s okamžitou účinností před nabytím účinnosti změn. V opačném případě platí, že se změnami souhlasíte a návrh na změnu jste přijal.

2.11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu stane neplatným, ostatní zůstávají v platnosti, pokud tím neztrácejí svůj právní význam.

Způsoby ukončení smlouvy
2.12. Jakoukoliv smlouvu můžeme ukončit

a) po vzájemné dohodě;
b)  odstoupením z naší strany v případě podstatného porušení Vašich povinností podle smlouvy nebo právních předpisů, zejména právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování 

terorismu a právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, kdy odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení; 
c)  u smlouvy uzavřené distančním způsobem Vaším písemným odstoupením ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření nebo od doručení právním předpisem stanovených informací, nebo do 3 měsíců ode dne, kdy jste 

se dozvěděl o poskytnutí klamavých informací, které Vám, byly sděleny v souvislosti se smlouvou z naší strany (pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný na internetových stránkách  www.hellobank.cz).
2.13. Rámcovou smlouvu a Produktovou smlouvu můžeme ukončit některým z těchto způsobů:

a) výpovědí z naší strany, která nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení; pro doručení platí ujednání v části Doručování těchto Všeobecných obchodních podmínek;
b) Vaší výpovědí, která nabývá účinnosti ke konci prvního kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení. 

2.14. Navíc může dojít k ukončení smlouvy některým ze specifi ckých způsobů uvedených pro příslušný produkt v produktových podmínkách. 

Doplňující informace k ukončení smlouvy
2.15. Ukončením Rámcové smlouvy dojde k ukončení také všech Produktových smluv. U Produktové smlouvy o klasickém úvěru, revolvingovém a kontokorentním úvěru jsme Vám oprávněni ukončit možnost čerpat úvěr 

dnem uzavření dohody o ukončení Rámcové smlouvy, doručení výpovědi Rámcové smlouvy či odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně a Vy jste povinen ve lhůtě 30 dnů od uzavření takové dohody resp. 
doručení výpovědi či odstoupení uhradit dlužnou částku. 

2.16. Odstoupením či výpovědí smlouvy není dotčeno naše právo na úhradu veškerých pohledávek za Vámi, v rozsahu založeném smlouvou, vzniklých do data účinnosti odstoupení/výpovědi. Dosud nesplatné pohledávky 
se stávají splatnými dnem účinnosti odstoupení či výpovědi. Rozhodneme-li tak, příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky, úhrady za pojištění a jiné náklady se dnem účinnosti odstoupení či výpovědi 
stávají součástí jistiny. 

2.17. Výpověď smlouvy i odstoupení od ní musí být dány písemně. Písemná forma je v tomto případě také naplněna, pokud je tato zaslána z Vaší registrované e-mailové adresy u banky nebo v rámci internetového 
bankovnictví.

Úmrtí
2.18. Dnem úmrtí klienta zaniká smlouva o úvěru a veškeré naše pohledávky vůči klientovi v rozsahu založeném smlouvou, nerozhodneme-li jinak, se stávají splatnými. Rozhodneme-li tak, stává se u smlouvy o úvěru 

příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky a jiné náklady dnem úmrtí klienta součástí úvěrové jistiny.
2.19. Převody peněžních prostředků z účtu, o kterých Klient neurčil, že se v nich po jeho smrti nemá pokračovat, budou nadále prováděny do dne zániku účtu.
2.20. Smlouva o běžném, spořicím účtu nebo základním zaniká dnem, kdy dojde k provoznímu zpracování doloženého oznámení o pravomocném skončení dědického řízení z naší strany. Zůstatek na příslušném účtu 

je převeden na bankovní účet určený osobou oprávněnou podle usnesení soudu.

III. JAK BUDE PROBÍHAT NAŠE KOMUNIKACE 
Naší snahou je s Vámi komunikovat jasně a srozumitelně. Níže jsou uvedena základní pravidla naší vzájemné komunikace. 

Jazyk
3.1. Smlouvy a související dokumentace jsou vyhotoveny v českém jazyce, ostatní komunikace mezi Vámi a námi bude probíhat v českém jazyce a/nebo slovenském jazyce. 

Identifi kace a poskytnutí součinnosti
3.2. K tomu, aby bylo zřejmé, s kým jednáme, je nutné, abychom odpovídajícím způsobem ověřili Vámi sdělené údaje. Pro jejich ověření můžeme požadovat doklady totožnosti nebo jiné doklady a doplňující informace. 

Můžeme požadovat také sdělení námi určených autorizačních, autentifi kačních a/nebo identifi kačních údajů, specifi kovaných ve smlouvě k bankovnímu produktu nebo službě anebo v produktových podmínkách. 
Až po řádné identifi kaci Vaší osoby Vám můžeme poskytnout informace o Vaší smlouvě a přijímat v souvislosti s ní Vaše pokyny. V případě, že vzniknou na naší straně pochybnosti o tom, s kým jednáme, nebo to vyplývá 
z právního předpisu, můžeme odmítnout provedení Vámi požadovaného úkonu a z opatrnosti požadovat další informace, doklady apod. 

3.3. Po dobu jednání o smlouvě a kdykoliv v průběhu jejího trvání jsme oprávněni vyžadovat údaje a doklady k jejich ověření, podle právních předpisů, zejména o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
 a fi nancování terorismu a právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, a postupovat vůči Vám v souladu s těmito předpisy, zejména provádět kontrolu, která zahrnuje zjištění účelu ochodu/obchodního vztahu, 

zjišťování skutečného majitele nebo přezkoumání zdrojů peněžních prostředků. Uskutečnění obchodu či uzavření obchodního vztahu odmítneme zejména v případě porušení identifi kační povinnosti, odmítnete-li 
se podrobit identifi kaci nebo neposkytnete potřebou součinnost při kontrole.  

3.4. Nesplnění některé z povinností podle tohoto článku je pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
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Doručování 
3.5. Ke vzájemné komunikaci mezi Vámi a námi můžeme použít: (i) poštu (např. formou obyčejné nebo doporučené zásilky), kdy bude doručováno na adresu v České republice, pokud se nedohodneme jinak, (ii) elektronické 

kanály, zejména e-mailovou poštu, kdy sdělení je považováno za doručené okamžikem jeho odeslání, a dále pak internetové bankovnictví, internetové sociální sítě a aplikace, či mobilní technologie (např. SMS, MMS, 
mobilní aplikace), (iii) datovou schránku, kdy sdělení zaslané prostřednictvím datové schránky, budeme považovat za podání učiněné oprávněným držitelem datové schránky. Ze vzájemné komunikace nelze vyloučit 
doručování v listinné formě.

3.6. Pro doručování k Vám využíváme přednostně příslušnou schránku v internetovém bankovnictví, máte-li jej zřízeno. Můžeme se dohodnout, že doručování bude probíhat na Vámi sdělenou e-mailovou adresu, včetně 
informací obsahujících osobní údaje nebo údaje podléhající bankovnímu tajemství. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, e-mail a fax, 
internetové sociální sítě a internetové a mobilní aplikace) jsou poskytovány třetími osobami a nejsou pod naší přímou kontrolou, neodpovídáme tak za škodu, která Vám může být způsobena při jejich případném 
zneužití. Tímto způsobem od Vás nikdy nevyžadujeme sdělení bezpečnostních prvků např. hesla do internetového bankovnictví nebo PINu. 

3.7. V případě doručení do internetového bankovnictví jste povinen si před jeho zrušením uložit veškeré smluvní dokumenty na svůj trvalý nosič dat nebo si je vytisknout. Po zrušení internetového bankovnictví 
neodpovídáme za jejich dostupnost. 

3.8. Zásilka je považována za doručenou třetím pracovním dnem po jejím předání k poštovní přepravě ve smyslu § 573 občanského zákoníku. Uvedené platí také, pokud nepřevezmete písemnost doručenou poštou, 
například z důvodu, že Vaše skutečné bydliště je odlišné od Vámi Bance oznámeného trvalého bydliště, uvedeného ve Vašem dokladu totožnosti. V této souvislosti nemůžete namítat vůči Bance své skutečné bydliště, 
pokud jako své bydliště sdělíte Bance jiné místo. Adresa trvalého pobytu uvedená ve smlouvě je doručovací adresou pro doručování zásilek z naší  strany, pokud neuvedete jinou doručovací adresu. Změnu doručovací 
adresy jste povinen Bance bezodkladně písemně oznámit dohodnutým způsobem. V případě, že tak neučiníte, berete na sebe veškeré následky, které v důsledku nedoručení zásilky vzniknou. Porušení této povinnosti 
bude považováno za vědomé zmaření doručení ve smyslu § 570 občanského zákoníku v platném znění.

3.9. Berete na vědomí, že jakákoliv komunikace mezi Vámi a námi může být zaznamenána v našem informačním systému a uchovávána po dobu trvání vzájemných práv a povinností a dále po dobu 10 let po ukončení 
smluvního vztahu dle uzavřené smlouvy, není-li v Informacích o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství, zveřejněných na www.hellobank.cz, uvedeno jinak. Tyto záznamy jsme oprávněni použít 
jako důkazní prostředek v případě sporu s Vámi, zejména jsme povinni vydat záznamy na žádost soudních a správních orgánů, orgánů oprávněných řešit spory mezi věřiteli a spotřebiteli a dohledových či dozorových 
orgánů. Dohodli jsme se, že jsme oprávněni sjednat a uzavřít s Vámi smluvní vztah jen za použití prostředků dálkové komunikace (e-mail, SMS) v případě, kdy zákon nevyžaduje, aby klient obdržel jedno vyhotovení 
smlouvy na trvalém nosiči (na listině, internetové bankovnictví).

3.10. Informace, jejichž poskytnutí spotřebiteli je vyžadováno zákonem o spotřebitelském úvěru, mohou být umístěny ve výpisu z účtu nebo v internetovém bankovnictví.
3.11. Na Vaši žádost Vám poskytneme obsah Rámcové smlouvy a další informace za podmínek dle zákona o platebním styku.

Oznamování změn 
3.12. Je třeba, abyste nám veškeré změny týkající se smlouvy či svých údajů oznámil bezodkladně ode dne změny, a to námi určenou formou. Zejména se jedná o změnu z hlediska postavení jako politicky exponované 

osoby podle podmínek zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, daňové rezidence podle podmínek zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní - Automatic Exchange 
of information (AEOI) a osoby s vazbou k USA podle podmínek mezinárodní dohody mezi Českou republikou a USA - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), změnu příjmení, změnu adresy a čísla mobilního telefonu, 
e-mailové adresy, změny dokladů totožnosti, svého bydliště a zaměstnavatele, u smlouvy o úvěru navíc uzavření či rozvod/zrušení manželství, uzavření či zrušení registrovaného partnerství, změnu zaměstnavatele 
(plátce mzdy/platu) nebo ukončení podnikání, bankovní spojení, které jste doložil v souvislosti se smlouvou, a oznámit i další skutečnosti, jež mohou ovlivnit plnění podle smlouvy např. u smlouvy o úvěru Vaši schopnost 
splácet úvěr. Upozorňujeme Vás na Vaši odpovědnost za případně vzniklou škodu, pokud neoznámíte změnu včas. Oznámení není změnou smlouvy. 

Technické požadavky  
3.13. Základním předpokladem funkčnosti námi poskytovaného digitálního obsahu prostřednictvím internetu je Vámi obstaraný přístup k internetu. Pro správnou funkčnost digitálního obsahu je vhodné používat operační 

systém, na kterém výrobce poskytuje podporu, a internetový prohlížeč v aktualizované verzi, s použitím hardware v minimální konfi guraci stanovené výrobcem operačního systému. Použití jiného operačního systému 
a internetového prohlížeče je možné bez garance správné funkce. Bezchybné zobrazení elektronické smlouvy a ověřování elektronických podpisů je garantováno při použití nejaktuálnější verze aplikace Adobe Reader. 
Ostatní aplikace pro zobrazení PDF dokumentů mohou být použity, avšak nemusejí fungovat správně. Za chyby při použití jiných aplikací nejsme odpovědni. Hardware a software si musíte zajistit výhradně sám. Pokud 
je pro přístup do internetové aplikace nutné užití mobilního telefonu, musí být tento aktivní v síti tuzemského operátora a rovněž telefonní číslo musí být poskytnuto tuzemským operátorem. 

Plná moc
3.14. Akceptujeme pouze takové plné moci, které jsou nám doručeny v originále nebo v ověřené kopii. Plnou moc můžete podepsat buď osobně před zaměstnancem Banky, který ověří Vaši totožnost, nebo musí být 

Váš podpis úředně ověřen (např. u notáře). Výjimkou je plná moc udělená advokátovi, kterou můžeme akceptovat i v kopii a bez ověření podpisu. Zejména z důvodu ochrany Vašich oprávněných zájmů je třeba, 
abyste v plné moci přesně specifi koval jednotlivé bankovní produkty/služby, kterých se má plná moc týkat, a konkrétní jednání, ke kterým je udělena. Plnou moc, která nebude dostatečně určitá, nemusíme přijmout. 
Prostřednictvím plné moci nelze čerpat úvěr ani zřídit třetí osobě přístup k internetovému bankovnictví klienta.

IV. POSTUP V PŘÍPADĚ SPORU
4.1. Naší snahou je vyřešit případný spor s Vámi či Vaši stížnost na náš postup smírně, a předejít tak projednání u soudního, správního či jiného orgánu. Váš požadavek, abychom  napravili podle Vašeho názoru nesprávný 

postup při poskytování služeb a při plnění smluvených podmínek příslušné smlouvy, kterou jste s námi uzavřel, může být řešen v rámci reklamačního řízení, jehož podmínky jsou uvedeny v reklamačním řádu, který 
je Vám zpřístupněn na www.hellobank.cz.

4.2. Informujeme Vás, že Vy i my jsme oprávněni podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu České republiky. V našem případě se jedná o soud podle našeho sídla v České republice. 
4.3. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je oprávněn k řešení sporů v oblasti platebního styku a v oblasti nabízení, poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru, je fi nanční arbitr. Návrh 

na zahájení řízení lze podat na adrese Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1, nebo prostřednictvím jeho internetových stránek www.fi narbitr.cz 
4.4. Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line, lze využít platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí, dostupnou na internetových stránkách: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Ověřování informací
5.1. Jste nám povinen sdělit úplné a pravdivé informace nutné pro uzavření smlouvy. Tyto informace jsme oprávněni ověřovat a požadovat doklady k jejich prokázání. 

Finanční informace a informace k pojištění vkladů 
5.2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ihned poté, kdy obdržíte písemnou výzvu k jejich úhradě, není-li v produktové smlouvě stanovena jejich splatnost jinak. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty či úroku 
 z prodlení nevylučuje naše právo požadovat po Vás náhradu škody v plné výši.
5.3. Poskytování fi nančních služeb je dle zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH. Bance nejsou známa žádná rizika mimo její kontrolu spojená s poskytovanou fi nanční službou. 
5.4. U úvěru nejsme plátcem a Vy v této souvislosti jako klient poplatníkem žádné daně či poplatku předvídaného zákonem v souvislosti s poskytováním fi nančních služeb. Nejsme přispěvatelem do žádného garančního 

fondu vzniklého na základě právního předpisu, který by sloužil k uspokojení případných nároků klientů z titulu poskytnuté fi nanční služby.
5.5. U běžného a spořicího účtu je úrok z vkladu zdaňován podle právních předpisů platných ke dni připsání úroku na Váš účet. Informujeme Vás, že jsme členem Fondu pojištění vkladů a pro řešení krize. Tento Fond 

je zřízený podle francouzského práva a poskytuje záruky a pojistné krytí Vašich pohledávek z vkladů u naší Banky. Veškeré doplňující informace o fungování Fondu naleznete v dokumentu Informační přehled o systému 
pojištění pohledávek z vkladů pro klienta na našich internetových stránkách.

5.6. V souvislosti s užitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy nehradíte Bance žádné náklady; pouze své vlastní náklady za užití prostředků komunikace na dálku, např. cenu telefonického hovoru 
či internetového připojení, které hradíte svému operátorovi.

5.7. Zanikne-li česká koruna jako měna, jste povinen nejpozději ode dne jejího zániku provádět platby v měně, kterou bude česká koruna nahrazena tak, aby zůstal zachován ekvivalent ke společné měně Evropské měnové 
unie. V případě platnosti dvou měn současně máme právo určit měnu, kterou budete pro své platby používat.
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Odpovědnost za újmu
5.8. Odpovídáme za újmu, která Vám vznikne v důsledku porušení našich povinností, vyplývajících z právních předpisů nebo smluvně převzatých závazků. Naopak neodpovídáme za újmu pokud:

a) vznikla protiprávním jednáním Vás nebo třetí osoby; 
b)  vznikla z našeho jednání, ke kterému jste dal pokyn;
c) vznikla v důsledku okolností vylučujících naši odpovědnost (např. přírodní pohromy, občanské nepokoje, stávky či jiné skutečnosti vzniklé nezávisle na naši vůli jako např. selhání internetu, software apod.);
d) vznikla v důsledku pohybu směnných kurzů a úrokových sazeb u bankovních produktů a služeb;
e) vznikla v důsledku zneužití identifi kačních, autentifi kačních či autorizačních údajů, které jste povinen chránit před ztrátou nebo odcizením; 
f) vznikla v důsledku opožděného oznámení změny podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Výkon práv, započtení a postoupení pohledávky 
5.9. Vykonávat svá práva a povinnosti ze smlouvy jsme oprávněni i prostřednictvím třetí osoby, která je za tímto účelem oprávněna zpracovávat osobní údaje ve stejném  rozsahu jako my. Jsme oprávněni postoupit svá 

práva a povinnosti z jakékoliv smlouvy, kterou jste s námi uzavřel, třetí osobě. 
5.10. Berete na vědomí, že nejste oprávněn bez našeho předchozího souhlasu postoupit svá práva a povinnosti z námi uzavřené smlouvy třetí osobě.
5.11. Dohodli jsme se, že k prominutí Vašeho případného dluhu z námi uzavřené smlouvy může dojít jen na základě písemné dohody mezi Vámi a námi. Vydání kvitance bez uzavření takové dohody nemá účinky prominutí 

dluhu podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku.
5.12. Dohodli jsme se, že jsme oprávněni započíst jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou peněžitou pohledávku, kterou za Vámi máme, proti jakékoliv Vaší splatné či nesplatné peněžité pohledávce, kterou máte Vy za námi, 
 a to bez ohledu na to, z jakého právního vztahu pohledávka vznikla. Jsme oprávněni provést započtení mezi různými bankovními produkty a službami, včetně zůstatku na běžném, spořicím a základním účtu, a přeplatku 

či dluhu u úvěru. 

Platnost těchto podmínek 
5.13. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy, které na ně výslovně odkazují. Pokud jste s námi neuzavřel Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb, pak se ustanovení, která 

se jí výhradně týkají, na Váš smluvní vztah nevztahují. Vaše aktuálně platná a účinná smlouva uzavřená s námi je pak ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek Produktovou smlouvou.
5.14. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 3. 2021. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Všeobecných obchodních podmínek, vč. případných dodatků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli našem obchodním místě.
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Produktové podmínky pro klasické úvěry
(dále také jen jako „Produktové podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1.  Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz (dále také „My“ nebo „Banka“).

1.2.  Tyto Produktové podmínky jsou nedílnou součástí produktové smlouvy o klasickém úvěru (dále jen „Produktová smlouva“) a najdete v nich všechny důležité informace o klasickém úvěru (dále jen „Úvěr“). 
1.3.  Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Ujednání v Produktové smlouvě se uplatní 

před ujednáními v těchto Produktových podmínkách. 
1.4.  Klasickým úvěrem rozumíme úvěr s předem sjednanou dobou splatnosti (úvěr na dobu určitou) určený k úhradě (části) prodejní ceny zboží zprostředkovateli Úvěru/obchodníkovi nebo poskytnutý jednorázově nebo 

s postupným čerpáním (během dohodnutého časového úseku) jako bezúčelový úvěr na bankovní účet klienta.

II. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

2.1. Úvěr Vám může být poskytnut na základě uzavřené smlouvy. Podmínky vzniku smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 
2.2.  Peněžní prostředky převedeme zpravidla druhý pracovní den po dni, kdy byly splněny podmínky pro čerpání Úvěru. Peněžní prostředky mohou být převedeny na Váš bankovní účet nebo s Vaším souhlasem vyjádřeným 

podpisem Produktové smlouvy na účet zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, tj. prodejce zboží či služby, jehož cena (nebo její část) má být uhrazena z Úvěru. Převod peněžních prostředků můžeme podmínit 
doručením dokladu, kterým jste potvrdil převzetí zboží nebo služby uvedených v žádosti o Úvěr. O termínu zaplacení části prodejní ceny, která není fi nancována z Úvěru (přímá platba), rozhoduje zprostředkovatel 
Úvěru/obchodník. V případě, že uplatníme své oprávnění požadovat od Vás zajištění Úvěru, může být doručení příslušného dokladu další podmínkou převodu peněžních prostředků.

2.3.  Úvěr může být čerpán také jako vázaný spotřebitelský úvěr. Tento je určen k úhradě prodejní ceny určitého zboží nebo služby od zprostředkovatele Úvěru/obchodníka a je zpravidla vyplácen přímo zprostředkovateli 
Úvěru/obchodníkovi. Pokud tyto Produktové podmínky hovoří o Úvěru, vztahují se i na vázaný Úvěr.

2.4. Jednotlivá čerpání a splácení peněžních prostředků mohou být evidována na úvěrovém účtu (případně podúčtu), zřízeném na základě Vaší žádosti. V případě zřízení úvěrového účtu nás pověřujete jeho správou.
2.5. Odmítnutí čerpání Úvěru
 Peněžní prostředky z Úvěru nemusíme poskytnout v těchto případech:

• jsou dány důvody pro odmítnutí čerpání Úvěru podle právních předpisů;
• neposkytl jste námi požadované zajištění; 
• vyskytly se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky z Produktové smlouvy a/nebo dalších s námi uzavřených smluv;
• nelze s Vámi komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky; 
• máte-li příjem či aktivum, ze kterého splácíte Úvěr, v jiné měně než v českých korunách, když neposkytujeme spotřebitelské úvěry na bydlení v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru; 
• je nutné opakovaně ověřit Vaši úvěruschopnost; 
• existuje podezření, že jste při uzavírání Produktové smlouvy (jiných smluv) nebo při jejím (jejich) plnění jednal v  rozporu s platnými právními předpisy; 
• byla omezena Vaše svéprávnost; 
• nutnosti doložit z Vaší strany doklady k ověření námi požadovaných údajů;
• nedoložíte-li doklady k prokázání použití Úvěru pro sjednaný účel nebo pro posouzení úvěruschopnosti; 
•  dnem uzavření dohody o ukončení Rámcové smlouvy, doručení výpovědi Rámcové smlouvy či odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně a Vy jste povinen ve lhůtě 30 dnů od uzavření takové dohody, 

resp. doručení výpovědi či odstoupení uhradit dlužnou částku.
2.6. Zajištění splnění závazků z Úvěru
2.6.1. Jsme oprávněni požadovat, abyste nám k zajištění splnění závazků vyplývajících z Produktové smlouvy poskytli dostatečné zajištění, a Vy jste povinen toto zajištění udržovat po celou dobu trvání závazku.
2.6.2.  Pokud své závazky vůči nám nesplníte řádně a včas nebo jinak porušíte své povinnosti vůči nám, jsme oprávněni realizovat v souladu s příslušnými právními předpisy všechny nebo některé zajišťovací prostředky 

způsobem a v pořadí dle našeho vlastního výběru, a to i bez předchozího upozornění, ledaže taková povinnost vyplývá z právního předpisu. 
2.6.3.  Souhlasíte, abychom předložili osobě uspokojující naši pohledávku ze zajištění nezbytné osobní údaje umožňující Vaši identifi kaci, údaje o výši dluhu a zajišťovací dokumenty. Zajištění trvá až do úplného splnění 

závazku z Produktové smlouvy a nezaniká ukončením její platnosti nebo účinnosti.

III. PODMÍNKY SPLÁCENÍ

3.1.  Úvěr jste povinen splácet řádně a včas, včetně nákladů na něj, formou pravidelných měsíčních splátek Úvěru. Úhrada musí být provedena na náš bankovní účet pod námi určeným variabilním symbolem. Variabilní symbol 
můžeme změnit. O této změně Vás budeme informovat. Pokud si k Produktové smlouvě sjednáte doplňkovou službu, např. pojištění, jste povinen hradit pravidelnou celkovou měsíční splátku, která je součtem pravidelné měsíční 
splátky Úvěru a pravidelné měsíční úhrady za pojištění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné plnění, jste povinen splácet Úvěr a náklady na Úvěr řádně a včas až do vypořádání pojistné události.

3.2.  Splátka bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí být považována za uhrazenou a v této souvislosti jsme oprávněni požadovat náklady spojené s přiřazením takové splátky k úvěrovému účtu podle našeho 
aktuálního Sazebníku pro úvěry. Splátka nemusí být považována za řádně uhrazenou rovněž v případě, že je na náš bankovní účet připsána v nižší než sjednané výši. 
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3.3.  Vaše platby jsme oprávněni přiřazovat k úhradě jakýchkoliv Vašich, i nesplatných, závazků z Produktové smlouvy či z jiného právního vztahu s Vámi, v pořadí námi určeném, nestanoví-li právní předpis nebo neurčíte-li 
při sjednání Produktové smlouvy jinak. Použití směnky a šeku ke splácení Úvěru se nepřipouští. Pokud má být Úvěr splácen inkasem, musíte jej založit nejpozději 6 pracovních dnů před datem splatnosti. V opačném 
případě bude inkaso provedeno až od následujícího kalendářního měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, např. jednorázovým převodem ze svého bankovního účtu. První pokus o inkaso se provádí jednou 
měsíčně 3 pracovní dny přede dnem předcházejícím dni datu splatnosti, pokud se jedná o pracovní den. Pokud tento den není pracovní den, první pokus o inkaso se provádí 3 pracovní dny před pracovním dnem 
bezprostředně předcházejícím takovému dni. V případě více inkas v jeden den se inkaso na sběrný účet vedený u naší banky, provádí prioritně před inkasem se sběrným účtem vedeným v jiné bance. V případě více 
inkas na jeden sběrný účet a nedostatku prostředků na vyřízení všech inkas zároveň, se prioritně provádí inkaso v nejvyšší částce. Provedeno bude pouze inkaso v plné výši předepsané splátky.

3.4.  První splátka je splatná v dohodnutý den, nejdříve však v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly čerpány peněžní prostředky. Datum splatnosti jakékoliv splátky jsme oprávněni odložit. Splátka 
je uhrazena dnem jejího připsání pod správným variabilním symbolem na náš účet. 

3.5.  Pokud nám uhradíte částku přesahující veškeré Vaše závazky z Produktové smlouvy a jiných s námi uzavřených smluv a ty v důsledku toho zaniknou, jsme oprávněni započíst přeplatek na jiné pohledávky za Vámi, 
i když tyto nejsou ještě splatné. Pokud k započtení nedojde, přeplatek Vám vrátíme, ledaže by jeho výše byla nižší než výše poplatku za vrácení přeplatku dle Sazebníku pro úvěry. Přeplatek na úvěrovém účtu není 
vkladem a nepřísluší Vám za něj úroky. 

3.6.  Jako spotřebitel máte právo nás kdykoliv požádat o bezplatný výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. Tento výpis Vám zdarma zpřístupníme prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na našem 
obchodním místě. Pokud požádáte o zaslání tohoto výpisu poštou, jsme oprávněni účtovat příslušné poštovné. 

3.7.  Vázaný úvěr. V případě vady zboží/služby, jehož cena (nebo její část) byla uhrazena z Úvěru, jste povinen stále řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr. Odstoupíte-li od smlouvy o koupi zboží/služby, kde cena 
zboží/služby je částečně nebo plně hrazena vázaným Úvěrem, zaniká též Produktová smlouva k vázanému Úvěru a její zánik jste nám povinen písemně sdělit. Pokud jste vrátil zboží zprostředkovateli 
Úvěru/obchodníkovi, u něhož bylo zakoupeno, nejste povinen vrátit poskytnutý vázaný Úvěr dříve, než Vám bude zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena prodejní cena. Dohodli jsme se na našem právu 
v případě zániku kupní smlouvy a dle Produktové smlouvy vyžádat od zprostředkovatele Úvěru/obchodníka částku ve výši prodejní ceny poníženou o přímou platbu, kterou jste uhradil podle Produktové smlouvy, 
a použít ji k plné či částečné úhradě zůstatku vázaného Úvěru, včetně úroku sjednaného v Produktové smlouvě ode dne poskytnutí Úvěru do zaplacení jistiny. Dojde-li po připsání úhrady k přeplatku, neprodleně 
Vám jej vrátíme. V případě nedoplatku jste povinen nám zbývající zůstatek Úvěru uhradit do 30 dnů od zániku Produktové smlouvy. Byla-li Vám prodejní cena již zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena, jste 
povinen poskytnutý Úvěr včetně příslušenství neprodleně uhradit. Veškerá práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatníte a vypořádáte u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, u něhož jste zboží koupil, není-
li pro jednotlivá čerpání Úvěru dohodnuto jinak. Je-li Úvěr poskytnut účelově na nákup zboží/služeb u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, platí, že pokud Vám jako spotřebiteli nebylo soudem pravomocně přiznané 
nebo zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem uznané právo na peněžité plnění ze strany zprostředkovatele Úvěru/obchodníka dobrovolně uspokojeno, ručíme za uspokojení tohoto práva my. V takovém případě jsme 
oprávněni od Vás požadovat originál nebo ověřenou kopii dokumentu, kterým došlo k uznání nebo přiznání práva na peněžité plnění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné plnění, jste 
povinen splácet Úvěr a náklady řádně a včas až do vypořádání pojistné události.

3.8. Podmínky předčasného splacení Úvěru
3.8.1.  Jako spotřebitel jste oprávněn kdykoliv za trvání Úvěru celý zůstatek čerpání Úvěru nebo jeho část splatit formou mimořádné splátky. Mimořádná splátka bude započtena jako předčasné splacení ke konci kalendářního 

měsíce, ve kterém byla na náš účet pod správným variabilním symbolem připsána. Berete na vědomí, že předčasnou úhradou části Úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinen 
nadále hradit splátky Úvěru, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení Úvěru. Můžeme se však dohodnout na uzavření nové Produktové smlouvy za účelem snížení splátky, která nahradí 
původní Produktovou smlouvu. 

3.8.2.  Pokud máte zájem předplatit si splátky Úvěru namísto předčasného splacení, je nutné nám to oznámit nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla mimořádná splátka připsána na náš účet. V takovém 
případě pak budeme započítávat Vaši předplacenou splátku proti měsíčním splátkám Úvěru, a to vždy ke dni jejich splatnosti. Vaše oznámení o předplacení splátek již nelze následně měnit a Vámi zaslanou splátku 
není možné využít za jiným účelem. 

3.8.3.  V případě předčasného splacení Úvěru nám uhradíte částku ve výši součtu následujících položek: dlužné pohledávky splatné do data předčasného ukončení Produktové smlouvy, dlužné úvěrové jistiny splatné po datu 
předčasného ukončení, dlužné úhrady za pojištění ve výši odpovídající pojistnému, co jsme za Vás uhradili pojistitelům. 

3.8.4.  Při předčasném splacení Úvěru nebo jeho části jsme oprávněni požadovat současně s úhradou mimořádné splátky úhradu našich nákladů spojených s předčasným splacením (administrativní náklady, náklady na 
refi nancování), až do výše 1 % z předčasně splacené části Úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok, jinak do výše 0,5 % z předčasně splacené části Úvěru, maximálně do výše částky úroků 
od předčasného splacení do skončení Produktové smlouvy. 

3.8.5.  Úhradu nákladů podle předcházejícího článku nejsme oprávněni požadovat, pokud předčasné splacení bylo provedeno ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění 
splacení Úvěru (pojištění schopnosti splácet). 

3.8.6. Náklady spojené s předčasným splacením Úvěru jsme oprávněni započíst vůči Vaší mimořádné splátce.

IV. NÁKLADY NA ÚVĚR

4.1.  Ode dne uzavření Produktové smlouvy nebo čerpání Úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady související s Produktovou smlouvou, tj. smluvní cenu Úvěru (dále „náklady“) v termínech a ve výši stanovených 
Produktovou smlouvou a/nebo aktuálním Sazebníkem pro úvěry/nebo právním předpisem. 

4.2. Náklady tvoří zejména:
 • úroky z Úvěru;
 • úroky z prodlení;
 • poplatek za papírový výpis
 • zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifi kované platby (tj. platby, kterou jste zaslal bez správného variabilního symbolu);
 • transakční poplatky, např. poplatek za výběr hotovosti: v bankomatu, poštovní poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí;
 • odměny za naše činnosti, např. měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů, poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky;
 • úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno);
 • náhrady námi vynaložených nákladů zahrnující např. náhradu nákladů související s vymáháním pohledávky;
 • poplatek za uzavření Produktové smlouvy (byl-li sjednán);
 • poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného Úvěru;
 • poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost;
 • poplatky za úkony na Vaši žádost (např. ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání Úvěru a jeho splácení apod.);
 • náklady související s uplatněním našich práv z Produktové smlouvy nebo ze zajištění apod.
4.3.  Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu). Výše uvedené náklady (stejně tak jako případné smluvní pokuty) se stávají okamžikem jejich splatnosti (dospělosti) součástí úvěrové jistiny, pokud 

se nedohodneme jinak.
4.4.  Náklady jsou splatné (dospělé) ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření Produktové smlouvy, byl-li sjednán v den čerpání Úvěru). Uvedené platí, pokud není v Produktové smlouvě, Sazebníku 

pro úvěry nebo v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak nebo pokud my sami nestanovíme pozdější datum splatnosti. Ostatní námi účtované náklady jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti 
měsíční splátky.

4.5.  Poplatky za ověření podpisu, notářské poplatky, poplatky za překlady z cizího jazyka, náklady spojené s použitím prostředků dálkové komunikace nebo další náklady, Vámi vynaložené v souvislosti s Produktovou 
smlouvou, nesete sám a my je nehradíme.   

4.6.  Jsme oprávněni určit, že náklady nebudou po námi stanovenou dobu požadovány. Nejsou-li takto účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady 
za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. Pro zachování výhody bezúročného období jste povinen dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte, uhradit v námi stanovené lhůtě. 
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3.3.  Vaše platby jsme oprávněni přiřazovat k úhradě jakýchkoliv Vašich, i nesplatných, závazků z Produktové smlouvy či z jiného právního vztahu s Vámi, v pořadí námi určeném, nestanoví-li právní předpis nebo neurčíte-li 
při sjednání Produktové smlouvy jinak. Použití směnky a šeku ke splácení Úvěru se nepřipouští. Pokud má být Úvěr splácen inkasem, musíte jej založit nejpozději 6 pracovních dnů před datem splatnosti. V opačném 
případě bude inkaso provedeno až od následujícího kalendářního měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, např. jednorázovým převodem ze svého bankovního účtu. První pokus o inkaso se provádí jednou 
měsíčně 3 pracovní dny přede dnem předcházejícím dni datu splatnosti, pokud se jedná o pracovní den. Pokud tento den není pracovní den, první pokus o inkaso se provádí 3 pracovní dny před pracovním dnem 
bezprostředně předcházejícím takovému dni. V případě více inkas v jeden den se inkaso na sběrný účet vedený u naší banky, provádí prioritně před inkasem se sběrným účtem vedeným v jiné bance. V případě více 
inkas na jeden sběrný účet a nedostatku prostředků na vyřízení všech inkas zároveň, se prioritně provádí inkaso v nejvyšší částce. Provedeno bude pouze inkaso v plné výši předepsané splátky.

3.4.  První splátka je splatná v dohodnutý den, nejdříve však v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly čerpány peněžní prostředky. Datum splatnosti jakékoliv splátky jsme oprávněni odložit. Splátka 
je uhrazena dnem jejího připsání pod správným variabilním symbolem na náš účet. 

3.5.  Pokud nám uhradíte částku přesahující veškeré Vaše závazky z Produktové smlouvy a jiných s námi uzavřených smluv a ty v důsledku toho zaniknou, jsme oprávněni započíst přeplatek na jiné pohledávky za Vámi, 
i když tyto nejsou ještě splatné. Pokud k započtení nedojde, přeplatek Vám vrátíme, ledaže by jeho výše byla nižší než výše poplatku za vrácení přeplatku dle Sazebníku pro úvěry. Přeplatek na úvěrovém účtu není 
vkladem a nepřísluší Vám za něj úroky. 

3.6.  Jako spotřebitel máte právo nás kdykoliv požádat o bezplatný výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. Tento výpis Vám zdarma zpřístupníme prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na našem 
obchodním místě. Pokud požádáte o zaslání tohoto výpisu poštou, jsme oprávněni účtovat příslušné poštovné. 

3.7.  Vázaný úvěr. V případě vady zboží/služby, jehož cena (nebo její část) byla uhrazena z Úvěru, jste povinen stále řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr. Odstoupíte-li od smlouvy o koupi zboží/služby, kde cena 
zboží/služby je částečně nebo plně hrazena vázaným Úvěrem, zaniká též Produktová smlouva k vázanému Úvěru a její zánik jste nám povinen písemně sdělit. Pokud jste vrátil zboží zprostředkovateli 
Úvěru/obchodníkovi, u něhož bylo zakoupeno, nejste povinen vrátit poskytnutý vázaný Úvěr dříve, než Vám bude zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena prodejní cena. Dohodli jsme se na našem právu 
v případě zániku kupní smlouvy a dle Produktové smlouvy vyžádat od zprostředkovatele Úvěru/obchodníka částku ve výši prodejní ceny poníženou o přímou platbu, kterou jste uhradil podle Produktové smlouvy, 
a použít ji k plné či částečné úhradě zůstatku vázaného Úvěru, včetně úroku sjednaného v Produktové smlouvě ode dne poskytnutí Úvěru do zaplacení jistiny. Dojde-li po připsání úhrady k přeplatku, neprodleně 
Vám jej vrátíme. V případě nedoplatku jste povinen nám zbývající zůstatek Úvěru uhradit do 30 dnů od zániku Produktové smlouvy. Byla-li Vám prodejní cena již zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem vrácena, jste 
povinen poskytnutý Úvěr včetně příslušenství neprodleně uhradit. Veškerá práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatníte a vypořádáte u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, u něhož jste zboží koupil, není-
li pro jednotlivá čerpání Úvěru dohodnuto jinak. Je-li Úvěr poskytnut účelově na nákup zboží/služeb u zprostředkovatele Úvěru/obchodníka, platí, že pokud Vám jako spotřebiteli nebylo soudem pravomocně přiznané 
nebo zprostředkovatelem Úvěru/obchodníkem uznané právo na peněžité plnění ze strany zprostředkovatele Úvěru/obchodníka dobrovolně uspokojeno, ručíme za uspokojení tohoto práva my. V takovém případě jsme 
oprávněni od Vás požadovat originál nebo ověřenou kopii dokumentu, kterým došlo k uznání nebo přiznání práva na peněžité plnění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné plnění, jste 
povinen splácet Úvěr a náklady řádně a včas až do vypořádání pojistné události.

3.8. Podmínky předčasného splacení Úvěru
3.8.1.  Jako spotřebitel jste oprávněn kdykoliv za trvání Úvěru celý zůstatek čerpání Úvěru nebo jeho část splatit formou mimořádné splátky. Mimořádná splátka bude započtena jako předčasné splacení ke konci kalendářního 

měsíce, ve kterém byla na náš účet pod správným variabilním symbolem připsána. Berete na vědomí, že předčasnou úhradou části Úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinen 
nadále hradit splátky Úvěru, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení Úvěru. Můžeme se však dohodnout na uzavření nové Produktové smlouvy za účelem snížení splátky, která nahradí 
původní Produktovou smlouvu. 

3.8.2.  Pokud máte zájem předplatit si splátky Úvěru namísto předčasného splacení, je nutné nám to oznámit nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla mimořádná splátka připsána na náš účet. V takovém 
případě pak budeme započítávat Vaši předplacenou splátku proti měsíčním splátkám Úvěru, a to vždy ke dni jejich splatnosti. Vaše oznámení o předplacení splátek již nelze následně měnit a Vámi zaslanou splátku 
není možné využít za jiným účelem. 

3.8.3.  V případě předčasného splacení Úvěru nám uhradíte částku ve výši součtu následujících položek: dlužné pohledávky splatné do data předčasného ukončení Produktové smlouvy, dlužné úvěrové jistiny splatné po datu 
předčasného ukončení, dlužné úhrady za pojištění ve výši odpovídající pojistnému, co jsme za Vás uhradili pojistitelům. 

3.8.4.  Při předčasném splacení Úvěru nebo jeho části jsme oprávněni požadovat současně s úhradou mimořádné splátky úhradu našich nákladů spojených s předčasným splacením (administrativní náklady, náklady na 
refi nancování), až do výše 1 % z předčasně splacené části Úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok, jinak do výše 0,5 % z předčasně splacené části Úvěru, maximálně do výše částky úroků 
od předčasného splacení do skončení Produktové smlouvy. 

3.8.5.  Úhradu nákladů podle předcházejícího článku nejsme oprávněni požadovat, pokud předčasné splacení bylo provedeno ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění 
splacení Úvěru (pojištění schopnosti splácet). 

3.8.6. Náklady spojené s předčasným splacením Úvěru jsme oprávněni započíst vůči Vaší mimořádné splátce.

IV. NÁKLADY NA ÚVĚR

4.1.  Ode dne uzavření Produktové smlouvy nebo čerpání Úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady související s Produktovou smlouvou, tj. smluvní cenu Úvěru (dále „náklady“) v termínech a ve výši stanovených 
Produktovou smlouvou a/nebo aktuálním Sazebníkem pro úvěry/nebo právním předpisem. 

4.2. Náklady tvoří zejména:
 • úroky z Úvěru;
 • úroky z prodlení;
 • poplatek za papírový výpis
 • zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifi kované platby (tj. platby, kterou jste zaslal bez správného variabilního symbolu);
 • transakční poplatky, např. poplatek za výběr hotovosti: v bankomatu, poštovní poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí;
 • odměny za naše činnosti, např. měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů, poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky;
 • úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno);
 • náhrady námi vynaložených nákladů zahrnující např. náhradu nákladů související s vymáháním pohledávky;
 • poplatek za uzavření Produktové smlouvy (byl-li sjednán);
 • poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného Úvěru;
 • poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost;
 • poplatky za úkony na Vaši žádost (např. ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání Úvěru a jeho splácení apod.);
 • náklady související s uplatněním našich práv z Produktové smlouvy nebo ze zajištění apod.
4.3.  Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu). Výše uvedené náklady (stejně tak jako případné smluvní pokuty) se stávají okamžikem jejich splatnosti (dospělosti) součástí úvěrové jistiny, pokud 

se nedohodneme jinak.
4.4.  Náklady jsou splatné (dospělé) ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření Produktové smlouvy, byl-li sjednán v den čerpání Úvěru). Uvedené platí, pokud není v Produktové smlouvě, Sazebníku 

pro úvěry nebo v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak nebo pokud my sami nestanovíme pozdější datum splatnosti. Ostatní námi účtované náklady jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti 
měsíční splátky.

4.5.  Poplatky za ověření podpisu, notářské poplatky, poplatky za překlady z cizího jazyka, náklady spojené s použitím prostředků dálkové komunikace nebo další náklady, Vámi vynaložené v souvislosti s Produktovou 
smlouvou, nesete sám a my je nehradíme.   

4.6.  Jsme oprávněni určit, že náklady nebudou po námi stanovenou dobu požadovány. Nejsou-li takto účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady 
za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. Pro zachování výhody bezúročného období jste povinen dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte, uhradit v námi stanovené lhůtě. 
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www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz

4.7. Pro výpočet úroků z Úvěru vycházíme z roku o 360 dnech a 30 dnů v měsíci.
4.8.  RPSN (roční procentní sazba nákladů) je stanovena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, je platná pro měsíční interval splácení a odpovídá čerpání v den následující po podpisu žádosti o Úvěr. Předpoklady 

pro její výpočet a způsob výpočtu jsou stanoveny Produktovou smlouvou a zákonem. Dohodli jsme se, že v případě snížení některého z nákladů, který byl zahrnut do výpočtu RPSN, nebudete o snížení RPSN a celkové 
splatné částky informováni. 

V. SPECIFICKÉ PODMÍNKY UKONČENÍ PRODUKTOVÉ SMLOUVY 

5.1.  Podmínky pro zánik Produktové smlouvy jsou uvedeny mimo tyto Produktové podmínky také v Produktové smlouvě, Rámcové smlouvě pro poskytování bankovních produktů a služeb a Všeobecných obchodních 
podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 

5.2.  Produktová smlouva zanikne také úhradou poslední splátky, celkovým doplacením Úvěru nebo:
 • naším písemným odstoupením, (i) dostanete-li se do prodlení se splacením více než 2 po sobě následujících splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce, (ii) sdělil jste nám nepravdivé či neúplné údaje  
  nebo se prokáže, že jste v souvislosti s Produktovou smlouvou jednal v rozporu s právními předpisy, (iii) vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky 
  z Produktové smlouvy (z dalších smluv uzavřených s námi), např. vzhledem k souvisejícímu soudnímu, správnímu nebo jinému řízení dotýkajícího se Vašeho majetku nebo majetku ve společném jmění  
  manželů, (iv) nemůžeme-li s Vámi opakovaně komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky, (v) byla-li omezena Vaše svéprávnost tak, že brání řádnému plnění závazků z Produktové  
  smlouvy, (vi) neposkytnul jste námi požadované zajištění. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Vám bylo odstoupení doručeno prostřednictvím poštovní
  přepravy, kdy pro doručení tímto způsobem platí ujednání v části Doručování ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb, případně umístěno do Vašeho 
  internetového bankovnictví nebo Vám doručeno prostřednictvím datové schránky, pokud tento způsob komunikace umožníme. Aktuální dlužnou částku jste povinen uhradit do dne nabytí účinnosti odstoupení.
 • Vaším písemným odstoupením (i) učiněným ve lhůtě 14 dnů od uzavření Produktové smlouvy nebo od doručení právním předpisem stanovených informací. Pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný  
  na internetových stránkách www.hellobank.cz. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy nám toto doručíte na adresu sídla v České republice (při dodržení zákonné lhůty), tímto dnem zaniká také pojištění, bylo-li  
  sjednáno spolu s Produktovou smlouvou. Bez zbytečného odkladu poté, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jste povinen nám uhradit částku ve výši čerpaného Úvěru a sjednané úroky ode dne  
  čerpání Úvěru do jeho vrácení, a to na náš účet, jehož číslo a variabilní symbol Vám sdělíme.

VI. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK

6.1.  Tyto Produktové podmínky jsou platné pro Produktové smlouvy, které na ně výslovně odkazují. Pokud jste s námi neuzavřel Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb, pak se ustanovení, 
která se k ní váží, na Váš smluvní vztah nevztahují. Vaše aktuálně platná a účinná smlouva uzavřená s námi je pak ve smyslu těchto Produktových podmínek Produktovou smlouvou.   

6.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 10. 3. 2021. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, včetně případných dodatků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli našem obchodním místě.
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Produktové podmínky pro revolvingové úvěry
(dále také jen jako „Produktové podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1.  Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz. (dále také „My“ nebo „Banka“).

1.2.  Tyto Produktové podmínky jsou nedílnou součástí produktové smlouvy o revolvingovém úvěru (dále jen „Produktová smlouva“) a najdete v nich všechny důležité informace o revolvingovém úvěru a používání úvěrové 
karty. 

1.3.  Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Ujednání v Produktové smlouvě 
a Produktových podmínkách pro mobilní platby prostřednictvím aplikace Google Pay, pokud jste je schválil, se uplatní před ujednáními v těchto produktových podmínkách.

1.4.  Revolvingovým úvěrem (dále jen „Úvěr“) rozumíme úvěr s opakovaným čerpáním v rozmezích schváleného aktuálního úvěrového rámce, který je možné čerpat na úhradu kupní ceny zboží zprostředkovateli úvěru, 
obchodníkovi, čerpání z bankomatu apod.  Nevyčerpaná část úvěrového rámce se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtení úroků a dalších nákladů na úvěr). Aktuální úvěrový rámec může být 
zvýšen či snížen v rámci maximálního úvěrového rámce. V rámci Úvěru je možné pro jednotlivá čerpání sjednat specifi cké podmínky čerpání a splácení, a to i opakovaně.

1.5. K Úvěru mohou být poskytnuty platební prostředky – úvěrová karta a platební nálepka (dále společně jen „Úvěrová karta“).

II. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A ÚVĚROVÝ RÁMEC 

2.1. Úvěr Vám může být poskytnut na základě uzavřené Produktové smlouvy. Podmínky jejího vzniku, změny a zániku jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 
2.2.  V Produktové smlouvě je sjednán aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec. Výše aktuálního úvěrového rámce je stanovena mimo jiné na základě posouzení Vaší úvěruschopnosti.  Vaše úvěruschopnost 

může být v průběhu trvání Produktové smlouvy opětovně posouzena, zejména před změnou výše aktuálního úvěrového rámce. Pro její posouzení jsme oprávněni požadovat od Vás poskytnutí a doložení potřebných 
údajů, včetně jejich doložení odpovídajícími doklady.

2.3.  Aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec mohou být změněny (sníženy či zvýšeny) na základě vyhovění Vaší žádosti nebo na základě naší nabídky či oznámení o jednostranném rozhodnutí o snížení 
aktuálního úvěrového rámce. 

2.4.  V případě naší nabídky na zvýšení aktuálního úvěrového rámce, Vás vždy v předstihu, minimálně dva měsíce před plánovaným zvýšením, budeme informovat. Naši nabídku máte právo odmítnout písemným 
oznámením doručeným před okamžikem zvýšení na naše sídlo v České republice, telefonickým oznámením na našem klientském servisu, nebo jiným způsobem uvedeným v nabídce. V případě doručení Vašeho 
odmítnutí zvýšení aktuálního úvěrového rámce bude ke dni jeho doručení aktuální úvěrový rámec zachován v původní výši. 

2.5.  V průběhu trvání Produktové smlouvy můžete prostřednictvím internetového bankovnictví či telefonicky na našem klientském servisu požádat o snížení úvěrového rámce až do výše vyčerpané částky, zaokrouhlené 
na tisíce nahoru.

2.6.  Jsme oprávněni snížit aktuální úvěrový rámec vždy až na úroveň aktuální dlužné částky a odmítnout další čerpání úvěru, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti. Dále také v případě, 
je-li dán některý z důvodů pro ukončení Produktové smlouvy nebo některý z důvodů pro odmítnutí čerpání Úvěru, podle těchto Produktových podmínek nebo Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování 
bankovních služeb a produktů. Pokud se snížením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte, jste oprávněn podle stejných podmínek Produktovou smlouvu ukončit.

2.7.  Při překročení aktuálního úvěrového rámce (např. jsou-li zúčtovány náklady na Úvěr, provedena úhrada za pojistné), musíte rozdíl neprodleně vyrovnat, a to i bez naší výzvy. Pro účely stanovení výše sjednané měsíční 
splátky, podle způsobu výpočtu stanoveného v Produktové smlouvě, může být za aktuální úvěrový rámec považována dlužná částka zaokrouhlená na celé desetitisíce nahoru.

2.8.  Neurčíme-li jinak, překročením aktuálního úvěrového rámce bez našeho souhlasu o více než 5 %, nejvýše však do výše maximálního úvěrového rámce, dojde ke stanovení nové výše aktuálního úvěrového rámce, 
odpovídající ve vztahu k vyčerpané částce nejblíže vyššímu násobku jednoho tisíce.

2.9. Kdy můžeme odmítnout čerpání Úvěru
2.9.1. Jsme oprávněni neposkytnout peněžní prostředky z  Úvěru v  těchto případech: 

• jsou dány důvody pro odmítnutí čerpání Úvěru podle právních předpisů;
•  vyskytly se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky z Produktové smlouvy a/nebo dalších s námi uzavřených smluv;
•  nelze s Vámi komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky;
•  máte-li příjem či aktivum, ze kterého splácíte Úvěr, v jiné měně než v českých korunách, když neposkytujeme spotřebitelské úvěry na bydlení v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru;
•  je nutné opakovaně ověřit Vaši úvěruschopnost;
•  existuje podezření, že jste při uzavírání Produktové smlouvy (jiných smluv) nebo při jejím (jejich) plnění jednal v rozporu s platnými právními předpisy;
•  byla omezena Vaše svéprávnost;
•  nutnosti doložit z Vaší strany doklady k ověření námi požadovaných údajů;
•  nedoložíte-li doklady k prokázání použití Úvěru pro sjednaný účel nebo k posouzení úvěruschopnosti;
•  v případě blokace Úvěrové karty nebo reklamace platební transakce jsme oprávněni odmítnout další čerpání z aktuálního úvěrového rámce;
•  v případě blokace úvěrového účtu v souladu s právními předpisy, zejména v případě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu;
•   dnem uzavření dohody o ukončení Rámcové smlouvy, doručení výpovědi Rámcové smlouvy či odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně a Vy jste povinen ve lhůtě 30 dnů od uzavření takové dohody, 

resp. doručení výpovědi či odstoupení, uhradit dlužnou částku;
•  transakcí iniciovaných na vrub Vašeho Úvěrového účtu  ve prospěch sázkových společností a kanceláří, heren, kasin a jim podobných zařízení  provozující hazardní hry (např. platby s kódem MCC 7995).
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Produktové podmínky pro revolvingové úvěry
(dále také jen jako „Produktové podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1.  Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz. (dále také „My“ nebo „Banka“).

1.2.  Tyto Produktové podmínky jsou nedílnou součástí produktové smlouvy o revolvingovém úvěru (dále jen „Produktová smlouva“) a najdete v nich všechny důležité informace o revolvingovém úvěru a používání úvěrové 
karty. 

1.3.  Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Ujednání v Produktové smlouvě 
a Produktových podmínkách pro mobilní platby prostřednictvím aplikace Google Pay, pokud jste je schválil, se uplatní před ujednáními v těchto produktových podmínkách.

1.4.  Revolvingovým úvěrem (dále jen „Úvěr“) rozumíme úvěr s opakovaným čerpáním v rozmezích schváleného aktuálního úvěrového rámce, který je možné čerpat na úhradu kupní ceny zboží zprostředkovateli úvěru, 
obchodníkovi, čerpání z bankomatu apod.  Nevyčerpaná část úvěrového rámce se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtení úroků a dalších nákladů na úvěr). Aktuální úvěrový rámec může být 
zvýšen či snížen v rámci maximálního úvěrového rámce. V rámci Úvěru je možné pro jednotlivá čerpání sjednat specifi cké podmínky čerpání a splácení, a to i opakovaně.

1.5. K Úvěru mohou být poskytnuty platební prostředky – úvěrová karta a platební nálepka (dále společně jen „Úvěrová karta“).

II. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A ÚVĚROVÝ RÁMEC 

2.1. Úvěr Vám může být poskytnut na základě uzavřené Produktové smlouvy. Podmínky jejího vzniku, změny a zániku jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 
2.2.  V Produktové smlouvě je sjednán aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec. Výše aktuálního úvěrového rámce je stanovena mimo jiné na základě posouzení Vaší úvěruschopnosti.  Vaše úvěruschopnost 

může být v průběhu trvání Produktové smlouvy opětovně posouzena, zejména před změnou výše aktuálního úvěrového rámce. Pro její posouzení jsme oprávněni požadovat od Vás poskytnutí a doložení potřebných 
údajů, včetně jejich doložení odpovídajícími doklady.

2.3.  Aktuální úvěrový rámec a maximální úvěrový rámec mohou být změněny (sníženy či zvýšeny) na základě vyhovění Vaší žádosti nebo na základě naší nabídky či oznámení o jednostranném rozhodnutí o snížení 
aktuálního úvěrového rámce. 

2.4.  V případě naší nabídky na zvýšení aktuálního úvěrového rámce, Vás vždy v předstihu, minimálně dva měsíce před plánovaným zvýšením, budeme informovat. Naši nabídku máte právo odmítnout písemným 
oznámením doručeným před okamžikem zvýšení na naše sídlo v České republice, telefonickým oznámením na našem klientském servisu, nebo jiným způsobem uvedeným v nabídce. V případě doručení Vašeho 
odmítnutí zvýšení aktuálního úvěrového rámce bude ke dni jeho doručení aktuální úvěrový rámec zachován v původní výši. 

2.5.  V průběhu trvání Produktové smlouvy můžete prostřednictvím internetového bankovnictví či telefonicky na našem klientském servisu požádat o snížení úvěrového rámce až do výše vyčerpané částky, zaokrouhlené 
na tisíce nahoru.

2.6.  Jsme oprávněni snížit aktuální úvěrový rámec vždy až na úroveň aktuální dlužné částky a odmítnout další čerpání úvěru, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti. Dále také v případě, 
je-li dán některý z důvodů pro ukončení Produktové smlouvy nebo některý z důvodů pro odmítnutí čerpání Úvěru, podle těchto Produktových podmínek nebo Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování 
bankovních služeb a produktů. Pokud se snížením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte, jste oprávněn podle stejných podmínek Produktovou smlouvu ukončit.

2.7.  Při překročení aktuálního úvěrového rámce (např. jsou-li zúčtovány náklady na Úvěr, provedena úhrada za pojistné), musíte rozdíl neprodleně vyrovnat, a to i bez naší výzvy. Pro účely stanovení výše sjednané měsíční 
splátky, podle způsobu výpočtu stanoveného v Produktové smlouvě, může být za aktuální úvěrový rámec považována dlužná částka zaokrouhlená na celé desetitisíce nahoru.

2.8.  Neurčíme-li jinak, překročením aktuálního úvěrového rámce bez našeho souhlasu o více než 5 %, nejvýše však do výše maximálního úvěrového rámce, dojde ke stanovení nové výše aktuálního úvěrového rámce, 
odpovídající ve vztahu k vyčerpané částce nejblíže vyššímu násobku jednoho tisíce.

2.9. Kdy můžeme odmítnout čerpání Úvěru
2.9.1. Jsme oprávněni neposkytnout peněžní prostředky z  Úvěru v  těchto případech: 

• jsou dány důvody pro odmítnutí čerpání Úvěru podle právních předpisů;
•  vyskytly se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky z Produktové smlouvy a/nebo dalších s námi uzavřených smluv;
•  nelze s Vámi komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky;
•  máte-li příjem či aktivum, ze kterého splácíte Úvěr, v jiné měně než v českých korunách, když neposkytujeme spotřebitelské úvěry na bydlení v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru;
•  je nutné opakovaně ověřit Vaši úvěruschopnost;
•  existuje podezření, že jste při uzavírání Produktové smlouvy (jiných smluv) nebo při jejím (jejich) plnění jednal v rozporu s platnými právními předpisy;
•  byla omezena Vaše svéprávnost;
•  nutnosti doložit z Vaší strany doklady k ověření námi požadovaných údajů;
•  nedoložíte-li doklady k prokázání použití Úvěru pro sjednaný účel nebo k posouzení úvěruschopnosti;
•  v případě blokace Úvěrové karty nebo reklamace platební transakce jsme oprávněni odmítnout další čerpání z aktuálního úvěrového rámce;
•  v případě blokace úvěrového účtu v souladu s právními předpisy, zejména v případě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu;
•   dnem uzavření dohody o ukončení Rámcové smlouvy, doručení výpovědi Rámcové smlouvy či odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně a Vy jste povinen ve lhůtě 30 dnů od uzavření takové dohody, 

resp. doručení výpovědi či odstoupení, uhradit dlužnou částku;
•  transakcí iniciovaných na vrub Vašeho Úvěrového účtu  ve prospěch sázkových společností a kanceláří, heren, kasin a jim podobných zařízení  provozující hazardní hry (např. platby s kódem MCC 7995).
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2.10. Limity čerpání úvěru
  Jsme oprávněni stanovit limity pro jednotlivé způsoby čerpání Úvěru z aktuálního úvěrového rámce, co do výše čerpání, počtu čerpání v časovém intervalu, jakož i limit minimální splátky jednotlivých čerpání Úvěru. 

O stanovení limitu Vás informujeme na našich internetových stránkách v dokumentu Transakční limity.
2.11. Zajištění splnění závazků z Úvěru
2.11.1. Jsme oprávněni požadovat, abyste nám ke splnění závazků vyplývajících z Produktové smlouvy poskytl dostatečné zajištění, a Vy jste povinen toto zajištění udržovat po celou dobu trvání závazku.
2.11.2.  Pokud Vaše závazky vůči nám nesplníte řádně a včas nebo jinak porušíte Vaše povinnosti vůči nám, jsme oprávněni realizovat v souladu s příslušnými právními předpisy všechny nebo některé zajišťovací prostředky 

způsobem a v pořadí dle našeho vlastního výběru, a to i bez předchozího upozornění, ledaže taková povinnost vyplývá z právního předpisu.
2.11.3.  Souhlasíte, abychom předložili osobě uspokojující naši pohledávku ze zajištění nezbytné osobní údaje umožňující Vaši identifi kaci, údaje o výši dluhu a zajišťovací dokumenty. Zajištění trvá až do úplného splnění 

závazku z Produktové smlouvy a nezaniká ukončením její platnosti nebo účinnosti.
2.12. Podmínky splácení
2.12.1.  Úvěr jste povinen splácet řádně a včas, včetně nákladů na něj, formou pravidelných měsíčních splátek Úvěru. Úhrada musí být provedena na náš bankovní účet pod námi určeným variabilním symbolem. O případné 

změně variabilního symbolu Vás budeme předem informovat. Pokud si k Produktové smlouvě sjednáte doplňkovou službu, např. pojištění, jste povinen hradit pravidelnou celkovou měsíční splátku, která je součtem 
pravidelné měsíční splátky Úvěru a pravidelné měsíční úhrady za pojištění. V případě, že v souvislosti s Vaším Úvěrem uplatníte nárok na pojistné plnění, jste povinen splácet Úvěr a náklady na Úvěr řádně a včas 
až do vypořádání pojistné události.

2.12.2.  Splátka bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí být považována za uhrazenou a v této souvislosti jsme oprávněni požadovat náklady spojené s přiřazením takové splátky k úvěrovému účtu podle našeho 
aktuálního Sazebníku pro úvěry. Splátka nemusí být považována za řádně uhrazenou rovněž v případě, že je na náš bankovní účet připsána v nižší než sjednané výši. 

2.12.3.  Jsme oprávněni přiřazovat Vaše platby k úhradě jakýchkoliv Vašich závazků z Produktové smlouvy či z jiného právního vztahu s Vámi tak, že nejprve započteme Vaše platby na závazek nejdříve splatný, nestanoví-li 
právní předpis nebo neurčíme-li při sjednání Produktové smlouvy jinak. Použití směnky a šeku ke splácení Úvěru se nepřipouští. Pokud má být Úvěr splácen inkasem, musíte jej založit nejpozději 6 pracovních dnů před 
datem splatnosti. V opačném případě bude inkaso provedeno až od následujícího kalendářního měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, např. jednorázovým převodem ze svého bankovního účtu. První pokus 
o inkaso se provádí jednou měsíčně 3 pracovní dny přede dnem předcházejícím dni data splatnosti, pokud se jedná o pracovní den. Pokud tento den není pracovní den, první pokus o inkaso se provádí 3 pracovní dny 
před pracovním dnem bezprostředně předcházejícím takovému dni. V případě více inkas v jeden den se inkaso na sběrný účet vedený u naší banky, provádí prioritně před inkasem se sběrným účtem vedeným v jiné 
bance. V případě více inkas na jeden sběrný účet a nedostatku prostředků na vyřízení všech inkas zároveň, se prioritně provádí inkaso v nejvyšší částce. Provedeno bude pouze inkaso v plné výši předepsané splátky.  

2.12.4.  První splátka je splatná v dohodnutý den, nejdříve však v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly čerpány peněžní prostředky. Jsme oprávněni datum splatnosti jakékoliv splátky odložit. Splátka 
je uhrazena dnem jejího připsání pod správným variabilním symbolem na náš účet. 

2.12.5.  Pokud nám uhradíte částku přesahující veškeré Vaše závazky z Produktové smlouvy a jiných s námi uzavřených smluv a ty v důsledku toho zaniknou, jsme oprávněni započíst přeplatek na jiné pohledávky za Vámi, 
i když tyto nejsou ještě splatné. Pokud k započtení nedojde, přeplatek Vám vrátíme, ledaže by jeho výše byla nižší než výše poplatku za vrácení přeplatku dle Sazebníku pro úvěry. Přeplatek na úvěrovém účtu není 
vkladem a nepřísluší Vám za něj úroky. 

2.12.6.  Jako spotřebitel máte právo nás kdykoliv požádat o bezplatný výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. Tento výpis Vám zdarma poskytneme prostřednictvím internetového bankovnictví nebo našich 
obchodních míst. Pokud požádáte o zaslání tohoto výpisu poštou, jsme oprávněni účtovat příslušné poštovné. 

2.12.7.  RPSN (roční procentní sazba nákladů) je stanovena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, je platná pro měsíční interval splácení a odpovídá čerpání v den následující po podpisu žádosti o Úvěr. Předpoklady 
pro její výpočet a způsob výpočtu jsou stanoveny Produktovou smlouvou a zákonem. Dohodli jsme se, že v případě snížení některého z nákladů, který byl zahrnut do výpočtu RPSN, nebudete o snížení RPSN a celkové 
splatné částky písemně adresně informován. 

2.12.8.  Jednotlivá čerpání a splácení peněžních prostředků z aktuálního úvěrového rámce evidujeme na Vašem úvěrovém účtu, resp. podúčtu pro specifi cké podmínky čerpání a splácení, který byl zřízen na základě Vaší 
žádosti v Produktové smlouvě, případně na základě dodatečné přílohy k Produktové smlouvě dle bodu 2.15.1. O pohybech na úvěrovém účtu (např. čerpání, splácení, zúčtování příslušných úroků a nákladů) jste 
informován formou výpisu z úvěrového účtu zasílaného jedenkrát měsíčně na korespondenční adresu. Jsme oprávněni poskytnout Vám výpis z úvěrového účtu prostřednictvím internetového bankovnictví. V takovém 
případě jste povinen si výpis vždy jednou měsíčně z internetového bankovnictví vytisknout nebo uložit na jiný trvalý nosič dat. Máme vzájemně za to, že jsme splnili povinnost zaslat Vám výpis z úvěrového účtu 
na trvalém nosiči dat 7. dnem po uložení výpisu v internetovém bankovnictví. V případě, že objektivní vlivy mimo naši kontrolu způsobí nedostupnost internetového bankovnictví, zašleme Vám výpis z úvěrového účtu 
jiným způsobem. Jsme oprávněni dočasně pozastavit zasílání výpisů z úvěrového účtu z důvodu ochrany v nich obsažených informací při změně Vašich kontaktních údajů, o kterých jsme nebyli informováni, a to do 
jejich aktualizace. Můžete požádat o dodatečné zaslání těchto výpisů. Na Vaši písemnou žádost Vám může být zaslán mimořádný výpis z účtu.

2.13. Podmínky předčasného splacení Úvěru
  Jako spotřebitel jste oprávněn kdykoliv za trvání Úvěru celý zůstatek čerpání Úvěru nebo jeho část splatit formou mimořádné splátky. Mimořádná splátka bude započtena jako předčasné splacení ke konci kalendářního 

měsíce, ve kterém byla na náš účet pod správným variabilním symbolem připsána. Berete na vědomí, že předčasnou úhradou části Úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinen 
nadále hradit splátky Úvěru.

2.14. Specifi cké podmínky čerpání a splácení s prvním čerpáním Úvěru při uzavření Produktové smlouvy
2.14.1.  Pokud jste si zvolil/a pro první čerpání Úvěru specifi cké podmínky čerpání a splácení přímo v Produktové smlouvě, a tato volba bude námi akceptována, souhlasíte, že částku Úvěru čerpanou za těchto podmínek 

a úročenou úrokovou sazbou uvedenou v Přehledu specifi ckých podmínek, budete splácet sjednaným počtem pevně stanovených splátek. Tyto splátky mohou být hrazeny souhrnnou úhradou spolu s měsíčními 
splátkami Úvěru.

2.14.2.  V případě čerpání Úvěru jen za specifi ckých podmínek, bez dalšího čerpání Úvěru jiným způsobem, jste povinen hradit pouze náklady spojené s tímto čerpáním, bez nákladů, týkajících se Úvěru bez sjednání takových 
specifi ckých podmínek (např. bez poplatku za rezervaci úvěrových zdrojů).

2.14.3.  V případě Vašeho prodlení s úhradou jakékoliv splátky podle specifi ckých podmínek, budete částku, se kterou jste v prodlení, od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek, jako při běžném čerpání Úvěru 
podle Produktové smlouvy. To se týká jak zápůjční úrokové sazby tak výše splátek a doby splácení Úvěru, jakož i plateb sjednaných pro případ prodlení. Současně jste povinen hradit také standardní náklady podle 
Sazebníku pro úvěry, včetně úhrady za pojištění. Obojí do doby splacení tohoto čerpání Úvěru.

2.15. Specifi cké podmínky čerpání a splácení s možností opakovaného čerpání Úvěru (dále jen „Specifi cké čerpání“)
2.15.1.  Na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím dokumentu „Specifi cké podmínky“, si můžete zvolit možnost Specifi ckého čerpání revolvingového úvěru, a to i opakovaně. Výši měsíční splátky nebo počet měsíčních 

splátek a částku Vašeho Specifi ckého čerpání si volíte sami. Bude-li Vaše žádost námi akceptována, stane se dokument „Specifi cké podmínky“ přílohou Produktové smlouvy, závaznou pro obě strany. Částku Úvěru 
čerpanou za podmínek Specifi ckého čerpání budete splácet odsouhlaseným počtem pevně stanovených splátek a bude úročena úrokovou sazbou a parametry uvedenými v dokumentu „Specifi cké podmínky“. Úroková 
sazba bude vždy nižší nebo stejná jako ta, která je uvedena v Produktové smlouvě. Tyto splátky mohou být hrazeny souhrnnou úhradou spolu s měsíčními splátkami Úvěru.

2.15.2.  Souhlas (autorizaci) s dokumentem „Specifi cké podmínky“ můžete vyjádřit u elektronické formy dokumentu zadáním jednorázového hesla do příslušné aplikace, a to osobně nebo s Vaším souhlasem prostřednictvím 
Zprostředkovatele. Jednorázové heslo Vám zašleme prostřednictvím SMS na námi registrované číslo mobilního telefonu. U listinné formy dokumentu můžete vyjádřit souhlas (autorizaci) vlastnoručním podpisem.

2.15.3.  Po kladném posouzení Vaší úplné žádosti (dokument „Specifi cké podmínky“), mající veškeré námi stanovené náležitosti, a po splnění  podmínek stanovených právními předpisy, se stane Vaše žádost námi 
akceptovaná. Po vyjádření Vašeho souhlasu (autorizaci) u elektronické formy tohoto dokumentu a po naší akceptaci naleznete tento dokument ve Vašem internetovém bankovnictví, sekce dokumenty. 
K akceptaci z naší strany dojde dohodnutým způsobem a formou. Projevem naší akceptace může být i převedení částky Specifi ckého čerpání, uvedené v dokumentu „Specifi cké podmínky“, na bankovní účet 
Zprostředkovatele/Obchodníka, za účelem uhrazení kupní ceny Vámi objednaného zboží nebo služby, nebo odeslání akceptačního dopisu.

2.15.4.  Částku uvedenou v dokumentu „Specifi cké podmínky“ převedeme, jako odchozí úhradu z Vašeho úvěrového účtu, na bankovní účet Zprostředkovatele/Obchodníka za účelem úhrady prodejní ceny zboží/služby 
zpravidla poté, co nám bude doručeno potvrzení Zprostředkovatele/Obchodníka o dodání předmětu fi nancování. U opakovaných čerpání Úvěru formou Specifi ckého čerpání bude odchozí úhrada z Vašeho úvěrového 
účtu na bankovní účet Zprostředkovatele/Obchodníka provedena zpravidla dříve, bude-li to proveditelné. Pokud od Zprostředkovatele/Obchodníka obdržíte prodejní doklad, ve kterém bude uveden seznam zboží/
služeb, souhlasíte, že z částky čerpání je hrazen souhrnný nákup a jeho cena jako celek. 

 Ve výpisu z Vašeho úvěrového účtu uvidíte Specifi cké čerpání jako odchozí úhradu z úvěrového účtu.
2.15.5.  Pokud budete v prodlení s úhradou více než jedné splátky, ztratíte výhody splácení podle podmínek v dokumentu „Specifi cké podmínky“ a celý nesplacený zůstatek Vašeho Specifi ckého čerpání budete 

od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek jako při běžném čerpání Úvěru podle Produktové smlouvy. To se týká jak zápůjční úrokové sazby tak výše splátek a doby splácení Úvěru, jakož 
i plateb sjednaných pro případ prodlení. Pro
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2.15.6.  Pokud Vám nebude způsob a podmínky splácení Vašeho Specifi ckého čerpání z jakéhokoliv důvodu vyhovovat, můžete jej kdykoliv zrušit. Změna proběhne k poslednímu dni v měsíci, kdy nám zrušení Vašeho 
Specifi ckého čerpání písemně oznámíte. Dlužnou částku nám buď vrátíte ke konci měsíce, k němuž nám zrušení Vašeho Specifi ckého čerpání oznámíte, nebo bude k prvnímu dni následujícího měsíce zahrnuta 
do běžného čerpání Úvěru a budete ji splácet za podmínek, které jsme si dohodli v Produktové smlouvě.

2.16. Náklady na Úvěr
2.16.1.  Ode dne uzavření Produktové smlouvy nebo čerpání Úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady související s Produktovou smlouvou, tj. smluvní cenu Úvěru (dále „náklady“) v termínech a ve výši stanovených 

Produktovou smlouvou a/nebo aktuálním Sazebníkem pro úvěry  a/nebo právním předpisem. 
Náklady tvoří zejména:
• úroky z Úvěru;
• úroky z prodlení;
• smluvní pokuty;
• zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifi kované platby (tj. úhrady, kterou jste zaslal bez správného variabilního symbolu);
• transakční poplatky, např. poplatek za výběry hotovosti: v bankomatu, šekovou poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí;
• odměny a poplatky za naše činnosti dle Sazebníku pro úvěry, např. poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky;
• úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno);
• náhrady námi účelně vynaložených nákladů, zahrnující např. náhradu nákladů související s vymáháním pohledávky z Úvěru;
• poplatek za uzavření Produktové smlouvy (byl-li sjednán);
• poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného Úvěru;
• poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost;
• poplatky za úkony na Vaši žádost (např. informace o disponibilním zůstatku na úvěrovém účtu, ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání Úvěru a jeho splácení apod.);
• náklady související s uplatněním našich práv z Produktové smlouvy nebo ze zajištění apod.

2.16.2.  Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu). Výše uvedené náklady (stejně tak jako případné smluvní pokuty) se stávají okamžikem jejich splatnosti (dospělosti) součástí úvěrové jistiny, 
pokud se nedohodneme jinak.

2.16.3.  Náklady jsou splatné (dospělé) ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření Produktové smlouvy v den čerpání Úvěru). Uvedené platí, pokud není v Produktové smlouvě, Sazebníku pro úvěry nebo 
v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak nebo pokud my sami nestanovíme pozdější datum splatnosti. Ostatní námi účtované náklady jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky.

2.16.4.  Poplatky za ověření podpisu, notářské poplatky, poplatky za překlady z cizího jazyka, náklady, spojené s použitím prostředků dálkové komunikace, nebo další náklady, Vámi vynaložené v souvislosti s Produktovou 
smlouvou, nesete tyto sami a my je nehradíme.

2.16.5.  Jsme oprávněni určit, že náklady nebudou po námi stanovenou dobu požadovány. Nejsou-li takto účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady 
za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. 

 Bezúročné období se uplatní pouze u částek Úvěru čerpaného formou bezhotovostní úhrady zboží nebo služeb u obchodníka.  Bezúročné období se nevztahuje na karetní transakce typu:
 • Výběr hotovosti např. z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka (CashBack).
 • Odchozí úhrady/převody peněžních prostředků na jakýkoliv účet na vrub Úvěrového účtu.
 • Zaslání fi nančních prostředků poštovní poukázkou.
 •  Platby jiným fi nančním institucím – jedná se zejména o dobíjení předplacených karet, virtuálních účtů, elektronických peněženek a jim podobných služeb (např. transakce s MCC 6012, dle platných seznamů

Mastercard).
 • Platby platebními kartami a aplikacemi jiných institucí jako jsou Curve, Twisto, Seznam peněženka, Revolut a obdobné platební karty/peněženky/aplikace (např. transakce s MCC 6540, 7399, 8999).
 • Platby u obchodníka Česká pošta (např. transakce s MCC 9402).
 • Převod zůstatku na jinou platební kartu.
 • Kreditní transakce (např. odměny za bezhotovostní platby zboží nebo služeb u obchodníků, storna platebních transakcí, vrácené platby z úspěšných reklamací, připsaných na Úvěrový účet).
 • Splátky na Úvěrový účet.
 • Poplatky.
 • Úroky.
 • Pojištění.
 Pro zachování výhody bezúročného období jste povinen dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte a je uvedena na výpisu, uhradit v plné výši v námi stanovené lhůtě příchozí úhradou.
2.16.6. Pro výpočet úroků z Úvěru vycházíme z roku o 365 dnech a skutečném počtu dní v měsíci. U specifi ckých podmínek čerpání a splácení vycházíme z roku o 360 dnech a 30 dnech v měsíci.

III. SPECIFICKÉ PODMÍNKY UKONČENÍ PRODUKTOVÉ SMLOUVY

3.1.  Podmínky pro vznik, zánik a změnu Produktové smlouvy jsou uvedeny mimo tyto Produktové podmínky také v Produktové smlouvě, Rámcové smlouvě pro poskytování bankovních produktů a služeb, a Všeobecných 
obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 

3.2. Produktová smlouva zanikne také z důvodů uvedených níže:
a)  naším písemným odstoupením, (i) dostanete-li se do prodlení se splacením více než 2 po sobě následujících splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce, (ii) sdělil jste nám nepravdivé či neúplné údaje 

nebo se prokáže, že jste v souvislosti s Produktovou smlouvou jednal v rozporu s právními předpisy, (iii) vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky 
z Produktové smlouvy (z dalších smluv uzavřených s námi), např. vzhledem k souvisejícímu soudnímu, správnímu nebo jinému řízení dotýkajícího se Vašeho majetku nebo majetku ve společném jmění manželů, 
(iv) nemůžeme-li s Vámi opakovaně komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky, (v) byla-li omezena Vaše svéprávnost tak, že brání řádnému plnění závazků z Produktové smlouvy, 
(vi) neposkytnul jste námi požadované zajištění. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Vám bylo doručeno prostřednictvím poštovní přepravy, kdy pro 
doručení tímto způsobem platí ujednání v části Doručování ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb, případně umístěno do Vašeho internetového bankovnictví 
nebo Vám doručeno prostřednictvím datové schránky. Aktuální dlužnou částku jste povinen uhradit do dne nabytí účinnosti odstoupení;

b)  Vaší výpovědí Produktové smlouvy, která nabývá účinnosti třicátým dnem po doručení Bance; ode dne doručení jsme oprávněni ukončit Vám možnost čerpat Úvěr a Vy jste povinni nejpozději do konce výpovědní 
doby uhradit dlužnou částku;

c)  naší výpovědí, která nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď Vám doručena prostřednictvím poštovní přepravy, kdy pro doručení tímto způsobem platí ujednání 
v části Doručování ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb/umístěna do prostředí internetového bankovnictví, doručena datovou schránkou. Ode dne doručení 
prostřednictvím poštovní přepravy podle tohoto bodu/umístění do prostředí internetového bankovnictví, doručení datovou schránkou jsme oprávněni Vám ukončit možnost čerpat Úvěr; 

d) v případě, že po dobu delší než 2 roky nedojde na úvěrovém účtu k žádnému pohybu (platební transakci, čerpání či splácení úvěru), Produktová smlouva uplynutím této doby zaniká, nedohodneme-li se jinak;
e)  Vaším písemným odstoupením (i) učiněným ve lhůtě 14 dnů od uzavření Produktové smlouvy nebo od doručení právním předpisem stanovených informací. Pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný 

na internetových stránkách www.hellobank.cz. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy nám toto doručíte na adresu sídla v České republice (při dodržení zákonné lhůty), tímto dnem zaniká také pojištění, bylo-li 
sjednáno spolu s Produktovou smlouvou. Bez zbytečného odkladu poté, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jste povinen nám uhradit částku ve výši čerpaného úvěru a sjednané úroky ode dne 
čerpání úvěru do jeho vrácení, a to na náš účet, jehož číslo a variabilní symbol Vám sdělíme.
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2.15.6.  Pokud Vám nebude způsob a podmínky splácení Vašeho Specifi ckého čerpání z jakéhokoliv důvodu vyhovovat, můžete jej kdykoliv zrušit. Změna proběhne k poslednímu dni v měsíci, kdy nám zrušení Vašeho 
Specifi ckého čerpání písemně oznámíte. Dlužnou částku nám buď vrátíte ke konci měsíce, k němuž nám zrušení Vašeho Specifi ckého čerpání oznámíte, nebo bude k prvnímu dni následujícího měsíce zahrnuta 
do běžného čerpání Úvěru a budete ji splácet za podmínek, které jsme si dohodli v Produktové smlouvě.

2.16. Náklady na Úvěr
2.16.1.  Ode dne uzavření Produktové smlouvy nebo čerpání Úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady související s Produktovou smlouvou, tj. smluvní cenu Úvěru (dále „náklady“) v termínech a ve výši stanovených 

Produktovou smlouvou a/nebo aktuálním Sazebníkem pro úvěry  a/nebo právním předpisem. 
Náklady tvoří zejména:
• úroky z Úvěru;
• úroky z prodlení;
• smluvní pokuty;
• zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifi kované platby (tj. úhrady, kterou jste zaslal bez správného variabilního symbolu);
• transakční poplatky, např. poplatek za výběry hotovosti: v bankomatu, šekovou poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí;
• odměny a poplatky za naše činnosti dle Sazebníku pro úvěry, např. poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky;
• úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno);
• náhrady námi účelně vynaložených nákladů, zahrnující např. náhradu nákladů související s vymáháním pohledávky z Úvěru;
• poplatek za uzavření Produktové smlouvy (byl-li sjednán);
• poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného Úvěru;
• poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost;
• poplatky za úkony na Vaši žádost (např. informace o disponibilním zůstatku na úvěrovém účtu, ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání Úvěru a jeho splácení apod.);
• náklady související s uplatněním našich práv z Produktové smlouvy nebo ze zajištění apod.

2.16.2.  Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu). Výše uvedené náklady (stejně tak jako případné smluvní pokuty) se stávají okamžikem jejich splatnosti (dospělosti) součástí úvěrové jistiny, 
pokud se nedohodneme jinak.

2.16.3.  Náklady jsou splatné (dospělé) ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření Produktové smlouvy v den čerpání Úvěru). Uvedené platí, pokud není v Produktové smlouvě, Sazebníku pro úvěry nebo 
v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak nebo pokud my sami nestanovíme pozdější datum splatnosti. Ostatní námi účtované náklady jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky.

2.16.4.  Poplatky za ověření podpisu, notářské poplatky, poplatky za překlady z cizího jazyka, náklady, spojené s použitím prostředků dálkové komunikace, nebo další náklady, Vámi vynaložené v souvislosti s Produktovou 
smlouvou, nesete tyto sami a my je nehradíme.

2.16.5.  Jsme oprávněni určit, že náklady nebudou po námi stanovenou dobu požadovány. Nejsou-li takto účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady 
za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. 

 Bezúročné období se uplatní pouze u částek Úvěru čerpaného formou bezhotovostní úhrady zboží nebo služeb u obchodníka.  Bezúročné období se nevztahuje na karetní transakce typu:
 • Výběr hotovosti např. z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka (CashBack).
 • Odchozí úhrady/převody peněžních prostředků na jakýkoliv účet na vrub Úvěrového účtu.
 • Zaslání fi nančních prostředků poštovní poukázkou.
 •  Platby jiným fi nančním institucím – jedná se zejména o dobíjení předplacených karet, virtuálních účtů, elektronických peněženek a jim podobných služeb (např. transakce s MCC 6012, dle platných seznamů

Mastercard).
 • Platby platebními kartami a aplikacemi jiných institucí jako jsou Curve, Twisto, Seznam peněženka, Revolut a obdobné platební karty/peněženky/aplikace (např. transakce s MCC 6540, 7399, 8999).
 • Platby u obchodníka Česká pošta (např. transakce s MCC 9402).
 • Převod zůstatku na jinou platební kartu.
 • Kreditní transakce (např. odměny za bezhotovostní platby zboží nebo služeb u obchodníků, storna platebních transakcí, vrácené platby z úspěšných reklamací, připsaných na Úvěrový účet).
 • Splátky na Úvěrový účet.
 • Poplatky.
 • Úroky.
 • Pojištění.
 Pro zachování výhody bezúročného období jste povinen dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte a je uvedena na výpisu, uhradit v plné výši v námi stanovené lhůtě příchozí úhradou.
2.16.6. Pro výpočet úroků z Úvěru vycházíme z roku o 365 dnech a skutečném počtu dní v měsíci. U specifi ckých podmínek čerpání a splácení vycházíme z roku o 360 dnech a 30 dnech v měsíci.

III. SPECIFICKÉ PODMÍNKY UKONČENÍ PRODUKTOVÉ SMLOUVY

3.1.  Podmínky pro vznik, zánik a změnu Produktové smlouvy jsou uvedeny mimo tyto Produktové podmínky také v Produktové smlouvě, Rámcové smlouvě pro poskytování bankovních produktů a služeb, a Všeobecných 
obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. 

3.2. Produktová smlouva zanikne také z důvodů uvedených níže:
a)  naším písemným odstoupením, (i) dostanete-li se do prodlení se splacením více než 2 po sobě následujících splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce, (ii) sdělil jste nám nepravdivé či neúplné údaje 

nebo se prokáže, že jste v souvislosti s Produktovou smlouvou jednal v rozporu s právními předpisy, (iii) vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše fi nanční závazky 
z Produktové smlouvy (z dalších smluv uzavřených s námi), např. vzhledem k souvisejícímu soudnímu, správnímu nebo jinému řízení dotýkajícího se Vašeho majetku nebo majetku ve společném jmění manželů, 
(iv) nemůžeme-li s Vámi opakovaně komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky, (v) byla-li omezena Vaše svéprávnost tak, že brání řádnému plnění závazků z Produktové smlouvy, 
(vi) neposkytnul jste námi požadované zajištění. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Vám bylo doručeno prostřednictvím poštovní přepravy, kdy pro 
doručení tímto způsobem platí ujednání v části Doručování ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb, případně umístěno do Vašeho internetového bankovnictví 
nebo Vám doručeno prostřednictvím datové schránky. Aktuální dlužnou částku jste povinen uhradit do dne nabytí účinnosti odstoupení;

b)  Vaší výpovědí Produktové smlouvy, která nabývá účinnosti třicátým dnem po doručení Bance; ode dne doručení jsme oprávněni ukončit Vám možnost čerpat Úvěr a Vy jste povinni nejpozději do konce výpovědní 
doby uhradit dlužnou částku;

c)  naší výpovědí, která nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď Vám doručena prostřednictvím poštovní přepravy, kdy pro doručení tímto způsobem platí ujednání 
v části Doručování ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb/umístěna do prostředí internetového bankovnictví, doručena datovou schránkou. Ode dne doručení 
prostřednictvím poštovní přepravy podle tohoto bodu/umístění do prostředí internetového bankovnictví, doručení datovou schránkou jsme oprávněni Vám ukončit možnost čerpat Úvěr; 

d) v případě, že po dobu delší než 2 roky nedojde na úvěrovém účtu k žádnému pohybu (platební transakci, čerpání či splácení úvěru), Produktová smlouva uplynutím této doby zaniká, nedohodneme-li se jinak;
e)  Vaším písemným odstoupením (i) učiněným ve lhůtě 14 dnů od uzavření Produktové smlouvy nebo od doručení právním předpisem stanovených informací. Pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný 

na internetových stránkách www.hellobank.cz. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy nám toto doručíte na adresu sídla v České republice (při dodržení zákonné lhůty), tímto dnem zaniká také pojištění, bylo-li 
sjednáno spolu s Produktovou smlouvou. Bez zbytečného odkladu poté, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jste povinen nám uhradit částku ve výši čerpaného úvěru a sjednané úroky ode dne 
čerpání úvěru do jeho vrácení, a to na náš účet, jehož číslo a variabilní symbol Vám sdělíme.
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3.3.  V případě výpovědi z naší strany, nerozhodneme-li jinak, sjednáváme Dohodu o splátkách, jejíž účinnost nastává dnem následujícím po dni účinnosti výpovědi: provedete úhradu vyčerpané částky úvěru splátkami 
ve výši a termínech odpovídajících ujednání v původní Produktové smlouvě. Každá splátka se bude skládat z částky odpovídající poměrné části jistiny, dále pak z náhrady nákladů a odpovídající výši úroku původně 
sjednané v Produktové smlouvě. V případě prodlení s některou ze splátek jsme však oprávněni požadovat splacení celého dluhu najednou, a to do 14 dnů od doručení výzvy k úhradě. Ode dne splatnosti dluhu jsme 
oprávněni účtovat Vám zákonný úrok z prodlení. Zbytek dluhu jste oprávněn kdykoliv splatit předčasně částečně nebo najednou; v takovém případě se Vám poměrně sníží částka odpovídající nákladům Dohody 
o splátkách. Pokud s touto Dohodou o splátkách nesouhlasíte, jste povinen nám nesouhlas doručit nejpozději do konce výpovědní doby a v tomto termínu uhradit splatný dluh.

IV. ÚVĚROVÁ KARTA

4.1. Poskytnutí Úvěrové karty
4.1.1. Podmínkou poskytnutí Úvěrové karty je uzavření Produktové smlouvy. Podmínky pro platební transakce provedené Úvěrovou kartou jsou upraveny v Produktových podmínkách pro poskytování platebních služeb.
4.1.2.  K jedné Produktové smlouvě Vám můžeme poskytnout maximálně jeden stejný typ úvěrové karty. K jedné Produktové smlouvě je možné na základě Vaší žádosti poskytnout až tři platební nálepky. O poskytnutí 

platební nálepky je možné požádat v internetovém bankovnictví nebo telefonicky prostřednictvím našeho klientského servisu, či písemně přímo na našich obchodních místech.
4.1.3. Poskytnutí, aktivaci a používání Úvěrové karty jsme oprávnění zpoplatnit dle Sazebníku pro úvěry.
4.1.4. Úvěrová karta může být používána výlučně Vámi.
4.2. Doručení Úvěrové karty a PIN
4.2.1.  PIN můžete získat na základě kombinace SMS kódu a číselné matice dohodnutým způsobem nebo nebylo-li možné doručit SMS kód, je PIN zaslán v tištěné podobě doporučeně do vlastních rukou na Vaši 

korespondenční adresu. SMS kód Vám bude zaslán na Vámi určené číslo mobilního telefonu, které jste uvedl v Produktové smlouvě, případně v průběhu jejího trvání sdělil dohodnutým způsobem Bance. Číselná matice 
Vám bude zaslána spolu s Úvěrovou kartou na Vaši korespondenční adresu a/nebo umístěna do internetového bankovnictví.

4.2.2. Pokud v Produktové smlouvě neuvedete kontaktní mobilní telefon, bude Vám PIN zaslán poštou na Vaši korespondenční adresu. Zaslání PIN poštou může být zpoplatněno dle Sazebníku pro úvěry.
4.2.3.  Jste povinen překontrolovat při převzetí neporušenost zásilky s Úvěrovou kartou. V případě, že zásilka jeví známky poškození nebo zásilka nebyla doručena do 30 dnů od účinnosti Produktové smlouvy, jste povinen 

nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Na základě takového oznámení provedeme blokaci Úvěrové karty a zajistíme poskytnutí nové Úvěrové karty, včetně nového PIN.
4.2.4. Bezprostředně po obdržení karty jste povinen ji podepsat v podpisovém proužku umístěném na zadní straně. K podpisu karty použijte takové prostředky, které zaručí stálost podpisu.
4.3. Aktivace a použití Úvěrové karty
4.3.1. Po obdržení Úvěrové karty a PIN proveďte její aktivaci, a to dle instrukcí uvedených v zásilce s Úvěrovou kartou.
4.3.2.  Kartu lze využívat pro výběry hotovosti z bankomatů jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Dále umožňuje bezhotovostní platby u obchodníků a na internetu. Pro bezpečnější platby na internetu je doporučeno  

provádět transakce pouze u obchodníků, kteří podporují službu Mastercard ID Check.
4.3.3. Platební nálepka slouží výhradně pro platby u obchodníků. Nelze ji použít pro platby na internetu ani pro výběry hotovosti z bankomatu.
4.4. Parametry Úvěrové karty
4.4.1. Úvěrová karta je naším majetkem a je poskytována ve spolupráci s karetním schématem Mastercard.
4.4.2.  Transakční denní limity pro výběry hotovosti a bezhotovostní platby se řídí výši disponibilního zůstatku Úvěru. Denní limit pro platby na internetu je námi přednastaven na hodnotu 0 Kč. Jeho změnu lze nastavit 

v internetovém bankovnictví.
4.4.3.  Denní limity pro platby na internetu nebo pro platby platební nálepkou můžete nastavit, dle svých potřeb, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo telefonicky prostřednictvím našeho klientského servisu, 

či přímo na našich obchodních místech. 
4.4.4.  K Úvěrovým kartám nejsou zasílány samostatné výpisy Platebních transakcí. Informace o provedených platebních transakcích jsou součástí pravidelného výpisu z úvěrového účtu.
4.4.5.   Při karetních transakcích uskutečněných v cizí měně použijeme pro přepočet na české koruny směnný kurz stanovený karetním schématem Mastercard ke dni provedení platební transakce. K takto stanovenému 

kurzu si neúčtujeme žádnou kurzovou přirážku. Aktuální kurz Mastercard a kurzovou odchylku našeho směnného kurzu od referenčního kurzu Evropské centrální banky pro karetní transakce uskutečněné v rámci 
Evropského hospodářského prostoru naleznete na našich internetových stránkách www.hellobank.cz.

4.5. Bezpečnost, ochrana a blokace Úvěrových karet
4.5.1.  Jste povinen zajistit, aby Úvěrovou kartu neužívaly jiné osoby, s výjimkou pracovníků obsluhy platebních terminálů při provádění operací (platí pouze pro karty) na jejich žádost po nezbytně dlouhou dobu a pouze 

za podmínky, že karta zůstane pod vaším dohledem.
4.5.2.  Nejste oprávněn sdělovat PIN jiným osobám (ani rodinným příslušníkům, našim zaměstnancům, příslušníkům policie, pracovníkům autorizačních služeb apod.), nejste oprávněn poznamenávat PIN na Úvěrovou kartu 

nebo jiný předmět, který se uchovává či nosí společně s Úvěrovou kartou, a ani zaznamenávat PIN takovým způsobem, který při jeho zjištění jinou osobou umožňuje spojení tohoto údaje s Úvěrovou kartou.
4.5.3. Jste povinen chránit Úvěrovou kartu před ztrátou, odcizením, zneužitím neoprávněnými osobami či poškozením, zejména mechanickým poškozením, nadměrnou teplotou nebo přímým působením magnetického pole.
4.5.4.  Dojde-li k poškození Úvěrové karty, které ji znemožňuje dále používat, nebo ztrátě její funkčnosti, ohlaste tuto skutečnost co nejdříve Bance a Úvěrovou kartu znehodnoťte jejím přestřižením, u karty přestřihněte navíc 

i magnetický proužek a čip. Stejným způsobem znehodnoťte Úvěrovou kartu v případě, že uplynula doba její platnosti, byla provedena její trvalá blokace.
4.5.5.  V případě, že dojde ke ztrátě/krádeži nebo máte podezření, že by mohlo dojít, ke ztrátě/krádeži Úvěrové karty nebo k jejímu zneužití, jste povinen nám tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit a požádat 

o zablokování Úvěrové karty. Při telefonickém oznámení Vám bude sdělen kód blokace, který je dokladem o okamžiku oznámení blokace Úvěrové karty. Blokaci Úvěrové karty z důvodu ztráty nebo krádeže můžete 
provést rovněž přímo ve svém internetovém bankovnictví. 

4.5.6.  Banka je oprávněna provést blokaci Úvěrové karty, nebo jinak omezit její používání i bez Vašeho souhlasu z bezpečnostních důvodů, a to zejména pokud má podezření na neautorizované nebo podvodné použití 
Úvěrové karty. V případě podezření na zneužití Vaší Úvěrové karty Vás o tom budeme informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy, popř. jiným dohodnutým způsobem. Dále jsme oprávněni 
provést blokaci Úvěrové karty v souladu s právními předpisy, zejména z důvodu zvýšení rizika Vaší neschopnosti splácet Úvěr a v případě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu.

4.5.7.  K blokaci Úvěrové karty dochází i po třetím neúspěšném pokusu o zadání PIN. Jedná se o dočasnou blokaci z bezpečnostních důvodů a možnost autorizovat pomocí PIN bude k dispozici nejdříve následující den, 
pokud se nedohodneme jinak. K dočasné blokaci Úvěrové karty dochází i po třetím chybně zadaném jednorázovém hesle u internetové platby. K odblokování dochází po 10ti minutách.

4.5.8. O blokaci Úvěrové karty budete bezodkladně informován, pokud to není v rozporu s právními předpisy, a to formou e-mailu či SMS zprávy nebo jiným dohodnutým způsobem.
4.5.9. K odblokování Úvěrové karty, případně k vydání náhradní Úvěrové karty dochází, pokud důvody blokace pominou, nebo na Vaši žádost prostřednictvím klientského servisu nebo internetového bankovnictví.
4.5.10. Berete na vědomí, že Vaše jednání v rozporu s výše uvedenými povinnosti či pokyny pro užívání Úvěrových karet bude považováno za hrubou nedbalost.
4.6. Bezpečné výběry a platby v zahraničí a na internetu
4.6.1.  Při výběru hotovosti z bankomatu nebo při platbě Úvěrovou kartou na terminálu v zahraničí můžete využít  službu „Dynamic Currency Conversion“. Služba spočívá v možnosti zaúčtování Úvěrové transakce v českých 

korunách dle kurzu, který nabízí obchodník nebo zahraniční banka vlastnící terminál či bankomat. Pokud této služby využijete, berete na vědomí, že výši konverzního kurzu nemůžeme ovlivnit, a z tohoto důvodu nelze 
u Banky uplatnit reklamaci zaúčtovaného kurzu, včetně souvisejících poplatků.

4.6.2.  Při platbách na internetu doporučujeme postupovat opatrně. Nezadávejte číslo své karty na počítačích, které jsou veřejné, nebo jim nedůvěřujete. Platby realizujte jen u internetových obchodních míst s logem 
Mastercard a na webových stránkách, které jsou zabezpečeny SSL protokolem. Poznáte je podle označení https:// v adresním řádku nebo symbolu visacího zámku.
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4.6.3.  Bezpečnější placení na internetu úvěrovou kartou Vám umožní služba „Mastercard ID Check“. Mimo ověření samotné úvěrové karty se dále vyžaduje dodatečné ověření ze strany Držitele karty, což výrazným 
způsobem eliminuje riziko zneužití Vaší úvěrové karty. Povinné autorizační údaje pro provedení požadované transakce jsou (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc ji potvrdíte prostřednictvím unikátního 
SMS kódu, který obdržíte formou SMS zprávy na námi registrované číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím Vašeho mobilního bankovnictví (s možným využitím biometrických údajů nebo zadáním čtyřmístného 
kódu), případně jinou metodou ověření dle odst. 7.2 písm. d) Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb a Manuálu pro použití karty na internetu ve spojení se službou  „Mastercard ID Check“, který 
naleznete na www.hellobank.cz. Jestliže si nejste jist, jaké číslo mobilního telefonu máte u nás registrováno, můžete si jej ověřit v internetovém bankovnictví či telefonicky na klientském servisu. 

4.7. Platnost Úvěrové karty
4.7.1.  Úvěrová karta je platná po dobu, která je na její přední straně vyznačena. Platnost Úvěrové karty končí uplynutím posledního dne v měsíci, vyznačeného na její přední straně. Jste oprávněn k užívání Úvěrové karty 

pouze po dobu její platnosti. Platnost Úvěrové karty nemá vliv na dobu trvání Produktové smlouvy.
4.7.2. Během posledního měsíce před uplynutím lhůty platnosti Vám poskytneme novou Úvěrovou kartu. Její aktivací dochází ke zneplatnění původní Úvěrové karty.
4.7.3.  V rámci automatické obnovy jsme oprávněni Vám poskytnout odlišnou Úvěrovou kartu, než jakou jste dosud používal. V případě, že poskytnutí odlišné Úvěrové karty představuje změnu smluvních podmínek, můžeme 

tak učinit až po udělení Vašeho souhlasu jako majitele Účtu.
4.7.4.  Karta je námi poskytnutým platebním prostředkem na Vaši písemnou žádost a je vystavena na Vaše jméno a příjmení. Při použití karty a platební nálepky může být vyžadována Vaše identifi kace. V souladu se svou 

obchodní politikou (rozšíření možností použití karet, zavedení nových ochranných prvků apod.) jsme oprávněni, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádané karty, kdykoliv v průběhu trvání Rámcové smlouvy 
nahradit poskytnutou kartu kartou novou s tím, že aktivací nové karty výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou kartu a zánikem platnosti původní karty. Na základě Vaší žádosti 
jsme oprávněni, poskytnout dalšímu Vámi určenému držiteli doplňkovou kartu určenou k čerpání peněžních prostředků z Vašeho úvěrového rámce, pokud takový produkt nabízíme. Podmínky pro poskytnutí a používání 
karty a doplňkové karty jsou stanoveny námi.

4.7.5.  Platební nálepka je platebním prostředkem s bezkontaktní funkcionalitou, a je poskytnuta Bankou na základě Vaší písemné např. internetové bankovnictví nebo telefonické žádosti na Vaše jméno a příjmení. Jsme 
oprávněni poskytnout až tři platební nálepky, které budou funkční ve stejný okamžik. Při jejím použití může být vyžadována identifi kace. V souladu s naší obchodní politikou (rozšíření možností použití platebních 
nálepek, zavedení nových ochranných prvků apod.) jsme oprávněni, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádaného platebního prostředku, kdykoliv v průběhu trvání Produktové smlouvy nahradit poskytnutou 
platební nálepku novou s tím, že aktivací nové platební nálepky výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou platební nálepku a zánikem platnosti původní platební nálepky. Pokud 
to umožníme, pak jste oprávněn stanovit limity pro celkovou výši transakcí za určité časové období. Podmínky pro poskytnutí a používání platební nálepky jsou stanoveny námi.

V. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK 

5.1.  Tyto Produktové podmínky jsou platné pro Produktové smlouvy, které na ně výslovně odkazují. Vaše aktuálně platná a účinná smlouva uzavřená s námi je pak ve smyslu těchto Produktových podmínek 
Produktovou smlouvou.

5.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 10. 3. 2021. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, včetně případných dodatků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli našem obchodním místě.
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4.6.3.  Bezpečnější placení na internetu úvěrovou kartou Vám umožní služba „Mastercard ID Check“. Mimo ověření samotné úvěrové karty se dále vyžaduje dodatečné ověření ze strany Držitele karty, což výrazným 
způsobem eliminuje riziko zneužití Vaší úvěrové karty. Povinné autorizační údaje pro provedení požadované transakce jsou (číslo karty, platnost, CVV2 nebo CVC2 kód) navíc ji potvrdíte prostřednictvím unikátního 
SMS kódu, který obdržíte formou SMS zprávy na námi registrované číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím Vašeho mobilního bankovnictví (s možným využitím biometrických údajů nebo zadáním čtyřmístného 
kódu), případně jinou metodou ověření dle odst. 7.2 písm. d) Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb a Manuálu pro použití karty na internetu ve spojení se službou  „Mastercard ID Check“, který 
naleznete na www.hellobank.cz. Jestliže si nejste jist, jaké číslo mobilního telefonu máte u nás registrováno, můžete si jej ověřit v internetovém bankovnictví či telefonicky na klientském servisu. 

4.7. Platnost Úvěrové karty
4.7.1.  Úvěrová karta je platná po dobu, která je na její přední straně vyznačena. Platnost Úvěrové karty končí uplynutím posledního dne v měsíci, vyznačeného na její přední straně. Jste oprávněn k užívání Úvěrové karty 

pouze po dobu její platnosti. Platnost Úvěrové karty nemá vliv na dobu trvání Produktové smlouvy.
4.7.2. Během posledního měsíce před uplynutím lhůty platnosti Vám poskytneme novou Úvěrovou kartu. Její aktivací dochází ke zneplatnění původní Úvěrové karty.
4.7.3.  V rámci automatické obnovy jsme oprávněni Vám poskytnout odlišnou Úvěrovou kartu, než jakou jste dosud používal. V případě, že poskytnutí odlišné Úvěrové karty představuje změnu smluvních podmínek, můžeme 

tak učinit až po udělení Vašeho souhlasu jako majitele Účtu.
4.7.4.  Karta je námi poskytnutým platebním prostředkem na Vaši písemnou žádost a je vystavena na Vaše jméno a příjmení. Při použití karty a platební nálepky může být vyžadována Vaše identifi kace. V souladu se svou 

obchodní politikou (rozšíření možností použití karet, zavedení nových ochranných prvků apod.) jsme oprávněni, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádané karty, kdykoliv v průběhu trvání Rámcové smlouvy 
nahradit poskytnutou kartu kartou novou s tím, že aktivací nové karty výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou kartu a zánikem platnosti původní karty. Na základě Vaší žádosti 
jsme oprávněni, poskytnout dalšímu Vámi určenému držiteli doplňkovou kartu určenou k čerpání peněžních prostředků z Vašeho úvěrového rámce, pokud takový produkt nabízíme. Podmínky pro poskytnutí a používání 
karty a doplňkové karty jsou stanoveny námi.

4.7.5.  Platební nálepka je platebním prostředkem s bezkontaktní funkcionalitou, a je poskytnuta Bankou na základě Vaší písemné např. internetové bankovnictví nebo telefonické žádosti na Vaše jméno a příjmení. Jsme 
oprávněni poskytnout až tři platební nálepky, které budou funkční ve stejný okamžik. Při jejím použití může být vyžadována identifi kace. V souladu s naší obchodní politikou (rozšíření možností použití platebních 
nálepek, zavedení nových ochranných prvků apod.) jsme oprávněni, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádaného platebního prostředku, kdykoliv v průběhu trvání Produktové smlouvy nahradit poskytnutou 
platební nálepku novou s tím, že aktivací nové platební nálepky výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou platební nálepku a zánikem platnosti původní platební nálepky. Pokud 
to umožníme, pak jste oprávněn stanovit limity pro celkovou výši transakcí za určité časové období. Podmínky pro poskytnutí a používání platební nálepky jsou stanoveny námi.

V. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK 

5.1.  Tyto Produktové podmínky jsou platné pro Produktové smlouvy, které na ně výslovně odkazují. Vaše aktuálně platná a účinná smlouva uzavřená s námi je pak ve smyslu těchto Produktových podmínek 
Produktovou smlouvou.

5.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 10. 3. 2021. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, včetně případných dodatků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli našem obchodním místě.
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Produktové podmínky pro Mobilní platby 
prostřednictvím Aplikace Google Pay 
(dále jen „Produktové podmínky“)

I.  ÚVODNÍ INFORMACE
1.1. Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 

(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz (dále také „My“ nebo „Banka“).

1.2. Tyto Produktové podmínky se okamžikem, kdy je schválíte, stávají nedílnou součástí produktové smlouvy o revolvingovém úvěru, rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb a produktové smlouvy 
o poskytnutí debetní karty (společně dále jen „Produktové smlouvy“). V Produktových podmínkách najdete důležité informace a podmínky provádění Mobilních plateb Platební kartou prostřednictvím Aplikace Google Pay.

1.3. Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb a produktových podmínkách, které jsou 
nedílnou součástí Produktových smluv. Ujednání v Produktových smlouvách se uplatní před ujednáními v těchto Produktových podmínkách.

1.4. Pojmy nevysvětlené v jednotlivých ustanoveních těchto Produktových podmínek jsou souhrnně popsané v článku IX. Základní pojmy a defi nice.

II.  ROZSAH PŮSOBNOSTI PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK 
2.1. Banka Vám umožní provádění Mobilních plateb prostřednictvím Aplikace Google Pay, instalované/stažené do zařízení podporovaného Poskytovatelem služby Google Pay (mobilní telefon, tablet, hodinky, aj.), 

a to s využitím Platebního Tokenu zastupujícího Vaši Platební kartu a omezujícího sdílení údajů o ní v obchodní síti. 
2.2. Poskytovatel služby Google Pay umožňuje provádění Mobilních plateb u bezhotovostních úhrad za nákup zboží nebo poskytnutí služeb od obchodníků, kteří akceptují platební karty Karetní společnosti Mastercard 

a jejichž platební terminál v místě prodeje zároveň podporuje NFC platby. Dále umožňuje provádění Mobilních plateb pro hotovostní bezkontaktní transakce na zařízeních k tomu určených, které akceptují platební karty 
Karetní společnosti Mastercard.

2.3. Berete na vědomí, že Banka poskytuje Poskytovateli služby Google Pay zabezpečeným způsobem údaje týkající se Vámi provedených Mobilních plateb, v rozsahu nezbytném pro zajištění Vašeho informování 
o transakční historii prostřednictvím Aplikace Google Pay. Povinnost Banky informovat Vás o provedených platebních transakcích tím není dotčena. Za zpracování údajů o Vámi provedených Mobilních platbách, 
předaných Bankou Poskytovateli služby Google Pay, jakož i dalších Vašich osobních údajů a údajů o tokenizované Platební kartě, získaných přímo od Vás nebo jiným způsobem, je odpovědný výlučně Poskytovatel 
služby Google Pay.

III.  OPRÁVNĚNÝ UŽIVATEL MOBILNÍCH PLATEBNÍCH SLUŽEB
3.1. Oprávněným uživatelem mobilních platebních služeb (dále jen „Uživatel“) je Držitel Bankou vydané Platební karty, jehož jméno je uvedeno na Platební kartě, a který požádal a odsouhlasil provedení Tokenizace této 

Platební karty a uložení Platebního Tokenu v Aplikaci Google Pay, instalované v zařízení podporovaném Poskytovatelem služby Google Pay (mobilní telefon, tablet, hodinky, aj.), k němuž má Uživatel vyhrazený přístup 
chráněný osobními přihlašovacími prvky (dále jen „Mobilní zařízení Uživatele“).

IV.  PODMÍNKY PRO VYTVOŘENÍ PLATEBNÍHO TOKENU K PLATEBNÍ KARTĚ A JEHO ULOŽENÍ V APLIKACI GOOGLE PAY
4.1. Základní podmínky pro vytvoření Platebního Tokenu jsou:
 a) Bankou registrované číslo mobilního telefonu Držitele Platební karty, určené pro komunikaci s Bankou a zasílání autorizačních údajů,  
 b) být starší než 13 let,
 c) nastavení uzamčení Mobilního zařízení Uživatele pomocí technického řešení, které je k dispozici na příslušném zařízení,
 d) instalace Aplikace Google Pay na Mobilním zařízení Uživatele vybaveném technologií NFC a operačním systémem dle požadavků Poskytovatele služby Google Pay,
 e) instalace mobilní aplikace Hello bank! pro přístup do internetového bankovnictví v Mobilním zařízení Uživatele,
 f) splnění podmínek stanovených Poskytovatelem služby Google Pay. 
4.2. V případě žádosti o Tokenizaci Vaší Platební karty v Aplikaci Google Pay můžou být požadovány detailní informace o Vaší Platební kartě, zejména jméno Držitele karty, úplné Číslo platební karty, Platnost platební karty 

a třímístný verifi kační kód CVC2.
4.3. K odsouhlasení dokončení žádosti o Tokenizaci Vaší Platební karty, Produktových podmínek a Smluvních podmínek Poskytovatele služby Google Pay, můžete obdržet na číslo mobilního telefonu registrované u Banky 

jedinečný jednorázový kód, který slouží k ověření Vašeho souhlasu s Tokenizací Vaší Platební karty, případně může proběhnout odsouhlasení pomocí vložení PIN kódu do mobilní aplikace Hello bank!.
4.4. Banka a Poskytovatel služby Google Pay mají možnost provést vytvoření Tokenu k Platební kartě Držitele bez dodatečného ověření uvedeného v odst. 4.3.
4.5. Držitel má možnost Tokenizovat a spravovat v Aplikaci Google Pay více než jen jednu Platební kartu vydanou Bankou, případně platební karty jiných vydavatelů. 
4.6. Po vytvoření a přidání prvního Platebního Tokenu je v Aplikaci Google Pay tento Platební Token nastaven jako Výchozí pro uskutečňování Mobilních plateb. Po vytvoření dalších Platebních Tokenů a jejich uložení 

v Aplikace Google Pay má Uživatel možnost zvolit si jiný Platební Token jako Výchozí.
4.7. Banka nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost Aplikace Google Pay, např. z důvodu: 

a) nesplnění technických parametrů, které jsou rozhodující pro používání Aplikace Google Pay,
 b) nefunkčnosti/nekompatibilnosti Mobilního zařízení Uživatele potřebné ke správnému používání Aplikace Google Pay a provádění Mobilních plateb,
 c) chyby, výpadku, pozastavení nebo ukončení služby na straně Poskytovatele služby Google Pay.
4.8. Banka si vyhrazuje právo neumožnit vytvoření Platebního Tokenu Držiteli karty. 
4.9. Pokud dojde ke krádeži, ztrátě, zneužití údajů potřebných pro používání Aplikace Google Pay, k neoprávněnému používání této Aplikace či identifi kaci bezpečnostního rizika, může Banka pozastavit nebo jednostranně 

ukončit možnost provádění Mobilních plateb prostřednictvím Platebního Tokenu a neumožnit vytváření dalších Platebních Tokenů. O ukončení/pozastavení provádění Mobilních plateb prostřednictvím Platebního 
Tokenu bude Banka Uživatele neprodleně informovat SMS zprávou na registrované číslo mobilního telefonu.  

4.10. Vytvořený Platební Token má tříletou platnost, jejíž počátek a konec se nemusí shodovat s Platností karty, ke které byl vytvořen. Pokud vyprší platnost Platebního Tokenu, obnova tohoto Tokenu v Mobilním zařízení 
Uživatele proběhne automaticky v případě, že byla obnovena Platební karta, ke které byl původní Platební Token vytvořen.
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V.  PROVÁDĚNÍ MOBILNÍCH PLATEB
5.1. Provádění Mobilních plateb je možné pouze do výše nastavených limitů, které jsou platné pro Platební kartu, ke které byl vytvořen daný Platební Token. Výchozí i maximální limity pro daný typ platební transakce jsou 

uvedeny v dokumentu Transakční limity, který je přístupný na internetových stránkách Banky www.hellobank.cz.
5.2. Provedení Mobilní platby může být uskutečněno následujícími způsoby:
 a) před provedením Mobilní platby je třeba zkontrolovat nastavení Mobilního zařízení Uživatele a zapnout funkci NFC,
 b)  pro Mobilní platby, pro které není zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem vyžadováno použití Silného ověření, bude Mobilní platba uskutečněna pouze přiložením Mobilního zařízení Uživatele 

ke čtečce bezkontaktního platebního terminálu či bankomatu, nerozhodne-li Banka jinak. Aktuální výše limitů pro nízké platby je přístupná na internetových stránkách Banky www.hellobank.cz,
 c) pro Mobilní platby, u kterých je vyžadováno použití Silného ověření, je nutné nejdříve Mobilní zařízení Uživatele odemknout a Mobilní platbu ověřit příslušným autorizačním prvkem (PIN, biometrie), 
 d)  případně může být vyžadován jiný postup ověření Mobilní platby, než je uvedený v bodech 5.2.b, c, dle pokynů vydávaných prostřednictvím mobilní aplikace Hello bank!, Aplikace Google Pay, případně platebního 

terminálu či bankomatu. 
5.3. Držitel více než jedné Platební karty Tokenizované v Aplikaci Google Pay Mobilního zařízení Uživatele si před provedením každé Mobilní platby může vybrat, jakým Platebním Tokenem bude realizovat vybranou 

Mobilní platbu. Pokud Uživatel nevyužije možnosti výběru Platebního Tokenu, bude Mobilní platba standardně provedena Platebním Tokenem, který je v Aplikaci Google Pay nastaven jako Výchozí.
5.4. Uživatel má v Aplikaci Google Pay možnost zobrazení posledních deseti Mobilních plateb. Úplnou transakční historii má plně k dispozici ve svém internetovém bankovnictví, mobilní aplikaci Hello bank! a formou 

měsíčního výpisu z Účtu/Úvěrového účtu.

VI.  ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI UŽIVATELE APLIKACE GOOGLE PAY/DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY
6.1. Uživatel Aplikace Google Pay/Držitel Platební Karty je povinen:
 a) spolehlivě zabezpečit Mobilní zařízení Uživatele před krádeží, ztrátou nebo neoprávněným použitím jinou osobou než je Uživatel,
 b) neprodleně oznámit Bance krádež, ztrátu, neoprávněné použití Mobilního zařízení Uživatele, nebo přístupových a autorizačních údajů, změnu uživatele nebo zbavení se Mobilního zařízení Uživatele,
 c)  provádět pravidelnou a důkladnou kontrolu uskutečněných Mobilních plateb tak, aby byl schopen včas zjistit nesrovnalosti a neprodleně informovat Banku o zjištěných rozdílech mezi evidovanými a uskutečněnými 

Mobilními platbami,
 d) neumožnit jiným osobám sdílení ani přístup k Mobilnímu zařízení Uživatele, včetně ukládání bezpečnostních přístupových prvků,
 e) ochránit přístupové a bezpečnostní prvky (PIN, biometrické údaje, zaslaná jednorázová hesla, údaje o Platební kartě) před okopírováním, zcizením, vyzrazením a zneužitím.

VII. ZABLOKOVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY A ODSTRANĚNÍ PLATEBNÍHO TOKENU
7.1. Pokud je nutné zablokovat Platební kartu, ke které byl vytvořen alespoň jeden Platební Token, provede Banka blokaci tohoto Platebního Tokenu i všech ostatních Platebních Tokenů spojených s danou Platební kartou 

ze všech Mobilních zařízení Uživatele.
7.2. Jestliže Uživatel ohlásí krádež, ztrátu, neoprávněné použití Mobilního zařízení Uživatele, nebo přístupových a autorizačních údajů, změnu uživatele nebo zbavení se Mobilního zařízení Uživatele, Banka neprodleně 

zablokuje Platební Tokeny vytvořené k jemu vydaným Platebním kartám Bankou, které jsou uloženy v podobě Platebních Tokenů v Aplikaci Google Pay daného Mobilního zařízení Uživatele. Platební karta, ke které 
byl zablokovaný Platební Token vytvořen, zůstává nadále aktivovaná, stejně jako další Platební Tokeny k ní vytvořené a uložené v jiných Mobilních zařízeních Uživatele. Odstranění/Blokace Platebního Tokenu se týká 
výhradně Platebního Tokenu uloženého v daném Mobilním zařízení Uživatele. 

7.3. Způsoby blokace Vaší Platební karty nebo Vašeho Platebního Tokenu (Kreditní/Debetní) jsou zveřejněny na internetových stránkách www.hellobank.cz.

VIII. POPLATKY
8.1. Poplatky za Mobilní platby se řídí platnými Sazebníky Banky zveřejněnými na internetových stránkách www.hellobank.cz/dokumenty a odpovídají poplatkům za standardní platební transakce daného typu 

(Výběr hotovosti z bankomatu a na ostatních obchodních místech (cash advance) nebo na vybraných obchodních místech (cashback) atd.).

IX.  ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE
9.1. Aplikace Google Pay

Aplikace v Poskytovatelem služby Google Pay podporovaném Mobilním zařízení Uživatele se systémem Android (Lollipop 5.0 a vyšší) a s funkcí NFC. Aplikace Google Pay slouží k umožnění Digitalizace Platebních karet 
Držitele, ukládání a správě Platebních Tokenů, autorizaci Uživatele a k podpoře provádění Mobilních plateb prostřednictvím Platebního Tokenu.

9.2. Bezkontaktní Technologie NFC (Near Field Communication)
Technologie, která umožňuje bezkontaktní přenos platebních informací na krátkou vzdálenost mezi platebním prostředkem a platebním terminálem.

9.3. CVC2 kód
Třímístný verifi kační kód platební karty, který se nachází na její zadní straně. Tento kód je vyžadován při transakcích, které jsou uskutečňovány např. prostřednictvím internetu. Je jedním z bezpečnostních prvků, 
který je vyžadován pro úspěšné vytvoření Platebního Tokenu.

9.4. Číslo platební karty
Číslo kreditní/debetní karty se skládá ze šestnácti číslic a je uvedeno na její přední straně. Jedná se o základní ochranný prvek a slouží k jedinečné identifi kaci platební karty.

9.5. Digitalizace/Tokenizace Platební karty 
Vytvoření Platebního Tokenu k Platební kartě na základě požadavku Uživatele a jeho uložení v Aplikaci Google Pay. Požadavek na vytvoření Platebního Tokenu může být zadán buď prostřednictvím Aplikace Google Pay, 
nebo přímo v mobilní aplikaci Hello bank!, pokud tato služba bude aktivní. K jedné Platební kartě může být vytvořeno více Platebních Tokenů v jednotlivých Mobilních zařízeních Uživatele.

9.6. Držitel kreditní/debetní karty (Držitel)
Osoba, jejíž jméno a příjmení je uvedeno na vydané Platební kartě, a která má právo tuto kartu používat.

9.7. Karetní společnosti
Mezinárodní organizace, které řídí a standardizují provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. Mastercard, VISA, JCB, American Express, Diners Club International a UnionPay.

9.8. Mobilní platba
Platební transakce provedená s využitím Platebního Tokenu k Platební kartě prostřednictvím Aplikace Google Pay instalované v Mobilním zařízení Uživatele podporovaném Poskytovatelem služby Google Pay, 
typicky v mobilním telefonu Uživatele. 

9.9. Neoprávněná osoba
Osoba, která nemá právo disponovat s Platební kartou Držitele, ani s Platebním Tokenem vytvořeným k Platební kartě Držitele v Aplikace Google Pay.

9.10. Platební karta
Kreditní/debetní karta, která umožňuje vytvoření Platebního Tokenu v podporovaných mobilních zařízeních Uživatele.

9.11. Platební Token
Elektronický klíč vytvořený po Digitalizaci/Tokenizaci Platební karty, který nahrazuje Číslo platební karty v Mobilních platbách. 

9.12. Platnost platební karty
Informace o platnosti kreditní/debetní karty je uvedena na přední straně platební karty, kde je uvedeno datum ve formátu MM/RR. Tento údaj je vyžadován při transakcích, které jsou uskutečňovány 
např. prostřednictvím internetu. Je jedním z bezpečnostních prvků, který je vyžadován pro úspěšné vytvoření Platebního Tokenu.

9.13. Podporovaná mobilní zařízení
Mobilní telefony, tablety, hodinky, aj. elektronické přístroje, ve kterých lze instalovat a používat Aplikaci Google Pay.

9.14. Poskytovatel služby Google Pay
Poskytovatelem služby Google Pay je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republic of Ireland. Registration number: 368047, Registered at the Companies Registration Offi ce, Ireland VAT 
Number (Ireland): IE6388047V, poskytující službu na základě smlouvy uzavřené s Bankou.
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9.15. Silné ověření
Ověření, které je založeno na použití alespoň dvou prvků z kategorií „mít“ (např. Váš mobilní telefon), „znát“ (např. Vaše heslo) nebo „být“ (např. Váš otisk prstu), které jsou navzájem nezávislé a prolomení jednoho 
neovlivní spolehlivost prvku druhého. 

9.16. Účet/Úvěrový účet
Bankou založený a vedený Účet pro Držitele a k němu vydaná debetní karta nebo Úvěrový účet a k němu vydaná kreditní karta. Na příslušném účtu Banka eviduje Držitelem provedené platební transakce.

9.17. Výchozí Token
Platební Token v Aplikaci Google Pay, který je přednastaven jako Výchozí pro možné provádění Mobilních plateb a je defaultní v případě vytvoření pouze jednoho Platebního Tokenu v Aplikaci Google Pay. Při existenci 
více Platebních Tokenů může Výchozí Token spravovat přímo Uživatel v podporovaném Mobilním zařízení Uživatele.

X.  PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK
10.1. Tyto Produktové podmínky jsou platné pro Produktové smlouvy, které na ně výslovně odkazují, a to buď přímo nebo prostřednictvím odkazu obsaženém v obchodních podmínkách, které jsou jejich nedílnou součástí. 

Vaše aktuálně platná a účinná smlouva, kterou jste s námi uzavřel, je pak ve smyslu těchto Produktových podmínek Produktovou smlouvou.
10.2. Tyto Produktové podmínky nabývají platnosti dne 10. 3. 2021 a účinnosti okamžikem, kdy je schválíte. Ke schválení Produktových podmínek budete vyzvání pokynem zobrazeným v mobilní aplikaci internetového 

bankovnictví Banky nebo v Aplikaci Google Pay. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, včetně případných dodatků. 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli obchodním místě Banky.
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Produktové podmínky pro poskytování platebních služeb
(dále také jen jako „Produktové podmínky“) 

I. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz (dále také „my“ nebo „Banka“).

1.2. V těchto Produktových podmínkách se dozvíte důležité informace o poskytování platebních služeb a o podmínkách provádění tuzemského a zahraničního platebního styku.
1.3. V okamžiku uzavření rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb (dále také jen „Rámcová smlouva“) se tyto Produktové podmínky stávají její nedílnou součástí.
1.4. Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Ujednání v Rámcové smlouvě  a Produktových 

podmínkách pro mobilní platby prostřednictvím aplikace Google Pay, pokud jste je schválil, se uplatní před ujednáními v těchto produktových podmínkách. 
1.5. Uzavřením Rámcové smlouvy souhlasíte s tím, abychom Vám poskytovali platební služby a za tímto účelem uchovávali a zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou k poskytování platebních služeb nezbytné.

II. JAKÉ PLATEBNÍ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME

 Hotovostní platební styk
2.1. Ve svých obchodních místech neprovádíme hotovostní platební transakce, tj. nemůžete v nich vložit ani vybrat hotovost ze svého účtu, ani provádět hotovostní splátky úvěrů.
2.2. Jestliže potřebujete na účet vložit hotovost, můžete tak učinit prostřednictvím poštovní poukázky, příp. pomocí námi určeného vkladového bankomatu, pokud tuto službu aktuálně umožňujeme. Výběr hotovosti 

je možný prostřednictvím bankomatu určeného pro tuto službu. Cena za tyto služby se řídí Sazebníkem poplatků. Aktuální informace o poskytovaných službách jsou k dispozici na našich internetových stránkách.
 Bezhotovostní platební styk  
2.3. V rámci bezhotovostního platebního styku Vám nabízíme tyto platební služby:
 a)  provádění převodů peněžních prostředků z Vašeho účtu:

• jednorázový příkaz k odchozí úhradě nebo trvalý příkaz v českých korunách;
• udělení souhlasu s inkasem nebo inkasem SIPO v českých korunách 
• jednorázový příkaz k odchozí úhradě SEPA v měně EUR

 b)  připisování peněžních prostředků na Váš účet:
• příchozí úhrada v českých korunách;
• příchozí úhrada SEPA; 

 c)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty, platební nálepky, popř. jiného obdobného platebního prostředku, který Vám poskytneme.  
2.4. Uvedené platební služby jsou nabízeny dle typu účtu, a to, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak, následovně: 

Typ účtu
Běžný účet Základní účet Spořicí účet Úvěrový účet

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě v českých korunách ANO ANO ANO ANO
Trvalý příkaz v českých korunách ANO ANO NE ANO
Souhlas s inkasem v českých korunách ANO ANO NE NE
Souhlas s inkasem SIPO ANO ANO NE NE
Jednorázový příkaz k odchozí úhradě SEPA v měně EUR ANO ANO NE NE
Příchozí úhrada v českých korunách ANO ANO ANO ANO*
Příchozí úhrada SEPA ANO ANO ANO ANO*
Provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty/nálepky ANO ANO NE ANO

* příchozí úhrady na úvěrový účet slouží ke splátkám úvěru nebo jeho části
 Služba nepřímého dání platebního příkazu 
2.5. Jakmile tuto službu umožníme, budete moci prostřednictvím naší aplikace zadat platební příkaz z Vašeho platebního účtu, bez ohledu na to, ve které bance je tento účet vedený. Podmínkou je, že je účet přístupný 

prostřednictvím internetu a jsou splněny i ostatní zákonné předpoklady. Souhlas s provedením takové nepřímo zadané odchozí úhrady vyjádříte použitím svých osobních bezpečnostních prvků přidělených bankou, 
která Vám tento účet vede.  

 Služba informování o platebním účtu 
2.6. Jakmile tuto službu umožníme, budete moci prostřednictvím naší aplikace vidět na jednom místě zůstatky a platební transakce uskutečněné na všech Vašich platebních účtech bez ohledu na to, ve které bance 

jsou tyto účty vedeny. Podmínkou je, že jsou tyto účty přístupné prostřednictvím internetu a jsou splněny i ostatní zákonné předpoklady. Souhlas se získáním těchto informací vyjádříte použitím svých osobních 
bezpečnostních prvků přidělených bankou, která Vám příslušný účet vede.  
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Produktové podmínky pro poskytování platebních služeb
(dále také jen jako „Produktové podmínky“) 

I. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, www.hellobank.cz (dále také „my“ nebo „Banka“).

1.2. V těchto Produktových podmínkách se dozvíte důležité informace o poskytování platebních služeb a o podmínkách provádění tuzemského a zahraničního platebního styku.
1.3. V okamžiku uzavření rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb (dále také jen „Rámcová smlouva“) se tyto Produktové podmínky stávají její nedílnou součástí.
1.4. Ujednání uvedená v těchto Produktových podmínkách se uplatní před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb. Ujednání v Rámcové smlouvě  a Produktových 

podmínkách pro mobilní platby prostřednictvím aplikace Google Pay, pokud jste je schválil, se uplatní před ujednáními v těchto produktových podmínkách. 
1.5. Uzavřením Rámcové smlouvy souhlasíte s tím, abychom Vám poskytovali platební služby a za tímto účelem uchovávali a zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou k poskytování platebních služeb nezbytné.

II. JAKÉ PLATEBNÍ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME

 Hotovostní platební styk
2.1. Ve svých obchodních místech neprovádíme hotovostní platební transakce, tj. nemůžete v nich vložit ani vybrat hotovost ze svého účtu, ani provádět hotovostní splátky úvěrů.
2.2. Jestliže potřebujete na účet vložit hotovost, můžete tak učinit prostřednictvím poštovní poukázky, příp. pomocí námi určeného vkladového bankomatu, pokud tuto službu aktuálně umožňujeme. Výběr hotovosti 

je možný prostřednictvím bankomatu určeného pro tuto službu. Cena za tyto služby se řídí Sazebníkem poplatků. Aktuální informace o poskytovaných službách jsou k dispozici na našich internetových stránkách.
 Bezhotovostní platební styk  
2.3. V rámci bezhotovostního platebního styku Vám nabízíme tyto platební služby:
 a)  provádění převodů peněžních prostředků z Vašeho účtu:

• jednorázový příkaz k odchozí úhradě nebo trvalý příkaz v českých korunách;
• udělení souhlasu s inkasem nebo inkasem SIPO v českých korunách 
• jednorázový příkaz k odchozí úhradě SEPA v měně EUR

 b)  připisování peněžních prostředků na Váš účet:
• příchozí úhrada v českých korunách;
• příchozí úhrada SEPA; 

 c)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty, platební nálepky, popř. jiného obdobného platebního prostředku, který Vám poskytneme.  
2.4. Uvedené platební služby jsou nabízeny dle typu účtu, a to, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak, následovně: 

Typ účtu
Běžný účet Základní účet Spořicí účet Úvěrový účet

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě v českých korunách ANO ANO ANO ANO
Trvalý příkaz v českých korunách ANO ANO NE ANO
Souhlas s inkasem v českých korunách ANO ANO NE NE
Souhlas s inkasem SIPO ANO ANO NE NE
Jednorázový příkaz k odchozí úhradě SEPA v měně EUR ANO ANO NE NE
Příchozí úhrada v českých korunách ANO ANO ANO ANO*
Příchozí úhrada SEPA ANO ANO ANO ANO*
Provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty/nálepky ANO ANO NE ANO

* příchozí úhrady na úvěrový účet slouží ke splátkám úvěru nebo jeho části
 Služba nepřímého dání platebního příkazu 
2.5. Jakmile tuto službu umožníme, budete moci prostřednictvím naší aplikace zadat platební příkaz z Vašeho platebního účtu, bez ohledu na to, ve které bance je tento účet vedený. Podmínkou je, že je účet přístupný 

prostřednictvím internetu a jsou splněny i ostatní zákonné předpoklady. Souhlas s provedením takové nepřímo zadané odchozí úhrady vyjádříte použitím svých osobních bezpečnostních prvků přidělených bankou, 
která Vám tento účet vede.  

 Služba informování o platebním účtu 
2.6. Jakmile tuto službu umožníme, budete moci prostřednictvím naší aplikace vidět na jednom místě zůstatky a platební transakce uskutečněné na všech Vašich platebních účtech bez ohledu na to, ve které bance 

jsou tyto účty vedeny. Podmínkou je, že jsou tyto účty přístupné prostřednictvím internetu a jsou splněny i ostatní zákonné předpoklady. Souhlas se získáním těchto informací vyjádříte použitím svých osobních 
bezpečnostních prvků přidělených bankou, která Vám příslušný účet vede.  
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III. JAKÝM ZPŮSOBEM NÁM MŮŽETE PŘEDAT SVŮJ PLATEBNÍ PŘÍKAZ NEBO SOUHLAS S INKASEM 

3.1. Platební příkaz nebo souhlas s inkasem nám můžete předat prostřednictvím internetového bankovnictví, popř. jiným způsobem, který aktuálně umožňujeme. Za předání platebního příkazu považujeme i platbu 
uskutečněnou platební kartou nebo nálepkou.

3.2. Pokud je Váš platební účet přístupný prostřednictvím internetu, můžete nám svůj platební příkaz  předat také nepřímo, prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu. 
Před tím, než tuto službu využijete, si prosím vždy ověřte, např. prostřednictvím ofi ciálně vedeného seznamu, že je daná osoba skutečně oprávněna Vám službu poskytnout. Předcházíte tím možnému zneužití Vašich 
osobních bezpečnostních prvků.

IV. JAKÉ JSOU NÁLEŽITOSTI PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ A SOUHLASŮ S INKASEM

4.1. Na jednorázovém příkazu k odchozí úhradě v českých korunách musí být uvedeny minimálně tyto povinné údaje:
 • číslo Vašeho účtu / u úvěrového účtu je to číslo Vašeho revolvingového úvěru; 
 • číslo účtu příjemce, vč. kódu banky, která vede jeho účet;
 • částka;
 • datum splatnosti.
 Dále můžete uvést nepovinné údaje, které identifi kují převod pro Vás a/nebo příjemce (např. variabilní symbol, konstantní symbol, specifi cký symbol či zprávu pro Vás nebo příjemce).
 Pokud Vás k tomu vyzveme, jste povinen nám bezodkladně sdělit také jméno/název příjemce, popř. další údaje, které potřebujeme k plnění svých zákonných povinností.  
4.2. Na trvalém příkazu v českých korunách musí být uvedeny minimálně tyto povinné údaje:
 • číslo Vašeho účtu / u úvěrového účtu je to číslo Vašeho revolvinového úvěru; 
 • číslo účtu příjemce, vč. kódu banky, která vede jeho účet;
 • částka;
 • frekvence provádění trvalého příkazu (týdenní, měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční); 
 • datum prvního převodu;
 • název trvalého příkazu.
 Dále můžete uvést nepovinné údaje, které identifi kují převod pro Vás a/nebo příjemce (např. variabilní symbol, konstantní symbol, specifi cký symbol či zprávu pro Vás nebo příjemce) 

a datum ukončení platnosti trvalého příkazu.
 Pokud Vás k tomu vyzveme, jste povinen nám bezodkladně sdělit také jméno/název příjemce, popř. další údaje, které potřebujeme k plnění svých zákonných povinností.
4.3. Na souhlasu s inkasem musí být uvedeny minimálně tyto povinné údaje:
 • číslo Vašeho účtu;
 • číslo účtu příjemce inkasa, vč. kódu banky, která vede jeho účet;
 • frekvence, tj. období, za které se počítá Vámi nastavený limit (týdenní, měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční);
 • souhrnný limit pro inkasa provedená ve zvoleném období;
 • počáteční datum platnosti souhlasu;
 • název inkasa. 
 Dále můžete uvést nepovinné údaje, které slouží jako zpřesňující a mohou být důležité pro provedení nebo zamítnutí inkasa (variabilní symbol, konečné datum platnosti souhlasu).
4.4. Na souhlasu s inkasem SIPO musí být uvedeny minimálně tyto povinné údaje:
 • číslo Vašeho účtu;
 • spojovací číslo inkasa SIPO;
 • maximální limit inkasa SIPO;
 • počáteční datum platnosti souhlasu;
 • název inkasa SIPO.
 4.5. Na jednorázovém příkazu k odchozí úhradě SEPA v měně EUR musí být uvedeny minimálně tyto povinné údaje:
 • číslo Vašeho účtu;
 • číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, jméno/název příjemce a země příjemce;
 • částka v měně EUR;
 • datum splatnosti.
 Dále můžete vyplnit zprávu pro příjemce.
 Odchozí úhrady SEPA do zemí mimo EU či EHS musí doprovázet také Vaše jméno a adresa, popř. Váš jiný identifi kační údaj. 
 Z čísla účtu ve formátu IBAN odvodíme, která banka vede účet příjemce. Pokud určení banky příjemce není možné, Váš příkaz neprovedeme.
4.6. Berete na vědomí, že pokud příchozí úhrada neobsahuje veškeré informace vyžadované právními předpisy, může být z naší strany pozastavena, popř. vrácena zpět bance plátce.
4.7. Platební příkaz, který je předán uskutečněním transakce platební kartou nebo platební nálepkou, obsahuje sensitivní karetní data a povinné bezpečnostní údaje předepsané příslušným karetním schématem 

a vydavatelem karty.    

V. KDY POVAŽUJEME PLATEBNÍ PŘÍKAZ ZA PŘIJATÝ   

5.1. Platební příkaz považujeme za přijatý, jakmile jej od Vás, z podnětu příjemce (v případě inkasa) nebo prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu, která tak učiní 
na základě Vašeho souhlasu, obdržíme. Jestliže je provedení platební transakce vázáno na splnění určitých podmínek, na určitý okamžik nebo na konec určitého období (tzv. odložená splatnost platebního příkazu), 
je okamžikem přijetí platebního příkazu takto určený okamžik.

5.2. Nastane-li okamžik podle čl. 5.1. mimo naši provozní dobu, považujeme platební příkaz za přijatý na začátku následující provozní doby.  
5.3. Další podmínky stejně jako naši provozní dobu pro provádění plateb naleznete v článku VIII. těchto Produktových podmínek.

VI. ZA JAKÝCH PODMÍNEK PROVÁDÍME PLATEBNÍ PŘÍKAZY 

6.1. Zadaný platební příkaz provedeme v případě, že budou splněny všechny podmínky stanovené v Produktové smlouvě, v těchto Produktových podmínkách a právních předpisech.
6.2. Platební příkaz můžeme odmítnout a neprovést, popř. odložit zejména v následujících případech:
 a) platební příkaz není úplný (neobsahuje všechny povinné údaje) nebo není srozumitelný;
 b) výše Vašich dostupných peněžních prostředků není dostatečná k provedení požadované platební transakce;
 c) provedením platebního příkazu by došlo k překročení transakčních limitů;
 d) nezadáte správné identifi kační či autorizační údaje k platebnímu prostředku;
 e) na účtu je jiné omezení nebo okolnosti znemožňující nakládání s peněžními prostředky;
 f) nemáme k dispozici odpovídající souhlas pro inkaso nebo inkaso SIPO;
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 g)  obdrželi jsme pokyn k provedení platebního příkazu od subjektu, podílejícího se na zpracování transakce, u nějž nebylo umožněno povinné silné ověření uživatele, aniž by byly splněny podmínky pro některou 
z výjimek předpokládaných právními předpisy;

 h) provedením platebního příkazu by došlo k porušení právních předpisů, Produktové smlouvy, těchto Produktových podmínek nebo dalších pravidel, na kterých jsme se smluvně dohodli;
 i) máme podezření, že dochází k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo fi nancování terorismu nebo že obchod podléhá předmětu mezinárodních sankcí podle právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí; 

j) máme podezření na podvod či zneužití platebního prostředku nebo nebyly ověřeny potřebné bezpečnostní prvky na platební kartě/nálepce.
6.3. Platební příkaz, který zadáte prostřednictvím naší aplikace z účtu vedeného v jiné bance, nemusíme předat ke zpracování, pokud nejsou splněny veškeré dohodnuté nebo zákonné podmínky pro jeho předání.     
6.4. Platební příkaz, který zadáte ze svého účtu vedeného u nás nepřímo, tj. prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám tuto službu, můžeme odmítnout a neprovést, vedle případů uvedených v čl. 6.2., 

rovněž v případě:
 a) máme-li podezření na neoprávněné/podvodné použití platebního prostředku nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků;
 b) byl-li Váš platební příkaz dán nepřímo prostřednictvím osoby, která není oprávněna poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu;
 c) nám poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu neosvědčil řádným způsobem svoji totožnost.    
6.5.  O neprovedení Vašeho platebního příkazu Vás budeme bezodkladně informovat, ledaže by to bylo v rozporu s právními předpisy, a to v internetovém bankovnictví, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy. 

Za tuto informaci od Vás můžeme požadovat úplatu dle Sazebníku poplatků.
6.6. Pokud Vás k tomu vyzveme, jste povinen nám sdělit také povahu a účel platební transakce, popř. původ či zdroj peněžních prostředků na Vašem účtu. Tyto informace potřebujeme k plnění svých zákonných povinností 

a jsme oprávněni Vám v případě, že je nesdělíte, neposkytnout nabízené služby.
6.7. Zpracování karetní transakce probíhá v souladu s pravidly příslušného karetního schématu. 

VII. CO JE TO AUTORIZACE PLATEBNÍ TRANSAKCE

7.1. Pro provedení platební transakce je vyžadována její autorizace. Platební transakce je z Vaší strany autorizována, jakmile k ní dáte souhlas, a to způsobem stanoveným pro jednotlivé typy platebních transakcí 
a platebních prostředků. Platební transakci považujeme za autorizovanou také tehdy, pokud nám její provedení ukládá zákon. V případech, kdy nám to ukládají obecně závazné právní předpisy, jsme povinni používat 
Vaše silné ověření, nevyužijeme-li některou z přípustných výjimek.  

7.2. Autorizací, tj. udělením souhlasu, se rozumí:
 a)  při použití platební karty: načtení karty – čipem (kontaktně/bezkontaktně), prostřednictvím magnetického proužku karty, ručním zadáním čísla karty do terminálu, mechanickým otiskem embosovaného čísla karty, 

v některých případech doplněné o ověření zadáním správného PIN kódu nebo porovnáním podpisů. Podpis na dokladu vystaveném při provedení platby musí být shodný s podpisem na podpisovém proužku karty; 
 b)  při použití platební nálepky: načtení čipu (bezkontaktně), u transakcí, jejichž částka přesahuje předem stanovený limit, navíc s ověřením správného PIN kódu;
 c)  při použití platební karty pro platby na internetu: zadání čísla karty, čtyřmístného údaje o expiraci karty, příp. třímístného kontrolního číselného kódu (tzv. CVC2). U transakce se zabezpečením Mastercard ID Check 

je autorizačním údajem také jednorázové heslo pro danou platební transakci zaslané SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo mobilního telefonu, popř. kombinace jednorázového a statického hesla, 
tzv. ePINu, anebo autorizace prostřednictvím spárované mobilní aplikace a zadání autorizačního PIN kódu aplikace, popř. hesla nebo použití biometrického snímače; 

 d)  při platbě kartou z podnětu příjemce: sdělení sensitivních karetních dat příjemci platby;
 e)  v případě platebního příkazu nebo při udělení souhlasu s inkasem zadaných v internetovém bankovnictví: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – potvrzení pokynu 

prostřednictvím autorizačního tlačítka, zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo mobilního telefonu, 
ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy; 

 f)  v případě platebního příkazu zadaného v internetovém bankovnictví – mobilní aplikaci: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – potvrzení pokynu prostřednictvím autorizačního 
tlačítka, popř. zadání PIN kódu nebo použití biometrického snímače; 

 g)  v případě platebního příkazu zadaného nepřímo prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních 
prvků – potvrzení pokynu prostřednictvím autorizačního tlačítka, zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo 
mobilního telefonu, ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy.

7.3. Berete na vědomí, že doba pro autorizaci platební transakce je časově omezena. 
7.4. V případě, že postupem dle bodu e) zadáte příkaz k nadlimitní odchozí úhradě, dochází k autorizaci platby až v okamžiku, kdy Vás kontaktujeme a zadání nadlimitní odchozí úhrady si vzájemně odsouhlasíme. 
7.5. Případné požadavky na nestandardní platební transakce vyžadují naše individuální schválení. Nejsme povinni Vám takové transakce umožnit.
7.6. Dohodli jsme se, že použití některého z výše uvedených autorizačních prvků je možné nahradit také použitím Vašich biometrických údajů, např. otisku prstu. 
7.7. Souhlasíte, že pro účely úhrady splátek námi poskytnutých úvěrů na náš k tomu vyhrazený účet, budeme považováni za důvěryhodného příjemce těchto plateb. V těchto případech nebude k autorizaci transakcí 

uplatňováno Vaše silné ověření.

VIII. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ  

8.1. Platební transakce provádíme v následujících lhůtách:

Trvalé příkazy, souhlasy s inkasem 
Lhůta pro založení trvalého příkazu Trvalý příkaz můžete založit nejpozději do 18:00 hod dne, ve kterém má nastat splatnost prvního převodu.
Lhůta pro změnu nebo zrušení trvalého příkazu Trvalý příkaz můžete změnit nebo zrušit do konce dne, který bezprostředně předchází dni očekávaného provedení příkazu.

Lhůta pro založení, změnu nebo zrušení souhlasu s inkasem   Souhlas s inkasem můžete založit, změnit nebo zrušit do konce dne, který bezprostředně předchází dni očekávaného provedení příkazu.
Pokud má být inkasem splácen úvěr, který u nás máte, musíte souhlas s inkasem založit nejpozději 6 pracovních dnů před 17. kalendářním 
dnem příslušného měsíce. V opačném případě bude inkaso provedeno až od následujícího měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, 
např. jednorázovým převodem ze svého účtu.

Lhůta pro založení, změnu nebo zrušení souhlasu s inkasem SIPO  Souhlas s inkasem SIPO můžete založit, změnit nebo zrušit s účinností nejdříve od následujícího kalendářního měsíce, a to vždy nejpozději 
do konce pracovního dne, který předchází dni, ve kterém jsme povinni předat Vaše pokyny České poště (dle podmínek České pošty předává 
banka pokyny nejpozději 25. den měsíce předcházejícího měsíci, v němž má být změna účinná; není-li tento den pracovním dnem, je dnem 
předání předchozí pracovní den).

Odchozí úhrady
Lhůta pro zadání jednorázového příkazu k odchozí úhradě 
v rámci Banky 

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě v rámci Banky můžete z vašeho běžného, spořicího či základního účtu zadat kdykoliv, tj se splatností 
v kterýkoliv pracovní i nepracovní den, a v případě úvěrového účtu v kterýkoliv pracovní den. Peněžní prostředky budou v takovém případě 
ihned odepsány z Vašeho účtu a připsány příjemci platby. Příkazy předané po 18:00 hod budou provedeny s datem splatnosti následujícího 
pracovního dne.  

Lhůta pro zadání jednorázového příkazu k odchozí úhradě 
do jiné banky

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě do jiné banky můžete zadat se splatností pouze v pracovní dny. Peněžní prostředky budou ihned 
odepsány z Vašeho účtu a příjemce v jiné bance je obdrží nejpozději následující pracovní den.   
Příkazy předané po 18:00 hod budou provedeny se splatností následujícího pracovního dne.  
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 g)  obdrželi jsme pokyn k provedení platebního příkazu od subjektu, podílejícího se na zpracování transakce, u nějž nebylo umožněno povinné silné ověření uživatele, aniž by byly splněny podmínky pro některou 
z výjimek předpokládaných právními předpisy;

 h) provedením platebního příkazu by došlo k porušení právních předpisů, Produktové smlouvy, těchto Produktových podmínek nebo dalších pravidel, na kterých jsme se smluvně dohodli;
 i) máme podezření, že dochází k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo fi nancování terorismu nebo že obchod podléhá předmětu mezinárodních sankcí podle právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí; 

j) máme podezření na podvod či zneužití platebního prostředku nebo nebyly ověřeny potřebné bezpečnostní prvky na platební kartě/nálepce.
6.3. Platební příkaz, který zadáte prostřednictvím naší aplikace z účtu vedeného v jiné bance, nemusíme předat ke zpracování, pokud nejsou splněny veškeré dohodnuté nebo zákonné podmínky pro jeho předání.     
6.4. Platební příkaz, který zadáte ze svého účtu vedeného u nás nepřímo, tj. prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám tuto službu, můžeme odmítnout a neprovést, vedle případů uvedených v čl. 6.2., 

rovněž v případě:
 a) máme-li podezření na neoprávněné/podvodné použití platebního prostředku nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků;
 b) byl-li Váš platební příkaz dán nepřímo prostřednictvím osoby, která není oprávněna poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu;
 c) nám poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu neosvědčil řádným způsobem svoji totožnost.    
6.5.  O neprovedení Vašeho platebního příkazu Vás budeme bezodkladně informovat, ledaže by to bylo v rozporu s právními předpisy, a to v internetovém bankovnictví, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy. 

Za tuto informaci od Vás můžeme požadovat úplatu dle Sazebníku poplatků.
6.6. Pokud Vás k tomu vyzveme, jste povinen nám sdělit také povahu a účel platební transakce, popř. původ či zdroj peněžních prostředků na Vašem účtu. Tyto informace potřebujeme k plnění svých zákonných povinností 

a jsme oprávněni Vám v případě, že je nesdělíte, neposkytnout nabízené služby.
6.7. Zpracování karetní transakce probíhá v souladu s pravidly příslušného karetního schématu. 

VII. CO JE TO AUTORIZACE PLATEBNÍ TRANSAKCE

7.1. Pro provedení platební transakce je vyžadována její autorizace. Platební transakce je z Vaší strany autorizována, jakmile k ní dáte souhlas, a to způsobem stanoveným pro jednotlivé typy platebních transakcí 
a platebních prostředků. Platební transakci považujeme za autorizovanou také tehdy, pokud nám její provedení ukládá zákon. V případech, kdy nám to ukládají obecně závazné právní předpisy, jsme povinni používat 
Vaše silné ověření, nevyužijeme-li některou z přípustných výjimek.  

7.2. Autorizací, tj. udělením souhlasu, se rozumí:
 a)  při použití platební karty: načtení karty – čipem (kontaktně/bezkontaktně), prostřednictvím magnetického proužku karty, ručním zadáním čísla karty do terminálu, mechanickým otiskem embosovaného čísla karty, 

v některých případech doplněné o ověření zadáním správného PIN kódu nebo porovnáním podpisů. Podpis na dokladu vystaveném při provedení platby musí být shodný s podpisem na podpisovém proužku karty; 
 b)  při použití platební nálepky: načtení čipu (bezkontaktně), u transakcí, jejichž částka přesahuje předem stanovený limit, navíc s ověřením správného PIN kódu;
 c)  při použití platební karty pro platby na internetu: zadání čísla karty, čtyřmístného údaje o expiraci karty, příp. třímístného kontrolního číselného kódu (tzv. CVC2). U transakce se zabezpečením Mastercard ID Check 

je autorizačním údajem také jednorázové heslo pro danou platební transakci zaslané SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo mobilního telefonu, popř. kombinace jednorázového a statického hesla, 
tzv. ePINu, anebo autorizace prostřednictvím spárované mobilní aplikace a zadání autorizačního PIN kódu aplikace, popř. hesla nebo použití biometrického snímače; 

 d)  při platbě kartou z podnětu příjemce: sdělení sensitivních karetních dat příjemci platby;
 e)  v případě platebního příkazu nebo při udělení souhlasu s inkasem zadaných v internetovém bankovnictví: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – potvrzení pokynu 

prostřednictvím autorizačního tlačítka, zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo mobilního telefonu, 
ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy; 

 f)  v případě platebního příkazu zadaného v internetovém bankovnictví – mobilní aplikaci: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – potvrzení pokynu prostřednictvím autorizačního 
tlačítka, popř. zadání PIN kódu nebo použití biometrického snímače; 

 g)  v případě platebního příkazu zadaného nepřímo prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu: použití jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních 
prvků – potvrzení pokynu prostřednictvím autorizačního tlačítka, zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo 
mobilního telefonu, ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy.

7.3. Berete na vědomí, že doba pro autorizaci platební transakce je časově omezena. 
7.4. V případě, že postupem dle bodu e) zadáte příkaz k nadlimitní odchozí úhradě, dochází k autorizaci platby až v okamžiku, kdy Vás kontaktujeme a zadání nadlimitní odchozí úhrady si vzájemně odsouhlasíme. 
7.5. Případné požadavky na nestandardní platební transakce vyžadují naše individuální schválení. Nejsme povinni Vám takové transakce umožnit.
7.6. Dohodli jsme se, že použití některého z výše uvedených autorizačních prvků je možné nahradit také použitím Vašich biometrických údajů, např. otisku prstu. 
7.7. Souhlasíte, že pro účely úhrady splátek námi poskytnutých úvěrů na náš k tomu vyhrazený účet, budeme považováni za důvěryhodného příjemce těchto plateb. V těchto případech nebude k autorizaci transakcí 

uplatňováno Vaše silné ověření.

VIII. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ  

8.1. Platební transakce provádíme v následujících lhůtách:

Trvalé příkazy, souhlasy s inkasem 
Lhůta pro založení trvalého příkazu Trvalý příkaz můžete založit nejpozději do 18:00 hod dne, ve kterém má nastat splatnost prvního převodu.
Lhůta pro změnu nebo zrušení trvalého příkazu Trvalý příkaz můžete změnit nebo zrušit do konce dne, který bezprostředně předchází dni očekávaného provedení příkazu.

Lhůta pro založení, změnu nebo zrušení souhlasu s inkasem   Souhlas s inkasem můžete založit, změnit nebo zrušit do konce dne, který bezprostředně předchází dni očekávaného provedení příkazu.
Pokud má být inkasem splácen úvěr, který u nás máte, musíte souhlas s inkasem založit nejpozději 6 pracovních dnů před 17. kalendářním 
dnem příslušného měsíce. V opačném případě bude inkaso provedeno až od následujícího měsíce a splátku musíte uhradit jiným způsobem, 
např. jednorázovým převodem ze svého účtu.

Lhůta pro založení, změnu nebo zrušení souhlasu s inkasem SIPO  Souhlas s inkasem SIPO můžete založit, změnit nebo zrušit s účinností nejdříve od následujícího kalendářního měsíce, a to vždy nejpozději 
do konce pracovního dne, který předchází dni, ve kterém jsme povinni předat Vaše pokyny České poště (dle podmínek České pošty předává 
banka pokyny nejpozději 25. den měsíce předcházejícího měsíci, v němž má být změna účinná; není-li tento den pracovním dnem, je dnem 
předání předchozí pracovní den).

Odchozí úhrady
Lhůta pro zadání jednorázového příkazu k odchozí úhradě 
v rámci Banky 

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě v rámci Banky můžete z vašeho běžného, spořicího či základního účtu zadat kdykoliv, tj se splatností 
v kterýkoliv pracovní i nepracovní den, a v případě úvěrového účtu v kterýkoliv pracovní den. Peněžní prostředky budou v takovém případě 
ihned odepsány z Vašeho účtu a připsány příjemci platby. Příkazy předané po 18:00 hod budou provedeny s datem splatnosti následujícího 
pracovního dne.  

Lhůta pro zadání jednorázového příkazu k odchozí úhradě 
do jiné banky

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě do jiné banky můžete zadat se splatností pouze v pracovní dny. Peněžní prostředky budou ihned 
odepsány z Vašeho účtu a příjemce v jiné bance je obdrží nejpozději následující pracovní den.   
Příkazy předané po 18:00 hod budou provedeny se splatností následujícího pracovního dne.  
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Lhůta pro zadání platebního příkazu k nadlimitní odchozí úhradě Platební příkaz k nadlimitní odchozí úhradě můžete zadat se splatností pouze v pracovní dny. Peněžní prostředky budou v takovém případě 
ihned odepsány z Vašeho účtu a příjemce v jiné bance je obdrží nejpozději následující pracovní den.   
Příkazy předané po 16:00 hod budou provedeny se splatností následujícího pracovního dne.    

Lhůta pro odvolání (zrušení) jednorázového příkazu k odchozí úhradě Nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak, můžete odvolat pouze jednorázový příkaz s budoucí splatností. Můžete tak učinit nejpozději 
do konce dne, který bezprostředně předchází dni očekávaného provedení příkazu.

Lhůta pro odvolání (zrušení) jednorázového příkazu k odchozí úhradě 
z úvěrového účtu zadaného prostřednictvím bankéře

Nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak, můžete odvolat pouze jednorázový příkaz s budoucí splatností. Můžete tak učinit nejpozději 
do 18:00 hod dne splatnosti příkazu. 

Příchozí úhrady 
Příchozí úhrady Všechny příchozí úhrady, tj. v českých korunách i SEPA připíšeme na Váš účet tentýž den, ve kterém je obdržíme z jiné banky. Konec provozní 

doby pro příchozí úhrady je stanoven na 16:00 hod. Příchozí úhrady, které obdržíme po této lhůtě, proto mohou být na Váš účet připsány až 
následující pracovní den.  
Příchozí úhrady SEPA v měně EUR jsou zúčtovány podle kalendáře bankovních dnů pro měnu EUR.

8.2. V případě, že datum splatnosti platebního příkazu připadne na jiný než pracovní den, provedeme jej následovně:
 a) jednorázový příkaz k odchozí úhradě i trvalý příkaz z Vašeho účtu provedeme nejpozději v nejbližší následující pracovní den;
 b) příkaz k inkasu SIPO provedeme v nejbližší pracovní den, který předchází inkasnímu dni SIPO dohodnutému s Českou poštou.
8.3. Připadne-li okamžik připsání částky příchozí úhrady na náš účet na dobu, která není naší provozní dobou, platí, že k připsání došlo na začátku následující provozní doby.   
8.4. Okamžité převody – v případě, že potřebujete provést odchozí úhradu z Vašeho účtu okamžitě, bez ohledu na hodinu či konkrétní den v týdnu, můžete zvolit tuto možnost (pokud takovou službu aktuálně nabízíme) 

při zadávání platebního příkazu ve svém internetovém bankovnictví. Peněžní prostředky v takovém případě ihned pošleme do banky příjemce. Tato služba může být zpoplatněna dle našeho Sazebníku poplatků a je 
samozřejmě potřeba, aby ji umožňovala i banka příjemce. Pokud naopak obdržíme takovou okamžitou příchozí úhradu od jiné banky, ihned ji připíšeme na Váš účet, který u nás máte.  

8.5. Berete na vědomí, že provedení platební transakce může být zpožděno plněním povinností, které nám ukládají právní předpisy.
  
IX. V JAKÉM POŘADÍ PROVEDEME PLATEBNÍ PŘÍKAZY 

9.1. Pokud je v daný den splatných několik platebních příkazů a na účtu není dostatek prostředků pro provedení všech, vyhrazujeme si právo rozhodnout o pořadí jejich realizace. Platební příkazy v náš prospěch mohou být 
zpracovány přednostně.

 
X. CO SE STANE, POKUD NA ÚČTU NEMÁTE DOSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

PRO PROVEDENÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE 

10.1. V případě nedostatku dostupných prostředků na účtu k provedení platební transakce postupujeme následovně:
 • u odchozích úhrad a u trvalých příkazů neprovádíme opakovaný pokus o provedení platby;
 • u tuzemských inkas se po dobu 5 následujících pracovních dnů opakovaně pokusíme o provedení inkasa. Pokud budou v průběhu této lhůty prostředky na účtu navýšeny na dostatečnou výši, inkaso provedeme;
 • u inkas SIPO provedeme opakovaný pokus o zúčtování ve druhém inkasním cyklu České pošty pro SIPO.
10.2. Berete na vědomí, že platební transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty/nálepky v tzv. stand-in nebo offl ine  režimu, mohou být provedeny bez ohledu na aktuální výši Vašich dostupných prostředků 

na účtu. Pokud dostupný zůstatek na účtu nepovoleně překročíte, jste povinen neprodleně uhradit dlužnou částku, vč. příslušenství. V takovém případě jsme oprávněni požadovat po Vás úhradu sankčního smluvního 
úroku pro toto nepovolené překročení podle aktuálně platného Úrokového lístku a dále úrok z prodlení.

10.3. V případě on-line zpracování platební transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty/nálepky/Platebního Tokenu (debetní) v platebním terminálu obchodníka v místě prodeje, u níž dostupný zůstatek na Vašem 
účtu nedosahuje částky zamýšlené platební transakce, jsme v odpovědi na autorizační dotaz obchodníka oprávněni sdělit informaci, jakou část zamýšlené platební transakce je nutné doplatit jiným způsobem. Pokud 
s provedením této platební transakce s doplňkovou platbou nebudete souhlasit, zrušíte ji v platebním terminálu obchodníka, kde byla platební transakce iniciována.

 
XI.   V JAKÉ VÝŠI MŮŽETE PROVÁDĚT PLATEBNÍ TRANSAKCE

11.1. Platební transakce ze svého platebního účtu můžete provádět maximálně do výše stanovených transakčních limitů, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak. 
11.2. Aktuální výše těchto limitů je zveřejněna na našich internetových stránkách.          

XII.  ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS S PLATEBNÍ TRANSAKCÍ 

12.1.  Souhlas s platební transakcí můžete odvolat, dokud lze odvolat platební příkaz k této transakci. 
12.2.  Platební příkaz lze odvolat ve lhůtách uvedených v čl. VIII. těchto Produktových podmínek. Tyto lhůty platí obdobně i pro platební příkaz, který jste zadal ze svého účtu nepřímo, tj. prostřednictvím osoby oprávněné 

poskytovat Vám službu nepřímého dání platebního příkazu. Nejsme povinni umožnit Vám odvolání platebního příkazu po uplynutí shora uvedených lhůt. Pokud Vám toto pozdní odvolání umožníme, jsme oprávněni 
účtovat Vám za něj poplatek dle Sazebníku poplatků.

12.3.  Odvolání můžete učinit ve svém internetovém bankovnictví, popř. prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat Vám službu nepřímého dání platebního příkazu, byl-li platební příkaz zadán tímto způsobem nebo je-li 
tato osoba zároveň oprávněna přistupovat k informacím o Vašem účtu, nedohodneme-li se v konkrétním případě jinak.

12.4.  Platební transakci uskutečněnou prostřednictvím platební karty/nálepky není možné odvolat poté, co jste ji autorizoval.

XIII. JAKÉ SMĚNNÉ KURZY POUŽÍVÁME  

13.1. Veškeré platební účty vedeme v českých korunách. V případě, že při realizaci odchozí / příchozí úhrady nastane potřeba provést přepočet měn, použijeme pro přepočet směnný kurz dle kurzovního lístku, platný 
k okamžiku zúčtování platební transakce. Kurzovní lístek je zveřejněn na našich internetových stránkách.

13.2. U odchozích / příchozích úhrad SEPA provedeme konverzi částky příkazu z měny EUR do měny Vašeho účtu (česká koruna) následovně:
 • odchozí úhrada SEPA – přepočet kurzem EUR deviza prodej,
 • příchozí úhrada SEPA – přepočet kurzem EUR deviza nákup.
13.3. Směnné kurzy uvedené v kurzovním lístku jsou vyhlašovány na základě devizových kurzů zveřejněných Českou národní bankou, které jsou referenčními směnnými kurzy. K takto zveřejněným kurzům České národní 

banky si můžeme naúčtovat kurzovou přirážku. Aktuální výši přirážky naleznete v Sazebníku poplatků.  
13.4. Dohodnuté směnné kurzy jsme oprávněni kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit, pokud je tato změna založena na změně referenčních směnných kurzů.
13.5. Při karetních transakcích uskutečněných v cizí měně použijeme pro přepočet na české koruny směnný kurz stanovený příslušným karetním schématem ke dni zúčtování platební transakce. Bližší informace můžete 

případně nalézt v příslušných Produktových podmínkách. Berete na vědomí, že v důsledku kurzových rozdílů se může konečná částka karetní transakce zaúčtovaná na Váš účet lišit od částky blokované na Vašem účtu 
k okamžiku úspěšné autorizace karetní transakce. 
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XIV.  JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZÍSKAT INFORMACE O PLATEBNÍCH TRANSAKCÍCH, 
ZŮSTATKU A DALŠÍCH POHYBECH NA ÚČTU 

14.1. Jednotlivé platební transakce jsou evidovány na Vašem účtu. O všech platebních transakcích zaúčtovaných v dohodnutém období, jakož i o dalších pohybech na účtu (např. zúčtování příslušných úroků) a o zůstatku 
na účtu ke konci tohoto období Vás budeme pravidelně informovat formou výpisu z platebního účtu prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví, případně jiným způsobem, který si s námi sjednáte. 
Berete na vědomí, že výpis nemusí být vyhotoven, pokud na Vašem účtu nedojde v dohodnutém období k žádnému pohybu.

14.2. Výpis si ve vlastním zájmu vždy jednou měsíčně vytiskněte nebo uložte na pevný disk svého počítače, příp. na jiný trvalý nosič. V případě dlouhodobé nedostupnosti internetového bankovnictví z důvodů na naší straně 
Vám poskytneme výpis jiným způsobem.

14.3. Obsah výpisu si vždy bezodkladně zkontrolujte a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti nás co nejdříve kontaktujte.
14.4. Vždy do konce února od nás obdržíte také výpis poplatků za služby spojené s Vaším platebním účtem, které jste čerpal v předchozím kalendářním roce. Tento přehled Vám poskytneme stejným způsobem jako běžný 

výpis z účtu, nedohodneme-li se jinak.
14.5. Jsme oprávněni Vám dočasně pozastavit zasílání výpisů z důvodu ochrany v nich obsažených informací, např. při podezření na zneužití Vašeho internetového bankovnictví, při podezření, že došlo ke změně Vašich 

kontaktních údajů, o které jsme nebyli vyrozuměni apod. V takovém případě nás můžete požádat o dodatečné poskytnutí těchto výpisů.
14.6. Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas a budou splněny i další zákonné podmínky, sdělíme osobě, která Vám vydala karetní platební prostředek, informaci o tom, zda dostupný zůstatek na Vašem účtu dosahuje nebo 

nedosahuje částky zamýšlené karetní transakce. Stejně tak Vám na Vaši žádost sdělíme jméno osoby, která nás o výše uvedenou informaci požádala, a odpověď, kterou jsme jí poskytli. Nejsme odpovědni za následné 
neprovedení transakce z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu. 

14.7. Informace o Vašem platebním účtu můžete získat rovněž prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu informování o platebním účtu. Pokud k tomu udělíte souhlas a budou splněny i další zákonné 
podmínky, sdělíme této třetí osobě informace o zůstatku a transakcích provedených na Vašem účtu. Souhlas s předáním informací vyjádříte použitím jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – 
zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované, číslo mobilního telefonu, ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, 
použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy.

 Sdělení informací můžeme odmítnout tehdy:
 a) máme-li podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku, nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků;
 b) není-li poskytovatel, který nás žádá o poskytnutí informací, oprávněn poskytovat službu informování o platebním účtu;
 c) neosvědčil-li poskytovatel služby informování o platebním účtu řádným způsobem svoji totožnost.    
 O neposkytnutí informací Vás budeme bezodkladně informovat, a to ve Vašem internetovém bankovnictví. 
 Před tím, než tuto službu informování o účtu využijete, si prosím vždy ověřte, např. prostřednictvím ofi ciálně vedeného seznamu, že je daná osoba skutečně oprávněna Vám službu poskytnout. Předcházíte tím 

možnému zneužití Vašich osobních bezpečnostních prvků.

XV.  ZA JAKÝCH PODMÍNEK NAPRAVÍME NEAUTORIZOVANOU A NESPRÁVNĚ PROVEDENOU PLATEBNÍ TRANSAKCI 
NEBO PROVEDEME OPRAVNÉ ZÚČTOVÁNÍ

 Neautorizovaná platební transakce
15.1. V případě, že byla platební transakce provedena bez Vašeho souhlasu, vrátíme Vám částku transakce, včetně případně ušlých úroků a zaplacené úplaty, na Váš účet nepodleně, nejpozději do konce následujícího 

pracovního dne poté, co neautorizovanou transakci zjistíme nebo nám ji oznámíte. Stejně budeme postupovat i v případě, že byl platební příkaz z Vašeho účtu vedeného u nás zadán nepřímo, tj. prostřednictvím osoby 
oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu. Lhůta nezačne běžet, dokud máme důvod se domnívat, že na Vaší straně došlo k podvodnému jednání a tuto skutečnost spolu s odůvodněním 
oznámíme České národní bance.

15.2. Postup uvedený v čl. 15.1. se neuplatní v níže uvedených případech:
 a)  ztráta z neautorizované platební transakce je způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku. V takovém případě nesete ztrátu do částky odpovídající 

50 eurům resp. do ekvivalentu této částky v českých korunách, tj. nahradíme Vám pouze ztrátu přesahující tento rozsah;
 b)  ztrátu jste způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností k zajištění ochrany platebního prostředku (např. jste nám bez zbytečného 

odkladu po zjištění neoznámil jeho ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití). V takovém případě odpovídáte za ztrátu v celém rozsahu, tj. nebude Vám poskytnuta žádná náhrada.
15.3. Bez ohledu na výše uvedené Vám vrátíme celou částku, pokud jste nejednal podvodně a 
 a)  v případech podle čl. 15.2. bod a) jste ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl zjistit před provedením neautorizované platební transakce, popř. pokud ztráta, odcizení nebo zneužití platebního 

prostředku bylo způsobeno jednáním na naší straně;    
 b)  ztráta vznikla až poté, co jste nám oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku;
 c)  prokáže se, že jsme Vám nezajistili vhodné prostředky pro oznámení ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného použití platebního prostředku;
 d)  vyjde najevo, že jsme nepožadovali Vaše silné ověření, přestože jsme podle zákona měli tuto povinnost.
 Nesprávně provedená platební transakce
15.4. Pokud Vámi zadanou platební transakci neprovedeme řádně a včas, zajistíme její dodatečné bezodkladné provedení dle Vašich původních instrukcí a uvedeme Váš účet do stavu, jako by platební transakce byla řádně 

a včas provedena. Pokud nám však dříve, než provedeme nápravu, oznámíte, že na řádném provedení platební transakce netrváte, uvedeme Váš účet do původního stavu, jako by k žádné transakci nedošlo.
15.5. Nápravu příkazu, který jste zadal z Vašeho účtu vedeného u nás nepřímo, tj. prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám tuto službu, provedeme i v případě, že odchozí úhrada byla provedena v souladu 

s platebním příkazem, který jsme od této osoby obdrželi, tento příkaz však neodpovídá tomu platebnímu příkazu, který jste třetí osobě předal. 
15.6. Pokud příchozí úhradu nepřipíšeme na Váš účet řádně a včas, zajistíme bezodkladnou nápravu a Váš účet uvedeme do stavu, jako by k žádnému pochybení nedošlo.
15.7. Pokud jste plátcem inkasa, odpovídáme za správné provedení transakce, jestliže jsme řádně a včas obdrželi platební příkaz od banky příjemce.
15.8. V případě jakékoliv nesprávně provedené platební transakce se vždy budeme snažit platební transakci dohledat. O výsledku Vás budeme informovat.
15.9. V případě nesprávně provedené karetní transakce kontaktujeme v návaznosti na Váš podnět (reklamaci) zasilatelskou banku a ověříme oprávněnost zaúčtování ve lhůtách daných karetním schématem.
 Nesprávně zadané zúčtovací údaje příjemce
15.10. Číslo účtu příjemce vč. kódu jeho banky tvoří dohromady jedinečný identifi kátor příjemce, jehož uvedení je jednou z podmínek řádného provedení platebního příkazu.
15.11. Pokud je platební transakce nesprávně provedena proto, že chybně uvedete číslo účtu příjemce či kód jeho banky, za takto nesprávně provedenou platbu neodpovídáme. I přesto Vám poskytneme nezbytnou 

součinnost, aby byly peněžní prostředky vráceny zpět na Váš účet. Pokud nás o to písemně požádáte, sdělíme Vám údaje, které máme k dispozici a které potřebujete k uplatnění svého práva na vrácení částky vůči 
příjemci u soudu, popř. jiného příslušného orgánu. Rozsah těchto údajů je závislý na součinnosti, kterou nám poskytne banka příjemce. Za tyto služby jsme oprávněni požadovat poplatek dle Sazebníku poplatků.

15.12. Příchozí úhradu zúčtujeme na účet příjemce uvedený v obdrženém platebním příkazu. Ke jménu příjemce, popř. dalším údajům, pokud jsou v příkazu uvedeny, nepřihlížíme. 
 Oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
15.13. Neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z Vašeho 

účtu/připsány na Váš účet. Při nesplnění této povinnosti Vám nemusí být náhrada přiznána.
15.14. Bližší podmínky pro reklamaci transakcí jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je k dispozici na našich internetových stránkách. Jsme oprávněni požadovat po Vás úhradu poplatků za Vámi vyžádané služby v rámci 

reklamace a rovněž po Vás můžeme chtít náhradu nákladů uplatněných vůči nám třetími stranami (např. poplatky vyúčtované jinými bankami či příslušným karetním schématem).
15.15. Podle zákona neodpovídáme za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, pokud nám ve splnění zákonných povinností zabránila neobvyklá, nepředvídatelná a na naší vůli nezávislá okolnost,  

jejíž následky jsme nemohli odvrátit.
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XIV.  JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZÍSKAT INFORMACE O PLATEBNÍCH TRANSAKCÍCH, 
ZŮSTATKU A DALŠÍCH POHYBECH NA ÚČTU 

14.1. Jednotlivé platební transakce jsou evidovány na Vašem účtu. O všech platebních transakcích zaúčtovaných v dohodnutém období, jakož i o dalších pohybech na účtu (např. zúčtování příslušných úroků) a o zůstatku 
na účtu ke konci tohoto období Vás budeme pravidelně informovat formou výpisu z platebního účtu prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví, případně jiným způsobem, který si s námi sjednáte. 
Berete na vědomí, že výpis nemusí být vyhotoven, pokud na Vašem účtu nedojde v dohodnutém období k žádnému pohybu.

14.2. Výpis si ve vlastním zájmu vždy jednou měsíčně vytiskněte nebo uložte na pevný disk svého počítače, příp. na jiný trvalý nosič. V případě dlouhodobé nedostupnosti internetového bankovnictví z důvodů na naší straně 
Vám poskytneme výpis jiným způsobem.

14.3. Obsah výpisu si vždy bezodkladně zkontrolujte a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti nás co nejdříve kontaktujte.
14.4. Vždy do konce února od nás obdržíte také výpis poplatků za služby spojené s Vaším platebním účtem, které jste čerpal v předchozím kalendářním roce. Tento přehled Vám poskytneme stejným způsobem jako běžný 

výpis z účtu, nedohodneme-li se jinak.
14.5. Jsme oprávněni Vám dočasně pozastavit zasílání výpisů z důvodu ochrany v nich obsažených informací, např. při podezření na zneužití Vašeho internetového bankovnictví, při podezření, že došlo ke změně Vašich 

kontaktních údajů, o které jsme nebyli vyrozuměni apod. V takovém případě nás můžete požádat o dodatečné poskytnutí těchto výpisů.
14.6. Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas a budou splněny i další zákonné podmínky, sdělíme osobě, která Vám vydala karetní platební prostředek, informaci o tom, zda dostupný zůstatek na Vašem účtu dosahuje nebo 

nedosahuje částky zamýšlené karetní transakce. Stejně tak Vám na Vaši žádost sdělíme jméno osoby, která nás o výše uvedenou informaci požádala, a odpověď, kterou jsme jí poskytli. Nejsme odpovědni za následné 
neprovedení transakce z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu. 

14.7. Informace o Vašem platebním účtu můžete získat rovněž prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám službu informování o platebním účtu. Pokud k tomu udělíte souhlas a budou splněny i další zákonné 
podmínky, sdělíme této třetí osobě informace o zůstatku a transakcích provedených na Vašem účtu. Souhlas s předáním informací vyjádříte použitím jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků – 
zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované, číslo mobilního telefonu, ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, 
použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy.

 Sdělení informací můžeme odmítnout tehdy:
 a) máme-li podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku, nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků;
 b) není-li poskytovatel, který nás žádá o poskytnutí informací, oprávněn poskytovat službu informování o platebním účtu;
 c) neosvědčil-li poskytovatel služby informování o platebním účtu řádným způsobem svoji totožnost.    
 O neposkytnutí informací Vás budeme bezodkladně informovat, a to ve Vašem internetovém bankovnictví. 
 Před tím, než tuto službu informování o účtu využijete, si prosím vždy ověřte, např. prostřednictvím ofi ciálně vedeného seznamu, že je daná osoba skutečně oprávněna Vám službu poskytnout. Předcházíte tím 

možnému zneužití Vašich osobních bezpečnostních prvků.

XV.  ZA JAKÝCH PODMÍNEK NAPRAVÍME NEAUTORIZOVANOU A NESPRÁVNĚ PROVEDENOU PLATEBNÍ TRANSAKCI 
NEBO PROVEDEME OPRAVNÉ ZÚČTOVÁNÍ

 Neautorizovaná platební transakce
15.1. V případě, že byla platební transakce provedena bez Vašeho souhlasu, vrátíme Vám částku transakce, včetně případně ušlých úroků a zaplacené úplaty, na Váš účet nepodleně, nejpozději do konce následujícího 

pracovního dne poté, co neautorizovanou transakci zjistíme nebo nám ji oznámíte. Stejně budeme postupovat i v případě, že byl platební příkaz z Vašeho účtu vedeného u nás zadán nepřímo, tj. prostřednictvím osoby 
oprávněné poskytnout Vám službu nepřímého dání platebního příkazu. Lhůta nezačne běžet, dokud máme důvod se domnívat, že na Vaší straně došlo k podvodnému jednání a tuto skutečnost spolu s odůvodněním 
oznámíme České národní bance.

15.2. Postup uvedený v čl. 15.1. se neuplatní v níže uvedených případech:
 a)  ztráta z neautorizované platební transakce je způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku. V takovém případě nesete ztrátu do částky odpovídající 

50 eurům resp. do ekvivalentu této částky v českých korunách, tj. nahradíme Vám pouze ztrátu přesahující tento rozsah;
 b)  ztrátu jste způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností k zajištění ochrany platebního prostředku (např. jste nám bez zbytečného 

odkladu po zjištění neoznámil jeho ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití). V takovém případě odpovídáte za ztrátu v celém rozsahu, tj. nebude Vám poskytnuta žádná náhrada.
15.3. Bez ohledu na výše uvedené Vám vrátíme celou částku, pokud jste nejednal podvodně a 
 a)  v případech podle čl. 15.2. bod a) jste ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl zjistit před provedením neautorizované platební transakce, popř. pokud ztráta, odcizení nebo zneužití platebního 

prostředku bylo způsobeno jednáním na naší straně;    
 b)  ztráta vznikla až poté, co jste nám oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku;
 c)  prokáže se, že jsme Vám nezajistili vhodné prostředky pro oznámení ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného použití platebního prostředku;
 d)  vyjde najevo, že jsme nepožadovali Vaše silné ověření, přestože jsme podle zákona měli tuto povinnost.
 Nesprávně provedená platební transakce
15.4. Pokud Vámi zadanou platební transakci neprovedeme řádně a včas, zajistíme její dodatečné bezodkladné provedení dle Vašich původních instrukcí a uvedeme Váš účet do stavu, jako by platební transakce byla řádně 

a včas provedena. Pokud nám však dříve, než provedeme nápravu, oznámíte, že na řádném provedení platební transakce netrváte, uvedeme Váš účet do původního stavu, jako by k žádné transakci nedošlo.
15.5. Nápravu příkazu, který jste zadal z Vašeho účtu vedeného u nás nepřímo, tj. prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout Vám tuto službu, provedeme i v případě, že odchozí úhrada byla provedena v souladu 

s platebním příkazem, který jsme od této osoby obdrželi, tento příkaz však neodpovídá tomu platebnímu příkazu, který jste třetí osobě předal. 
15.6. Pokud příchozí úhradu nepřipíšeme na Váš účet řádně a včas, zajistíme bezodkladnou nápravu a Váš účet uvedeme do stavu, jako by k žádnému pochybení nedošlo.
15.7. Pokud jste plátcem inkasa, odpovídáme za správné provedení transakce, jestliže jsme řádně a včas obdrželi platební příkaz od banky příjemce.
15.8. V případě jakékoliv nesprávně provedené platební transakce se vždy budeme snažit platební transakci dohledat. O výsledku Vás budeme informovat.
15.9. V případě nesprávně provedené karetní transakce kontaktujeme v návaznosti na Váš podnět (reklamaci) zasilatelskou banku a ověříme oprávněnost zaúčtování ve lhůtách daných karetním schématem.
 Nesprávně zadané zúčtovací údaje příjemce
15.10. Číslo účtu příjemce vč. kódu jeho banky tvoří dohromady jedinečný identifi kátor příjemce, jehož uvedení je jednou z podmínek řádného provedení platebního příkazu.
15.11. Pokud je platební transakce nesprávně provedena proto, že chybně uvedete číslo účtu příjemce či kód jeho banky, za takto nesprávně provedenou platbu neodpovídáme. I přesto Vám poskytneme nezbytnou 

součinnost, aby byly peněžní prostředky vráceny zpět na Váš účet. Pokud nás o to písemně požádáte, sdělíme Vám údaje, které máme k dispozici a které potřebujete k uplatnění svého práva na vrácení částky vůči 
příjemci u soudu, popř. jiného příslušného orgánu. Rozsah těchto údajů je závislý na součinnosti, kterou nám poskytne banka příjemce. Za tyto služby jsme oprávněni požadovat poplatek dle Sazebníku poplatků.

15.12. Příchozí úhradu zúčtujeme na účet příjemce uvedený v obdrženém platebním příkazu. Ke jménu příjemce, popř. dalším údajům, pokud jsou v příkazu uvedeny, nepřihlížíme. 
 Oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
15.13. Neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z Vašeho 

účtu/připsány na Váš účet. Při nesplnění této povinnosti Vám nemusí být náhrada přiznána.
15.14. Bližší podmínky pro reklamaci transakcí jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je k dispozici na našich internetových stránkách. Jsme oprávněni požadovat po Vás úhradu poplatků za Vámi vyžádané služby v rámci 

reklamace a rovněž po Vás můžeme chtít náhradu nákladů uplatněných vůči nám třetími stranami (např. poplatky vyúčtované jinými bankami či příslušným karetním schématem).
15.15. Podle zákona neodpovídáme za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, pokud nám ve splnění zákonných povinností zabránila neobvyklá, nepředvídatelná a na naší vůli nezávislá okolnost,  

jejíž následky jsme nemohli odvrátit.
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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz

 Podmínky opravného zúčtování dle zákona o bankách
15.16. Opravné zúčtování se uplatní zejména v případě, že banka neprovede zadaný platební příkaz ve správné výši, nebo peněžní prostředky poukáže na nesprávný účet v důsledku vlastní chyby. V takovém případě je banka 

plátce oprávněna od banky příjemce požadovat, aby nesprávně zúčtovanou částku z účtu příjemce vrátila, a banka příjemce je povinna tomuto požadavku vyhovět. Pokud takovýto požadavek od jiné české banky 
obdržíme, částku transakce bance plátce z Vašeho účtu vrátíme a uvedeme jej do stavu, ve kterém by byl, kdyby k chybě nedošlo.

 Podmínky pro vrácení provedeného inkasa
15.17. Pokud jste v okamžiku předání souhlasu s provedením inkasa neměl k dispozici informaci o přesné částce, která má být inkasována, a převedená částka současně převyšuje částku, kterou jste mohl rozumně očekávat, 

můžete do 8 týdnů ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu požadovat jejich vrácení. 
15.18. Výše uvedené právo nemáte, pokud jste souhlas s inkasem udělil přímo nám a současně (tam, kde to připadá v úvahu) jste měl od příjemce k dispozici informaci o částce platební transakce alespoň 4 týdny před 

okamžikem přijetí platebního příkazu. Stejně tak nemůžete namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz, na kterém jsme se dohodli. 
15.19. Pokud nás požádáte o vrácení odepsaných peněžních prostředků, máte povinnost poskytnout nám informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro vrácení částky platební transakce. Na základě 

jejich posouzení Vám do 10 pracovních dnů buď vrátíme částku platební transakce, anebo její vrácení odmítneme a sdělíme Vám důvody tohoto odmítnutí spolu s dalším možným postupem.   

XVI.  JAKÉ POPLATKY PO VÁS MŮŽEME POŽADOVAT

16.1. Za poskytování platebních a dalších souvisejících služeb můžeme požadovat úplatu dle Sazebníku poplatků v aktuálním znění. Sazebník poplatků je dostupný na našich internetových stránkách.
16.2. Berete na vědomí, že z částky převáděné na Váš účet si před jejím připsáním na účet můžeme odečíst sjednaný poplatek za provedení příchozí úhrady.

XVII. KDE SE DOZVÍTE DALŠÍ INFORMACE 

17.1. Berete na vědomí, že další informace požadované zákonem, např. o Rámcové smlouvě, o prostředcích komunikace mezi smluvními stranami, o technických požadavcích na vybavení klienta k této komunikaci, 
o způsobu poskytování a zpřístupňování informací, jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování bankovních produktů a služeb, příp. v Produktových podmínkách 
pro jednotlivé bankovní produkty a služby, k nimž se tyto informace vztahují.

XVIII. SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ

IBAN – číslo účtu klienta uvedené v mezinárodním standardizovaném formátu. Kromě informace o čísle účtu obsahuje také údaj o bance, která účet vede. Pokud provádíte odchozí úhradu v měně EUR, je potřeba, abyste účet 
příjemce uvedl v tomto formátu (o sdělení čísla účtu ve formátu IBAN požádejte příjemce). Také pokud očekáváte příchozí úhradu v měně EUR na svůj účet, sdělte plátci své číslo účtu ve formátu IBAN;
Platební účet/účet – podle povahy jde o běžný, základní, spořicí a/nebo úvěrový účet;
Úvěrový účet – rozumí se jím platební účet k Vašemu revolvingovému úvěru;
Platební transakce – jde zejména o vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr hotovosti z platebního účtu nebo o převod peněžních prostředků, realizovaný na základě jednorázového příkazu k odchozí úhradě, 
trvalého příkazu, udělení souhlasu s inkasem či prostřednictvím karetní transakce;  
Platební karta – podle povahy jde o debetní kartu a/nebo o úvěrovou kartu; 
Odchozí úhrada SEPA – platba v měně EUR do a ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a některých dalších zemí (např. Švýcarska);
Inkaso – převod peněžních prostředků z Vašeho účtu, k němuž dá pokyn příjemce těchto peněžních prostředků, a to na základě Vámi uděleného souhlasu s inkasem;
Inkaso SIPO – služba České pošty spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání inkasa SIPO. Inkaso SIPO slouží k úhradě 
např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životního i jiného pojištění atd.;
Platební prostředek – zařízení nebo soubor dohodnutých postupů, prostřednictvím kterých můžete zadat svůj platební příkaz či souhlas s inkasem. Platebním prostředkem je např. platební karta, platební nálepka či služby 
internetového bankovnictví;
Internetové bankovnictví – nástroj, prostřednictvím kterého můžete spravovat svůj platební účet. Může se jednat o internetové bankovnictví v internetovém prohlížeči a/nebo v mobilní aplikaci; 
Osobní bezpečnostní prvky – prvky, které slouží k ověření Vámi zadané platby či pokynů (např. přihlašovací údaje, PIN, heslo, biometrické údaje a další); 
Silné ověření – ověření, které je založeno na použití alespoň dvou prvků z kategorií „mít“ (např. Váš mobilní telefon), „znát“ (např. Vaše heslo) nebo „být“ (např. Váš otisk prstu), které jsou navzájem nezávislé a prolomení 
jednoho neovlivní spolehlivost prvku druhého; využívá se např. při autorizaci platebního příkazu zadaného prostřednictvím internetového bankovnictví;  
Sensitivní karetní data – celé číslo karty, datum expirace, CVC2 (tzv. Card Validation Code 2);
Karetní transakce provedená v stand-in režimu – transakce je provedená na základě autorizace, prostřednictvím karetní společnosti dle parametrů předaných Bankou. V tomto případě nedochází ke kontrole dostupných 
prostředků na účtu v reálném čase transakce;
Karetní transakce provedená v off-line režimu – informace o transakci je obchodním místem/terminálem odesílána do zpracování v dávkovém režimu. Nedochází ke kontrole dostupných prostředků na účtu. Jedná se 
například o platby za stání v halových garážích, dálniční mýtné, telefonní poplatky apod.; 
Kalendář bankovních dnů pro měnu EUR – kalendář bankovních dnů pro zúčtování odchozích a příchozích úhrad SEPA v měně EUR zveřejněný na internetových stránkách Evropské centrální banky www.ecb.europa.eu. 
 
XIX. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK 

19.1. Tyto Produktové podmínky jsou platné pro smlouvy, které na ně výslovně odkazují.
19.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 10. 3. 2021. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, vč. případných dodatků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší klientské telefonní lince 257 080 080 nebo na kterémkoli našem obchodním místě.
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Produktové podmínky pro využívání služeb 
internetového bankovnictví
(dále jen „Produktové podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1  Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 

(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 (dále také „my“ nebo „Banka“).

1.2.  Služby internetového bankovnictví jsou Vám jako našemu klientovi (dále také „Vy“ nebo „Klient“) poskytovány na základě Rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb uzavřené mezi Vámi a námi 
(dále také jen „Rámcová smlouva“), těchto Produktových podmínek, Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování bankovních produktů a služeb a případně produktové smlouvy pro příslušný bankovní produkt 
nebo službu.

1.3.  Pokud je v textu uveden pojem mobilní aplikace, má se tím na mysli aplikace pro používání internetového bankovnictví, popř. pro potvrzování Vámi zadaných pokynů (dále jen „mobilní aplikace“). Pokud je v textu 
uveden pojem zařízení, rozumí se tím zařízení využívané pro internetové bankovnictví, vč. mobilní aplikace (dále jen „zařízení“).

1.4. V případě ukončení Rámcové smlouvy bude služba internetového bankovnictví automaticky blokována nebo zrušena.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
2.1.  Než se poprvé přihlásíte do internetového bankovnictví, dostanete od nás přihlašovací údaje, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno Vám zašleme e-mailem. Heslo Vám zašleme SMS zprávou 

na u nás registrované číslo mobilního telefonu. Registrované číslo mobilního telefonu ani e-mail nesmí pro komunikaci s námi používat nikdo jiný. Než Vám bude první přihlášení umožněno, musíte potvrdit souhlas 
s podmínkami používání internetového bankovnictví.

2.2.  Při prvním přihlášení do internetového bankovnictví Vás vyzveme k nastavení nového hesla a uživatelského jména. Jakmile službu zpřístupníme, potvrdíte nastavení hesla kódem, který Vám zašleme SMS zprávou 
na u nás registrované číslo mobilního telefonu.

2.3.  Pro každé další přihlášení do internetového bankovnictví musíte vždy zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud je pro přihlášení do internetového bankovnictví vyžadováno více faktorové ověření, jako druhý 
faktor použijete:

 a) kód, který Vám zašleme SMS zprávou na u nás registrované číslo mobilního telefonu, nebo
 b) potvrzení přes spárovanou mobilní aplikaci.
2.4.  Pro první přihlášení do mobilní aplikace musíte zadat uživatelské jméno a heslo do internetového bankovnictví a dále přihlášení potvrdit kódem, který Vám zašleme SMS zprávou na u nás registrované číslo mobilního 

telefonu.
  Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete moci pro přihlášení a autorizace požadavků v mobilní aplikaci používat PIN kód, který si nastavíte při prvním spuštění aplikace při procesu párování. Celkem můžete mít 

maximálně 5 takto spárovaných zařízení s mobilní aplikací. Jakmile tuto službu zpřístupníme, jedno z nich si můžete nastavit pro autorizaci požadavků internetového bankovnictví. Spárovaná zařízení si můžete pro 
lepší přehlednost pojmenovat ve Vašem internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. PIN kód si můžete nastavit individuálně pro každé spárované zařízení a lze jej změnit v nastavení mobilní aplikace.

2.5.  Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete mít možnost odebírat nebo blokovat spárovaná zařízení v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci. 
  Mobilní aplikaci budete moci ve svém internetovém bankovnictví nebo přímo v mobilní aplikaci dočasně zablokovat a opět aktivovat, aniž byste museli znovu projít procesem párování. 
  Odpárování zařízení můžete provést v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. Po odpárování se zároveň příslušné zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Po odpárování nemáte ze zařízení 

přístup ke svému uživatelskému účtu. Chcete-li ho znovu používat, musíte zařízení znovu spárovat pomocí Vašich přihlašovacích údajů pro internetové bankovnictví.
2.6.  Pokud tuto službu aktuálně nabízíme, můžete pro přihlášení a popř. pro autorizaci vybraných pokynů v mobilní aplikaci nahradit některý z přihlašovacích/autorizačních prvků (heslo, PIN kód) tzv. biometrickým údajem. 

Podrobné informace o jeho fungování, podmínkách použití a nastavení naleznete na našich internetových stránkách. Mobilní aplikace ani jiné bankovní systémy tato Vaše biometrická data nezískávají, nezpracovávají 
ani neukládají.

2.7.  Přihlašovací údaje do internetového bankovnictví si můžete změnit ve Vašem internetovém bankovnictví dostupném v internetovém prohlížeči. Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete moci provést změnu hesla pro 
internetové bankovnictví také v mobilní aplikaci.

2.8.  V případě zapomenutého uživatelského jména můžete požádat o jeho nové zaslání prostřednictvím odkazu na přihlašovací stránce internetového bankovnictví. My Vám ho zašleme na e-mail, který máte nastavený 
v internetovém bankovnictví, nebo prostřednictvím SMS zprávy na u nás registrované číslo mobilního telefonu.

2.9.  V případě zapomenutého hesla můžete požádat o jeho nové zaslání žádostí s úředně ověřeným podpisem, na pobočce nebo u našich vybraných obchodních partnerů. Nové přihlašovací heslo Vám zašleme poštou 
nebo předáme osobně.

2.10.  Pokud potřebujete změnit u nás registrované číslo mobilního telefonu, můžete o jeho změnu požádat žádostí s úředně ověřeným podpisem, na pobočce nebo u našich vybraných obchodních partnerů. Jakmile tuto 
službu zpřístupníme, budete moci provést změnu telefonního čísla také v mobilní aplikaci.

III. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 
3.1. Prostřednictvím internetového bankovnictví jste oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech.
3.2. Prostřednictvím internetového bankovnictví jako prostředku komunikace na dálku jste oprávněni také podávat žádosti o naše produkty a uzavírat produktové smlouvy.
3.3. Prostřednictvím internetového bankovnictví Vám můžeme doručovat dokumenty a oznámení a poskytovat Vám informace o stavu podaných žádostí nebo platebních příkazů.
3.4.  Internetové bankovnictví je dostupné z našich internetových stránek či pomocí mobilní aplikace. Internetové bankovnictví v  mobilní aplikaci můžete využívat teprve poté, co si příslušnou aplikaci nainstalujete 

a aktivujete. 
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Produktové podmínky pro využívání služeb 
internetového bankovnictví
(dále jen „Produktové podmínky“)

I. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1  Tyto Produktové podmínky vydává BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 

(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 (dále také „my“ nebo „Banka“).

1.2.  Služby internetového bankovnictví jsou Vám jako našemu klientovi (dále také „Vy“ nebo „Klient“) poskytovány na základě Rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb uzavřené mezi Vámi a námi 
(dále také jen „Rámcová smlouva“), těchto Produktových podmínek, Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování bankovních produktů a služeb a případně produktové smlouvy pro příslušný bankovní produkt 
nebo službu.

1.3.  Pokud je v textu uveden pojem mobilní aplikace, má se tím na mysli aplikace pro používání internetového bankovnictví, popř. pro potvrzování Vámi zadaných pokynů (dále jen „mobilní aplikace“). Pokud je v textu 
uveden pojem zařízení, rozumí se tím zařízení využívané pro internetové bankovnictví, vč. mobilní aplikace (dále jen „zařízení“).

1.4. V případě ukončení Rámcové smlouvy bude služba internetového bankovnictví automaticky blokována nebo zrušena.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
2.1.  Než se poprvé přihlásíte do internetového bankovnictví, dostanete od nás přihlašovací údaje, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno Vám zašleme e-mailem. Heslo Vám zašleme SMS zprávou 

na u nás registrované číslo mobilního telefonu. Registrované číslo mobilního telefonu ani e-mail nesmí pro komunikaci s námi používat nikdo jiný. Než Vám bude první přihlášení umožněno, musíte potvrdit souhlas 
s podmínkami používání internetového bankovnictví.

2.2.  Při prvním přihlášení do internetového bankovnictví Vás vyzveme k nastavení nového hesla a uživatelského jména. Jakmile službu zpřístupníme, potvrdíte nastavení hesla kódem, který Vám zašleme SMS zprávou 
na u nás registrované číslo mobilního telefonu.

2.3.  Pro každé další přihlášení do internetového bankovnictví musíte vždy zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud je pro přihlášení do internetového bankovnictví vyžadováno více faktorové ověření, jako druhý 
faktor použijete:

 a) kód, který Vám zašleme SMS zprávou na u nás registrované číslo mobilního telefonu, nebo
 b) potvrzení přes spárovanou mobilní aplikaci.
2.4.  Pro první přihlášení do mobilní aplikace musíte zadat uživatelské jméno a heslo do internetového bankovnictví a dále přihlášení potvrdit kódem, který Vám zašleme SMS zprávou na u nás registrované číslo mobilního 

telefonu.
  Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete moci pro přihlášení a autorizace požadavků v mobilní aplikaci používat PIN kód, který si nastavíte při prvním spuštění aplikace při procesu párování. Celkem můžete mít 

maximálně 5 takto spárovaných zařízení s mobilní aplikací. Jakmile tuto službu zpřístupníme, jedno z nich si můžete nastavit pro autorizaci požadavků internetového bankovnictví. Spárovaná zařízení si můžete pro 
lepší přehlednost pojmenovat ve Vašem internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. PIN kód si můžete nastavit individuálně pro každé spárované zařízení a lze jej změnit v nastavení mobilní aplikace.

2.5.  Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete mít možnost odebírat nebo blokovat spárovaná zařízení v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci. 
  Mobilní aplikaci budete moci ve svém internetovém bankovnictví nebo přímo v mobilní aplikaci dočasně zablokovat a opět aktivovat, aniž byste museli znovu projít procesem párování. 
  Odpárování zařízení můžete provést v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. Po odpárování se zároveň příslušné zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Po odpárování nemáte ze zařízení 

přístup ke svému uživatelskému účtu. Chcete-li ho znovu používat, musíte zařízení znovu spárovat pomocí Vašich přihlašovacích údajů pro internetové bankovnictví.
2.6.  Pokud tuto službu aktuálně nabízíme, můžete pro přihlášení a popř. pro autorizaci vybraných pokynů v mobilní aplikaci nahradit některý z přihlašovacích/autorizačních prvků (heslo, PIN kód) tzv. biometrickým údajem. 

Podrobné informace o jeho fungování, podmínkách použití a nastavení naleznete na našich internetových stránkách. Mobilní aplikace ani jiné bankovní systémy tato Vaše biometrická data nezískávají, nezpracovávají 
ani neukládají.

2.7.  Přihlašovací údaje do internetového bankovnictví si můžete změnit ve Vašem internetovém bankovnictví dostupném v internetovém prohlížeči. Jakmile tuto službu zpřístupníme, budete moci provést změnu hesla pro 
internetové bankovnictví také v mobilní aplikaci.

2.8.  V případě zapomenutého uživatelského jména můžete požádat o jeho nové zaslání prostřednictvím odkazu na přihlašovací stránce internetového bankovnictví. My Vám ho zašleme na e-mail, který máte nastavený 
v internetovém bankovnictví, nebo prostřednictvím SMS zprávy na u nás registrované číslo mobilního telefonu.

2.9.  V případě zapomenutého hesla můžete požádat o jeho nové zaslání žádostí s úředně ověřeným podpisem, na pobočce nebo u našich vybraných obchodních partnerů. Nové přihlašovací heslo Vám zašleme poštou 
nebo předáme osobně.

2.10.  Pokud potřebujete změnit u nás registrované číslo mobilního telefonu, můžete o jeho změnu požádat žádostí s úředně ověřeným podpisem, na pobočce nebo u našich vybraných obchodních partnerů. Jakmile tuto 
službu zpřístupníme, budete moci provést změnu telefonního čísla také v mobilní aplikaci.

III. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 
3.1. Prostřednictvím internetového bankovnictví jste oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech.
3.2. Prostřednictvím internetového bankovnictví jako prostředku komunikace na dálku jste oprávněni také podávat žádosti o naše produkty a uzavírat produktové smlouvy.
3.3. Prostřednictvím internetového bankovnictví Vám můžeme doručovat dokumenty a oznámení a poskytovat Vám informace o stavu podaných žádostí nebo platebních příkazů.
3.4.  Internetové bankovnictví je dostupné z našich internetových stránek či pomocí mobilní aplikace. Internetové bankovnictví v  mobilní aplikaci můžete využívat teprve poté, co si příslušnou aplikaci nainstalujete 

a aktivujete. 
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3.5. Podmínkou používání internetového bankovnictví na Vaší straně je přístup k zařízení s internetovým připojením a mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného českého operátora pro SMS autorizace.
3.6.   Podmínkou používání internetového bankovnictví v  mobilní aplikaci na Vaší straně je splnění podmínek pro přístup do internetového bankovnictví a mobilní zařízení s podporovanou verzí operačního systému iOS 

nebo Android a s internetovým připojením.
3.7. Internetové bankovnictví je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě plánovaných odstávek a neodvratitelných a nepředvídatelných událostí vzniklých nezávisle na naší vůli.
3.8.  Máme právo Vám zablokovat přístup do internetového bankovnictví, případně změnit nebo pozastavit poskytování těchto služeb, a to na dobu nezbytně nutnou, z bezpečnostních nebo technických důvodů.  

O plánovaných odstávkách budete informováni v dostatečném předstihu.
3.9.  Máme právo Vám zablokovat jednotlivé přihlašovací údaje či autorizační prvky (heslo do internetového bankovnictví, zasílání SMS kódů na u nás registrované číslo mobilního telefonu, PIN kód pro mobilní aplikaci atd.) 

v případě jejich opakovaného chybného zadání. Pro jejich odblokování se řiďte pokyny popsanými v sekci pomoc na přihlašovací stránce do internetového bankovnictví. 
3.10.  Jsme oprávněni pozastavit Vám možnost používání internetového bankovnictví, případně některé z jeho funkcí, v případě vzniku rizika jeho zneužití, výskytu podezřelých transakcí, podezřelého chování nebo 

porušení smluvních podmínek, v případě požadavku regulátora nebo oprávněné třetí strany, nebo v případě úmrtí klienta. Pokud budeme mít podezření na neoprávněné nebo podvodné použití Vašeho internetového 
bankovnictví, budeme Vás o tom informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy, popř. jiným dohodnutým způsobem.

3.11. Platební transakce realizované prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví budou provedeny v souladu s Produktovými podmínkami pro poskytování platebních služeb.

IV. AUTORIZACE POKYNŮ V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ
4.1. Pokyny zadané ve svém internetovém bankovnictví musíte autorizovat. Autorizaci je možné provést použitím jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků: 
  potvrzení pokynu prostřednictvím autorizačního tlačítka, zadání hesla do Vašeho internetového bankovnictví, zadání jednorázového kódu zaslaného SMS zprávou na u nás, pro tento účel evidované číslo mobilního 

telefonu, ve spárované mobilní aplikaci pak zadání PIN kódu, použití biometrického snímače, popř. potvrzení informační zprávy.
4.2. Případná autorizace přes mobilní aplikaci bude možná jen z jednoho zařízení, které je nastaveno jako autorizační. Autorizační zařízení nastavíte ve svém internetovém bankovnictví. 
4.3.  Jakmile bude autorizace požadavku přes mobilní aplikaci zpřístupněna a nebudete mít aktivní připojení k internetu na zařízení, které je nastaveno jako autorizační, budete moci provést tzv. off-line potvrzení. 

Off-line potvrzení bude k dispozici na vyžádání na přihlašovací stránce mobilní aplikace. V tomto případě si s pomocí aplikace vygenerujete jednorázové heslo, kterým budete moci požadavek potvrdit.
4.4.  Jakmile tuto službu zpřístupníme, a budete mít nastavenou autorizaci požadavků přes mobilní aplikaci, ale nebudete ji moci využít (třeba proto, že jste ji odinstalovali), můžete na přihlašovací stránce do internetového 

bankovnictví zažádat o změnu autorizačního schématu na SMS. V takovém případě se změní způsob autorizace požadavků v internetovém bankovnictví a namísto potvrzení prostřednictvím mobilní aplikace Vám 
umožníme potvrzování prostřednictvím SMS kódu. Metodu potvrzování pak kdykoliv můžete ve svém internetovém bankovnictví opět změnit.

4.5. V případě autorizace SMS kódem Vám kód pošleme na u nás registrované číslo mobilního telefonu. 
4.6. Metody autorizace jsou časově omezené.
4.7. Pokyny zadané prostřednictvím mobilní aplikace jsou po přihlášení do aplikace autorizovány použitím jednoho nebo kombinace více z následujících autorizačních prvků: 
 a) pomocí potvrzovacího tlačítka, nebo
 b) zadáním PIN kódu, který jste si nastavili v rámci procesu párování mobilní aplikace, nebo
 c) biometrickým snímačem u podporovaných zařízení.
4.8.  Autorizace plateb v internetovém bankovnictví se řídí také výší denních limitů pro provádění transakcí. Ty si můžete nastavit podle potřeby. Výši automatického přednastavení limitů uvádíme v dokumentu Transakční 

limity, který je dostupný na našich internetových stránkách.
4.9. Autorizací požadavku v internetovém bankovnictví vyjadřujete souhlas s provedením příslušné operace, zejména souhlas s provedením platební transakce, s podáním žádosti nebo podpisem smlouvy.
4.10. Konkrétní způsob autorizace záleží na Vámi zadávaném pokynu, na službách, které aktuálně nabízíme, mechanismech ověřování, které využíváme, a na podmínkách poskytování platebních služeb, 
 na kterých jsme se dohodli.

V. BEZPEČNOST SLUŽEB
5.1. Při používání služeb internetového bankovnictví jste povinni se řídit zásadami bezpečnosti, zveřejněnými na našich internetových stránkách. Jste zejména povinni:
 a)  chránit veškeré přístupové a autorizační údaje pro služby internetového bankovnictví, především uživatelské jméno, heslo, autorizační SMS kód, PIN kód nebo spárované zařízení před ztrátou, odcizením nebo 

zneužitím. Vaše přístupové údaje či autorizační údaje nikdy nesdělujte třetí osobě a nikomu nepřeposílejte SMS zprávy s autorizačními kódy. My Vás se žádostí o jejich sdělení nebudeme nikdy kontaktovat, 
a pokud se tak stane, jedná se vždy o pokus o podvod ze strany cizí osoby;

 b) využívat internetové bankovnictví a mobilní aplikaci pouze v zařízeních:
  • která nejsou veřejně přístupná (například nepoužívat počítač v internetové kavárně),
  • o kterých máte jistotu, že neobsahují žádný nežádoucí software,
  • jejichž využití je zcela bezpečné a
  • která neumožňují administrátorský přístup (např. že u nich nebyl proveden tzv. jailbreak, root apod.);
 c)  do Vašeho zařízení, které využíváte pro internetové bankovnictví, instalovat pouze programy a aplikace získané z důvěryhodných a ofi ciálních zdrojů (v případě mobilních telefonů a tabletů instalujte aplikace 

pouze z ofi ciálních obchodů App Store a Google Play);
 d)  vyloučit nastavení nebo povolení funkcí nebo nástrojů, které představují riziko zjištění a zneužití přihlašovacích nebo autorizačních údajů neoprávněnou osobou 

(např. povolení nástrojů „Usnadnění ovládání telefonu“)
 e) zabezpečit Vaše zařízení proti přístupu cizí osoby (například heslem);
 f)  před přihlášením do internetového bankovnictví v internetovém prohlížeči a při jeho užívání průběžně kontrolovat, že v adresním řádku je uvedena adresa našeho internetového bankovnictví. Poklepáním na ikonu 

zámku kontrolujte, že certifi kát zabezpečující připojení byl vydán pro nás;
 g) používat ve Vašem zařízení vždy aktuální operační systém, internetový prohlížeč a antivirový program, který Vaše zařízení pravidelně kontroluje.
5.2.  V případě ztráty, odcizení, zneužití, neoprávněného použití nebo v případě podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití přístupových či autorizačních údajů jste povinen nás neprodleně informovat 

prostřednictvím našeho klientského centra. Jednotlivé přístupové/autorizační údaje si zde můžete nechat zablokovat a zabránit tak jejich zneužití. 
5.3.  Je důležité, abyste všechna pravidla uvedená v tomto článku dodržovali. Jejich porušení je hrubou nedbalostí, a pokud Vám z důvodu jejich porušení vznikne škoda, nebudeme za ni odpovídat.
5.4. Pokud v souvislosti s využíváním internetového bankovnictví použijete aplikaci třetí strany, neodpovídáme za funkčnost takové aplikace ani za jakékoliv informace, které prostřednictvím této aplikace získáte.

VI. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK
6.1.  Tyto Produktové podmínky jsou platné pro smlouvy, které na ně výslovně odkazují. Pokud jste s námi neuzavřeli Rámcovou smlouvu, pak se ustanovení, která se jí výhradně týkají, na Váš smluvní vztah nevztahují. 

Vaše aktuálně platná a účinná smlouva uzavřená s námi je pak ve smyslu těchto Produktových podmínek produktovou smlouvou.
6.2. Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dne 27. 5. 2020. Pokud jsme se nedohodli jinak, nahrazují veškeré předchozí verze těchto Produktových podmínek, vč. případných dodatků.
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Sazebník pro úvěry platný od 11. 3. 2020

Klasický úvěr

Zřízení a vedení Zdarma
Náhrada nákladů spojených s předčasným splacením úvěru nebo s mimořádnou splátkou 1) 0 % – 1 % z předčasně splacené úvěrové jistiny 2)

Revolvingový úvěr
Zřízení, vedení, předčasné splacení a zrušení úvěrového účtu Zdarma
Měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů 3) 50 Kč
Zaslání výpisu z úvěrového účtu elektronicky – měsíčně Zdarma
Zaslání výpisu z úvěrového účtu poštou – měsíčně 3) 50 Kč
Čerpání peněžních prostředků odchozí úhradou, trvalým příkazem na účet v ČR Zdarma
Změna úvěrového rámce (zvýšení, snížení); změna výše splátky Zdarma

Kreditní karta Mastercard (k revolvingovému úvěru)
Zřízení, vedení, blokace a zrušení úvěrové karty/platební nálepky Zdarma
Poskytnutí nové úvěrové karty/platební nálepky v případě zničení, ztráty či odcizení Zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu Hello bank! v ČR a na vybraných obchodních místech (cashback) Zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, v zahraničí, na ostatních obchodních místech 
(cash advance) či poštovní poukázkou 4) 80 Kč

Použití karty pro mobilní operace prostřednictvím bankomatu Zdarma
Dotaz na dostupný zůstatek na úvěrovém účtu v bankomatu Hello bank! v ČR Zdarma
Dotaz na dostupný zůstatek na úvěrovém účtu v bankomatu ostatních bank 4) 30 Kč
Zaslání/znovuzaslání PIN (SMS, poštou) Zdarma
Změna PIN kódu (prostřednictvím bankomatu) Zdarma
Změna limitů pro platby úvěrovou kartou/platební nálepkou Zdarma
Kurzová přirážka ke směnnému kurzu Mastercard u platebních transakcí provedených 
úvěrovou kartou / platební nálepkou v cizí měně 5) 0 %

Další poskytované služby

Internetové a mobilní bankovnictví Zdarma
Vrácení přeplatku 6) 100 Kč
Přiřazení neidentifi kovatelné splátky k úvěrovému účtu 7) Zdarma první 2 platby, každá další 100 Kč

Za opožděné splácení Vám můžeme naúčtovat platby související s prodlením spotřebitele podle § 122 zákona o spotřebitelském úvěru. Aktuální výši těchto plateb naleznete v dokumentu Informace trvale přístupné 
spotřebiteli podle zákona o spotřebitelském úvěru. Věřitel si vyhrazuje právo některé poplatky, odměny, sankce a náhrady nákladů neúčtovat nebo snížit.

Poznámky:
1) Splatná ke dni předčasného splacení úvěru nebo jeho části
2) 0% v případě zjištění celkové dlužné částky v internetovém bankovnictví. V ostatních případech 1 %, zbývá-li k celkovému doplacení úvěru více než 1 rok, jinak 0,5 % z předčasně splacené jistiny
3) Poplatek je předepsán vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a je zaúčtován do dlužné částky úvěru
4) Poplatek je předepsán v den provedení transakce a zaúčtován do dlužné částky úvěru 
5) Kurzovou odchylku směnného kurzu Hello bank! od referenčního kurzu Evropské centrální banky naleznete na www.hellobank.cz 
6) Poplatek má splatnost zároveň s odesláním přeplatku; poplatek je věřitelem započten na přeplatek 
7) Například splátka s chybným variabilním symbolem; poplatek je věřitelem započten na přiřazenou platbu 
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Sazebník pro úvěry platný od 11. 3. 2020

Klasický úvěr

Zřízení a vedení Zdarma
Náhrada nákladů spojených s předčasným splacením úvěru nebo s mimořádnou splátkou 1) 0 % – 1 % z předčasně splacené úvěrové jistiny 2)

Revolvingový úvěr
Zřízení, vedení, předčasné splacení a zrušení úvěrového účtu Zdarma
Měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů 3) 50 Kč
Zaslání výpisu z úvěrového účtu elektronicky – měsíčně Zdarma
Zaslání výpisu z úvěrového účtu poštou – měsíčně 3) 50 Kč
Čerpání peněžních prostředků odchozí úhradou, trvalým příkazem na účet v ČR Zdarma
Změna úvěrového rámce (zvýšení, snížení); změna výše splátky Zdarma

Kreditní karta Mastercard (k revolvingovému úvěru)
Zřízení, vedení, blokace a zrušení úvěrové karty/platební nálepky Zdarma
Poskytnutí nové úvěrové karty/platební nálepky v případě zničení, ztráty či odcizení Zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu Hello bank! v ČR a na vybraných obchodních místech (cashback) Zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, v zahraničí, na ostatních obchodních místech 
(cash advance) či poštovní poukázkou 4) 80 Kč

Použití karty pro mobilní operace prostřednictvím bankomatu Zdarma
Dotaz na dostupný zůstatek na úvěrovém účtu v bankomatu Hello bank! v ČR Zdarma
Dotaz na dostupný zůstatek na úvěrovém účtu v bankomatu ostatních bank 4) 30 Kč
Zaslání/znovuzaslání PIN (SMS, poštou) Zdarma
Změna PIN kódu (prostřednictvím bankomatu) Zdarma
Změna limitů pro platby úvěrovou kartou/platební nálepkou Zdarma
Kurzová přirážka ke směnnému kurzu Mastercard u platebních transakcí provedených 
úvěrovou kartou / platební nálepkou v cizí měně 5) 0 %

Další poskytované služby

Internetové a mobilní bankovnictví Zdarma
Vrácení přeplatku 6) 100 Kč
Přiřazení neidentifi kovatelné splátky k úvěrovému účtu 7) Zdarma první 2 platby, každá další 100 Kč

Za opožděné splácení Vám můžeme naúčtovat platby související s prodlením spotřebitele podle § 122 zákona o spotřebitelském úvěru. Aktuální výši těchto plateb naleznete v dokumentu Informace trvale přístupné 
spotřebiteli podle zákona o spotřebitelském úvěru. Věřitel si vyhrazuje právo některé poplatky, odměny, sankce a náhrady nákladů neúčtovat nebo snížit.

Poznámky:
1) Splatná ke dni předčasného splacení úvěru nebo jeho části
2) 0% v případě zjištění celkové dlužné částky v internetovém bankovnictví. V ostatních případech 1 %, zbývá-li k celkovému doplacení úvěru více než 1 rok, jinak 0,5 % z předčasně splacené jistiny
3) Poplatek je předepsán vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a je zaúčtován do dlužné částky úvěru
4) Poplatek je předepsán v den provedení transakce a zaúčtován do dlužné částky úvěru 
5) Kurzovou odchylku směnného kurzu Hello bank! od referenčního kurzu Evropské centrální banky naleznete na www.hellobank.cz 
6) Poplatek má splatnost zároveň s odesláním přeplatku; poplatek je věřitelem započten na přeplatek 
7) Například splátka s chybným variabilním symbolem; poplatek je věřitelem započten na přiřazenou platbu 
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Sdělení informací o poplatcích

1

Název poskytovatele účtu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jednající 
v ČR prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu
Název účtu: úvěrový účet (poskytovaný k Revolvingovému úvěru)
Datum: 11. 3. 2020

  Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených 
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.

  Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. 
Kompletní informace naleznete v Sazebníku pro úvěry.

  Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba Poplatek

Obecné služby spojené s účtem

Vedení účtu měsíční poplatek 0 Kč

Celkový roční poplatek 0 Kč

Internetové bankovnictví měsíční poplatek 0 Kč

Celkový roční poplatek 0 Kč

Poskytnutí úvěrové karty první poskytnutí úvěrové karty 0 Kč

opětovné poskytnutí úvěrové karty 0 Kč

Platby (kromě plateb kartou)

Odchozí úhrada v českých korunách 0 Kč

Příchozí úhrada v českých korunách 0 Kč

SEPA 0 Kč

Trvalý příkaz 0 Kč

Inkaso služba není k dispozici
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Platby kartou a výběry hotovosti

Výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank 80 Kč

z bankomatu Hello bank! v ČR 0 Kč

na vybraných obchodních místech 80 Kč

na vybraných obchodních místech 
(cashback) 0 Kč

poštovní poukázkou 80 Kč

Ostatní služby

Zaslání výpisu elektronicky měsíčně 0 Kč

Celkový roční poplatek 0 Kč

poštou měsíčně 50 Kč

Celkový roční poplatek 600 Kč

Balíček služeb Poplatek

Zasílání informační SMS služba není k dispozici
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Platby kartou a výběry hotovosti

Výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank 80 Kč

z bankomatu Hello bank! v ČR 0 Kč

na vybraných obchodních místech 80 Kč

na vybraných obchodních místech 
(cashback) 0 Kč

poštovní poukázkou 80 Kč

Ostatní služby

Zaslání výpisu elektronicky měsíčně 0 Kč

Celkový roční poplatek 0 Kč

poštou měsíčně 50 Kč

Celkový roční poplatek 600 Kč

Balíček služeb Poplatek

Zasílání informační SMS služba není k dispozici
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www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz
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Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy č.   

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice 
prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, 
hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, klientský servis – tel.: 257 080 080, fax: 257 080 128, e-mail: info@hellobank.cz, www.hellobank.cz (dále jen „Banka“)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*)
od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

(*) Nehodící se škrtněte

Poučení k odstoupení od smlouvy

1) Tento vzorový formulář je poskytován spotřebiteli (dále jen „Vám“) podle § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2) Berete na vědomí, že oznámení o odstoupení je určeno k případnému uplatnění ve lhůtě 14 dnů od data uzavření shora označené smlouvy o úvěru, a odstoupením Vám vzniká povinnost:
 •  uhradit nám do 30 dnů od data doručení odstoupení Bance částku představující výši poskytnutého úvěru, nejedná-li se o úvěr, který byl sjednán prostřednictvím našeho smluvního partnera a byl použit k úhradě 

prodejní ceny zboží/služby;
 • uhradit nám úroky ode dne poskytnutí úvěru do dne jeho celkového doplacení, jejichž výše Vám bude námi písemně sdělena;
 •  neprodleně nám doručit řádně vyplněný formulář „Potvrzení prodejce“ s potvrzením prodejce o přijetí vráceného zboží nebo úhradě jeho prodejní ceny, jedná-li se o úvěr, který byl sjednán prostřednictvím našeho 

smluvního partnera a byl použit k úhradě prodejní ceny zboží/služby (musí obsahovat všechny uvedené náležitosti vč. podpisu a razítka prodejce). Nedoručíte-li nám Potvrzení prodejce, jste povinen nám vrátit Bance 
celkovou výši poskytnutého úvěru.

3) V případě, že nám ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení neuhradíte výše uvedené platby, jsme oprávněni neprodleně přistoupit k účtování zákonných úroků z prodlení a vymáhání dlužných částek soudní cestou.

4) Tímto zároveň prohlašujete, že uznáváte co do důvodu a výše naši pohledávku za Vámi, vzniklou na základě uzavřené shora označené smlouvy o úvěru, skládající se

 a) z jistiny úvěru ve výši:      Kč (vyplňte výši poskytnutého úvěru podle smlouvy o úvěru)

 b)  smluvních úroků, případně úhrad za pojištění schopnosti splácet úvěr, a to ode dne poskytnutí úvěru do dne úhrady jistiny úvěru na náš účet, a zavazujete se nám uhradit uznaný dluh, nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto prohlášení k nám.

5)  Pro případ, že do okamžiku doručení tohoto oznámení nedošlo dosud k uzavření smlouvy o úvěru, klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že toto oznámení bude považováno za odvolání návrhu na uzavření smlouvy  
o úvěru ve smyslu příslušných ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Podmínky vypořádání kupní ceny budou pak následně sděleny klientovi písemně a prohlášení o uznání dluhu se stává bezpředmětným.

V dne  Potvrzení o doručení formuláře: V Praze dne

      Podpis klienta     Banka

www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz
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Oznámení nesouhlasu s pojištěním 
k revolvingovému úvěru – Žádost/smlouva č.   

   Identifikace klienta

Příjmení a jméno klienta/ky

Rodné číslo: 

Adresa bydliště

Oznámení nesouhlasu s pojištěním k revolvingovému úvěru
Klient (dále jen „Vy“):
A) prohlašujete, že nesouhlasíte s tím, abyste byl pojištěn k revolvingovému úvěru v rozsahu příslušného SOUBORU pojištění podle Přehledu podmínek revolvingového úvěru;
B) berete na vědomí, že při Vaši neschopnosti splácet revolvingový úvěr, např. z důvodu úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, hospitalizace nebo při zneužití úvěrové karty, Vám nevznikne  
 nárok na pojistné plnění, stejně tak v případě ztráty nebo odcizení dokladů, klíčů, tašky, peněženky a dále v případě odcizení hotovosti, nuceného výběru a pojištění nákupu a garance nejnižší ceny;
C) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro případ, kdy k doručení tohoto nesouhlasu s pojištěním na kontaktní adresu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dále jen „Banka“) v České republice dojde před uzavřením  
 Smlouvy o revolvingovém úvěru, pojištění vůbec nevznikne;
D) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro případ, kdy k doručení tohoto nesouhlasu s pojištěním na kontaktní adresu Banky v České republice dojde po uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru, bude toto oznámení  
 nesouhlasu považováno za žádost o zrušení pojištění a že veškerá pojištění podle příslušného SOUBORU uvedeného v Přehledu podmínek revolvingového úvěru v plném rozsahu zanikají posledním dnem kalendářního  
 měsíce, ve kterém nám bude toto oznámení doručeno; tímto ujednáním není dotčeno naše právo požadovat po Vás úhradu za pojištění za období do zániku pojištění.

V dne  Potvrzení o doručení formuláře: V Praze dne

      Podpis klienta     Banka

www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz
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Oznámení nesouhlasu s pojištěním 
k revolvingovému úvěru – Žádost/smlouva č.   

   Identifikace klienta

Příjmení a jméno klienta/ky

Rodné číslo: 

Adresa bydliště

Oznámení nesouhlasu s pojištěním k revolvingovému úvěru
Klient (dále jen „Vy“):
A) prohlašujete, že nesouhlasíte s tím, abyste byl pojištěn k revolvingovému úvěru v rozsahu příslušného SOUBORU pojištění podle Přehledu podmínek revolvingového úvěru;
B) berete na vědomí, že při Vaši neschopnosti splácet revolvingový úvěr, např. z důvodu úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, hospitalizace nebo při zneužití úvěrové karty, Vám nevznikne  
 nárok na pojistné plnění, stejně tak v případě ztráty nebo odcizení dokladů, klíčů, tašky, peněženky a dále v případě odcizení hotovosti, nuceného výběru a pojištění nákupu a garance nejnižší ceny;
C) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro případ, kdy k doručení tohoto nesouhlasu s pojištěním na kontaktní adresu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dále jen „Banka“) v České republice dojde před uzavřením  
 Smlouvy o revolvingovém úvěru, pojištění vůbec nevznikne;
D) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro případ, kdy k doručení tohoto nesouhlasu s pojištěním na kontaktní adresu Banky v České republice dojde po uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru, bude toto oznámení  
 nesouhlasu považováno za žádost o zrušení pojištění a že veškerá pojištění podle příslušného SOUBORU uvedeného v Přehledu podmínek revolvingového úvěru v plném rozsahu zanikají posledním dnem kalendářního  
 měsíce, ve kterém nám bude toto oznámení doručeno; tímto ujednáním není dotčeno naše právo požadovat po Vás úhradu za pojištění za období do zániku pojištění.

V dne  Potvrzení o doručení formuláře: V Praze dne

      Podpis klienta     Banka

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas důležitým tématem, a proto přijala obecné zásady zohledňující ochranu soukromí v celé skupině. Tato Informace o zpracování osobních údajů poskytuje detailní informace 
týkající se ochrany Vašich osobních údajů, kterou zavedla BNP PARIBAS CARDIF.
Správcem osobních údajů je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO 25080954, se sídlem Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  
B 4327 (dále jen „my“). 
Za zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s naší činností neseme odpovědnost my jako správce osobních údajů. Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme,  
proč je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatňovat.
Další informace Vám mohou být případně poskytnuty v souvislosti s konkrétním pojistným produktem.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naši činnost a k zajištění vysokého standardu našich služeb.
S ohledem na typ pojistného produktu, který Vám poskytujeme, můžeme zpracovávat různé druhy osobních údajů, a to zejm.:
•  Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, pohlaví, status 

politicky exponované osoby, obchodní firma, místo podnikání či identifikační číslo podnikající fyzické osoby);
•  Kontaktní údaje (např. kontaktní poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa); 
•  Údaje o rodině (např. rodinný stav, identifikační údaje Vašeho manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, počet a věk dětí);
•  Bankovní, finanční a obchodní údaje (např. informace o bankovním účtu nebo produktu, k nimž se pojištění vztahuje, bankovní údaje související s platbou pojistného);
•  Údaje o vzdělání a práci (např. dosažený stupeň vzdělání, zaměstnání, název zaměstnavatele, plat/mzda);
•  Údaje týkající se pojištění (např. identifikační číslo klienta, platební metoda, délka pojištění, výše poplatku za pojištění);
•  Údaje týkající se posouzení pojistného rizika (např. umístění domácnosti, informace o pojištěném majetku);
•  Údaje týkající se škodních událostí (např. historie škodních/pojistných událostí, včetně poskytnutých pojistných plnění a odborných analýz, informace o poškozených);
•  Údaje nezbytné pro boj proti pojišťovacím podvodům, praní špinavých peněz nebo terorismu;
•  Údaje o Vašich návycích a preferencích: 

•  údaje týkající se Vašich návyků (např. zájmy, sportovní aktivity),
•  údaje týkající se Vašeho využívání našich pojistných produktů a služeb v souvislosti s bankovními, finančními a obchodními údaji,
•  údaje o Vašich kontaktech s námi: prostřednictvím poboček našich partnerů, přes webové stránky, aplikace, stránky na sociálních médiích, ale i na osobních schůzkách, telefonicky, prostřednictvím chatu, e-mailu, 

osobních rozhovorů. 
•  ÚÚddaajjee  oo  ppřřiippoojjeenníí (např. IP adresa, cookies).

Ve výjimečných případech můžeme zpracovávat také např. tyto údaje:
•  Údaje z kamerových systémů;
•  Údaje týkající se Vaší účasti v soutěžích o ceny, loteriích a propagačních kampaních.
S ohledem na typ pojistného produktu, který Vám poskytujeme, můžeme zpracovávat následující zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje):
•  Údaje o zdravotním stavu, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu.
Osobní údaje týkající se rasy a etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání, filozofického přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje nebo údaje týkající se Vašeho sexuálního života či orientace 
zpracováváme pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro námi poskytované produkty a služby.
Osobní údaje získáváme buď přímo od Vás, nebo je za účelem ověření Vámi sdělených informací můžeme získat z těchto zdrojů:  
•  databáze vedené příslušnými úřady (např. veřejné rejstříky); 
•  naši obchodní partneři nebo poskytovatelé služeb; 
•  třetí osoby, jako jsou např. úvěrové referenční agentury, agentury na prevenci podvodů nebo zprostředkovatelé údajů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů;
•  webové stránky/sociální sítě obsahující Vámi zveřejněné informace (např. Vaše vlastní webové stránky nebo sociální média);
•  veřejně dostupné databáze spravované třetími osobami.

2. SPECIFICKÉ PŘÍPADY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ ZPROSTŘEDKOVNÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ
Z určitých důvodů můžeme také shromažďovat Vaše osobní údaje, aniž byste s námi měli přímý vztah. To se může stát např. tehdy, když nám Váš zaměstnavatel nebo náš obchodní partner poskytne informace o Vás  
nebo když nám některý z našich klientů poskytne Vaše kontaktní údaje v případě, že jste například: 
•  rodinný příslušník (na něhož se pojištění nebo škodní událost vztahuje);
•  spoludlužník/ručitel;
•  právní zástupce (s plnou mocí);
•  obmyšlená osoba;
•  konečný skutečný majitel;
•  akcionář nebo společník obchodní společnosti;
•  představitel právnické osoby, která je naším obchodním partnerem nebo dodavatelem;
•  zaměstnanec poskytovatele služeb nebo obchodního partnera.

strana 1 z 4

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas důležitým tématem, a proto přijala obecné zásady zohledňující ochranu soukromí v celé skupině. Tato Informace o zpracování osobních údajů poskytuje detailní informace 
týkající se ochrany Vašich osobních údajů, kterou zavedla BNP PARIBAS CARDIF.
Správcem osobních údajů je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO 25080954, se sídlem Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  
B 4327 (dále jen „my“). 
Za zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s naší činností neseme odpovědnost my jako správce osobních údajů. Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme,  
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3. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE
V rámci pojišťovací činnosti (tzn. zejména zpracování nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, šetření škodní události a zajištění) zpracováváme Vaše osobní údaje, 
a to z následujících důvodů a pro následující účely.
a. Na základě Vašeho souhlasu uděleného dle občanského zákoníku a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu, a to pouze u těch pojistných produktů, které kryjí pojistné nebezpečí související s Vaším zdravotním stavem. Nejedná se však o souhlas ve 
smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nýbrž o souhlas dle občanského zákoníku, což znamená, že je po sjednání pojištění neodvolatelný. Po sjednání pojištění totiž zpracováváme údaje o Vašem zdravotním 
stavu pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků vyplývajících ze sjednaného pojištění.
Vaše údaje tedy potřebujeme pro: 
•  Posouzení pojistného rizika, tj. posouzení možnosti posouzení přijatelnosti do pojištění a případné sjednání pojištění; 
•  Správu a ukončení pojištění, tj. abychom i po sjednání pojištění mohli aktualizovat Vaše údaje o zdravotním stavu, případně Vás z důvodu zvýšení pojistného rizika nebo z důvodu uvedení nepravdivých informací 
ze seznamu pojištěných vypustit; 
•  Šetření škodní události, tj. abychom mohli při šetření škodní události posoudit informace a zdravotní dokumentaci, kterou nám dodáte; zpracování údajů o zdravotním stavu je nezbytné pro uplatnění Vašeho nároku na 
pojistné plnění;
•  Zajištění, tj. abychom mohli údaje o Vašem zdravotním stavu předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění; 
Vaše osobní údaje však předáváme zajistiteli pouze v nezbytně nutných případech, vyžadují-li to okolnosti zajištění.
Krom Vámi sdělených údajů o zdravotním stavu zpracováváme též údaje získané na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných námi nebo osobou provozující zdravotnické zařízení, kterou jsme k tomu 
pověřili, od Vašich ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.
Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální souhlas dle občanského zákoníku a nikoli dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, lze jej odvolat pouze do okamžiku sjednání pojištění. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání.
Odvolání můžete provést následujícími způsoby: 
•  Tel.: 234 240 234
•  Email: souhlasy@cardif.cz
•  Poštovní adresa: zákaznický servis, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s, Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8
b. Za účelem plnění našich právních povinností (zákonných i smluvních)
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, které nám vyplývají především z:
•  zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů);
•  zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí); 
•  zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování

pojistného podvodu; na jeho základě můžeme předávat potřebné osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, dalším pojišťovnám, a to i prostřednictvím systému provozovaného Českou asociací pojišťoven);
•  rámcových pojistných smluv (tzv. skupinové pojištění) sjednaných s našimi obchodními partnery, k nimž jste jako pojištění přistoupili;
•  žádostí příslušných orgánů veřejné moci nebo soudů.
c. Za účelem uzavření a plnění uzavřené smlouvy nebo na základě Vaší žádosti za účelem provedení potřebných kroků před uzavřením smlouvy
V případě tzv. individuálního pojištění zpracováváme Vaše osobní údaje při uzavírání a plnění individuálních pojistných smluv, například abychom:
•  posoudili Vaše pojistné riziko;
•  řádně nastavili a plnili smluvní povinnosti vyplývající z tzv. individuálního pojištění, včetně šetření škodních událostí;
•  Vás informovali o našich produktech a službách;
•  Vám pomohli a odpověděli na Vaše dotazy;
•  vyhodnotili, zda a za jakých podmínek Vám můžeme nabídnout příslušný pojistný produkt nebo službu;
•  řádně poskytovali sjednanou pojistnou ochranu a související služby.
d. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje zpracováváme též z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů. Našimi oprávněnými zájmy jsou: 
• Evidence a doklad o zaplacení úhrady za pojištění;
• Řádné nastavení a plnění smluvních vztahů vyplývajících z tzv. skupinového pojištění, tedy abychom zaevidovali Vaše přistoupení k rámcové pojistné smlouvě a mohli Vám plnit v případě pojistné události;
• Zamezení škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů; 
• Obhajoba vlastních právních nároků v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení (v případě tohoto účelu zpracováváme také údaje o Vašem zdravotním stavu);
• Zajištění správného vedení vnitřních evidencí a správy IT, včetně správy infrastruktury (např. sdílené platformy), zachování kontinuity činnosti a bezpečnost IT; 
• Vytváření individuálních statistických modelů za účelem posouzení Vašeho pojistného rizika;
• Rozložení rizika a ochrana naší solventnosti (v tomto případě může docházet i k předávání údajů o Vašem zdravotním stavu zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili Vaše pojistné riziko a která 

v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění);
• Vytváření souhrnných statistik, testů a modelů, pro potřeby výzkumu a vývoje, pro zlepšování řízení rizik v naší skupině nebo vylepšování již existujících produktů a služeb či vytváření nových;
• Zavádění preventivních kampaní, např. v souvislosti s přírodními katastrofami;
• Školení našeho personálu nebo personálu našich obchodních partnerů s pomocí záznamů telefonátů do našich call center.
• Přizpůsobení nabídky prostřednictvím:

• zlepšování kvality našich pojistných produktů;
•  nabízení našich pojistných produktů, které odpovídají Vaší situaci a profilu.
Toho lze dosáhnout:

•  segmentací našich potenciálních a stávajících klientů;
•  analýzou Vašich návyků a preferencí podle produktů našich obchodních partnerů, které využíváte;
•  shodou s údaji z Vašich smluv uzavřených s našimi obchodními partnery, které jste již podepsali nebo u kterých jste obdrželi nabídku (např. žádáte anebo již máte úvěr, ale nikoli pojištění schopnosti jej 

splácet);
•  organizování soutěží o ceny, loterií a propagačních kampaní.

V tomto případě máte právo vznést námitku proti zpracování blíže popsanou v sekci 7.
Vaše údaje mohou být zahrnuty do anonymizovaných statistik, které mohou být nabízeny subjektům skupiny BNP Paribas za účelem rozvoje jejich podnikání. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje nikdy zpřístupněny 
a ti, kteří dostávají tyto anonymní statistiky, nebudou schopni zjistit Vaši totožnost.
e. Na základě Vašeho souhlasu uděleného dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
V následujících případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Pokud taková situace nastane, budeme Vás o tom informovat a vyžádáme si Váš souhlas:
•  pokud výše uvedené účely povedou k automatizovanému rozhodování, které se Vás bude dotýkat a nebude existovat jiný právní důvod pro takové zpracování. V  takovém případě Vás budeme informovat o použitém 

postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování;
•  pokud budeme potřebovat provést další zpracování za jiným účelem, než je uvedeno výše, budeme Vás o tom informovat a případně si vyžádáme Váš souhlas.

strana 2 z 4



33

R1 
20

21

3. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE
V rámci pojišťovací činnosti (tzn. zejména zpracování nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, šetření škodní události a zajištění) zpracováváme Vaše osobní údaje, 
a to z následujících důvodů a pro následující účely.
a. Na základě Vašeho souhlasu uděleného dle občanského zákoníku a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu, a to pouze u těch pojistných produktů, které kryjí pojistné nebezpečí související s Vaším zdravotním stavem. Nejedná se však o souhlas ve 
smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nýbrž o souhlas dle občanského zákoníku, což znamená, že je po sjednání pojištění neodvolatelný. Po sjednání pojištění totiž zpracováváme údaje o Vašem zdravotním 
stavu pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků vyplývajících ze sjednaného pojištění.
Vaše údaje tedy potřebujeme pro: 
•  Posouzení pojistného rizika, tj. posouzení možnosti posouzení přijatelnosti do pojištění a případné sjednání pojištění; 
•  Správu a ukončení pojištění, tj. abychom i po sjednání pojištění mohli aktualizovat Vaše údaje o zdravotním stavu, případně Vás z důvodu zvýšení pojistného rizika nebo z důvodu uvedení nepravdivých informací 
ze seznamu pojištěných vypustit; 
•  Šetření škodní události, tj. abychom mohli při šetření škodní události posoudit informace a zdravotní dokumentaci, kterou nám dodáte; zpracování údajů o zdravotním stavu je nezbytné pro uplatnění Vašeho nároku na 
pojistné plnění;
•  Zajištění, tj. abychom mohli údaje o Vašem zdravotním stavu předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění; 
Vaše osobní údaje však předáváme zajistiteli pouze v nezbytně nutných případech, vyžadují-li to okolnosti zajištění.
Krom Vámi sdělených údajů o zdravotním stavu zpracováváme též údaje získané na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných námi nebo osobou provozující zdravotnické zařízení, kterou jsme k tomu 
pověřili, od Vašich ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.
Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální souhlas dle občanského zákoníku a nikoli dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, lze jej odvolat pouze do okamžiku sjednání pojištění. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání.
Odvolání můžete provést následujícími způsoby: 
•  Tel.: 234 240 234
•  Email: souhlasy@cardif.cz
•  Poštovní adresa: zákaznický servis, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s, Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8
b. Za účelem plnění našich právních povinností (zákonných i smluvních)
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, které nám vyplývají především z:
•  zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů);
•  zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí); 
•  zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování

pojistného podvodu; na jeho základě můžeme předávat potřebné osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, dalším pojišťovnám, a to i prostřednictvím systému provozovaného Českou asociací pojišťoven);
•  rámcových pojistných smluv (tzv. skupinové pojištění) sjednaných s našimi obchodními partnery, k nimž jste jako pojištění přistoupili;
•  žádostí příslušných orgánů veřejné moci nebo soudů.
c. Za účelem uzavření a plnění uzavřené smlouvy nebo na základě Vaší žádosti za účelem provedení potřebných kroků před uzavřením smlouvy
V případě tzv. individuálního pojištění zpracováváme Vaše osobní údaje při uzavírání a plnění individuálních pojistných smluv, například abychom:
•  posoudili Vaše pojistné riziko;
•  řádně nastavili a plnili smluvní povinnosti vyplývající z tzv. individuálního pojištění, včetně šetření škodních událostí;
•  Vás informovali o našich produktech a službách;
•  Vám pomohli a odpověděli na Vaše dotazy;
•  vyhodnotili, zda a za jakých podmínek Vám můžeme nabídnout příslušný pojistný produkt nebo službu;
•  řádně poskytovali sjednanou pojistnou ochranu a související služby.
d. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje zpracováváme též z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů. Našimi oprávněnými zájmy jsou: 
• Evidence a doklad o zaplacení úhrady za pojištění;
• Řádné nastavení a plnění smluvních vztahů vyplývajících z tzv. skupinového pojištění, tedy abychom zaevidovali Vaše přistoupení k rámcové pojistné smlouvě a mohli Vám plnit v případě pojistné události;
• Zamezení škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů; 
• Obhajoba vlastních právních nároků v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení (v případě tohoto účelu zpracováváme také údaje o Vašem zdravotním stavu);
• Zajištění správného vedení vnitřních evidencí a správy IT, včetně správy infrastruktury (např. sdílené platformy), zachování kontinuity činnosti a bezpečnost IT; 
• Vytváření individuálních statistických modelů za účelem posouzení Vašeho pojistného rizika;
• Rozložení rizika a ochrana naší solventnosti (v tomto případě může docházet i k předávání údajů o Vašem zdravotním stavu zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili Vaše pojistné riziko a která 

v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění);
• Vytváření souhrnných statistik, testů a modelů, pro potřeby výzkumu a vývoje, pro zlepšování řízení rizik v naší skupině nebo vylepšování již existujících produktů a služeb či vytváření nových;
• Zavádění preventivních kampaní, např. v souvislosti s přírodními katastrofami;
• Školení našeho personálu nebo personálu našich obchodních partnerů s pomocí záznamů telefonátů do našich call center.
• Přizpůsobení nabídky prostřednictvím:

• zlepšování kvality našich pojistných produktů;
•  nabízení našich pojistných produktů, které odpovídají Vaší situaci a profilu.
Toho lze dosáhnout:

•  segmentací našich potenciálních a stávajících klientů;
•  analýzou Vašich návyků a preferencí podle produktů našich obchodních partnerů, které využíváte;
•  shodou s údaji z Vašich smluv uzavřených s našimi obchodními partnery, které jste již podepsali nebo u kterých jste obdrželi nabídku (např. žádáte anebo již máte úvěr, ale nikoli pojištění schopnosti jej 

splácet);
•  organizování soutěží o ceny, loterií a propagačních kampaní.

V tomto případě máte právo vznést námitku proti zpracování blíže popsanou v sekci 7.
Vaše údaje mohou být zahrnuty do anonymizovaných statistik, které mohou být nabízeny subjektům skupiny BNP Paribas za účelem rozvoje jejich podnikání. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje nikdy zpřístupněny 
a ti, kteří dostávají tyto anonymní statistiky, nebudou schopni zjistit Vaši totožnost.
e. Na základě Vašeho souhlasu uděleného dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
V následujících případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Pokud taková situace nastane, budeme Vás o tom informovat a vyžádáme si Váš souhlas:
•  pokud výše uvedené účely povedou k automatizovanému rozhodování, které se Vás bude dotýkat a nebude existovat jiný právní důvod pro takové zpracování. V  takovém případě Vás budeme informovat o použitém 

postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování;
•  pokud budeme potřebovat provést další zpracování za jiným účelem, než je uvedeno výše, budeme Vás o tom informovat a případně si vyžádáme Váš souhlas.
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4. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME
K naplnění výše uvedených cílů zpracování můžeme Vaše osobní údaje poskytnout následujícím osobám:
•  našim zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za správu Vašich pojistných produktů;
•  osobám majícím právo na pojistné plnění (např. v případě vinkulace pojistného plnění);
•  obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím sjednáváte naše pojištění;
•  poskytovatelům služeb, kteří zajišťují výkon některých našich činností (tzv. outsourcing);
•  nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům či makléřům, pokud pro nás zprostředkovávají sjednání pojištění;
•  správním orgánům, soudům nebo veřejným institucím, a to na vyžádání a v rozsahu stanoveném zákonem;
•  některým regulovaným profesím, jako jsou právníci, notáři, auditoři nebo exekutoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
•  smluvním lékařům v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním stavu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo šetření škodních událostí;
•  soupojistitelům a zajistitelům v případě, že pro nás zajišťují pojištění a osobní údaje klientů jsou pro tuto činnost potřebné.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
V případě mezinárodního předávání osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo tento prostor tam, kde Evropská komise uznala zemi, která není zemí EHP, za zemi poskytující odpovídající úroveň 
ochrany, budou Vaše osobní údaje předány na tomto základě. Tento druh předávání nevyžaduje zvláštní oprávnění.
V případě předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž úroveň ochrany nebyla Evropskou komisí uznána, budeme vycházet buď z odchylky vztahující se na konkrétní situaci (např. pokud  
je předání nezbytné k provedení naší smlouvy s Vámi, např. mezinárodní platba) nebo zavedeme jedno z následujících ochranných opatření, které zajistí ochranu Vašich osobních údajů:
•  standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
•  případně závazná korporátní pravidla (pro vnitropodnikové transfery).
Chcete-li získat kopii těchto záruk nebo podrobnosti o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost na kontaktní údaje uvedené v sekci 9.

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pokud jste potenciální klient:
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne posledního kontaktu s Vámi.
Osobní údaje, včetně údajů o Vašem zdravotním stavu, získané pro účely posouzení Vaší přijatelnosti do pojištění zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu trvání procesu přijetí do pojištění  
a dalších maximálně 18 měsíců.
Pokud jste klient:
Vaše osobní údaje, včetně údajů o Vašem zdravotním stavu, zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu 
šetření škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí.
Osobní údaje zpracovávané na základě plnění zákonných povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné právní předpisy.
Bankovní údaje týkající se úhrady pojistného, pokud jsou zpracovávány, uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu 
šetření škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí (kromě kódu CVC, který neuchováváme).
Identifikační údaje poskytnuté v souvislosti se žádostí o uplatnění jednoho z práv uvedených v sekci 7 této Informace o zpracování osobních údajů uchováváme po dobu 1 až 3 let v závislosti na tom, o jaké právo se jednalo. 
Soubory cookies a jiná data o připojení k našim webovým stránkám jsou uchovávána po dobu 13 měsíců od data jejich sběru.
Zvukové záznamy sloužící pro účely zkvalitňování našich služeb a školení našich zaměstnanců, pokud jsou pro tyto účely zpracovávány, jsou uchovávány po dobu 6 měsíců. Zvukové záznamy týkající se Vašeho pojištění jsou 
však pro účely plnění povinností vyplývajících z tohoto pojištění uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu šetření 
škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám dává následující práva: 
•  Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se 

zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl/a v tomto Informačním listu. Pokud si však nejste jist/a, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás 
týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů.

•  Právo na opravu: Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popř. doplnili. 
•  Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

•  údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
• osobní údaje zpracováváme protiprávně,
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování), nebo 
• pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely 
nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
• Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních 
údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování. Toto je možno požadovat v následujících situacích:

• popíráte přesnost osobních údajů, než bude ověřeno, jaké údaje jsou správné,
•  Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy namísto výmazu takových údajů upřednostňujete pouze jejich omezení (např. pokud 

očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a),
• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
• pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

• Právo vznést námitku proti zpracování:
Námitku můžete vznést, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány: 

• za účelem ochrany našich oprávněných zájmů,
• pro účely přímého marketingu, včetně přímého marketingu využívajícího profilování,
• pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

V případě obdržení námitky omezíme zpracování Vašich údajů a provedeme věcné posouzení Vaší námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody  
k takovému zpracování, musíme Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
•  Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste poskytl/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, s výjimkou souhlasu uděleného dle občanského zákoníku pro zpracovávání údajů 

o  Vašem zdravotním stavu, došlo-li již ke sjednání pojištění.
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•  Právo na přenositelnost: Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte právo od nás získat anebo požadovat, abychom předali jinému správci, všechny Vaše 
osobní údaje, které jste nám poskytl/a a které zpracováváme, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost příslušné údaje snadno převést, může se jednat pouze 
o  údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil/a v našich formulářích (například 
Váš vlastnoruční podpis). Tímto právem není dotčeno právo na výmaz.

Chcete-li využít některé z výše uvedených práv, můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů, a to kterýmkoli z následujících prostředků:
• Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF: 
Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com
• Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 
Email: czpoverenec@cardif.com 
Z důvodu ověření Vaší totožnosti, přiložte, prosím, kopii Vašeho občanského průkazu, popř. cestovního pasu.
V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vedle výše uvedených práv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (www.uoou.cz). 

8. JAK SE DOZVÍTE O ZMĚNÁCH TOHOTO DOKUMENTU
Ve světě neustálých technologických změn je možné, že budeme muset obsah tohoto dokumentu pravidelně upravovat.
Doporučujeme Vám, abyste se on-line seznámil/a s nejaktuálnější verzí tohoto dokumentu na našich stránkách www.cardif.cz. O podstatných změnách jeho obsahu Vás budeme vždy informovat prostřednictvím našich 
webových stránek nebo jiných obvyklých komunikačních kanálů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů podle této Informace o zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, na naše pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří Vám rádi odpovědí:

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF: 
Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

• Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 
Email: czpoverenec@cardif.com 
Tel.: 234 240 234
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•  Právo na přenositelnost: Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte právo od nás získat anebo požadovat, abychom předali jinému správci, všechny Vaše 
osobní údaje, které jste nám poskytl/a a které zpracováváme, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost příslušné údaje snadno převést, může se jednat pouze 
o  údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil/a v našich formulářích (například 
Váš vlastnoruční podpis). Tímto právem není dotčeno právo na výmaz.

Chcete-li využít některé z výše uvedených práv, můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů, a to kterýmkoli z následujících prostředků:
• Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF: 
Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com
• Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 
Email: czpoverenec@cardif.com 
Z důvodu ověření Vaší totožnosti, přiložte, prosím, kopii Vašeho občanského průkazu, popř. cestovního pasu.
V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vedle výše uvedených práv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (www.uoou.cz). 

8. JAK SE DOZVÍTE O ZMĚNÁCH TOHOTO DOKUMENTU
Ve světě neustálých technologických změn je možné, že budeme muset obsah tohoto dokumentu pravidelně upravovat.
Doporučujeme Vám, abyste se on-line seznámil/a s nejaktuálnější verzí tohoto dokumentu na našich stránkách www.cardif.cz. O podstatných změnách jeho obsahu Vás budeme vždy informovat prostřednictvím našich 
webových stránek nebo jiných obvyklých komunikačních kanálů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů podle této Informace o zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, na naše pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří Vám rádi odpovědí:

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF: 
Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

• Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 
Email: czpoverenec@cardif.com 
Tel.: 234 240 234
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RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka
č. CA 1/2008 (úplné znění účinné od 1. 8. 2020)

Rámcovou pojistnou smlouvu uzavírají společnosti:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži
pod č. 542 097 902 (1954B09790)
jednající v České republice prostřednictvím
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. A 77003
se sídlem: Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5
IČO: 03814742
dále jen „pojistník”
na straně jedné

a

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25080954
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327
dále jen „pojistitel”
na straně druhé

OBSAH RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY
Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Výklad pojmů
Článek 3 Doba platnosti této smlouvy
Článek 4 Soubory pojištění
Článek 5 Podmínky pro vstup do pojištění, vznik pojištění
Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění
Článek 7 Pojistné
Článek 8 Změny jednotlivého pojištění
Článek 9 Podmínky pro likvidaci pojistné události
Článek 10 Pojistné události a pojistné plnění
Článek 11 Povinnosti pojistníka
Článek 12 Povinnosti pojistitele
Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění
Článek 14 Odklad splácení měsíčních úvěrových splátek
Článek 15 Mlčenlivost, obchodní tajemství a ochrana osobních údajů
Článek 16 Výluky z pojištění
Článek 17 Závěrečná ustanovení

PŘÍLOHY
Příloha I Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010
Příloha II Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky 
platí pro něj ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“), 
Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 1/2010, Všeobecné pojistné podmínky pro 
soukromé neživotní pojištění č. 3/2009, které tvoří Přílohy I. až II. této smlouvy a jsou její nedílnou součástí 
(společně dále také jen „Všeobecné pojistné podmínky“), ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem 
a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož 
i další obecně závazné předpisy České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto:
2.1 Pojistník – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou 

smlouvu.
2.2 Pojistitel – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu.
2.3 První pojištěný – klient pojistníka, který splnil podmínky uvedené v článku 5 této smlouvy 

(dále také „první pojištěný“ nebo „pojištěný“ nebo jen „klient“).
2.4 Druhý pojištěný – partner/ručitel klienta pojistníka, který splnil podmínky uvedené v článku 5 této 

smlouvy a který je pojištěn spolu s prvním pojištěným (dále také „druhý pojištěný“ nebo „pojištěný“).

2.5 Pojistné plnění (dále také „plnění“) – plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených 
v článku 10 této smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě.

2.6 Počátek pojištění – tak, jak je defi nován v článku 6 této smlouvy.
2.7 Konec pojištění – tak, jak je defi nován v článku 6 této smlouvy.
2.8 Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění dle článku 10 této smlouvy.
2.9 Čekací doba – lhůta v délce a) 90ti po sobě jdoucích kalendářních dní pro pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání, resp. b) 30ti po sobě jdoucích kalendářních dní pro pojištění pro případ hospitalizace, 
plynoucí od data počátku pojištění. V této lhůtě vzniklá ztráta zaměstnání, resp. hospitalizace 
pojištěného, nejsou považovány za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na plnění.

2.10 Oprávněná osoba – osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události 
pojištěného. Pojistník je oprávněnou osobou v případě pojistné události pojištěného spočívající 
v pracovní neschopnosti, invaliditě III. stupně, nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání 
nebo zneužití úvěrové karty, včetně zneužití s použitím PIN kódu. Pojištěný je oprávněnou osobou 
v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů, pojistné události z Pojištění nákupu 
a garance nejnižší ceny, pojistné události hospitalizace a v případě pojistné události z Pojištění 
odcizení věci a Pojištění Home Assistance. V případě pojistné události z Pojištění Home Assistance 
může být oprávněnou osobou i člen domácnosti pojištěného.

2.11 Obmyšlená osoba – pojistník, jako osoba určená způsobem dle § 51 zákona o pojistné smlouvě, 
které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události úmrtí pojištěného.

2.12 Pojištění obnosové – pojištění pro případ úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti 
a hospitalizace.

2.13 Pojištění škodové – pojištění pro případ ztráty zaměstnání, zneužití úvěrové karty v důsledku jejího 
odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu, ztráty nebo odcizení dokladů, Pojištění 
nákupu a garance nejnižší ceny, Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance.

2.14 Pojistné nebezpečí – úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost defi novaná touto smlouvou 
související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být příčinou vzniku pojistné 
události.

2.15 Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného 
odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění.

2.16 Datum fi nancování – datum čerpání úvěru pojištěným, tj. datum, kdy pojistník zadá do jím 
užívaného informačního systému příkaz k úhradě fi nancované částky.

2.17 Klasický úvěr (VAT, WAE) – úvěr s předem defi novaným počtem a výší splátek úvěru poskytnutý 
pojistníkem pojištěnému jako spotřebitelský úvěr nebo úvěr na spotřební zboží pro podnikatele 
(VAT, WAE), jakož i revolvingový úvěr se specifi ckými podmínkami čerpání a splácení („DTS“).

2.18 Klasický úvěr (OP) – úvěr s předem defi novaným počtem a výší splátek úvěru poskytnutý 
pojistníkem pojištěnému jako spotřebitelský úvěr, a to na účet pojištěného, nebo na účet pojistníka 
(v případě úhrady dříve poskytnutých úvěrů pojistníkem), zejména s obchodním označením osobní 
půjčka nebo rychlopůjčka LBBW.

2.19 Klasický úvěr – společné označení pro klasický úvěr (VAT, WAE) a klasický úvěr (OP).
2.20 Revolvingový úvěr – úvěr s možností opakovaného čerpání úvěru až do výše úvěrového rámce, 

např. prostřednictvím úvěrové karty, poskytnutý pojistníkem pojištěnému jako spotřebitelský úvěr 
nebo podnikatelský úvěr, jakož i revolvingový úvěr se specifi ckými podmínkami čerpání a splácení 
s možností opakovaného čerpání úvěru („Specifi cké čerpání“).

2.21 Splátka úvěru (také „úvěrová splátka“) – splátka jistiny úvěru a splátka úroku z úvěru včetně 
dalších poplatků, a to ve výši sjednané v úvěrové smlouvě.

2.22 První fi nancování revolvingového úvěru – první čerpání úvěru pojištěným z jemu poskytnutého 
úvěrového rámce.

2.23 Opakované fi nancování revolvingového úvěru – první čerpání úvěru pojištěným z jemu 
poskytnutého úvěrového rámce po doplacení revolvingového úvěru (první a další znovupoužití karty, 
jejíž úvěrový rámec byl v minulosti splacen pojištěným).

2.24 Úvěrová karta – platební nástroj, jehož prostřednictvím pojištěný klient čerpá úvěr, a to do výše 
úvěrového rámce (maximální výše úvěru), který je uveden v úvěrové smlouvě.

2.25 Žádost/smlouva o poskytnutí úvěru (dále také „úvěrová smlouva“) – smlouva uzavřená 
mezi pojistníkem a pojištěným, na jejímž základě je sjednán klasický a/nebo revolvingový úvěr 
(vyjma úvěrových produktů typu C-line).

2.26 Zneužití úvěrové karty – neoprávněné nakládání (neoprávněné transakce) s úvěrovou kartou 
v důsledku jejího odcizení nebo ztráty.

2.27 Resolicitační program – časově omezená a pojistitelem odsouhlasená kampaň na pojišťování 
klientů a/nebo partnerů/ručitelů klientů pojistníka nebo na změnu souboru pojištění, kdy pojistník 
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předloží svému klientovi návrh na dodatečné přistoupení k pojištění nebo na změnu souboru 
pojištění, a klient pojistníka, dle podmínek kampaně a dle návrhu pojistníka vyjádřením souhlasu 
s pojištěním a touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím telefonu 
nebo podpisem přihlášky k pojištění, se stává pojištěným nebo dojde ke změně rozsahu pojištění, 
jsou-li splněny podmínky této smlouvy.

2.28 Pojištění zneužití úvěrové karty – pojištění pro případ zneužití úvěrové karty v důsledku jejího 
odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu, a pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, 
dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením karty.

2.29 Pojištění nákupu – pojištění pro případ fi nanční ztráty v důsledku poškození, zničení nebo odcizení 
věci.

2.30 Pojištění garance nejnižší ceny – pojištění pro případ fi nanční ztráty v důsledku rozdílu mezi kupní 
cenou zaplacenou za věc a nižší kupní cenou, za kterou bylo možné stejnou věc zakoupit ve stejném 
období v jiném místě prodeje.

2.31 Věc
 Pro účely Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny: movitá věc minimální hodnoty 500 Kč 

a maximální hodnoty 30.000 Kč zakoupená za trvání pojištění, v maloobchodní prodejně, jejíž kupní 
cena byla uhrazena úvěrovou kartou pojištěného, nebo byla zcela nebo částečně uhrazena v rámci 
čerpání peněžních prostředků z úvěrového rámce dle úvěrové smlouvy, na základě které bude 
úvěrová karta vydána.

 Pro účely Pojištění odcizení věci: věc nebo více věcí zakoupených najednou v maloobchodní 
prodejně na splátky pro soukromé účely, jejichž celková kupní cena činí maximálně 100.000 Kč 
a na úhradu kupní ceny byl poskytnut pojistníkem úvěr na základě úvěrové smlouvy podepsané 
klientem při koupi věcí, věci byly řádně převzaty a nebyly zakoupeny za účelem dalšího prodeje nebo 
jakékoliv podnikatelské činnosti; Pojištění odcizení věci lze sjednat k následujícím kategoriím věcí: 
černá a bílá technika (vyjma hodinek), šedá technika (nikoliv však software), nábytek (vyjma dveří, 
oken, podlah, stavebních materiálů a stavebních částí), sportovní nářadí a vybavení (vyjma oblečení), 
videohry, hudební nástroje, knihy. Pojištění odcizení věci nelze sjednat k jiným kategoriím věcí, 
než je výše uvedeno, tedy např. nelze sjednat k dovolené, hodinkám, textilu, oblečení, šperkům aj.

2.32 Stejná věc – věc stejné značky a shodných technických parametrů, stejného výrobce, typového 
označení, barvy, vzhledu, způsobu určení a použití jako věc, ke které bylo sjednáno Pojištění nákupu 
a garance nejnižší ceny, ke které jsou poskytovány stejné služby (balení, doprava, pozáruční servis, 
montáž apod.) a je k ní stejná záruční doba jako k věci.

2.33 Místo prodeje – maloobchodní prodejna.
2.34 Maloobchodní prodejna – stálá provozovna na území České republiky, zřízená dle Českého práva, 

nikoliv tržnice, zásilkový nebo katalogový obchod nebo nestálá prodejna, internetový obchod ani 
místo pro vyzvednutí věcí prostřednictvím internetu.

2.35 Autorizované servisní místo – servisní místo určené pojistitelem (dále také jen „servisní místo“).
2.36 Stejné období – den nákupu věci a následujících:

• 10 dní v případě pojištění garance nejnižší ceny,
• 15 dní v případě pojištění nákupu.

2.37 Totální zničení věci – zničení věci nebo takové poškození věci, které způsobí její neopravitelnost 
anebo by její oprava byla neúčelná, neekonomická nebo by náklady na opravu přesahovaly kupní 
cenu věci.

2.38 PIN kód – personal identifi cation number – osobní identifi kační klíč ke kartě, čtyřmístný unikátní 
autorizační kód pro platební transakce provedené kartou na POS terminálech a pro výběry 
z bankomatů.

2.39 Mimořádné výhody III. stupně – průkaz ZTP/P osoby se zdravotním postižením; poživatelem 
mimořádných výhod III. stupně se pro účely této smlouvy může stát pojištěný, který v průběhu trvání 
pojištění dosáhl důchodového věku nebo věku 65 let nebo se stal starobním důchodcem a současně 
mu byl v souladu s ust. § 34, odst. 5 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce 
(ZTP/P).

2.40 Hospitalizace – poskytnutí celodenní nemocniční lůžkové péče pojištěnému v nemocničním 
zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytná pro léčení úrazu nebo nemoci pojištěného.

2.41 Rozhodný den – den předcházející dni, ve kterém pojištěný (i) obdrží nebo podá výpověď 
z pracovního poměru, nebo (ii) zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení 
poměru ze strany zaměstnavatele, nebo (iii) obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou.

2.42 Pojištění Home Assistance – pojištění asistenčních služeb pro případ havárie, zablokování dveří 
v domácnosti a poruchy domácích spotřebičů.

2.43 Pojištění odcizení věci – pojištění odcizení věci v důsledku loupeže, vloupání nebo vykradení 
bytu/objektu určeného k trvalému bydlení nebo do zamčeného auta.

2.44 Domácnost – místo určené k bydlení – byt nebo rodinný dům, v němž pojištěný bydlí a kterou:
• vlastní,
• má v ní přechodný nebo trvalý pobyt,
• užívá na základě nájemní smlouvy nebo jiného obdobného právního vztahu.

 Za domácnost se pro účely pojištění Home Assistance dle této smlouvy nepovažují společné 
prostory v domech s více než jedním bytem, jako například společné chodby, schodiště a výtahy, 
dále pak společné půdy, sklepy, kočárkárny, balkóny a terasy nebo společné garáže.

2.45 Asistenční centrála – Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, 
Česká republika, IČ: 25287851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 87094, která jménem a na účet pojistitele z jeho pověření poskytuje pojistné plnění 
oprávněným osobám a samostatným likvidátorem pojistných událostí z pojištění Home Assistance.

2.46 Škodní událost – skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva 
na pojistné plnění z pojištění dle této smlouvy.

2.47 Hrubá nedbalost – jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán 
nebo očekáván a pojištěný nebo oprávněná osoba věděla či mohla a měla vědět, že při takovém 
jednání nebo opomenutí škoda nastane; hrubou nedbalostí je dále znalost vadnosti nebo škodlivosti 
vykonávané činnosti nebo jednání.

2.48 Práce – služby, které má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály zajistit pojištěnému v případě 
pojistné události z pojištění Home Assistance.

2.49 Havárie (dle ust. 10.13.3.2 písm. a) této smlouvy) – nahodilá, nepředvídatelná porucha technického 
zařízení určeného k přívodu, akumulaci nebo odvodu energií a médií nutných k obvyklému užívání 
domácnosti, v jejímž důsledku došlo k přerušení dodávky v rozsahu znemožňujícím obvyklé 
užívání domácnosti nebo k úniku kapalin či plynů, který způsobil poškození domácnosti nebo jeho 
stavebních součástí v rozsahu znemožňujícím obvyklé užívání domácnosti nebo který by následně 
mohl způsobit škody na zdraví nebo škodu většího rozsahu na vybavení domácnosti; za havárii 
je považováno i zablokování dveří – událost, při které došlo k uzamčení či zabouchnutí hlavních 
vchodových dveří do domácnosti.

2.50 Porucha domácího spotřebiče – nahodilá, nepředvídatelná porucha domácího spotřebiče, 
se kterou je spojena ztráta provozuschopnosti tohoto spotřebiče.

2.51 Domácí spotřebič – technické zařízení, které je instalováno v domácnosti pojištěného, které 
spotřebovává elektrickou energii a dále pak technické zařízení, ve kterém se spaluje zemní plyn 
pro účely tepelné úpravy pokrmů, vytápění, ohřevu užitkové vody.

 Domácími spotřebiči pro účely této smlouvy jsou dále tyto spotřebiče, v případě, že nejsou starší 
7 let od data zakoupení jako nové věci a nepodléhají záručním podmínkám výrobce: lednice, 
chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, pračka kombinovaná 
se sušičkou prádla, myčka nádobí, elektrický sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), 
digestoř, plynový sporák nebo vařiče, průtokový ohřívač, plynový / elektrický ohřívač vzduchu.

2.52 Drobný materiál – materiál použitý smluvním dodavatelem při řešení pojistné události z pojištění 
Home Assistance jako zejména těsnění, těsnící vaty, šroubky, montážní pěny apod., nikoli však 
součástky nebo náhradní díly; za drobný materiál nejsou považovány náhradní klíče či zámky.

2.53 Zablokování dveří – událost, kdy došlo k uzamknutí nebo zabouchnutí hlavních vchodových 
dveří do domácnosti, přičemž klíče zůstaly v zámku, vevnitř uzamčeného prostoru nebo došlo 
k jejich ztrátě nebo odcizení a pojištěný nebo oprávněná osoba není schopná obvyklým způsobem 
a vlastními prostředky hlavní vchodové dveře do domácnosti otevřít.

2.54 Zajištění asistenčních služeb – forma pojistného plnění, kdy pojistitel prostřednictvím asistenční centrály 
provede úkony potřebné k poskytnutí asistenční služby oprávněné osobě dle této smlouvy a uhradí 
náklady na poskytnuté služby do výše limitu pojistného plnění. Náklady poskytnutých služeb přesahující 
stanovený limit pojistného plnění je povinna uhradit oprávněná osoba.

2.55 Smluvní dodavatel – právnická či fyzická osoba, která poskytuje služby či provádí práce, které 
jsou objednány asistenční centrálou a vykonávány pro oprávněnou osobu.

2.56 Kupní cena – maloobchodní cena věci v plné výši, včetně DPH, před uplatněním slev.
2.57 Časová cena věci – cena, kterou měla věc v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena 

věci se určí tak, že se od kupní ceny věci odečte amortizace za každý měsíc od zakoupení věci. 
Amortizace se stanoví jako 2 % z kupní ceny věci za každý započatý měsíc od zakoupení věci 
po dobu prvních 12 měsíců od zakoupení a 1 % u kupní ceny věci za každý započatý měsíc 
od zakoupení věci po uplynutí prvních 12 měsíců od zakoupení věci.

2.58 Internetové bankovnictví – aplikace pojistníka zřízená v souladu a za podmínek rámcové smlouvy 
o poskytování bankovních produktů a služeb pojistníka a/nebo Produktových podmínek pojistníka 
pro využívání služeb elektronického bankovnictví a Všeobecných obchodních podmínek pojistníka 
pro poskytování bankovních produktů a služeb.

2.59 Podpis úvěrové smlouvy nebo přihlášky k pojištění – podpis klienta pojistníka za podmínky 
jeho jednoznačné identifi kace a uchování jeho projevu vůle, kterým je: vlastnoruční podpis klienta, 
elektronický podpis (podpis učiněný prostřednictvím Sign Padu, resp. jiného obdobného zařízení pro 
snímání vlastnoručního podpisu; podpis zadáním a odesláním identifi kačního a/nebo autorizačního 
údaje nebo jejich kombinací v zabezpečené internetové aplikaci zřízené na žádost klienta pojistníka, 
kdy údaje budou zaslány prostřednictvím SMS na určené číslo mobilního telefonu pro komunikaci 
s klientem pojistníka; jiný typ elektronického podpisu podle právních předpisů).

ČLÁNEK 3 DOBA PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY
3.1 Podle této smlouvy jsou pojištěni klienti pojistníka, kteří přistoupili k pojištění v souvislosti 

s uzavřením úvěrové smlouvy v obchodních místech určených pojistníkem, případně prostřednictvím 
distribučních kanálů taktéž určených pojistníkem.

3.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 
a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, 31. prosince 2010. Nadále se platnost prodlužuje 
automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany 
k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být 
zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní 
straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala.
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předloží svému klientovi návrh na dodatečné přistoupení k pojištění nebo na změnu souboru 
pojištění, a klient pojistníka, dle podmínek kampaně a dle návrhu pojistníka vyjádřením souhlasu 
s pojištěním a touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami prostřednictvím telefonu 
nebo podpisem přihlášky k pojištění, se stává pojištěným nebo dojde ke změně rozsahu pojištění, 
jsou-li splněny podmínky této smlouvy.

2.28 Pojištění zneužití úvěrové karty – pojištění pro případ zneužití úvěrové karty v důsledku jejího 
odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu, a pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, 
dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením karty.

2.29 Pojištění nákupu – pojištění pro případ fi nanční ztráty v důsledku poškození, zničení nebo odcizení 
věci.

2.30 Pojištění garance nejnižší ceny – pojištění pro případ fi nanční ztráty v důsledku rozdílu mezi kupní 
cenou zaplacenou za věc a nižší kupní cenou, za kterou bylo možné stejnou věc zakoupit ve stejném 
období v jiném místě prodeje.

2.31 Věc
 Pro účely Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny: movitá věc minimální hodnoty 500 Kč 

a maximální hodnoty 30.000 Kč zakoupená za trvání pojištění, v maloobchodní prodejně, jejíž kupní 
cena byla uhrazena úvěrovou kartou pojištěného, nebo byla zcela nebo částečně uhrazena v rámci 
čerpání peněžních prostředků z úvěrového rámce dle úvěrové smlouvy, na základě které bude 
úvěrová karta vydána.

 Pro účely Pojištění odcizení věci: věc nebo více věcí zakoupených najednou v maloobchodní 
prodejně na splátky pro soukromé účely, jejichž celková kupní cena činí maximálně 100.000 Kč 
a na úhradu kupní ceny byl poskytnut pojistníkem úvěr na základě úvěrové smlouvy podepsané 
klientem při koupi věcí, věci byly řádně převzaty a nebyly zakoupeny za účelem dalšího prodeje nebo 
jakékoliv podnikatelské činnosti; Pojištění odcizení věci lze sjednat k následujícím kategoriím věcí: 
černá a bílá technika (vyjma hodinek), šedá technika (nikoliv však software), nábytek (vyjma dveří, 
oken, podlah, stavebních materiálů a stavebních částí), sportovní nářadí a vybavení (vyjma oblečení), 
videohry, hudební nástroje, knihy. Pojištění odcizení věci nelze sjednat k jiným kategoriím věcí, 
než je výše uvedeno, tedy např. nelze sjednat k dovolené, hodinkám, textilu, oblečení, šperkům aj.

2.32 Stejná věc – věc stejné značky a shodných technických parametrů, stejného výrobce, typového 
označení, barvy, vzhledu, způsobu určení a použití jako věc, ke které bylo sjednáno Pojištění nákupu 
a garance nejnižší ceny, ke které jsou poskytovány stejné služby (balení, doprava, pozáruční servis, 
montáž apod.) a je k ní stejná záruční doba jako k věci.

2.33 Místo prodeje – maloobchodní prodejna.
2.34 Maloobchodní prodejna – stálá provozovna na území České republiky, zřízená dle Českého práva, 

nikoliv tržnice, zásilkový nebo katalogový obchod nebo nestálá prodejna, internetový obchod ani 
místo pro vyzvednutí věcí prostřednictvím internetu.

2.35 Autorizované servisní místo – servisní místo určené pojistitelem (dále také jen „servisní místo“).
2.36 Stejné období – den nákupu věci a následujících:

• 10 dní v případě pojištění garance nejnižší ceny,
• 15 dní v případě pojištění nákupu.

2.37 Totální zničení věci – zničení věci nebo takové poškození věci, které způsobí její neopravitelnost 
anebo by její oprava byla neúčelná, neekonomická nebo by náklady na opravu přesahovaly kupní 
cenu věci.

2.38 PIN kód – personal identifi cation number – osobní identifi kační klíč ke kartě, čtyřmístný unikátní 
autorizační kód pro platební transakce provedené kartou na POS terminálech a pro výběry 
z bankomatů.

2.39 Mimořádné výhody III. stupně – průkaz ZTP/P osoby se zdravotním postižením; poživatelem 
mimořádných výhod III. stupně se pro účely této smlouvy může stát pojištěný, který v průběhu trvání 
pojištění dosáhl důchodového věku nebo věku 65 let nebo se stal starobním důchodcem a současně 
mu byl v souladu s ust. § 34, odst. 5 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce 
(ZTP/P).

2.40 Hospitalizace – poskytnutí celodenní nemocniční lůžkové péče pojištěnému v nemocničním 
zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytná pro léčení úrazu nebo nemoci pojištěného.

2.41 Rozhodný den – den předcházející dni, ve kterém pojištěný (i) obdrží nebo podá výpověď 
z pracovního poměru, nebo (ii) zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení 
poměru ze strany zaměstnavatele, nebo (iii) obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou.

2.42 Pojištění Home Assistance – pojištění asistenčních služeb pro případ havárie, zablokování dveří 
v domácnosti a poruchy domácích spotřebičů.

2.43 Pojištění odcizení věci – pojištění odcizení věci v důsledku loupeže, vloupání nebo vykradení 
bytu/objektu určeného k trvalému bydlení nebo do zamčeného auta.

2.44 Domácnost – místo určené k bydlení – byt nebo rodinný dům, v němž pojištěný bydlí a kterou:
• vlastní,
• má v ní přechodný nebo trvalý pobyt,
• užívá na základě nájemní smlouvy nebo jiného obdobného právního vztahu.

 Za domácnost se pro účely pojištění Home Assistance dle této smlouvy nepovažují společné 
prostory v domech s více než jedním bytem, jako například společné chodby, schodiště a výtahy, 
dále pak společné půdy, sklepy, kočárkárny, balkóny a terasy nebo společné garáže.

2.45 Asistenční centrála – Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, 
Česká republika, IČ: 25287851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 87094, která jménem a na účet pojistitele z jeho pověření poskytuje pojistné plnění 
oprávněným osobám a samostatným likvidátorem pojistných událostí z pojištění Home Assistance.

2.46 Škodní událost – skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva 
na pojistné plnění z pojištění dle této smlouvy.

2.47 Hrubá nedbalost – jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán 
nebo očekáván a pojištěný nebo oprávněná osoba věděla či mohla a měla vědět, že při takovém 
jednání nebo opomenutí škoda nastane; hrubou nedbalostí je dále znalost vadnosti nebo škodlivosti 
vykonávané činnosti nebo jednání.

2.48 Práce – služby, které má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály zajistit pojištěnému v případě 
pojistné události z pojištění Home Assistance.

2.49 Havárie (dle ust. 10.13.3.2 písm. a) této smlouvy) – nahodilá, nepředvídatelná porucha technického 
zařízení určeného k přívodu, akumulaci nebo odvodu energií a médií nutných k obvyklému užívání 
domácnosti, v jejímž důsledku došlo k přerušení dodávky v rozsahu znemožňujícím obvyklé 
užívání domácnosti nebo k úniku kapalin či plynů, který způsobil poškození domácnosti nebo jeho 
stavebních součástí v rozsahu znemožňujícím obvyklé užívání domácnosti nebo který by následně 
mohl způsobit škody na zdraví nebo škodu většího rozsahu na vybavení domácnosti; za havárii 
je považováno i zablokování dveří – událost, při které došlo k uzamčení či zabouchnutí hlavních 
vchodových dveří do domácnosti.

2.50 Porucha domácího spotřebiče – nahodilá, nepředvídatelná porucha domácího spotřebiče, 
se kterou je spojena ztráta provozuschopnosti tohoto spotřebiče.

2.51 Domácí spotřebič – technické zařízení, které je instalováno v domácnosti pojištěného, které 
spotřebovává elektrickou energii a dále pak technické zařízení, ve kterém se spaluje zemní plyn 
pro účely tepelné úpravy pokrmů, vytápění, ohřevu užitkové vody.

 Domácími spotřebiči pro účely této smlouvy jsou dále tyto spotřebiče, v případě, že nejsou starší 
7 let od data zakoupení jako nové věci a nepodléhají záručním podmínkám výrobce: lednice, 
chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, pračka kombinovaná 
se sušičkou prádla, myčka nádobí, elektrický sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), 
digestoř, plynový sporák nebo vařiče, průtokový ohřívač, plynový / elektrický ohřívač vzduchu.

2.52 Drobný materiál – materiál použitý smluvním dodavatelem při řešení pojistné události z pojištění 
Home Assistance jako zejména těsnění, těsnící vaty, šroubky, montážní pěny apod., nikoli však 
součástky nebo náhradní díly; za drobný materiál nejsou považovány náhradní klíče či zámky.

2.53 Zablokování dveří – událost, kdy došlo k uzamknutí nebo zabouchnutí hlavních vchodových 
dveří do domácnosti, přičemž klíče zůstaly v zámku, vevnitř uzamčeného prostoru nebo došlo 
k jejich ztrátě nebo odcizení a pojištěný nebo oprávněná osoba není schopná obvyklým způsobem 
a vlastními prostředky hlavní vchodové dveře do domácnosti otevřít.

2.54 Zajištění asistenčních služeb – forma pojistného plnění, kdy pojistitel prostřednictvím asistenční centrály 
provede úkony potřebné k poskytnutí asistenční služby oprávněné osobě dle této smlouvy a uhradí 
náklady na poskytnuté služby do výše limitu pojistného plnění. Náklady poskytnutých služeb přesahující 
stanovený limit pojistného plnění je povinna uhradit oprávněná osoba.

2.55 Smluvní dodavatel – právnická či fyzická osoba, která poskytuje služby či provádí práce, které 
jsou objednány asistenční centrálou a vykonávány pro oprávněnou osobu.

2.56 Kupní cena – maloobchodní cena věci v plné výši, včetně DPH, před uplatněním slev.
2.57 Časová cena věci – cena, kterou měla věc v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena 

věci se určí tak, že se od kupní ceny věci odečte amortizace za každý měsíc od zakoupení věci. 
Amortizace se stanoví jako 2 % z kupní ceny věci za každý započatý měsíc od zakoupení věci 
po dobu prvních 12 měsíců od zakoupení a 1 % u kupní ceny věci za každý započatý měsíc 
od zakoupení věci po uplynutí prvních 12 měsíců od zakoupení věci.

2.58 Internetové bankovnictví – aplikace pojistníka zřízená v souladu a za podmínek rámcové smlouvy 
o poskytování bankovních produktů a služeb pojistníka a/nebo Produktových podmínek pojistníka 
pro využívání služeb elektronického bankovnictví a Všeobecných obchodních podmínek pojistníka 
pro poskytování bankovních produktů a služeb.

2.59 Podpis úvěrové smlouvy nebo přihlášky k pojištění – podpis klienta pojistníka za podmínky 
jeho jednoznačné identifi kace a uchování jeho projevu vůle, kterým je: vlastnoruční podpis klienta, 
elektronický podpis (podpis učiněný prostřednictvím Sign Padu, resp. jiného obdobného zařízení pro 
snímání vlastnoručního podpisu; podpis zadáním a odesláním identifi kačního a/nebo autorizačního 
údaje nebo jejich kombinací v zabezpečené internetové aplikaci zřízené na žádost klienta pojistníka, 
kdy údaje budou zaslány prostřednictvím SMS na určené číslo mobilního telefonu pro komunikaci 
s klientem pojistníka; jiný typ elektronického podpisu podle právních předpisů).

ČLÁNEK 3 DOBA PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY
3.1 Podle této smlouvy jsou pojištěni klienti pojistníka, kteří přistoupili k pojištění v souvislosti 

s uzavřením úvěrové smlouvy v obchodních místech určených pojistníkem, případně prostřednictvím 
distribučních kanálů taktéž určených pojistníkem.

3.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 
a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, 31. prosince 2010. Nadále se platnost prodlužuje 
automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany 
k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být 
zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní 
straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala.
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3.3 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních 
stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy 
a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením článku 13 této smlouvy, 
přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou.

3.4 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv 
na platnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy.

3.5 Účinností této smlouvy zároveň dochází k ukončení možnosti nadále pojišťovat nové pojištěné podle 
Rámcové smlouvy o pojištění CAR 1/2007 včetně všech jejích dodatků, vyjma případu, kdy pojištěný 
v rámci návrhu na uzavření úvěrové smlouvy vyjádří svou vůli být pojištěn dle předchozí rámcové 
smlouvy (toto je možné pouze do 31. března 2008). Do data účinnosti této smlouvy vzniklá pojištění 
zůstávají v platnosti a obsah práv a povinností z nich vyplývající se řídí Rámcovými smlouvami 
o pojištění č. CA 1/2005, č. CAR 1/2005 a č. CAR 1/2007 včetně všech jejich dodatků, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

ČLÁNEK 4 SOUBORY POJIŠTĚNÍ
4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí způsobem uvedeným 

v odst. 4.2 tohoto článku k pojištění dle článku 5 této smlouvy v rozsahu SOUBORU STANDARD, 
KOMFORT, PREMIUM, BASIC, SENIOR, MASTER a MASTER PLUS, které zahrnují tyto typy pojištění:

 I) SOUBOR STANDARD:
 Pojištění schopnosti klienta (jako jediného pojištěného) splácet úvěrové splátky pro případ úmrtí, 

invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti, u revolvingových úvěrů čerpaných úvěrovou kartou 
navíc pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient a pojištění nákupu a garance 
nejnižší ceny.

 II) SOUBOR KOMFORT:
 Pojištění schopnosti prvního pojištěného (klienta) a druhého pojištěného (klientova partnera) 

splácet úvěrové splátky pro případ úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti 
některého z nich.

 III) SOUBOR PREMIUM:
 Pojištění schopnosti klienta (jako jediného pojištěného) splácet úvěrové splátky pro případ úmrtí, 

invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání klienta, u revolvingových úvěrů 
čerpaných úvěrovou kartou navíc pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient 
a pojištění nákupu a garance nejnižší ceny.

 IV) SOUBOR BASIC:
 Pojištění zneužití úvěrové karty.
 V) SOUBOR SENIOR:
 Pojištění schopnosti klienta (jako jediného pojištěného) splácet úvěrové splátky pro případ úmrtí.
 VI) SOUBOR MASTER:
 Pojištění schopnosti klienta (jako jediného pojištěného) splácet úvěrové splátky vždy pro případ 

úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále za podmínek stanovených touto 
smlouvou pro jedno z následujících pojištění buď a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo 
b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, u revolvingových úvěrů čerpaných 
úvěrovou kartou navíc pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient.

 VII) SOUBOR MASTER PLUS:
 Pojištění schopnosti klienta (jako jediného pojištěného) splácet úvěrové splátky vždy pro případ 

úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále za podmínek stanovených touto 
smlouvou pro jedno z následujících pojištění buď a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo 
b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, Pojištění odcizení věci a Pojištění 
Home Assistance.

4.2 Klienti pojistníka, resp. partneři/ručitelé klientů, přistupují k pojištění vyslovením souhlasu 
s touto smlouvou, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami.

ČLÁNEK 5  PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ, VZNIK 
POJIŠTĚNÍ

5.1 SOUBOR STANDARD nebo KOMFORT
 (úmrtí, invalidita III. stupně a pracovní neschopnost, v případě SOUBORU STANDARD u revolvingových 

úvěrů čerpaných úvěrovou kartou také pojištění zneužití úvěrové karty a pojištění nákupu a garance 
nejnižší ceny)

 K pojištění v rozsahu SOUBORU STANDARD nebo v rozsahu SOUBORU KOMFORT může přistoupit pouze 
fyzická osoba, která:
a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, resp. přistoupila k závazku klienta vůči pojistníkovi 

v pozici ručitele, kdy podpisem úvěrové smlouvy nebo ručitelského závazku projevila vůli 
přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo

b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, resp. přistoupila k závazku klienta vůči pojistníkovi 
v pozici ručitele, a následně do 120ti kalendářních dnů od poskytnutí klasického úvěru nebo 
do 180ti kalendářních dnů od prvního fi nancování revolvingového úvěru písemně projevila vůli 
dodatečně přistoupit k pojištění dle této smlouvy podpisem přihlášky k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, resp. podepsala ručitelské prohlášení k ní vztažené 
a v rámci resolicitačního programu projevila na základě návrhu ze strany pojistníka vůli 
přistoupit dodatečně k pojištění dle této smlouvy,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy nebo ručitelského závazku, resp. k datu podpisu přihlášky 
k pojištění, resp. k datu projevení vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu, splňuje 
následující podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 

plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události ztráty nebo odcizení 
dokladů a z pojištění nákupu a garance nejnižší ceny,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím zdravotním 
stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy, ručitelského závazku, přihlášky k pojištění nebo projevením 
vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu potvrdí splnění výše 
uvedených podmínek.

5.2 SOUBOR PREMIUM
 (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, u revolvingových úvěrů čerpaných 

úvěrovou kartou i pojištění zneužití úvěrové karty a pojištění nákupu a garance nejnižší ceny)
 K pojištění v rozsahu SOUBORU PREMIUM může přistoupit pouze fyzická osoba, která:

a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma klasického úvěru WAE) a podpisem úvěrové 
smlouvy projevila vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo

b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma klasického úvěru WAE) a následně do 120ti 
kalendářních dnů od poskytnutí klasického úvěru nebo do 180ti kalendářních dnů od prvního 
fi nancování revolvingového úvěru písemně projevila vůli dodatečně přistoupit k pojištění 
dle této smlouvy podpisem přihlášky k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma klasického úvěru WAE) a v rámci 
resolicitačního programu projevila na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit 
dodatečně k pojištění dle této smlouvy,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní, resp. k datu podpisu přihlášky k pojištění, 
resp. k datu projevení vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu, splňuje následující 
podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána 

v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a není ve zkušební době,
• nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem 

okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela 
od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou,

• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 
plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události ztráty nebo odcizení 
dokladů a z pojištění nákupu a garance nejnižší ceny,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 
zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné 
smlouvě,

• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• v rámci úvěrové smlouvy, ručitelského závazku, přihlášky k pojištění nebo projevením 

vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu potvrdí splnění výše 
uvedených podmínek.

5.3 SOUBOR BASIC
 (pojištění zneužití úvěrové karty)
 K pojištění v rozsahu souboru pojištění BASIC může přistoupit pouze fyzická osoba, která:

a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a nepřistoupila k pojištění v rozsahu SOUBORU 
STANDARD, a PREMIUM a MASTER nebo

b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně do 180ti kalendářních dnů od prvního 
fi nancování revolvingového úvěru písemně projevila vůli přistoupit k pojištění v rozsahu 
SOUBORU BASIC podpisem přihlášky k pojištění, nebo nesplňuje k datu podpisu přihlášky 
do pojištění podmínky přistoupení k SOUBORU STANDARD, PREMIUM a MASTER nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a v rámci resolicitačního programu projevila 
na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit dodatečně k pojištění dle této smlouvy, 

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy, resp. přihlášky k pojištění, resp. k datu projevení vůle 
přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu, splňuje následující podmínky:
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• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí plnění z pojistných 
událostí pojištěného, vyjma pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů,

• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• v rámci úvěrové smlouvy nebo přihlášky k pojištění, nebo projevením vůle přistoupit 

k pojištění v rámci resolicitačního programu, potvrdí splnění výše uvedených podmínek.

5.4 SOUBOR SENIOR
 (úmrtí)
 K pojištění v rozsahu SOUBORU SENIOR může přistoupit pouze fyzická osoba, která:

a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a podpisem úvěrové 
smlouvy projevila vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo

b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a následně do 120ti 
kalendářních dnů od poskytnutí klasického úvěru písemně projevila vůli dodatečně přistoupit 
k pojištění v rozsahu souboru SENIOR podpisem přihlášky k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a v rámci 
resolicitačního programu projevila na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit 
dodatečně k pojištění dle této smlouvy, a to podpisem přihlášky k pojištění,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy, resp. k datu podpisu přihlášky k pojištění, splňuje následující 
podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• netrpí zjištěným chronickým onemocněním,
• není v pracovní neschopnosti,
• není poživatelem invalidního důchodu, není držitelem průkazu ZTP/P,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je obmyšlenou osobou pro přijetí plnění z pojistné 

události úmrtí,
• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 

zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona 
o pojistné smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy nebo v rámci přihlášky k pojištění potvrdí splnění výše 
uvedených podmínek.

5.5 SOUBOR MASTER
 (úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále pro jedno z následujících pojištění, 

buď a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu 
nebo nemoci)

 K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER, může přistoupit pouze fyzická osoba, která:
a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, kdy podpisem úvěrové smlouvy projevila vůli 

přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo
b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně do 120ti kalendářních dnů od poskytnutí 

klasického úvěru nebo do 180ti kalendářních dnů od prvního fi nancování revolvingového úvěru 
písemně projevila vůli dodatečně přistoupit k pojištění dle této smlouvy podpisem přihlášky 
k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a v rámci resolicitačního programu projevila 
na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit dodatečně k pojištění dle této smlouvy,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy, resp. k datu podpisu přihlášky k pojištění, resp. k datu 
projevení vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu, splňuje následující podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 

plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události hospitalizace a ztráty 
nebo odcizení dokladů,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 
zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné 
smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy, přihlášky k pojištění nebo projevením vůle přistoupit k pojištění 
v rámci resolicitačního programu potvrdí splnění výše uvedených podmínek.

5.6 SOUBOR MASTER PLUS
  (úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále pro jedno z následujících pojištění, buď 

a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, 
Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance).

 K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER PLUS může přistoupit pouze fyzická osoba, která zakoupila 
věc v maloobchodní prodejně na splátky, kupní cena věci byla uhrazena z úvěru poskytnutého 
pojistníkem na základě úvěrové smlouvy, jejímž předmětem je klasický úvěr VAT poskytnutý na koupi 
věci, došli-li následně ke schválení poskytnutí úvěru, a podpisem úvěrové smlouvy projevila vůli 
přistoupit k pojištění dle této smlouvy, pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy splňuje následující 
podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 

plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události hospitalizace nebo 
pojistné události z Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 
zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné 
smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy prohlásí, že splňuje výše uvedené podmínky.

5.7 Společná ustanovení pro pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER a MASTER PLUS
5.7.1 Pojištěný je pojištěn pojištěním schopnosti splácet úvěrové splátky vždy (nestanoví-li tato smlouva jinak) pro 

případ úmrtí, invalidity III stupně a pracovní neschopnosti a dále pak pro případ ztráty zaměstnání. Pokud však 
nesplňuje pojištěný podmínky pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku 
úrazu nebo nemoci (a není v takovém případě pojištěn pro případ ztráty zaměstnání). V případě SOUBORU 
MASTER PLUS je pojištěný pojištěn i Pojištěním odcizení věci a Pojištěním Home Assistance a v případě 
SOUBORU MASTER sjednaného k revolvingovému úvěru také pojištěním pro případ zneužití úvěrové karty.

5.7.2 Pojištěný je každý jednotlivý den doby pojištění, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ 
ztráty zaměstnání, není-li dále uvedeno jinak, pokud (i) k datu přistoupení k pojištění splňoval 
podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy a zároveň (ii) v daný 
jednotlivý den splňuje následující podmínky:

• je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán 
v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců,

• není ve zkušební době,
• nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní lhůtě), nezrušil 

se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 
zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh 
na skončení pracovního poměru dohodou,

 (tyto podmínky dále také jen jako „podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání“).
  Pojištěný je každý jednotlivý den doby pojištění, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ 

hospitalizace, není-li dále uvedeno jinak, pokud k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky 
pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.5 a 5.6, ale v daný jednotlivý den nesplňuje jednu nebo více 
podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

5.7.3 V případě, že pojištěný splňuje k datu sjednání pojištění všechny podmínky pro vznik pojištění 
dle čl. 5.5 a 5.6 této smlouvy a zároveň podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je platně 
pojištěn od počátku pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace. V případě, 
že v průběhu trvání pojištění dojde u pojištěného ke změně osobního stavu tak, že přestane splňovat 
jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pak:
a) pokud se jedná o událost, která je pojistnou událostí (např. výpověď z důvodu nadbytečnosti), 

pak po dobu ode dne následujícího po rozhodném dni do dne vzniku pojistné události a dále 
po dobu trvání pojistné události nezaměstnanosti, resp. po dobu trvání povinnosti pojistitele 
plnit z titulu pojistné události, nedojde ke změně rozsahu pojištění je taková osoba i nadále 
pojištěna pro případ ztráty zaměstnání, a to až do skončení pojistné události ztráty zaměstnání 
nebo skončení povinnosti pojistitele platit pojistné plnění z titulu pojistné události ztráty 
zaměstnání. Poté se rozsah pojištění změní tak, že je osoba pojištěna pro případ hospitalizace 
a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání.

b) pokud se jedná o událost, která není pojistnou událostí (např. pokud obdrží výpověď z důvodu, 
pro který by mohl být pracovní poměr okamžitě ukončen nebo se stane osobou zaměstnanou 
pouze na dobu určitou) – rozsah pojištění se změní tak, že od okamžiku, kdy pojištěný přestane 
splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace 
a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.

 V případě, že během dalšího průběhu pojištění dojde u pojištěného ke změně osobního stavu tak, 
že začne opět splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění 
tak, že je pojištěný od splnění těchto podmínek pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není 
pojištěn pro případ hospitalizace, nestanoví-li tato smlouva jinak.

 Příklad:
 Pojištěný pan Novák sjednal dne 21. 12. 2014 pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER/MASTER 

PLUS a splňuje všechny podmínky pro vstup do pojištění a podmínky pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání, je tedy pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.
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• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí plnění z pojistných 
událostí pojištěného, vyjma pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů,

• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• v rámci úvěrové smlouvy nebo přihlášky k pojištění, nebo projevením vůle přistoupit 

k pojištění v rámci resolicitačního programu, potvrdí splnění výše uvedených podmínek.

5.4 SOUBOR SENIOR
 (úmrtí)
 K pojištění v rozsahu SOUBORU SENIOR může přistoupit pouze fyzická osoba, která:

a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a podpisem úvěrové 
smlouvy projevila vůli přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo

b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a následně do 120ti 
kalendářních dnů od poskytnutí klasického úvěru písemně projevila vůli dodatečně přistoupit 
k pojištění v rozsahu souboru SENIOR podpisem přihlášky k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu (vyjma Specifi ckého čerpání) a v rámci 
resolicitačního programu projevila na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit 
dodatečně k pojištění dle této smlouvy, a to podpisem přihlášky k pojištění,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy, resp. k datu podpisu přihlášky k pojištění, splňuje následující 
podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• netrpí zjištěným chronickým onemocněním,
• není v pracovní neschopnosti,
• není poživatelem invalidního důchodu, není držitelem průkazu ZTP/P,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je obmyšlenou osobou pro přijetí plnění z pojistné 

události úmrtí,
• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 

zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona 
o pojistné smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy nebo v rámci přihlášky k pojištění potvrdí splnění výše 
uvedených podmínek.

5.5 SOUBOR MASTER
 (úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále pro jedno z následujících pojištění, 

buď a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu 
nebo nemoci)

 K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER, může přistoupit pouze fyzická osoba, která:
a) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, kdy podpisem úvěrové smlouvy projevila vůli 

přistoupit k pojištění dle této smlouvy, nebo
b) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a následně do 120ti kalendářních dnů od poskytnutí 

klasického úvěru nebo do 180ti kalendářních dnů od prvního fi nancování revolvingového úvěru 
písemně projevila vůli dodatečně přistoupit k pojištění dle této smlouvy podpisem přihlášky 
k pojištění, nebo

c) uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a v rámci resolicitačního programu projevila 
na základě návrhu ze strany pojistníka vůli přistoupit dodatečně k pojištění dle této smlouvy,

 pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy, resp. k datu podpisu přihlášky k pojištění, resp. k datu 
projevení vůle přistoupit k pojištění v rámci resolicitačního programu, splňuje následující podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 

plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události hospitalizace a ztráty 
nebo odcizení dokladů,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 
zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné 
smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy, přihlášky k pojištění nebo projevením vůle přistoupit k pojištění 
v rámci resolicitačního programu potvrdí splnění výše uvedených podmínek.

5.6 SOUBOR MASTER PLUS
  (úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a dále pro jedno z následujících pojištění, buď 

a) pro případ ztráty zaměstnání, anebo b) pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, 
Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance).

 K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER PLUS může přistoupit pouze fyzická osoba, která zakoupila 
věc v maloobchodní prodejně na splátky, kupní cena věci byla uhrazena z úvěru poskytnutého 
pojistníkem na základě úvěrové smlouvy, jejímž předmětem je klasický úvěr VAT poskytnutý na koupi 
věci, došli-li následně ke schválení poskytnutí úvěru, a podpisem úvěrové smlouvy projevila vůli 
přistoupit k pojištění dle této smlouvy, pokud k datu podpisu úvěrové smlouvy splňuje následující 
podmínky:

• je mladší 65 let,
• je zdráva,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku 

zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámila se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí 

plnění z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události hospitalizace nebo 
pojistné události z Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance,

• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím 
zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné 
smlouvě,

• v rámci úvěrové smlouvy prohlásí, že splňuje výše uvedené podmínky.

5.7 Společná ustanovení pro pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER a MASTER PLUS
5.7.1 Pojištěný je pojištěn pojištěním schopnosti splácet úvěrové splátky vždy (nestanoví-li tato smlouva jinak) pro 

případ úmrtí, invalidity III stupně a pracovní neschopnosti a dále pak pro případ ztráty zaměstnání. Pokud však 
nesplňuje pojištěný podmínky pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku 
úrazu nebo nemoci (a není v takovém případě pojištěn pro případ ztráty zaměstnání). V případě SOUBORU 
MASTER PLUS je pojištěný pojištěn i Pojištěním odcizení věci a Pojištěním Home Assistance a v případě 
SOUBORU MASTER sjednaného k revolvingovému úvěru také pojištěním pro případ zneužití úvěrové karty.

5.7.2 Pojištěný je každý jednotlivý den doby pojištění, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ 
ztráty zaměstnání, není-li dále uvedeno jinak, pokud (i) k datu přistoupení k pojištění splňoval 
podmínky pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy a zároveň (ii) v daný 
jednotlivý den splňuje následující podmínky:

• je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán 
v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců,

• není ve zkušební době,
• nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní lhůtě), nezrušil 

se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 
zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh 
na skončení pracovního poměru dohodou,

 (tyto podmínky dále také jen jako „podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání“).
  Pojištěný je každý jednotlivý den doby pojištění, avšak nejpozději rozhodný den, pojištěn pro případ 

hospitalizace, není-li dále uvedeno jinak, pokud k datu přistoupení k pojištění splňoval podmínky 
pro vstup do pojištění uvedené v odst. 5.5 a 5.6, ale v daný jednotlivý den nesplňuje jednu nebo více 
podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

5.7.3 V případě, že pojištěný splňuje k datu sjednání pojištění všechny podmínky pro vznik pojištění 
dle čl. 5.5 a 5.6 této smlouvy a zároveň podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je platně 
pojištěn od počátku pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace. V případě, 
že v průběhu trvání pojištění dojde u pojištěného ke změně osobního stavu tak, že přestane splňovat 
jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pak:
a) pokud se jedná o událost, která je pojistnou událostí (např. výpověď z důvodu nadbytečnosti), 

pak po dobu ode dne následujícího po rozhodném dni do dne vzniku pojistné události a dále 
po dobu trvání pojistné události nezaměstnanosti, resp. po dobu trvání povinnosti pojistitele 
plnit z titulu pojistné události, nedojde ke změně rozsahu pojištění je taková osoba i nadále 
pojištěna pro případ ztráty zaměstnání, a to až do skončení pojistné události ztráty zaměstnání 
nebo skončení povinnosti pojistitele platit pojistné plnění z titulu pojistné události ztráty 
zaměstnání. Poté se rozsah pojištění změní tak, že je osoba pojištěna pro případ hospitalizace 
a není pojištěna pro případ ztráty zaměstnání.

b) pokud se jedná o událost, která není pojistnou událostí (např. pokud obdrží výpověď z důvodu, 
pro který by mohl být pracovní poměr okamžitě ukončen nebo se stane osobou zaměstnanou 
pouze na dobu určitou) – rozsah pojištění se změní tak, že od okamžiku, kdy pojištěný přestane 
splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace 
a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.

 V případě, že během dalšího průběhu pojištění dojde u pojištěného ke změně osobního stavu tak, 
že začne opět splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění 
tak, že je pojištěný od splnění těchto podmínek pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není 
pojištěn pro případ hospitalizace, nestanoví-li tato smlouva jinak.

 Příklad:
 Pojištěný pan Novák sjednal dne 21. 12. 2014 pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER/MASTER 

PLUS a splňuje všechny podmínky pro vstup do pojištění a podmínky pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání, je tedy pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.
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• Dne 28. 5. 2015 obdrží pan Novák výpověď z pracovního poměru. V případě, že se jedná 
o pojistnou událost, pan Novák splňoval k rozhodnému dni podmínky pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání a vznikne mu právo na pojistné plnění (např. ukončení pracovního poměru 
pro nadbytečnost), až do skončení trvání pojistné události nebo

 do skončení doby, po kterou trvá povinnost pojistitele plnit z titulu pojistné události ztráty 
zaměstnání (podle toho, co nastane dříve), je pan Novák pojištěn pro případ ztráty zaměstnání. 
Po skončení nároku na pojistné plnění, nejsou-li splněny podmínky pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání, je pan Novák pojištěn pro případ hospitalizace.

• V průběhu doby trvání pojištění panu Novákovi vznikne nový pracovní poměr. Dne 31. 12. 2016 
dojde ke splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání (pan Novák je k tomuto 
datu zaměstnán na dobu neurčitou, není ve zkušební době, je zaměstnán nepřetržitě po dobu 
12 měsíců, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem 
okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel 
od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou), dojde ke změně rozsahu pojištění a pan Novák je pojištěn pro případ ztráty 
zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace.

• Dne 28. 2. 2017 obdrží pan Novák výpověď z důvodu, pro který mohlo dojít k okamžitému 
zrušení pracovního poměru. V tomto případě se nejedná o pojistnou událost a panu Novákovi 
nevznikne právo na pojistné plnění. Pan Novák je pojištěn pro případ hospitalizace 
a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.

5.7.4 V případě, že pojištěný splňuje k datu vzniku pojištění podmínky pro vznik pojištění dle odst. 5.5 a 5.6 
této smlouvy a nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, 
je od počátku pojištění pojištěn pro případ hospitalizace a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání, 
není-li stanoveno jinak. V případě, že v průběhu trvání pojištění dojde ke změně osobního stavu 
pojištěného tak, že opět začne splňovat podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, změní 
se rozsah pojištění pojištěného tak, že je od splnění těchto podmínek pojištěn pro případ ztráty 
zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace, není-li stanoveno jinak. V případě, že během 
dalšího průběhu trvání pojištění dojde u pojištěného ke změně osobního stavu tak, že přestane 
splňovat jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání a nejedná se o událost, 
která by mohla být pojistnou událostí ztráty zaměstnání, změní se rozsah pojištění tak, 
že je od okamžiku, kdy přestane splňovat tyto podmínky (tedy např. od okamžiku, kdy se stane 
osobou zaměstnanou pouze na dobu určitou nebo se stane osobou samostatně výdělečně činnou 
bez paralelního zaměstnání na dobu neurčitou), pojištěn pro případ hospitalizace a není pojištěn 
pro případ ztráty zaměstnání, není-li stanoveno jinak.

 Příklad:
 Pojištěný pan Novák sjednal dne 21. 12. 2014 pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER/MASTER PLUS 

a je osobou samostatně výdělečně činnou (nebo je zaměstnán na dobu určitou, případně nesplňuje 
jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání), je tedy pojištěn pro případ 
hospitalizace.
• V průběhu doby trvání pojištění pan Novák ukončí samostatně výdělečnou činnost, vznikne 

mu pracovní poměr. Dne 31. 1. 2016 dojde ke splnění podmínek pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání, dojde ke změně rozsahu pojištění a pan Novák je pojištěn pro případ ztráty 
zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace.

• Dne 31. 8. 2016 obdrží pan Novák výpověď z pracovního poměru. V případě, že se jedná 
o pojistnou událost, pan Novák splňoval k rozhodnému dni podmínky pojištění pro případ ztráty 
zaměstnání a vznikne mu právo na pojistné plnění (např. ukončení pracovního poměru pro 
nadbytečnost), až do skončení trvání pojistné události, resp. doby, po kterou trvá povinnost 
pojistitele plnit z titulu pojistné události ztráty zaměstnání je pan Novák pojištěn pro případ 
ztráty zaměstnání. Po skončení trvání pojistné události, resp. doby trvání povinnosti pojistitele 
plnit z důvodu pojistné události ztráty zaměstnání, nejsou-li splněny podmínky pojištění 
pro případ ztráty zaměstnání, je pan Novák pojištěn pro případ hospitalizace a není pojištěn 
pro případ ztráty zaměstnání.

5.7.5 Po dobu trvání pojistné události nebo nároku na pojistné plnění z titulu pojistné události 
hospitalizace nedochází ke změně rozsahu.

5.7.6 Změny rozsahu pojištění dle tohoto odstavce 5.7 nastávají automaticky a pojištěný je povinen 
v případě hlášení pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání uvést, zda splňuje nebo 
k rozhodnému dni splňoval podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání a poskytnout pojistiteli 
v souvislosti s šetřením pojistné události veškerou součinnost. Splnění podmínek pro platnost 
pojištění pro případ ztráty zaměstnání se posuzuje nejpozději k rozhodnému dni.

5.8 Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila souhlas 
s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele:
• v případě 5.1 a) nebo 5.2 a) nebo 5.3 a) nebo 5.4 a) nebo 5.5 a) nebo 5.6 uvedeném shora 

podpisem úvěrové smlouvy, resp. v případě pojištění druhého pojištěného podpisem 
ručitelského závazku, ve které/m pojištěný potvrdí, že přistupuje k pojištění a potvrdí 
pravdivost prohlášení ke dni svého podpisu úvěrové smlouvy;

• v případě 5.1 b), 5.1 c) nebo 5.2 b), 5.2 c) nebo 5.3 b), 5.3 c) nebo 5.4 b), 5.4. c) nebo 5.5 b), 
5.5 c) uvedeném shora podpisem přihlášky k pojištění, ve které pojištěný potvrdí, že přistupuje 
k pojištění, a že ke dni svého podpisu přihlášky k pojištění splňuje podmínky pro vznik pojištění, 
za podmínky, že přihláška k pojištění byla pojistníkovi doručena pojištěným/i do 60ti dnů 
od data jejího podpisu pojištěným/i;

• v případě 5.1 c) nebo 5.2 c) nebo 5.3 c) nebo 5.5 c) uvedeném shora projevením vůle přistoupit 
k pojištění v rámci resolicitačního programu, ve kterém pojištěný potvrdí, že přistupuje 
k pojištění a potvrdí pravdivost prohlášení ke dni projevení vůle přistoupit k pojištění.

5.9 Prohlášení pojištěného dle odst. 5.1 – 5.7 tohoto článku, resp. dle odst. 8.7 – 8.9 této smlouvy 
se považují za odpovědi na dotazy pojistitele dle ust. § 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, 
že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli 
prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého 
se takové porušení týká, postupovat v souladu s ust. § 23 a 24 zákona o pojistné smlouvě 
a od jednotlivého pojištění odstoupit nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy.

5.10 Dle této smlouvy lze u každého klienta pojistníka, který je prvním pojištěným, sjednat pojištění 
(bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) ke smlouvám o úvěru, jejichž souhrnná aktuální výše 
nepřevýší částku 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Vždy lze sjednat jen jedno 
pojištění (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) v rámci jedné úvěrové smlouvy.

5.11 Klient pojistníka, který je podnikatelem – osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), 
může přistoupit pouze k pojištění v rozsahu souboru pojištění STANDARD, BASIC a MASTER.

ČLÁNEK 6  POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK A KONEC 
POJIŠTĚNÍ

6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná 
dnem počátku pojištění a končí:
a) v případě klasických úvěrů a případně revolvingových úvěrů se specifi ckými podmínkami 

splácení prvního čerpání:
• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 a), 5.2 a), 5.4 a), 5.5 a) a 5.6 této smlouvy posledním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy pojištěný čerpal úvěr,
• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 b), 5.2 b), 5.4 b) a 5.5 b) této smlouvy posledním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla přihláška k pojištění 
doručena pojistníkovi.

b) v případě revolvingových úvěrů pro všechny případy přistoupení k pojištění dle odst. 
5.1 – 5.3 a 5.5 této smlouvy posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala splatnost 
první úvěrové splátky od data počátku pojištění. Poslední pojistné období začíná 1. dnem 
kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva či zákon spojuje 
konec pojištění, a končí dnem, ve kterém nastal konec pojištění.

6.2 Počátek pojištění se stanoví:
a) v případě klasických úvěrů a případně revolvingových úvěrů se specifi ckými podmínkami 

splácení prvního čerpání:
• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 a), 5.2 a), 5.4 a), 5.5 a) a 5.6 této smlouvy 

na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný/í podepsal/i žádost/smlouvu o poskytnutí úvěru,
• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 b), 5.2 b), 5.4 b), 5.4 c), a 5.5 b) této smlouvy 

na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný/í podepsal/i přihlášku k pojištění za předpokladu, 
že tato přihláška k pojištění byla pojistníkovi doručena pojištěným/i do 60ti dnů 
od data jejího podpisu pojištěným/i.

b) v případě revolvingových úvěrů:
• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 a), 5.1 b) nebo 5.2 a), 5.2 b) nebo - 5.3 a), 5.3 b) 

nebo 5.5 a) a 5.5 b) této smlouvy na okamžik prvního nebo opakovaného fi nancování 
revolvingového úvěru, tj. první čerpání úvěru pojištěným z jemu poskytnutého úvěrového 
rámce nebo první a další znovupoužití úvěrové karty,

• pro případ přistoupení k pojištění dle 5.1 c), 5.2 c), 5.3 c) a 5.5 c) této smlouvy na 00:00 hodin 
dne, kdy pojištěný projevil vůli přistoupit do pojištění v rámci resolicitačního programu.

6.3 Konec pojištění se stanoví v případě klasických úvěrů pro případy 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 na 24:00 
hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy, v rámci které je pojištění sjednáno, pokud není 
stanoveno v článku 13 této smlouvy jinak. V případě revolvingových úvěrů se stanoví konec pojištění 
pro všechny případy 5.1 - 5.3 a 5.5 na poslední den účinnosti smlouvy o revolvingovém úvěru, 
pokud není stanoveno v článku 13 této smlouvy jinak.

6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v článku 7 této 
smlouvy.

ČLÁNEK 7 POJISTNÉ
7.1 Výše pojistného:
 V případě klasických úvěrů (VAT, WAE):
 SOUBOR STANDARD (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 3,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR PREMIUM (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,49 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR SENIOR (úmrtí)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy. Tento soubor pojištění nelze sjednat k revolvingovým úvěrům 
se specifi ckými podmínkami čerpání a splácení (tzv. DTS).

 SOUBOR MASTER (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 
nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 
splátky dle úvěrové smlouvy.
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 SOUBOR MASTER PLUS (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost ztráta zaměstnání nebo 
hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 
splátky dle úvěrové smlouvy plus 49 Kč.

 V případě klasických úvěrů (OP):
 SOUBOR STANDARD (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,79 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR KOMFORT (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 6,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR PREMIUM (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,49 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR MASTER (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 

nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,79 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR SENIOR (úmrtí)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.

 V případě revolvingových úvěrů:
 SOUBOR STANDARD (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, pojištění zneužití úvěrové 

karty, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 

dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR PREMIUM (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, pojištění 
zneužití úvěrové karty, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 
dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění 
bude vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR BASIC (pojištění zneužití úvěrové karty)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 1,00 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 

dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané 
měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 
6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění 
a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR MASTER (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 
nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, pojištění zneužití úvěrové karty)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 5,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 
dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého pojištění 
(tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno.

7.3 Pojistitel má právo v souladu se zákonem o pojistné smlouvě upravit výši běžného pojistného na další pojistné 
období v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny 
věku a zdravotního stavu. Pojistitel může podat pojistníkovi návrh na úpravu výše běžného pojistného vždy 
jen s účinností změny od 1.1. každého kalendářního roku, a to nejpozději 4 měsíce před účinností úpravy výše 
běžného pojistného. Úprava výše běžného pojistného může být provedena jen z objektivních důvodů a tyto 
musí být pojistníkovi doloženy v návrhu (např. zvýšený škodní průběh, pravděpodobnost vzniku pojistné 
události, průměrná výši vyplaceného pojistného plnění, průměrný vstupní věk pojištěných, průměrná délka 
trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti pojištěného apod.). Pokud pojistník se změnou výše 
běžného pojistného nesouhlasí, má právo tuto smlouvu vypovědět z důvodu nesouhlasu s navrhovanou 
změnou výše běžného pojistného. Toto právo má do 1 měsíce od doručení návrhu na změnu výše běžného 
pojistného. V případě takové výpovědi je smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém 
byla změna výše pojistného navržena. Úprava výše běžného pojistného v případě, že pojistník smlouvu 
nevypoví z důvodu nesouhlasu se změnou, je platná jen pro nově vzniklá pojištění po dni účinnosti úpravy 
výše běžného pojistného.

ČLÁNEK 8 ZMĚNY JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
8.1 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR PREMIUM na SOUBOR 

STANDARD, KOMFORT, SENIOR, MASTER nebo BASIC, nikoliv opačně.
8.2 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR STANDARD 

nebo MASTER na SOUBOR BASIC, nikoliv opačně.
8.3 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR MASTER na SOUBOR 

STANDARD a SOUBOR STANDARD na SOUBOR MASTER.
8.4 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR MASTER PLUS 

na SOUBOR MASTER, nikoliv opačně.
8.5 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR KOMFORT na SOUBOR 

STANDARD, nikoliv opačně.
8.6 V případě zániku pojištění dle SOUBORU KOMFORT u druhého pojištěného dojde u prvního pojištěného 

ke změně souboru pojištění tak, že je nadále pojištěn v rozsahu SOUBORU STANDARD až do jeho 
zániku dle čl. 13 této smlouvy. Tato změna nastává automaticky, pokud do 30 dnů od zániku pojištění 
v rozsahu SOUBORU KOMFORT nevyjádří svou vůli nebýt vůbec pojištěn.

8.7 V rámci resolicitačního programu na základě návrhu ze strany pojistníka může být změněn SOUBOR 
STANDARD na SOUBOR PREMIUM, a to za podmínky, že klient v rámci telefonického hovoru nebo 
podpisem přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění, pokud se klient seznámil 
s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a k datu telefonického hovoru nebo k datu 
podpisu přihlášky k pojištění splňuje následující podmínky:
• je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou, byl zaměstnán v pracovním poměru 

nepřetržitě v předchozích 12ti měsících,
• není ve zkušební době,
• nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem 

okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl ze strany zaměstnavatele zrušen, neobdržel 
od zaměstnavatele ani mu nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou,

• souhlasí s tím, že pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění z pojistné 
události ztráty zaměstnání;
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 SOUBOR MASTER PLUS (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost ztráta zaměstnání nebo 
hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 
splátky dle úvěrové smlouvy plus 49 Kč.

 V případě klasických úvěrů (OP):
 SOUBOR STANDARD (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,79 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR KOMFORT (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 6,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR PREMIUM (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,49 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR MASTER (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 

nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,79 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.
 SOUBOR SENIOR (úmrtí)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové 

splátky dle úvěrové smlouvy.

 V případě revolvingových úvěrů:
 SOUBOR STANDARD (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, pojištění zneužití úvěrové 

karty, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 4,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 

dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR PREMIUM (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, pojištění 
zneužití úvěrové karty, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 
dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění 
bude vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR BASIC (pojištění zneužití úvěrové karty)
 Výše pojistného za každé pojistné období činí 1,00 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 

dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané 
měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 
6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění 
a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

 SOUBOR MASTER (úmrtí, invalidita III. stupně, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 
nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, pojištění zneužití úvěrové karty)

 Výše pojistného za každé pojistné období činí 5,99 % z pravidelné měsíční úvěrové splátky 
dle úvěrové smlouvy.
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože doposud neuskutečnil 

první čerpání z revolvingového úvěru (první fi nancování revolvingového úvěru) a dojde 
ke vzniku pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se od výše pojistného plnění 
odečte pojistné ve výši 0,5 ‰ z aktuálního celkového úvěrového rámce. Pojistné vypočtené 
způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění, a pojistné plnění bude 
vyplaceno ve snížené výši.

• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události dle odst. 10.7 této smlouvy, pak se pro účely stanovení výše pojistného plnění 
pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné splátky úvěru a počtu 
měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru od poslední předepsané měsíční 
splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek může činit maximálně 6. Pojistné 
vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno od výše pojistného plnění a pojistné 
plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého pojištění 
(tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno.

7.3 Pojistitel má právo v souladu se zákonem o pojistné smlouvě upravit výši běžného pojistného na další pojistné 
období v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny 
věku a zdravotního stavu. Pojistitel může podat pojistníkovi návrh na úpravu výše běžného pojistného vždy 
jen s účinností změny od 1.1. každého kalendářního roku, a to nejpozději 4 měsíce před účinností úpravy výše 
běžného pojistného. Úprava výše běžného pojistného může být provedena jen z objektivních důvodů a tyto 
musí být pojistníkovi doloženy v návrhu (např. zvýšený škodní průběh, pravděpodobnost vzniku pojistné 
události, průměrná výši vyplaceného pojistného plnění, průměrný vstupní věk pojištěných, průměrná délka 
trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti pojištěného apod.). Pokud pojistník se změnou výše 
běžného pojistného nesouhlasí, má právo tuto smlouvu vypovědět z důvodu nesouhlasu s navrhovanou 
změnou výše běžného pojistného. Toto právo má do 1 měsíce od doručení návrhu na změnu výše běžného 
pojistného. V případě takové výpovědi je smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém 
byla změna výše pojistného navržena. Úprava výše běžného pojistného v případě, že pojistník smlouvu 
nevypoví z důvodu nesouhlasu se změnou, je platná jen pro nově vzniklá pojištění po dni účinnosti úpravy 
výše běžného pojistného.

ČLÁNEK 8 ZMĚNY JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
8.1 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR PREMIUM na SOUBOR 

STANDARD, KOMFORT, SENIOR, MASTER nebo BASIC, nikoliv opačně.
8.2 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR STANDARD 

nebo MASTER na SOUBOR BASIC, nikoliv opačně.
8.3 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR MASTER na SOUBOR 

STANDARD a SOUBOR STANDARD na SOUBOR MASTER.
8.4 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR MASTER PLUS 

na SOUBOR MASTER, nikoliv opačně.
8.5 Na základě dohody (dodatku k úvěrové smlouvě) může být změněn SOUBOR KOMFORT na SOUBOR 

STANDARD, nikoliv opačně.
8.6 V případě zániku pojištění dle SOUBORU KOMFORT u druhého pojištěného dojde u prvního pojištěného 

ke změně souboru pojištění tak, že je nadále pojištěn v rozsahu SOUBORU STANDARD až do jeho 
zániku dle čl. 13 této smlouvy. Tato změna nastává automaticky, pokud do 30 dnů od zániku pojištění 
v rozsahu SOUBORU KOMFORT nevyjádří svou vůli nebýt vůbec pojištěn.

8.7 V rámci resolicitačního programu na základě návrhu ze strany pojistníka může být změněn SOUBOR 
STANDARD na SOUBOR PREMIUM, a to za podmínky, že klient v rámci telefonického hovoru nebo 
podpisem přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění, pokud se klient seznámil 
s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a k datu telefonického hovoru nebo k datu 
podpisu přihlášky k pojištění splňuje následující podmínky:
• je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou, byl zaměstnán v pracovním poměru 

nepřetržitě v předchozích 12ti měsících,
• není ve zkušební době,
• nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem 

okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl ze strany zaměstnavatele zrušen, neobdržel 
od zaměstnavatele ani mu nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou,

• souhlasí s tím, že pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění z pojistné 
události ztráty zaměstnání;
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• v rámci telefonického hovoru nebo podpisem přihlášky k pojištění potvrdí, že s touto smlouvou, 
jakož i Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí a že splňuje uvedené podmínky.

 Změna souboru pojištění je účinná od 00:00 hodin dne, kdy klient prostřednictvím telefonu nebo 
podpisem přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění a prohlásí, že splňuje 
stanovené podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

8.8 V rámci resolicitačního programu na základě návrhu ze strany pojistníka může být změněn SOUBOR 
BASIC na SOUBOR MASTER, a to za podmínky, že klient v rámci telefonického hovoru nebo podpisem 
přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění, pokud se klient seznámil s touto 
smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a k datu telefonického hovoru nebo k datu podpisu 
přihlášky k pojištění splňuje následující podmínky:
• je mladší 65 let,
• je zdráv,
• není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného 

chronického onemocnění s trvalým užíváním léků,
• není poživatelem starobního ani invalidního důchodu,
• není v pracovní neschopnosti,
• seznámil se a souhlasí s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami,
• projeví souhlas s tím, že pojistník je oprávněnou, resp. obmyšlenou osobou pro přijetí plnění 

z pojistných událostí pojištěného, vyjma pojistné události hospitalizace a ztráty nebo odcizení dokladů,
• udělí pojistiteli souhlas s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jejím zdravotním 

stavu za účelem šetření pojistných událostí dle odst. 1 § 50 zákona o pojistné smlouvě,
• v rámci telefonického hovoru nebo podpisem přihlášky k pojištění potvrdí, že s touto smlouvou, 

jakož i Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí a že splňuje uvedené podmínky, zejména 
pak prohlásí, že se seznámil s podmínkami pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER.

 Změna souboru pojištění je účinná od 00:00 hodin dne, kdy klient prostřednictvím telefonu nebo podpisem 
přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění a prohlásí, že splňuje stanovené podmínky 
pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

8.9 V rámci resolicitačního programu na základě návrhu ze strany pojistníka může být změněn SOUBOR 
STANDARD na SOUBOR MASTER, a to za podmínky, že klient v rámci telefonického hovoru nebo 
podpisem přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění, pokud se klient seznámil 
s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a k datu telefonického hovoru nebo 
k datu podpisu přihlášky k pojištění, splňuje následující podmínky:
• souhlasí s tím, že pojistník je oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění z pojistné 

události ztráty zaměstnání;
• v rámci telefonického hovoru nebo podpisem přihlášky k pojištění potvrdí, že s touto smlouvou, 

jakož i Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí a že splňuje uvedené podmínky, zejména 
pak prohlásí, že se seznámil s podmínkami pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER.

 Změna souboru pojištění je účinná od 00:00 hodin dne, kdy klient prostřednictvím telefonu nebo 
podpisem přihlášky k pojištění projeví souhlas se změnou souboru pojištění a prohlásí, že splňuje 
stanovené podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

ČLÁNEK 9  PODMÍNKY PRO LIKVIDACI POJISTNÉ 
UDÁLOSTI

9.1 V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje pouze o pojištěném, u něhož 
nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě úmrtí pojištěného 
osoby určené způsobem dle § 51 zákona o pojistné smlouvě, jsou povinny poskytnout pojistiteli 
bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění:

 V případě úmrtí pojištěného poskytnout pojistiteli:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii Úmrtního listu pojištěného,
• lékařem vyplněný List o prohlídce mrtvého (kopie s čitelnou adresou lékaře),
• byla-li provedena soudní pitva: Pitevní zprávu (kopie s čitelnou adresou lékaře).

 V případě invalidity III. stupně pojištěného poskytnout pojistiteli:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii Rozhodnutí o invaliditě III. stupně pojištěného vystavené Českou správou sociálního 

zabezpečení s vyznačeným datem, od kterého je pojištěnému přiznán a vyplácen invalidní 
důchod III. stupně,

• kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně vystaveného příslušnou Okresní 
správou sociálního zabezpečení.

 V případě držitele průkazu mimořádných výhod III. stupně – průkaz ZTP/P poskytnout 
pojistiteli:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii Rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P vydané příslušným místním úřadem s platností 

alespoň jednoho roku.
 V případě pracovní neschopnosti pojištěného poskytnout pojistiteli:

• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, 

se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře 
(s čitelnou adresou lékaře),

• došlo-li k hospitalizaci: Propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
• potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěná osoba 

samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo kopii Zápočtového listu, pokud není pojištěný 
zaměstnán v pracovním poměru.

 V případě nezaměstnanosti pojištěného poskytnout pojistiteli:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii Pracovní smlouvy včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě,
• kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru apod.),
• kopii Rozhodnutí, že je pojištěný veden na příslušném Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
• kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného Úřadu práce jako uchazeč 

o zaměstnání,
• kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně 

podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že byl pojištěný zaměstnán 
nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění, resp. rozhodným dnem.

 V případě pojištění zneužití úvěrové karty:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení úvěrové karty, příp. dokladů nebo kopii 

trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty nebo odcizení 
a následného zneužití úvěrové karty, příp. dokladů (v případě, že k pojistné události došlo 
v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem 
do českého jazyka),

• kopii Výpisu z úvěrového účtu karty s vyznačením neoprávněných transakcí,
• kopii Žádosti/Smlouvy o vydání úvěrové karty,
• originály dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou 

událostí, zejména k prokázání výše nákladů na pořízení nových dokladů apod.
 V případě fi nanční ztráty z pojištění nákupu a pojištění garance nejnižší ceny:

• doklad o koupi věci,
• záruční list nebo dokument obsahující informace o věci, včetně její identifi kace,
• doklad o zaplacení zakoupené věci kartou,
• v případě pojistné události A dle odst. 10.11 této smlouvy doklad orgánů činných v trestním 

řízení o přijetí oznámení o odcizení věci nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány 
činnými v trestním řízení a následné rozhodnutí příslušného orgánu o výsledku šetření 
v případě odcizení věci, resp. fakturu za opravu věci, protokol o opravě věci včetně 
podrobné specifi kace o opravě, resp. doklad o neopravitelnosti věci v případě poškození 
nebo zničení věci,

• v případě pojistné události B dle odst. 10.11 této smlouvy doklad prokazující existenci nižší 
kupní ceny v jiném místě prodeje ve stejném období včetně údajů o místě prodeje (katalog, 
ověření obchodníkem, ceník apod.) s určením platnosti cenové nabídky umožňující identifi kaci 
věci za účelem porovnání shodnosti se zakoupenou věcí.

 V případě hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
• potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče,
• lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl pojištěný hospitalizován.

 V případě Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance:
• vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události,
• kopii faktury za poskytnuté služby smluvního dodavatele na základě objednávky 

asistenční centrály,
• v případě odcizení věci doklad o koupi věci a doklad od Policie ČR o oznámení odcizení věci; 

v případě, že k odcizení dojde v zahraničí, pak kopii dokladu o oznámení události úřednímu 
místu k tomu určenému a oprávněnému s překladem do českého jazyka,

• kopii úvěrové smlouvy,
• v případě poruchy domácího spotřebiče také doklad o koupi domácího spotřebiče 

a doklad o délce záruky.
9.2 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným, 

nebo s jeho právním nástupcem, popřípadě s osobami určenými způsobem uvedeným v § 51 zákona 
o pojistné smlouvě.

9.3 Každé trvání pracovní neschopnosti, hospitalizace a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli 
doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího 
kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, 
a to zasláním:

 V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie 
”Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti” s vyznačením pravidelných uskutečněných 
i navrhovaných kontrol u lékaře. Datum kontroly u lékaře uvedené na potvrzení musí pokrýt poslední 
aktuální uskutečněnou kontrolu u lékaře a současně datum úvěrové splátky. V případě nedoložení 
těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit 
za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala.
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  V případě hospitalizace: kopie potvrzení o trvání hospitalizace. V případě nedoložení těchto 
dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, 
ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato hospitalizace trvá nebo trvala.

 V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost 
plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala.

9.4 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, 
sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce 
či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojistitel 
bere na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných 
dokumentů bude v tomto případě provedeno výhradně na náklady pojistitele. Pojistitel je oprávněn 
činnostmi dle předchozí věty pověřit třetí osobu a asistenční centrálu.

9.5 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti nebo hospitalizace 
předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti, resp. hospitalizace.

9.6 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením 
dokladu prokazujícího ukončení jeho nezaměstnanosti.

9.7 Pojištěný a oprávněná osoba jsou povinni poskytnout pojistiteli nebo asistenční centrále součinnost 
v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel, asistenční centrála nebo jím pověřená osoba 
uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události 
a stanovení výše pojistného plnění a umožnit jim šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné 
plnění, zejména prozkoumat příčiny a rozsah škody pro stanovení výše pojistného plnění.

9.8 Pojištěný je povinen předložit pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady 
v cizím jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka 
a pojistitel je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka.

9.9 Postup v případě pojistné události z Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance
9.9.1 Pojistná událost z pojištění Home Assistance:
9.9.1.1 Pojištěný nebo oprávněná osoba v případě havárie, poruchy domácího spotřebiče 

nebo zablokování dveří ihned kontaktujte asistenční centrálu na číslo 234 240 247, které 
je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

9.9.1.2 Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující informace:
 • jméno a příjmení;
 • adresu domácnosti;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • popis události a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události.
9.9.1.3 Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný, resp. oprávněná osoba, 

při vzniku škodní události zejména povinen:
 a)  vykonat opatření vedoucí ke zmírnění škody nebo veškerá možná opatření směřující proti 

zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod, přitom postupovat podle pokynů 
pojistitele nebo asistenční centrály;

 b)  dát pojistiteli nebo asistenční centrále pravdivé vysvětlení o vzniku škodní události a rozsahu 
jejích následků;

 c)  na základě žádosti pojistitele nebo asistenční centrály zaprotokolovat nebo písemně sdělit 
a předložit všechny potřebné a požadované informace a dokumenty;

 d)  oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik 
události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku, 
dále sdělit pojistiteli nebo asistenční centrále bez zbytečného odkladu, že v souvislosti 
se škodní událostí bylo proti němu zahájeno trestní řízení a informovat je o průběhu 
a výsledku tohoto řízení;

 e) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy;
 f)  pojištěný je povinen oznámit, že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému 

nebezpečí a sdělit název tohoto pojistitele a výši limitu pojistného plnění; pojištěný nebo 
oprávněná osoba jsou povinni postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo 
na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo;

 g)  pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni pojistiteli nebo asistenční centrále před 
výplatou pojistného plnění prokázat, že jim náleží právo na pojistné plnění.

9.9.2 Pojistná událost z Pojištění odcizení věci:
 V případě škodní události odcizení věci kontaktuje pojištěný bez zbytečného odkladu pojistitele. 

Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu podrobný popis okolností vzniku 
události a tyto doklady dle odst. 9.1 této smlouvy.

9.9.3 Společná ustanovení:
9.9.3.1 Pojistitel může plnění z pojištění odmítnout, jestliže:
 a)  příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo při jeho změně v důsledku úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době sjednání pojištění toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných 
podmínek, nebo

 b)  oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí.

9.9.3.2 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o pojistné smlouvě nejsou považovány 
náklady vynaložené oprávněnou osobou v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky věci, 
na údržbu věci, na úpravu věci apod.

9.9.3.3 Pojistitel je oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit (a to až na nulovou hodnotu) v případě, že 
pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba poruší povinnosti uvedené v zákoně o pojistné smlouvě 
nebo této smlouvě a takové porušení bude mít podstatný vliv na vznik pojistné události, na její 
průběh nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, zjištění nebo určení výše pojistného 
plnění, ztížení nebo znemožnění provedení šetření asistenční centrále k zjištění oprávněnosti 
nároku na pojistné plnění a rozsahu škody.

ČLÁNEK 10 POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÉ PLNĚNÍ
10.1       a)  V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této smlouvy a Všeobecných pojistných 

podmínek pojistitele a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného (nebo osob uvedených 
v odst. 9.1 této smlouvy) a pojistníka doklady uvedené v článku 9 této smlouvy, je pojistitel 
povinen vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě, případně obmyšlené osobě, do 15ti dnů 
ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. 
Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky oprávněné osobě, 
případně obmyšlené osobě.

 b)  Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost 
oznámena, je pojistitel povinen sdělit písemně oprávněné osobě, případně obmyšlené 
osobě, důvody, pro které nelze šetření ukončit.

 c)  Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby 
(obmyšlené) osoby, pojistníka nebo pojištěného.

 d)  Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo 
po vzniku pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno 
v zákonné lhůtě.

10.2 Pojištění pro případ úmrtí
 Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného, ke které dojde během pojistné doby.
 Plnění v případě pojistné události způsobené úmrtím pojištěného:

a) Výše pojistného plnění se pro klasické úvěry stanoví takto:
 US – P – A.úroky + B.úrok

 US = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající součtu splátek úvěru dle úvěrové 
smlouvy, které zůstaly k datu úmrtí pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána 
na dobu po datu úmrtí pojištěného.

 P = částka odpovídající výši pojistného připadající na splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, 
které zůstaly k datu úmrtí pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu 
po datu úmrtí pojištěného.

 A.úroky = úroky vypočtené ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, 
a to za dobu od vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného) do data sjednané splatnosti 
poslední splátky úvěru.

 B.úrok = úrok vypočtený ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, 
a to za dobu od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné 
události do data vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného).

b) Výše pojistného plnění se pro revolvingové úvěry stanoví takto:
 CDR + UR

 CDR = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající nesplacené úvěrové jistině, která 
zůstala k datu úmrtí pojištěného neuhrazena a jejíž splatnost je sjednána na dobu po datu 
úmrtí pojištěného.

 UR = úrok za dobu (tj. počet dnů) od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před 
datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného), 
vypočtený následujícím způsobem:

 Denní úrok x CDR x počet dnů
                                                                   
 100

c) V případě úmrtí prvního i druhého pojištěného se nejprve posuzuje úmrtí toho pojištěného, 
u kterého nastala pojistná událost jako první v pořadí. Pokud z takové pojistné události 
nevznikne nárok na pojistné plnění, posoudí se úmrtí pojištěného, u kterého nastala pojistná 
událost jako druhá v pořadí. V případě úmrtí prvního a druhého pojištěného se stejným datem 
a okamžikem pojistné události bude v případě vzniku nároku na pojistné plnění u obou 
pojištěných poskytnuto pojistné plnění maximálně ve výši celého nesplaceného zůstatku 
úvěru stanoveného příslušnou smlouvou o úvěru a dle podmínek uvedených v tomto 
odstavci 10.2.

 Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako 
obmyšlené osobě do výše horní hranice dle odst. 10.14 této smlouvy a zároveň do výše 
nesplaceného fi nančního závazku k datu vzniku pojistné události na příslušnou úvěrovou 
smlouvu. Úmrtím prvního a/nebo druhého pojištěného pojištění zaniká.
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  V případě hospitalizace: kopie potvrzení o trvání hospitalizace. V případě nedoložení těchto 
dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, 
ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato hospitalizace trvá nebo trvala.

 V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost 
plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala.

9.4 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, 
sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce 
či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojistitel 
bere na vědomí, že veškeré lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných 
dokumentů bude v tomto případě provedeno výhradně na náklady pojistitele. Pojistitel je oprávněn 
činnostmi dle předchozí věty pověřit třetí osobu a asistenční centrálu.

9.5 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti nebo hospitalizace 
předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti, resp. hospitalizace.

9.6 Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením 
dokladu prokazujícího ukončení jeho nezaměstnanosti.

9.7 Pojištěný a oprávněná osoba jsou povinni poskytnout pojistiteli nebo asistenční centrále součinnost 
v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel, asistenční centrála nebo jím pověřená osoba 
uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události 
a stanovení výše pojistného plnění a umožnit jim šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné 
plnění, zejména prozkoumat příčiny a rozsah škody pro stanovení výše pojistného plnění.

9.8 Pojištěný je povinen předložit pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady 
v cizím jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka 
a pojistitel je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka.

9.9 Postup v případě pojistné události z Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance
9.9.1 Pojistná událost z pojištění Home Assistance:
9.9.1.1 Pojištěný nebo oprávněná osoba v případě havárie, poruchy domácího spotřebiče 

nebo zablokování dveří ihned kontaktujte asistenční centrálu na číslo 234 240 247, které 
je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

9.9.1.2 Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující informace:
 • jméno a příjmení;
 • adresu domácnosti;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • popis události a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události.
9.9.1.3 Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný, resp. oprávněná osoba, 

při vzniku škodní události zejména povinen:
 a)  vykonat opatření vedoucí ke zmírnění škody nebo veškerá možná opatření směřující proti 

zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod, přitom postupovat podle pokynů 
pojistitele nebo asistenční centrály;

 b)  dát pojistiteli nebo asistenční centrále pravdivé vysvětlení o vzniku škodní události a rozsahu 
jejích následků;

 c)  na základě žádosti pojistitele nebo asistenční centrály zaprotokolovat nebo písemně sdělit 
a předložit všechny potřebné a požadované informace a dokumenty;

 d)  oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik 
události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku, 
dále sdělit pojistiteli nebo asistenční centrále bez zbytečného odkladu, že v souvislosti 
se škodní událostí bylo proti němu zahájeno trestní řízení a informovat je o průběhu 
a výsledku tohoto řízení;

 e) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy;
 f)  pojištěný je povinen oznámit, že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému 

nebezpečí a sdělit název tohoto pojistitele a výši limitu pojistného plnění; pojištěný nebo 
oprávněná osoba jsou povinni postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo 
na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo;

 g)  pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni pojistiteli nebo asistenční centrále před 
výplatou pojistného plnění prokázat, že jim náleží právo na pojistné plnění.

9.9.2 Pojistná událost z Pojištění odcizení věci:
 V případě škodní události odcizení věci kontaktuje pojištěný bez zbytečného odkladu pojistitele. 

Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu podrobný popis okolností vzniku 
události a tyto doklady dle odst. 9.1 této smlouvy.

9.9.3 Společná ustanovení:
9.9.3.1 Pojistitel může plnění z pojištění odmítnout, jestliže:
 a)  příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo při jeho změně v důsledku úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době sjednání pojištění toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných 
podmínek, nebo

 b)  oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí.

9.9.3.2 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o pojistné smlouvě nejsou považovány 
náklady vynaložené oprávněnou osobou v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky věci, 
na údržbu věci, na úpravu věci apod.

9.9.3.3 Pojistitel je oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit (a to až na nulovou hodnotu) v případě, že 
pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba poruší povinnosti uvedené v zákoně o pojistné smlouvě 
nebo této smlouvě a takové porušení bude mít podstatný vliv na vznik pojistné události, na její 
průběh nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, zjištění nebo určení výše pojistného 
plnění, ztížení nebo znemožnění provedení šetření asistenční centrále k zjištění oprávněnosti 
nároku na pojistné plnění a rozsahu škody.

ČLÁNEK 10 POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÉ PLNĚNÍ
10.1       a)  V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této smlouvy a Všeobecných pojistných 

podmínek pojistitele a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného (nebo osob uvedených 
v odst. 9.1 této smlouvy) a pojistníka doklady uvedené v článku 9 této smlouvy, je pojistitel 
povinen vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě, případně obmyšlené osobě, do 15ti dnů 
ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. 
Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky oprávněné osobě, 
případně obmyšlené osobě.

 b)  Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost 
oznámena, je pojistitel povinen sdělit písemně oprávněné osobě, případně obmyšlené 
osobě, důvody, pro které nelze šetření ukončit.

 c)  Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby 
(obmyšlené) osoby, pojistníka nebo pojištěného.

 d)  Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo 
po vzniku pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno 
v zákonné lhůtě.

10.2 Pojištění pro případ úmrtí
 Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného, ke které dojde během pojistné doby.
 Plnění v případě pojistné události způsobené úmrtím pojištěného:

a) Výše pojistného plnění se pro klasické úvěry stanoví takto:
 US – P – A.úroky + B.úrok

 US = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající součtu splátek úvěru dle úvěrové 
smlouvy, které zůstaly k datu úmrtí pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána 
na dobu po datu úmrtí pojištěného.

 P = částka odpovídající výši pojistného připadající na splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, 
které zůstaly k datu úmrtí pojištěného neuhrazeny a jejichž splatnost je sjednána na dobu 
po datu úmrtí pojištěného.

 A.úroky = úroky vypočtené ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, 
a to za dobu od vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného) do data sjednané splatnosti 
poslední splátky úvěru.

 B.úrok = úrok vypočtený ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, 
a to za dobu od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné 
události do data vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného).

b) Výše pojistného plnění se pro revolvingové úvěry stanoví takto:
 CDR + UR

 CDR = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající nesplacené úvěrové jistině, která 
zůstala k datu úmrtí pojištěného neuhrazena a jejíž splatnost je sjednána na dobu po datu 
úmrtí pojištěného.

 UR = úrok za dobu (tj. počet dnů) od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před 
datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den úmrtí pojištěného), 
vypočtený následujícím způsobem:

 Denní úrok x CDR x počet dnů
                                                                   
 100

c) V případě úmrtí prvního i druhého pojištěného se nejprve posuzuje úmrtí toho pojištěného, 
u kterého nastala pojistná událost jako první v pořadí. Pokud z takové pojistné události 
nevznikne nárok na pojistné plnění, posoudí se úmrtí pojištěného, u kterého nastala pojistná 
událost jako druhá v pořadí. V případě úmrtí prvního a druhého pojištěného se stejným datem 
a okamžikem pojistné události bude v případě vzniku nároku na pojistné plnění u obou 
pojištěných poskytnuto pojistné plnění maximálně ve výši celého nesplaceného zůstatku 
úvěru stanoveného příslušnou smlouvou o úvěru a dle podmínek uvedených v tomto 
odstavci 10.2.

 Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako 
obmyšlené osobě do výše horní hranice dle odst. 10.14 této smlouvy a zároveň do výše 
nesplaceného fi nančního závazku k datu vzniku pojistné události na příslušnou úvěrovou 
smlouvu. Úmrtím prvního a/nebo druhého pojištěného pojištění zaniká.
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10.3 a) Pojištění pro případ invalidity III. stupně
 Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného.

b) Pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně
  Pojistnou událostí je přiznání mimořádných výhod III. stupně pojištěnému.
 Plnění v případě pojistné události způsobené invaliditou III. stupně pojištěného nebo 

pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P):
a) Výše pojistného plnění se pro klasické úvěry stanoví takto:

 US1 – P1 – A1.úroky + B1.úrok
 US1 = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající součtu splátek úvěru dle úvěrové 

smlouvy, které zůstaly k datu vzniku pojistné události – invalidity III. stupně pojištěného, 
nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně, neuhrazeny a jejichž 
splatnost je sjednána na dobu po tomto datu.

 P1 = částka odpovídající výši pojistného připadající na splátky úvěru dle úvěrové smlouvy, 
které zůstaly k datu vzniku pojistné události – invalidity III. stupně pojištěného, nebo 
pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně neuhrazeny a jejichž 
splatnost je sjednána na dobu po tomto datu.

 A1.úroky = úroky vypočtené ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, 
a to za dobu od vzniku pojistné události – invalidity III. stupně pojištěného, nebo pojistné 
události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně do data sjednané splatnosti 
poslední splátky úvěru.

 B1.úrok = úrok vypočtený ve výši a způsobem, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě, a to za dobu 
od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před datem vzniku pojistné události (invalidity 
III. stupně pojištěného), nebo pojistné události v případě přiznání mimořádných výhod III. stupně 
do data vzniku pojistné události invalidity III. stupně pojištěného.

b) Výše pojistného plnění se pro revolvingové úvěry stanoví takto:
 CDR + UR

 CDR = fi nanční závazek pojištěného ve výši odpovídající nesplacené úvěrové jistině, která 
zůstala k datu vzniku invalidity III. stupně pojištěného neuhrazena a jejíž splatnost je sjednána 
na dobu po datu vzniku invalidity III. stupně pojištěného.

 UR = úrok za dobu (tj. počet dnů) od data uhrazení poslední splátky úvěru pojištěným před 
datem vzniku pojistné události do data vzniku pojistné události (den vzniku invalidity 
III. stupně pojištěného), vypočtený následujícím způsobem:

 Denní úrok x CDR x počet dnů
                                                                    
 100

c) V případě invalidity III. stupně nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně prvního i druhého 
pojištěného se nejprve posuzuje invalidita III. stupně nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně toho 
pojištěného, u kterého nastala pojistná událost jako první v pořadí. Pokud z takové pojistné události 
nevznikne nárok na pojistné plnění, posoudí se invalidita III. stupně nebo přiznání mimořádných výhod 
III. stupně pojištěného, u kterého nastala pojistná událost jako druhá v pořadí. V případě invalidity 
III. stupně nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně prvního a druhého pojištěného se stejným 
datem a okamžikem pojistné události bude v případě vzniku nároku na pojistné plnění u obou 
pojištěných poskytnuto pojistné plnění maximálně ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru 
stanoveného příslušnou smlouvou o úvěru a dle podmínek uvedených v tomto odstavci 10.3.

 Pojistné plnění podle tohoto odstavce, je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné 
osobě v souladu s jeho dispozicí do výše horní hranice dle odst. 10.14 této smlouvy a zároveň 
do výše nesplaceného fi nančního závazku k datu vzniku pojistné události na příslušnou 
úvěrovou smlouvu. Dnem vzniku invalidity III. stupně nebo dnem přiznání mimořádných výhod 
III. stupně (průkazu ZTP/P) prvnímu pojištěnému a/nebo druhému pojištěnému pojištění zaniká.

10.4 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň:

• 60 kalendářních dnů v případě klasických úvěrů (OP) v případě SOUBORU STANDARD, KOMFORT 
a PREMIUM nebo

• 30 kalendářních dnů v případě klasických úvěrů (OP) v případě souboru MASTER, v případě 
klasických úvěrů (VAT, WAE) a v případě revolvingových úvěrů.

 Plnění v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného:
a) Klasické úvěry (OP):
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištěného 

vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních 
dnů. Příslušné výplaty pojistného plnění odpovídají měsíčním úvěrovým splátkám ve výši 
dle příslušné úvěrové smlouvy k datu zahájení pracovní neschopnosti pojištěného, jejichž 
den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti 
pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém 
bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti v případě SOUBORU STANDARD, KOMFORT 
a PREMIUM, resp. počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů trvání 
pracovní neschopnosti v případě SOUBORU MASTER.

  Příklad pro SOUBOR STANDARD, KOMFORT a PREMIUM:
• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. května je pojištěný 

60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. května. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. května (nebo kdykoliv od 1. do 25. května) – tato úvěrová splátka 
je kryta pojištěním.

• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. května je pojištěný 
60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 16. května. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. května (nebo kdykoliv od 17. do 31. května) – tato úvěrová splátka 
není kryta pojištěním.

 Příklad pro SOUBOR MASTER:
• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 

30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. dubna (nebo kdykoliv od 14. do 25. dubna) – tato splátka je kryta 
pojištěním.

• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 
30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 16. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. dubna (nebo kdykoliv od 17. do 30. dubna) – tato splátka není kryta 
pojištěním.

b) Klasické úvěry (VAT, WAE):
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopnosti pojištěného 

vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů.
 Pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu trvání 

pracovní neschopnosti, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů pracovní 
neschopnosti.

 Příklad:
• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 

30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. dubna (nebo kdykoliv od 14. do 25. dubna) – tato splátka je kryta 
pojištěním.

• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 
30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 16. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 17. dubna (nebo kdykoliv od 17. do 30. dubna) – tato splátka není 
kryta pojištěním.

c) Revolvingové úvěry:
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené pracovní neschopnosti pojištěného 

vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů.
 Pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu 

trvání pracovní neschopnosti, a to včetně měsíční splátky splatné v době od zahájení 
pracovní neschopnosti do uplynutí 30. dne trvání pracovní neschopnosti. Výše úvěrové splátky 
jako pojistného plnění se vždy vypočítává z výše dlužné částky k datu zahájení pracovní 
neschopnosti pojištěného.

 Příklad:
• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 

30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 16. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je 17. března (nebo kdykoliv od 15. března do 16. dubna) - tato splátka je kryta pojištěním.

• Pracovní neschopnost pojištěného nastala 15. března. Dnem 13. dubna je pojištěný 
30. den v pracovní neschopnosti, která skončí 16. dubna. Splatnost úvěrové splátky 
je 17. dubna (nebo kdykoliv od 17. do 30. dubna) - tato splátka není kryta pojištěním.

d) Plněním v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností pojištění nezaniká 
s výjimkou případu uvedeného v odst. 10.14 této smlouvy.

e) Nastane-li u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou nemoci nebo 
úrazu anebo následky nemoci či úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž 
již pojistitel plnil, a první den této nové pracovní neschopnosti nastane do 60ti kalendářních dnů 
ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, považuje se tato nová 
pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní 
pojistné události. Výše plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové 
smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání pracovní 
neschopnosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, 
ve kterém nastane první den nové pracovní neschopnosti, která je způsobena recidivou nemoci 
nebo úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž již pojistitel plnil. Dojde-li 
však k takové nové pracovní neschopnosti po uplynutí 60ti kalendářních dnů ode dne ukončení 
původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel již plnil, je tato nová pracovní neschopnost 
považována za další pojistnou událost a pojistitel poskytne plnění za podmínek uvedených 
pod písmenem a) tohoto odstavce.

f) Omezení plnění v případě pojistné události způsobené pracovní neschopností 
pojištěného:

 V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z pojistné události z důvodu pracovní 
neschopnosti pojištěného činit maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek, přičemž plnění 
na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku 55 555 Kč (slovy: padesát pět tisíc pět 
set padesát pět korun českých).

g) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit oprávněné osobě.
h) Odst. 14.3.5 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění 

č. 1/2010 bude v případě revolvingových úvěrů aplikován pouze na pokračování, následky 
nebo recidivu (opakování) nemocí, ke kterým došlo před datem podpisu první úvěrové smlouvy 
s pojistníkem a byly-li tyto nemoci diagnostikovány před uvedeným datem.
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i) V případě souběhu pracovní neschopnosti prvního i druhého pojištěného se nejprve posuzuje 
pracovní neschopnost toho pojištěného, u kterého nastala jako pojistná událost první v pořadí. 
Pokud z takové pojistné události nevznikne nárok na pojistné plnění, posoudí se pracovní 
neschopnost pojištěného, která nastala jako pojistná událost druhá v pořadí.

j) V případě souběhu pracovní neschopnosti prvního a druhého pojištěného se stejným datem 
vzniku pracovní neschopnosti bude v případě vzniku nároku na pojistné plnění z obou pracovních 
neschopností poskytnuto pojistné plnění ve výši měsíční úvěrové splátky dle příslušné úvěrové 
smlouvy a dle podmínek v tomto odstavci 10.4. Pokud jedna pracovní neschopnost pojištěného 
skončí a druhá pracovní neschopnost pojištěného dále pokračuje, bude poskytnuto pojistné plnění 
až do konce druhé pracovní neschopnosti dle podmínek v tomto odstavci 10.4.

10.5 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
 Pojistnou událostí je nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, přičemž 

nezaměstnanost pojištěného musí trvat nepřetržitě alespoň
• 60 kalendářních dní v případě SOUBORU PREMIUM nebo
• 30 kalendářních dní v případě SOUBORU MASTER nebo MASTER PLUS, a vzniknout po uplynutí 

čekací doby.
 Plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného:

a) SOUBOR PREMIUM
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, 

nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele dle odst. 2.9 této 
smlouvy, a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů. 
Příslušné výplaty pojistného plnění odpovídají:
(i) v případě klasických úvěrů: měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové 

smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání 
nezaměstnanosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném 
období, v kterém pojištěný bude 60. den nezaměstnaný;

(ii) v případě revolvingového úvěru: měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové smlouvy, 
jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání nezaměstnanosti 
pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém bude 
pojištěný 60. den nezaměstnaný. Výše úvěrové splátky jako pojistného plnění se vždy vypočítává 
z výše dlužné částky k datu zahájení nezaměstnanosti pojištěného (tj. k datu registrace na úřadu 
práce).

 Příklad:
• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 11. března. Dnem 9. května je pojištěný 

60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 25. května. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 10. května (nebo kdykoliv od 1. do 25. května) – tato úvěrová splátka 
je kryta pojištěním.

• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 11. března. Dnem 9. května je pojištěný 60. den 
nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 12. května. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 15. května (nebo kdykoliv od 13. do 31. května) – tato úvěrová splátka není kryta 
pojištěním.

b) SOUBOR MASTER nebo MASTER PLUS
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, 

nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele dle odst. 2.9 této 
smlouvy, a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů.

 Pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu trvání 
ztráty zaměstnání, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů trvání 
ztráty zaměstnání.

 Příklad:
• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 10. března. Dnem 9. dubna je pojištěný 30. den 

v nezaměstnanosti, která skončí 20. dubna. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 10. dubna (nebo kdykoliv od 10. do 20. dubna) – tato splátka je kryta pojištěním.

• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 10. března. Dnem 9. dubna je pojištěný 30. den 
v nezaměstnanosti, která skončí 14. dubna. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 15. dubna (nebo kdykoliv od 15. do 30. dubna) – tato splátka není kryta pojištěním.

c) V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí způsobených 
ztrátou zaměstnání v celkovém rozsahu 12ti měsíčních úvěrových splátek, vznikne pojištěnému 
nárok na pojistné plnění z další pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 
12ti měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční úvěrové splátky pojistitelem jako pojistné plnění, 
a to v souladu s odst. 10.5, písm. a) a pism. b) tohoto odstavce.

d) Omezení plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání:
 V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné pojistné události z důvodu ztráty 

zaměstnání pojištěného činit maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek, přičemž plnění 
na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku 55 555 Kč (slovy: padesát pět tisíc pět 
set padesát pět korun českých).

e) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné osobě.

10.6 V případě souběhu pojistných událostí v rámci jedné úvěrové smlouvy v podobě nezaměstnanosti 
pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti plní pojistitel pouze z titulu 
nezaměstnanosti tehdy, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí.

 V případě souběhu pojistných událostí v rámci jedné úvěrové smlouvy v podobě pracovní 
neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel nejdříve z titulu pracovní neschopnosti, jestliže tato 
pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto 
pojistné události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel plnění za podmínky, že k datu ukončení 
první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak splněny podmínky pro poskytnutí 
plnění z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti).

10.7 Pojištění pro případ zneužití úvěrové karty
 Pojistnou událostí je zneužití úvěrové karty klienta jako jediného pojištěného v důsledku její ztráty 

nebo odcizení, včetně zneužití s použitím PIN kódu.
 Plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty v důsledku jejího odcizení nebo 

ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu:
 Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty 

v době maximálně 48 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka ztráty/odcizení karty 
a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy pojistník přebírá zodpovědnost 
za případné zneužití karty.

 Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši 4 000 Kč včetně poplatků spojených s blokací 
karty (slovy: čtyři tisíce korun českých) za jednu zneužitou kartu, a to maximálně 3x v jednom 
kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele může být v jednom kalendářním roce nejvýše 
12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých)).

 V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční úvěrové splátky, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru, bude pojistné plnění vyplaceno ve snížené výši, a to v souladu 
s následujícím ustanovením:
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 

úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události zneužití úvěrové karty dle tohoto odstavce 10.7, pak se pro účely stanovení 
výše pojistného plnění pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné 
splátky úvěru a počtu měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru 
od poslední předepsané měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek 
může činit maximálně 6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno 
od výše pojistného plnění a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

• Pokud dojde k další pojistné události zneužití úvěrové karty do 6 měsíců od poslední pojistné 
události zneužití úvěrové karty nebo pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů, u které 
bylo odečteno pojistné od pojistného plnění, pak na rozdíl od shora uvedeného ustanovení 
násobek odpovídá počtu měsíců od poslední pojistné události, u které bylo odečteno pojistné 
od pojistného plnění, přičemž tento násobek může činit maximálně 6.

• Pokud ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém došlo k pojistné události zneužití úvěrové 
karty, nastane také pojistná událost ztráty nebo odcizení dokladů a naopak, pak se shora 
uvedené ustanovení o odečtení pojistného od výše pojistného plnění uplatní jen u pojistné 
události, která nastala dříve.

• V případě, že dojde k události zneužití úvěrové karty v důsledku její ztráty nebo odcizení 
v období po uplynutí více než 12 měsíců od poslední předepsané měsíční úvěrové splátky, 
taková událost není pojistnou událostí a pojištění se na ni nevztahuje.

10.8 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů
 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení dokladů pojištěného, pokud k ní dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením úvěrové karty.
 Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů:
 Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů vznikne, došlo-li ke ztrátě 

nebo odcizení dokladů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením úvěrové karty. Pojistné 
plnění spojené s fi nanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení dokladů bude 
poskytnuto maximálně do výše 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu pojistnou událost, 
a to maximálně 3x v jednom kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele může být v jednom 
kalendářním roce nejvýše 9.000 Kč (slovy: devět tisíc korun českých)).

 V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru, bude pojistné plnění vyplaceno ve snížené výši, a to v souladu 
s následujícím ustanovením:
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 

úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů dle tohoto odst. 10.8, pak se pro účely stanovení 
výše pojistného plnění pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné 
splátky úvěru a počtu měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru 
od poslední předepsané měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento 
násobek může činit maximálně 6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude 
odečteno od výše pojistného plnění a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

• Pokud dojde k další pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů do 6 měsíců od poslední 
pojistné události zneužití úvěrové karty nebo pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů, 
u které bylo odečteno pojistné od pojistného plnění, pak na rozdíl od shora uvedeného 
odpovídá násobek počtu měsíců od poslední pojistné události, u které bylo odečteno pojistné 
od pojistného plnění, přičemž tento násobek může činit maximálně 6.
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i) V případě souběhu pracovní neschopnosti prvního i druhého pojištěného se nejprve posuzuje 
pracovní neschopnost toho pojištěného, u kterého nastala jako pojistná událost první v pořadí. 
Pokud z takové pojistné události nevznikne nárok na pojistné plnění, posoudí se pracovní 
neschopnost pojištěného, která nastala jako pojistná událost druhá v pořadí.

j) V případě souběhu pracovní neschopnosti prvního a druhého pojištěného se stejným datem 
vzniku pracovní neschopnosti bude v případě vzniku nároku na pojistné plnění z obou pracovních 
neschopností poskytnuto pojistné plnění ve výši měsíční úvěrové splátky dle příslušné úvěrové 
smlouvy a dle podmínek v tomto odstavci 10.4. Pokud jedna pracovní neschopnost pojištěného 
skončí a druhá pracovní neschopnost pojištěného dále pokračuje, bude poskytnuto pojistné plnění 
až do konce druhé pracovní neschopnosti dle podmínek v tomto odstavci 10.4.

10.5 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
 Pojistnou událostí je nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, přičemž 

nezaměstnanost pojištěného musí trvat nepřetržitě alespoň
• 60 kalendářních dní v případě SOUBORU PREMIUM nebo
• 30 kalendářních dní v případě SOUBORU MASTER nebo MASTER PLUS, a vzniknout po uplynutí 

čekací doby.
 Plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného:

a) SOUBOR PREMIUM
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, 

nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele dle odst. 2.9 této 
smlouvy, a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů. 
Příslušné výplaty pojistného plnění odpovídají:
(i) v případě klasických úvěrů: měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové 

smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání 
nezaměstnanosti pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném 
období, v kterém pojištěný bude 60. den nezaměstnaný;

(ii) v případě revolvingového úvěru: měsíčním úvěrovým splátkám dle příslušné úvěrové smlouvy, 
jejichž den splatnosti dle příslušné úvěrové smlouvy připadá na dobu trvání nezaměstnanosti 
pojištěného, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém bude 
pojištěný 60. den nezaměstnaný. Výše úvěrové splátky jako pojistného plnění se vždy vypočítává 
z výše dlužné částky k datu zahájení nezaměstnanosti pojištěného (tj. k datu registrace na úřadu 
práce).

 Příklad:
• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 11. března. Dnem 9. května je pojištěný 

60. den nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 25. května. Splatnost úvěrové splátky 
je sjednána na 10. května (nebo kdykoliv od 1. do 25. května) – tato úvěrová splátka 
je kryta pojištěním.

• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 11. března. Dnem 9. května je pojištěný 60. den 
nezaměstnaný; nezaměstnanost skončí 12. května. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 15. května (nebo kdykoliv od 13. do 31. května) – tato úvěrová splátka není kryta 
pojištěním.

b) SOUBOR MASTER nebo MASTER PLUS
 Nárok na plnění z důvodu pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného vznikne, 

nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí čekací doby pojistitele dle odst. 2.9 této 
smlouvy, a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů.

 Pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu trvání 
ztráty zaměstnání, počínaje měsíční úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů trvání 
ztráty zaměstnání.

 Příklad:
• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 10. března. Dnem 9. dubna je pojištěný 30. den 

v nezaměstnanosti, která skončí 20. dubna. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 10. dubna (nebo kdykoliv od 10. do 20. dubna) – tato splátka je kryta pojištěním.

• Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 10. března. Dnem 9. dubna je pojištěný 30. den 
v nezaměstnanosti, která skončí 14. dubna. Splatnost úvěrové splátky je sjednána 
na 15. dubna (nebo kdykoliv od 15. do 30. dubna) – tato splátka není kryta pojištěním.

c) V případě, že pojistitel vyplatil pojistné plnění z jedné či více pojistných událostí způsobených 
ztrátou zaměstnání v celkovém rozsahu 12ti měsíčních úvěrových splátek, vznikne pojištěnému 
nárok na pojistné plnění z další pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 
12ti měsíců ode dne vyplacení 12. měsíční úvěrové splátky pojistitelem jako pojistné plnění, 
a to v souladu s odst. 10.5, písm. a) a pism. b) tohoto odstavce.

d) Omezení plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání:
 V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné pojistné události z důvodu ztráty 

zaměstnání pojištěného činit maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek, přičemž plnění 
na jednu měsíční úvěrovou splátku nepřesáhne částku 55 555 Kč (slovy: padesát pět tisíc pět 
set padesát pět korun českých).

e) Pojistné plnění podle tohoto odstavce je pojistitel povinen vyplatit pojistníkovi jako oprávněné osobě.

10.6 V případě souběhu pojistných událostí v rámci jedné úvěrové smlouvy v podobě nezaměstnanosti 
pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti plní pojistitel pouze z titulu 
nezaměstnanosti tehdy, jestliže nezaměstnanost nastala jako pojistná událost první v pořadí.

 V případě souběhu pojistných událostí v rámci jedné úvěrové smlouvy v podobě pracovní 
neschopnosti a nezaměstnanosti plní pojistitel nejdříve z titulu pracovní neschopnosti, jestliže tato 
pracovní neschopnost nastala jako pojistná událost první v pořadí. Z titulu nezaměstnanosti, jakožto 
pojistné události druhé v pořadí, poskytuje dále pojistitel plnění za podmínky, že k datu ukončení 
první pojistné události (tedy pracovní neschopnosti) jsou jinak splněny podmínky pro poskytnutí 
plnění z titulu druhé pojistné události (nezaměstnanosti).

10.7 Pojištění pro případ zneužití úvěrové karty
 Pojistnou událostí je zneužití úvěrové karty klienta jako jediného pojištěného v důsledku její ztráty 

nebo odcizení, včetně zneužití s použitím PIN kódu.
 Plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty v důsledku jejího odcizení nebo 

ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu:
 Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití úvěrové karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty 

v době maximálně 48 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka ztráty/odcizení karty 
a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy pojistník přebírá zodpovědnost 
za případné zneužití karty.

 Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši 4 000 Kč včetně poplatků spojených s blokací 
karty (slovy: čtyři tisíce korun českých) za jednu zneužitou kartu, a to maximálně 3x v jednom 
kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele může být v jednom kalendářním roce nejvýše 
12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých)).

 V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční úvěrové splátky, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru, bude pojistné plnění vyplaceno ve snížené výši, a to v souladu 
s následujícím ustanovením:
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 

úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události zneužití úvěrové karty dle tohoto odstavce 10.7, pak se pro účely stanovení 
výše pojistného plnění pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné 
splátky úvěru a počtu měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru 
od poslední předepsané měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento násobek 
může činit maximálně 6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude odečteno 
od výše pojistného plnění a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

• Pokud dojde k další pojistné události zneužití úvěrové karty do 6 měsíců od poslední pojistné 
události zneužití úvěrové karty nebo pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů, u které 
bylo odečteno pojistné od pojistného plnění, pak na rozdíl od shora uvedeného ustanovení 
násobek odpovídá počtu měsíců od poslední pojistné události, u které bylo odečteno pojistné 
od pojistného plnění, přičemž tento násobek může činit maximálně 6.

• Pokud ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém došlo k pojistné události zneužití úvěrové 
karty, nastane také pojistná událost ztráty nebo odcizení dokladů a naopak, pak se shora 
uvedené ustanovení o odečtení pojistného od výše pojistného plnění uplatní jen u pojistné 
události, která nastala dříve.

• V případě, že dojde k události zneužití úvěrové karty v důsledku její ztráty nebo odcizení 
v období po uplynutí více než 12 měsíců od poslední předepsané měsíční úvěrové splátky, 
taková událost není pojistnou událostí a pojištění se na ni nevztahuje.

10.8 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů
 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení dokladů pojištěného, pokud k ní dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením úvěrové karty.
 Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů:
 Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů vznikne, došlo-li ke ztrátě 

nebo odcizení dokladů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením úvěrové karty. Pojistné 
plnění spojené s fi nanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení dokladů bude 
poskytnuto maximálně do výše 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu pojistnou událost, 
a to maximálně 3x v jednom kalendářním roce (tzn. maximální plnění pojistitele může být v jednom 
kalendářním roce nejvýše 9.000 Kč (slovy: devět tisíc korun českých)).

 V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 
úvěr z revolvingového úvěru, bude pojistné plnění vyplaceno ve snížené výši, a to v souladu 
s následujícím ustanovením:
• V případě, že klient nehradí pravidelné měsíční splátky úvěru, protože opakovaně nečerpal 

úvěr z revolvingového úvěru (opakované fi nancování revolvingového úvěru) a dojde ke vzniku 
pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů dle tohoto odst. 10.8, pak se pro účely stanovení 
výše pojistného plnění pojistné vypočte jako násobek 1,00 % z poslední předepsané řádné 
splátky úvěru a počtu měsíců, ve kterých klient nečerpal úvěr z revolvingového úvěru 
od poslední předepsané měsíční splátky úvěru do data pojistné události, přičemž tento 
násobek může činit maximálně 6. Pojistné vypočtené způsobem dle předchozí věty bude 
odečteno od výše pojistného plnění a pojistné plnění bude vyplaceno ve snížené výši.

• Pokud dojde k další pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů do 6 měsíců od poslední 
pojistné události zneužití úvěrové karty nebo pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů, 
u které bylo odečteno pojistné od pojistného plnění, pak na rozdíl od shora uvedeného 
odpovídá násobek počtu měsíců od poslední pojistné události, u které bylo odečteno pojistné 
od pojistného plnění, přičemž tento násobek může činit maximálně 6.
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• Pokud ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém nastala pojistná událost zneužití úvěrové 
karty, nastane také pojistná událost ztráty nebo odcizení dokladů a naopak, pak se shora 
uvedené ustanovení o odečtení pojistného od pojistného plnění uplatní jen u pojistné události, 
která nastala dříve.

• V případě, že dojde k události odcizení nebo ztráty dokladů, dojde-li k ní současně 
se ztrátou nebo odcizením úvěrové karty, v období po uplynutí více než 12 měsíců od poslední 
předepsané měsíční splátky úvěru, taková událost není pojistnou událostí a pojištění 
se na ni nevztahuje.

10.9 Pojištění se nevztahuje na jakékoliv použití úvěrové karty, k níž došlo po datu vzniku pojistné 
události dle odst. 10.2 a 10.3 a dále na jakékoliv použití, ke kterému došlo během pracovní 
neschopnosti nebo nezaměstnanosti pojištěného dle odst. 10.4 a 10.5. V případě pojištění pro případ 
zneužití úvěrové karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty a v případě pojištění pro případ ztráty 
nebo odcizení dokladů, pokud k ní dojde současně se ztrátou nebo odcizením úvěrové karty, 
se toto omezení neuplatní, vyjma použití úvěrové karty, k němuž došlo po úmrtí pojištěného.

10.10 Pojištění pro případ zneužití úvěrové karty dle odst. 10.7 se dále nevztahuje na:
a) zneužití úvěrové karty, ke kterému došlo před prokazatelným převzetím zásilky 

s kódem PIN klientem;
b) jakákoliv použití úvěrové karty uskutečněná podvodným jednáním nebo v souvislosti 

s podvodným jednáním pojištěného či osobami blízkými pojištěnému (např. manžel, manželka, 
druh, družka, sourozenci);

c) použití úvěrové karty, aniž by při tomto použití byla karta fyzicky předložena.
 Na pojištění zneužití úvěrové karty dle této smlouvy se nevztahuje výluka dle odst. 13.1.3 

Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 – jakékoliv použití 
karty provedené s použitím PIN.

10.11 Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny
 Pojistnou událostí je fi nanční ztráta pojištěného v důsledku:

A) poškození, zničení nebo zcizení věci ve stejném období v případě pojištění nákupu, nebo
B) rozdílu mezi kupní cenou zaplacenou pojištěným za věc a nižší kupní cenou, za kterou 

by bylo možné pořídit stejnou věc ve stejném období v jiném místě prodeje v případě pojištění 
garance nejnižší ceny.

 Pojistná událost A – pojištění nákupu
 Pojistnou událostí je fi nanční ztráta pojištěného vzniklá v důsledku poškození, zničení nebo odcizení 

věci ve stejném období, ke které dojde během pojistné doby.
 Výše pojistného plnění se rovná nákladům na opravu věci nebo na zakoupení nové stejné věci 

v případě odcizení nebo totálního zničení věci, nebo pokud by oprava věci byla neúčelná nebo 
nákladnější než pořízení nové stejné věci.

 Postup v případě pojistné události:
1. Pojištěný zakoupí v době trvání pojištění věc a kupní cenu uhradí úvěrovou kartou, nebo zcela 

nebo částečně v rámci čerpání peněžních prostředků z úvěrového rámce dle úvěrové smlouvy, 
na základě které bude úvěrová karta vydána.

2. V případě, že dojde k poškození, zničení nebo odcizení věci pojištěný telefonicky kontaktuje 
pojistitele a oznámí mu vznik pojistné události.

3. Pojistitel sdělí pojištěnému servisní místo, kde pojištěnému věc na jeho náklady opraví nebo 
vystaví doklad o neopravitelnosti věci.

4. Pojištěný dopraví na vlastní náklady věc do servisního místa; toto místo vystaví pojištěnému 
protokol o výši nákladů na opravu a po opravě také fakturu za opravu věci včetně specifi kace 
opravy a pojištěný náklady opravy uhradí; v případě neopravitelnosti věci nebo ekonomické 
neúčelnosti opravy nebo v případě totálního zničení věci vystaví servisní místo pojištěnému 
doklad o neopravitelnosti s uvedením důvodu neopravitelnosti.

5. Pojištěný vyplní formulář oznámení pojistné události a spolu s požadovanými doklady 
dle čl. 9 této smlouvy zašle pojistiteli.

6. Pojistitel zašle pojištěnému stanovisko, zda mu vznikl nebo nevznikl nárok na pojistné plnění 
a v případě vzniku nároku mu pojistné plnění ve výši nákladů na opravu věci vyplatí. V případě 
neopravitelnosti věci dle stanoviska servisního místa nebo v případě, že oprava věci by byla 
neúčelná, neekonomická nebo by její náklady přesáhly kupní cenu věci, pojistné plnění se rovná 
kupní ceně věci.

 Limit pojistného plnění je 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu pojistnou událost, 
přičemž pojistné plnění může být rovno maximálně kupní ceně věci; v případě písemného stanoviska 
servisního místa o neopravitelnosti věci nebo v případě, že náklady na opravu věci přesahují kupní 
cenu věci, pojistné plnění se rovná kupní ceně věci. Pojistitel poskytne jednomu pojištěnému 
pojistné plnění maximálně 3x během jednoho kalendářního roku.

 Pojistitel je oprávněn vyžádat si předložení poškozené, zničené nebo neopravitelné věci za účelem provedení 
fyzické prohlídky věci.

 Pojistná událost B – pojištění garance nejnižší ceny
 Pojistnou událostí je fi nanční ztráta pojištěného v důsledku rozdílu mezi kupní cenou zaplacenou 

za věc a nižší kupní cenou, za kterou bylo možné stejnou věc zakoupit ve stejném období v jiném 
místě prodeje. Pojistné plnění se rovná rozdílu mezi kupní cenou věci a nižší kupní cenou stejné věci, 
za kterou ji je možné pořídit v jiném místě prodeje ve stejném období.

 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění:
1.  Pojištěný zakoupí v době trvání pojištění věc a kupní cenu uhradí úvěrovou kartou, nebo zcela 

nebo částečně v rámci čerpání peněžních prostředků z úvěrového rámce dle úvěrové smlouvy, 
na základě které bude úvěrová karta vydána.

2. Pojištěný zjistí, že ve stejném období bylo možné pořídit věc v jiném místě prodeje za nižší kupní 
cenu, přičemž rozdíl mezi kupními cenami musí činit alespoň 300 Kč. Nižší cena musí být platná 
ve stejném období a musí se jednat o standardní, nikoli akční cenu.

3. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli existenci nižší ceny v jiném 
místě prodeje ve stejném období spolu s kontaktními údaji o takovém místě prodeje, 
a to nejpozději do 30 dnů od dne nákupu věci.

 Postup v případě pojistné události
1. Pojištěný telefonicky kontaktuje pojistitele a oznámí vznik pojistné události, a to do 5 dnů 

od zjištění existence nižší ceny věci v jiném místě prodeje ve stejném období, nejdéle však může 
tuto skutečnost oznámit do 30 dnů od nákupu věci.

2. Pojištěný sdělí pojistiteli, zda disponuje dokladem o existenci nižší ceny a kontaktní údaje místa 
prodeje, ve kterém byla nižší cena zjištěna.

3. Pojistitel provede šetření za účelem zjištění, zda se tvrzení pojištěného o prokazatelné existenci 
nižší ceny věci zakládá na pravdě a následně oznámí pojištěnému výsledek svého šetření.

4. Pojištěný vyplní formulář oznámení pojistné události a spolu s doklady dle čl. 10 této smlouvy 
zašle pojistiteli.

5. V případě vzniku nároku na pojistné plnění pojistitel vyplatí pojistné plnění rovnající se rozdílu 
mezi kupními cenami pojištěnému.

 Hranice pojistného plnění jedné pojistné události je 10.000 Kč. Souhrnný limit pojistného plnění 
pro jeden kalendářní rok na pojistné události jednoho pojištěného činí 15.000 Kč, (slovy: patnáct 
tisíc korun českých) přičemž pojistitel poskytne jednomu pojištěnému pojistné plnění maximálně 
3x během jednoho kalendářního roku.

 Společná ustanovení pro pojistné události A i B
 Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojistné události týkající se jedné věci vždy pouze jednou.
 Pojistitel poskytne jednomu pojištěnému pojistné plnění maximálně 3x během jednoho kalendářního 

roku.
 Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny dle tohoto odst. 11.11 se nevztahuje na následující kategorie 

věcí: zvířata, rostliny, peníze, cestovní šeky, jízdenky, ceniny, vstupenky, umělecká díla, starožitnosti, 
šperky, drahé kameny, hodinky, cenné papíry, vzorky produktů nebo věci zakoupené pro reklamní 
účely, potraviny, nápoje, produkty podléhající rychlé zkáze, tabákové výrobky, kosmetiku, pohonné 
hmoty, stavebniny, léčiva, optické výrobky, lékařská zařízení a přístroje, služby a věci nemateriální 
povahy, věci prodávané jako součást celku nebo jeho doplněk a věci zakoupené za účelem zpětného 
prodeje nebo dalšího zpracování, motorová vozidla, lodě, letadla, jejich příslušenství, vybavení, 
součástky a předměty nutné pro jejich použití a obsluhu, mobilní telefony, ručně vyrobené věci, 
věc vyrobená na zakázku, použité věci a dále na věci zakoupené nebo objednané prostřednictví 
internetu, ve velkoobchodě, v obchodech cash&carry nebo duty free, z katalogového prodeje nebo 
ve speciální cenové nabídce nebo akci (výprodej, sleva, akční nabídka apod.) a na věci koupené 
pro podnikatelské účely.

 Pojištění je platné pouze na území České republiky.

10.12 Pojištění pro případ hospitalizace
 Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, která trvá nepřetržitě 

alespoň 3 dny.

 Pojistné plnění se rovná měsíční úvěrové splátce splatné v době trvání hospitalizace. Nárok 
na plnění vznikne, pokud hospitalizace vznikla po uplynutí čekací doby dle čl. 2.9 této smlouvy 
a trvá nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny.

 O novou pojistnou událost, kdy první den nové hospitalizace nastane ve lhůtě 60 kalendářních dnů 
až 6 měsíců ode dne ukončení původní hospitalizace, se bude jednat pouze za podmínky, 
že v období od ukončení původní hospitalizace do započetí nové hospitalizace nebyl pojištěný 
pod lékařským dohledem ani neužíval předepsané léky pro příčinu, pro kterou byl původně 
hospitalizován.

 V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné pojistné události z hospitalizace pojištěného 
činit maximálně 2 měsíční úvěrové splátky, přičemž plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku 
nepřesáhne částku 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

 Pojistné plnění dle tohoto odstavce 10.12 je pojistitel povinen vyplatit pojištěnému jako oprávněné 
osobě dle jeho dispozic.

 V případě souběhu pojistných událostí hospitalizace a pracovní neschopnosti pojistitel vyplácí 
pojistné plnění i z obou pojistných událostí, vznikne-li nárok na pojistné plnění, za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

10.13 Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance
10.13.1 Pojistnou událostí z Pojištění odcizení věci je odcizení věci, ke kterému dojde v době trvání pojištění. 

Pojistnou událostí není ztráta nebo zapomenutí věci. Pojištění odcizení věci je platné po celém světě.
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10.13.2 Pojistnou události z Pojištění Home Assistance je:
• havárie,
• porucha domácího spotřebiče,
• zablokování dveří,
 ke kterým dojde během trvání pojištění v domácnosti pojištěného.
 Pojištění Home Assistance je omezeno na území České republiky, tedy, plnění z pojištění 

Home Assistance je možné poskytnout pouze v případě, že ke škodní události dojde na území 
České republiky.

10.13.3 Pojistné plnění
10.13.3.1 Pojistná událost odcizení věci – pojistné plnění se rovná časové ceně věci stanovené k datu 

vzniku pojistné události, maximálně však 15 000 Kč. Odcizením věci pojištění zaniká.
10.13.3.2 Pojistná událost z pojištění Home Assistance:
 a) Havárie
   V případě havárie zajistí asistenční centrála příjezd smluvního dodavatele na místo události 

a náklady na práci smluvního dodavatele, která je spojena s odstraněním příčiny havárie. 
Specializace smluvních dodavatelů, které v rámci poskytování této služby asistenční centrála 
zajistí, jsou: instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, zámečník.

   Pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne oprávněné osobě pojistné plnění 
ve formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, prací 
a drobným materiálem smluvního dodavatele použitým v souvislosti s odstraněním příčin 
havárie, maximálně však do výše limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   V případě, kdy je domácnost následkem havárie neobyvatelná, zajistí asistenční centrála 
oprávněné osobě náhradní ubytování, a pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne 
pojistné plnění ve formě úhrady nákladů stěhovacích služeb do místa náhradního ubytování 
do maximální výšky limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   V případě, kdy je domácnost následkem havárie neobyvatelná a v tomto důsledku hrozí 
ohrožení majetku a vybavení domácnosti z důvodu možného vkradení, zajistí asistenční 
centrála oprávněné osobě ostrahu domácnosti a náhradní ubytování, a pojistitel 
prostřednictvím asistenční centrály poskytne pojistné plnění ve formě úhrady nákladů 
spojených s ostrahou domácnosti, max. však po dobu 48 hod. od vzniku události 
a do maximální výšky limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 2x za jeden rok 
trvání pojištění.

  b) Porucha domácího spotřebiče
   V případě poruchy domácího spotřebiče dle ust. 2.53 této smlouvy zajistí asistenční centrála 

smluvního dodavatele opravu domácího spotřebiče.
   Nárok na poskytnutí služeb vzniká za současného splnění následujících podmínek:
    •          porucha, která na domácím spotřebiči vznikla, brání v jeho využívání k účelu, 

ke kterému byl vyroben;
   •         na spotřebič se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem.
   Pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne oprávněné osobě pojistné plnění 

ve formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, prací 
a drobným materiálem smluvního dodavatele použitým v souvislosti s odstraněním příčin 
poruchy domácího spotřebiče nebo náklady s dopravou spotřebiče do nejbližšího servisu, 
maximálně však do výše limitu pojistného plnění 4 200 Kč vč. DPH.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 1x za jeden rok 
trvání pojištění.

  c) Zablokování dveří
   V případě zablokování dveří zajistí asistenční centrála smluvního dodavatele pro odstranění 

zablokování dveří a pojistitel poskytne prostřednictvím asistenční centrály pojistné plnění ve 
formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, nákladů na 
drobný materiál smluvního dodavatele použitý na odstranění zablokování dveří a náklady na 
práci smluvního dodavatele v souvislosti s odblokováním dveří, maximálně však do výše limitu 
pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH na jednu pojistnou událost.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 2x za jeden rok 
trvání pojištění.

 Náklady asistenčních služeb převyšujících limit pojistného plnění dle písm. a) – c) je povinna uhradit 
oprávněná osoba na vlastní náklad.

10.14 Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění)
 Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění dle této smlouvy u prvního 

a/nebo druhého pojištěného pro případ, že tito pojištění uzavřeli s pojistníkem společně jednu 
nebo více úvěrových smluv, v rámci kterých k pojištění přistoupili a u nichž se doba, po kterou jsou 
pojištění povinni splácet úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy jakkoli časově překrývá, je stanoven 
limit pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Pokud pojistitel 
poskytl pojistné plnění jedné oprávněné osobě z jedné nebo více pojistných událostí prvního 
a/nebo druhého pojištěného v celkové výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), veškerá 
pojištění těchto pojištěných vzniklá na základě této smlouvy zanikají.

ČLÁNEK 11 POVINNOSTI POJISTNÍKA
 Pojistník je povinen:
11.1 U každého pojištěného v rámci jedné úvěrové smlouvy provést kalkulaci výše pojistného dle souboru 

pojištění STANDARD, KOMFORT, PREMIUM, BASIC, SENIOR, MASTER a MASTER PLUS s použitím sazby 
uvedené v odst. 7.1 této smlouvy.

11.2 Platit pojistiteli pojistné dle článku 7 této smlouvy.
11.3 Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat 

mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá 
od pojištěného; totéž platí, jde-li o změnu pojištění.

11.4 Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny 
a podepsány.

11.5 Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, 
přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním nebo s pojistnou událostí, jsou 
pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova 
povinnost mlčenlivosti.

11.6 Informovat pojistitele o uzavřených úvěrových smlouvách, v rámci kterých je pojištění podle této 
smlouvy sjednáno, zejména o výši úvěrových splátek a údajích týkajících se pojištěného/ých 
a o vzniklých pojištěních, nebo o nových skutečnostech relevantních pro pojištění, a to v datech 
předávaných pojistiteli v termínu stanoveném v odst. 7.2 této smlouvy.

11.7 Informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného.
11.8 Seznámit pojištěné s touto smlouvou i se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, zpřístupnit 

tyto dokumenty a poskytovat pojištěným výtisk těchto dokumentů na jejich požádání. Při podpisu 
úvěrové smlouvy, resp. přihlášky k pojištění, obdrží dále pojištěný/í od pojistníka písemnou informaci 
k pojištění, obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného, vyplývajících 
z této smlouvy a ze Všeobecných pojistných podmínek.

11.9 Marketingové materiály týkající se výhradně pojištění dle této smlouvy, jakož i materiály, 
které se odvolávají na pojistitele, předem odsouhlasit s pojistitelem.

ČLÁNEK 12 POVINNOSTI POJISTITELE
 Pojistitel je povinen:
12.1 Plnit z pojistných událostí dle této smlouvy.
12.2 Provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a písemně informovat oprávněnou osobu, 

případně obmyšlenou osobu, o výsledku šetření v souladu s článkem 10 této smlouvy.
12.3 Informovat neprodleně pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, 

jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s § 51 zákona o pojistné smlouvě, 
a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.4 Informovat pojistníka o výsledku šetření každé pojistné události v podobě dohodnuté mezi 
pojistníkem a pojistitelem, a to vždy na týdenní bázi.

12.5 Informovat neprodleně pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních 
nástupců, příp. osobu stanovenou v souladu s § 51 zákona o pojistné smlouvě.

12.6 Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu 
s pojistitelnými osobami a pojištěnými.

12.7 Poskytovat pojistníkovi bezplatně v případě plnění z pojistné události informace týkající se čísla 
úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.8 Zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby.
12.9 Informovat pojistníka nejméně 2 měsíce předem o případných nových Všeobecných pojistných 

podmínkách, stejně jako o změnách právních předpisů, které mají vliv na plnění podle této smlouvy.

ČLÁNEK 13 ZÁNIK JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí individuální pojištění jednotlivého pojištěného/ných):
13.1 dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku 

nebo o případ její předčasné splatnosti;
13.2 posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž se pojištění vztahuje;
13.3 dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
13.4 dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného;
13.5 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku, končí pojištění v rozsahu 

zvoleného SOUBORU STANDARD, KOMFORT, PREMIUM nebo MASTER a pojištěný zůstává pojištěn 
pouze u revolvingového úvěru v rozsahu SOUBORU BASIC;

13.6 posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začal pobírat starobní důchod, zanikají 
všechny typy pojištění s níže uvedenými výjimkami:
• v případě SOUBORU STANDARD s výjimkou pojištění pro případ úmrtí úrazem, pojištění 

pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně úrazem, v případě revolvingového úvěru 
dále s výjimkou pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient, pojištění nákupu 
a garance nejnižší ceny,

• v případě SOUBORU KOMFORT s výjimkou pojištění pro případ úmrtí úrazem a pojištění 
pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně úrazem,

• v případě SOUBORU PREMIUM s výjimkou pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ přiznání 
mimořádných výhod III. stupně, v případě revolvingového úvěru dále s výjimkou pojištění 
zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny,
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10.13.2 Pojistnou události z Pojištění Home Assistance je:
• havárie,
• porucha domácího spotřebiče,
• zablokování dveří,
 ke kterým dojde během trvání pojištění v domácnosti pojištěného.
 Pojištění Home Assistance je omezeno na území České republiky, tedy, plnění z pojištění 

Home Assistance je možné poskytnout pouze v případě, že ke škodní události dojde na území 
České republiky.

10.13.3 Pojistné plnění
10.13.3.1 Pojistná událost odcizení věci – pojistné plnění se rovná časové ceně věci stanovené k datu 

vzniku pojistné události, maximálně však 15 000 Kč. Odcizením věci pojištění zaniká.
10.13.3.2 Pojistná událost z pojištění Home Assistance:
 a) Havárie
   V případě havárie zajistí asistenční centrála příjezd smluvního dodavatele na místo události 

a náklady na práci smluvního dodavatele, která je spojena s odstraněním příčiny havárie. 
Specializace smluvních dodavatelů, které v rámci poskytování této služby asistenční centrála 
zajistí, jsou: instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, zámečník.

   Pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne oprávněné osobě pojistné plnění 
ve formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, prací 
a drobným materiálem smluvního dodavatele použitým v souvislosti s odstraněním příčin 
havárie, maximálně však do výše limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   V případě, kdy je domácnost následkem havárie neobyvatelná, zajistí asistenční centrála 
oprávněné osobě náhradní ubytování, a pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne 
pojistné plnění ve formě úhrady nákladů stěhovacích služeb do místa náhradního ubytování 
do maximální výšky limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   V případě, kdy je domácnost následkem havárie neobyvatelná a v tomto důsledku hrozí 
ohrožení majetku a vybavení domácnosti z důvodu možného vkradení, zajistí asistenční 
centrála oprávněné osobě ostrahu domácnosti a náhradní ubytování, a pojistitel 
prostřednictvím asistenční centrály poskytne pojistné plnění ve formě úhrady nákladů 
spojených s ostrahou domácnosti, max. však po dobu 48 hod. od vzniku události 
a do maximální výšky limitu pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 2x za jeden rok 
trvání pojištění.

  b) Porucha domácího spotřebiče
   V případě poruchy domácího spotřebiče dle ust. 2.53 této smlouvy zajistí asistenční centrála 

smluvního dodavatele opravu domácího spotřebiče.
   Nárok na poskytnutí služeb vzniká za současného splnění následujících podmínek:
    •          porucha, která na domácím spotřebiči vznikla, brání v jeho využívání k účelu, 

ke kterému byl vyroben;
   •         na spotřebič se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem.
   Pojistitel prostřednictvím asistenční centrály poskytne oprávněné osobě pojistné plnění 

ve formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, prací 
a drobným materiálem smluvního dodavatele použitým v souvislosti s odstraněním příčin 
poruchy domácího spotřebiče nebo náklady s dopravou spotřebiče do nejbližšího servisu, 
maximálně však do výše limitu pojistného plnění 4 200 Kč vč. DPH.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 1x za jeden rok 
trvání pojištění.

  c) Zablokování dveří
   V případě zablokování dveří zajistí asistenční centrála smluvního dodavatele pro odstranění 

zablokování dveří a pojistitel poskytne prostřednictvím asistenční centrály pojistné plnění ve 
formě úhrady nákladů spojených s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, nákladů na 
drobný materiál smluvního dodavatele použitý na odstranění zablokování dveří a náklady na 
práci smluvního dodavatele v souvislosti s odblokováním dveří, maximálně však do výše limitu 
pojistného plnění 5 000 Kč vč. DPH na jednu pojistnou událost.

   Pojistitel poskytne pojistné plnění z titulu pojistné události havárie maximálně 2x za jeden rok 
trvání pojištění.

 Náklady asistenčních služeb převyšujících limit pojistného plnění dle písm. a) – c) je povinna uhradit 
oprávněná osoba na vlastní náklad.

10.14 Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění)
 Smluvní strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění dle této smlouvy u prvního 

a/nebo druhého pojištěného pro případ, že tito pojištění uzavřeli s pojistníkem společně jednu 
nebo více úvěrových smluv, v rámci kterých k pojištění přistoupili a u nichž se doba, po kterou jsou 
pojištění povinni splácet úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy jakkoli časově překrývá, je stanoven 
limit pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Pokud pojistitel 
poskytl pojistné plnění jedné oprávněné osobě z jedné nebo více pojistných událostí prvního 
a/nebo druhého pojištěného v celkové výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), veškerá 
pojištění těchto pojištěných vzniklá na základě této smlouvy zanikají.

ČLÁNEK 11 POVINNOSTI POJISTNÍKA
 Pojistník je povinen:
11.1 U každého pojištěného v rámci jedné úvěrové smlouvy provést kalkulaci výše pojistného dle souboru 

pojištění STANDARD, KOMFORT, PREMIUM, BASIC, SENIOR, MASTER a MASTER PLUS s použitím sazby 
uvedené v odst. 7.1 této smlouvy.

11.2 Platit pojistiteli pojistné dle článku 7 této smlouvy.
11.3 Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat 

mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá 
od pojištěného; totéž platí, jde-li o změnu pojištění.

11.4 Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny 
a podepsány.

11.5 Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, 
přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním nebo s pojistnou událostí, jsou 
pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova 
povinnost mlčenlivosti.

11.6 Informovat pojistitele o uzavřených úvěrových smlouvách, v rámci kterých je pojištění podle této 
smlouvy sjednáno, zejména o výši úvěrových splátek a údajích týkajících se pojištěného/ých 
a o vzniklých pojištěních, nebo o nových skutečnostech relevantních pro pojištění, a to v datech 
předávaných pojistiteli v termínu stanoveném v odst. 7.2 této smlouvy.

11.7 Informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného.
11.8 Seznámit pojištěné s touto smlouvou i se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele, zpřístupnit 

tyto dokumenty a poskytovat pojištěným výtisk těchto dokumentů na jejich požádání. Při podpisu 
úvěrové smlouvy, resp. přihlášky k pojištění, obdrží dále pojištěný/í od pojistníka písemnou informaci 
k pojištění, obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného, vyplývajících 
z této smlouvy a ze Všeobecných pojistných podmínek.

11.9 Marketingové materiály týkající se výhradně pojištění dle této smlouvy, jakož i materiály, 
které se odvolávají na pojistitele, předem odsouhlasit s pojistitelem.

ČLÁNEK 12 POVINNOSTI POJISTITELE
 Pojistitel je povinen:
12.1 Plnit z pojistných událostí dle této smlouvy.
12.2 Provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a písemně informovat oprávněnou osobu, 

případně obmyšlenou osobu, o výsledku šetření v souladu s článkem 10 této smlouvy.
12.3 Informovat neprodleně pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, 

jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s § 51 zákona o pojistné smlouvě, 
a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.4 Informovat pojistníka o výsledku šetření každé pojistné události v podobě dohodnuté mezi 
pojistníkem a pojistitelem, a to vždy na týdenní bázi.

12.5 Informovat neprodleně pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních 
nástupců, příp. osobu stanovenou v souladu s § 51 zákona o pojistné smlouvě.

12.6 Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu 
s pojistitelnými osobami a pojištěnými.

12.7 Poskytovat pojistníkovi bezplatně v případě plnění z pojistné události informace týkající se čísla 
úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.8 Zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby.
12.9 Informovat pojistníka nejméně 2 měsíce předem o případných nových Všeobecných pojistných 

podmínkách, stejně jako o změnách právních předpisů, které mají vliv na plnění podle této smlouvy.

ČLÁNEK 13 ZÁNIK JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí individuální pojištění jednotlivého pojištěného/ných):
13.1 dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku 

nebo o případ její předčasné splatnosti;
13.2 posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž se pojištění vztahuje;
13.3 dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
13.4 dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného;
13.5 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku, končí pojištění v rozsahu 

zvoleného SOUBORU STANDARD, KOMFORT, PREMIUM nebo MASTER a pojištěný zůstává pojištěn 
pouze u revolvingového úvěru v rozsahu SOUBORU BASIC;

13.6 posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začal pobírat starobní důchod, zanikají 
všechny typy pojištění s níže uvedenými výjimkami:
• v případě SOUBORU STANDARD s výjimkou pojištění pro případ úmrtí úrazem, pojištění 

pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně úrazem, v případě revolvingového úvěru 
dále s výjimkou pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient, pojištění nákupu 
a garance nejnižší ceny,

• v případě SOUBORU KOMFORT s výjimkou pojištění pro případ úmrtí úrazem a pojištění 
pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně úrazem,

• v případě SOUBORU PREMIUM s výjimkou pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ přiznání 
mimořádných výhod III. stupně, v případě revolvingového úvěru dále s výjimkou pojištění 
zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem je klient, pojištění nákupu a garance nejnižší ceny,
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• v případě SOUBORU MASTER s výjimkou pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ přiznání 
mimořádných výhod III. stupně, hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci a v případě 
revolvingového úvěru dále s výjimkou pojištění zneužití úvěrové karty, jejímž držitelem 
je klient,

• v případě SOUBORU MASTER PLUS s výjimkou pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ 
přiznání mimořádných výhod III. stupně, hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, 
Pojištění Home Assistance a Pojištění odcizení věci;

13.7 v případě SOUBORU BASIC posledním dnem platnosti úvěrové karty; to neplatí v případě, je-li 
klientovi vydána nová karta – v takovém případě zaniká SOUBOR BASIC dnem ukončení platnosti 
úvěrové karty, která byla vydána jako poslední v pořadí;

13.8 písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik 
zániku pojištění;

13.9 v důsledku prodlení pojištěného s plněním fi nančních závazků z úvěrové smlouvy vůči pojistníkovi 
za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a pojistník písemnou formou oznámil 
pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní měsíce; v takovém případě 
pojištění zaniká ke dni doručení písemného, včetně elektronického (např. datová věta), oznámení 
pojistníka pojistiteli;

13.10 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku, končí pojištění v rozsahu 
SOUBORU SENIOR nebo MASTER PLUS;

13.11 v případě SOUBORU BASIC okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěným v souvislosti 
s použitím karty;

13.12 pojištění zneužití úvěrové karty, pojištění nákupu a pojištění garance nejnižší ceny zaniká také 
zrušením práva používat kartu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka;

13.13 pojištění zneužití úvěrové karty, pojištění nákupu a pojištění garance nejnižší ceny zaniká také dnem 
zániku platnosti karty, není-li vydána karta nová nebo náhradní;

13.14 pojištění zneužití úvěrové karty, pojištění nákupu a pojištění garance nejnižší ceny zaniká také 
ve 24:00 hod dne, ve kterém byla pojištěným nahlášena ztráta nebo odcizení karty ve smyslu 
obchodních podmínek pojistníka, pokud nebyla vydána karta nová;

13.15 odstoupením
• pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit v případě, že pojistník nebo pojištěný při 

sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví 
písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů 
pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, 
kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne;

13.16 Pojištění odcizení věci a pojištění Home Assistance zaniká také odcizením věci, vrácením věci 
nebo zničením věci;

13.17 v případě SOUBORU KOMFORT zánikem pojištění prvního pojištěného automaticky zaniká pojištění 
druhého pojištěného;

13.18 klient je oprávněn odstoupit od jednotlivého pojištění ve lhůtě 30 dní pro SOUBOR STANDARD, 
KOMFORT, PREMIUM, MASTER, MASTER PLUS a SENIOR a 14 dnů pro SOUBOR BASIC od sjednání 
pojištění za použití prostředků komunikace na dálku;

13.19 v případě změny souboru pojištění dle odst. 8.7 – 8.9 této smlouvy v rámci resolicitačního programu, 
odstoupením pojištěného od změny souboru pojištění učiněném telefonicky prostřednictvím 
pojistníka, ve lhůtě 30 dnů od uskutečnění telefonického hovoru, kterým došlo ke změně souboru 
pojištění, a to s účinky k datu telefonického hovoru; pojištěný je v takovém případě nadále pojištěn 
v původním rozsahu;

13.20 dalšími způsoby stanovenými touto smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
nebo právními předpisy.

ČLÁNEK 14  ODKLAD SPLÁCENÍ MĚSÍČNÍCH 
ÚVĚROVÝCH SPLÁTEK

14.1 Pojištění zůstává v platnosti i tehdy, pokud pojistník pojištěnému povolil odklad splácení měsíčních 
úvěrových splátek z úvěrové smlouvy a pojistitele o tom odpovídajícím způsobem vyrozuměl. 
Povinnost platit pojistné za pojistná období, v kterých byl povolen odklad splácení měsíčních 
úvěrových splátek, nezaniká. Pojištění se takto však může prodloužit nejvýše o tři měsíce od původně 
dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční úvěrové splátky. Povolí-li pojistník pojištěnému odklad 
měsíčních úvěrových splátek o dobu delší než 3 měsíce od původně dohodnutého dne splatnosti 
poslední měsíční úvěrové splátky, končí pojištění uplynutím tříměsíční lhůty, která počne běžet 
od původně dohodnutého dne splatnosti poslední měsíční úvěrové splátky.

ČLÁNEK 15  MLČENLIVOST, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 
A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého 
z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této 
smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni chránit informace 
a údaje o zákaznících, obchodních podmínkách, know how druhého účastníka. Tato povinnost 
přetrvává ještě 5 let po skončení smluvního vztahu z této smlouvy. V případě porušení této 
povinnosti mlčenlivosti je každý z účastníků oprávněn požadovat na druhém účastníkovi, který 
porušil povinnost mlčenlivosti, úhradu smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za každý případ porušení této povinnosti, tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody 
v plné výši.

15.2 Pojistník i pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data (osobní i citlivé údaje 
pojištěného) v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
přístupu k těmto médiím nebo datům, nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. Dále 
se zavazují pojistník i pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního 
zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních 
stran důvodně požadovat.

15.3 Pojištěný vyslovením souhlasu s pojištěním a touto smlouvou, jakož i Všeobecnými pojistnými 
podmínkami, současně uděluje pojistiteli souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, 
aby jeho osobní údaje v rozsahu prohlášení dle čl. 5 této smlouvy a údajů sdělených pojistníkovi 
nebo pojistiteli v souvislosti s pojištěním a pojistnou událostí, včetně čísla úvěrové smlouvy, 
zpracovával jako správce pro účely činnosti v pojišťovnictví (včetně likvidace pojistných událostí) 
a činnosti související s pojišťovací činností podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném 
znění, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu (resp. likvidace pojistných 
událostí), a to po dobu trvání jednotlivého pojištění a po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu 
zpracování. Pojištěný dále prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 a 21 zákona o ochraně osobních 
údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů, o svých právech a o povinnostech 
správce a zpracovatelů údajů. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel jako správce 
a pojistník nebo asistenční centrála jako zpracovatel nebo jiný zpracovatel pověřený v souladu 
se zákonem o ochraně osobních údajů. Pojistitel není oprávněn osobní údaje pojištěného poskytnuté 
klientem pojistiteli v souvislosti s touto smlouvou užívat k zasílání obchodních nabídek svých 
nebo třetích osob.

15.4 Pojistitel tímto pojistníka v případě údajů týkajících se pojištění Home Assistance a pojištění odcizení 
věci také asistenční centrálu v souladu s ust. § 6 zákona o ochraně osobních údajů pověřuje 
ke zpracování osobních údajů pojištěných za účelem činnosti v pojišťovnictví a činnosti související 
s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, 
a to v rozsahu údajů předaných pojištěným pojistníkovi, pojistiteli nebo asistenční centrále v rámci 
přistoupení k pojištění a během trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí, 
a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

15.5 Pojistník jako zpracovatel prohlašuje, že je schopen zajistit a zavazuje se zajistit technické 
a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů klientů, zejména pak přijmout taková opatření 
personálního, technického a organizačního charakteru, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, 
neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření 
týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou 
disponovat s osobními údaji klientů, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které 
se v rámci zpracování osobních údajů klientů dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních 
přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti neoprávněnému 
vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy 
týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

15.6 Elektronická komunikace mezi pojistníkem a pojistitelem, která bude obsahovat data klientů, musí být 
zabezpečena šifrováním nebo jiným způsobem tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů, a to i po ukončení zpracování.

ČLÁNEK 16 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
16.1 Výluky pro Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny:
Pojistitel není povinen plnit v případě následujících okolností nebo jejich důsledků:
16.1.1 bojové akty, válečné operace, občanské války, nepokoje, teroristické akce, vzpoura, občanské 

nepokoje, demonstrace, služba v námořnictvu, letectvu nebo armádě nebo v bojové akci,
16.1.2 štěpení atomového jádra, nukleární reakce, radioaktivní, ionizující či laserové záření,
16.1.3 věc byla zakoupena zaměstnancem, majitelem nebo provozovatelem místa prodeje 

nebo jejich příbuznými a osobami blízkými,
16.1.4 nižší kupní cena je nabízena ve stejném místě prodeje,
16.1.5 cenový rozdíl mezi kupní cenou věci a nižší cenou je způsobem pouze jinými náklady 

na dopravu nebo montáž věci (včetně balení), nebo je způsoben v souvislosti s možností nákupu 
v místě prodeje, které není přístupné veřejnosti nebo je přístupné pouze defi nované skupině osob,

16.1.6 nižší kupní cena platí pro prodej nebo objednání věci na internetu nebo internetový obchod,
16.1.7 cenový rozdíl vznikne v důsledku nebo v souvislosti s použitím věrnostní, slevové, členské nebo 

obdobné karty opravňující pojištěného k nákupu věci se slevou,
16.1.8 protiprávní čin pojištěného,
16.1.9 úmyslné poškození věci pojištěným nebo jeho osobou blízkou,
16.1.10 stánkový prodej, prodej mimo stálou provozovnu, podomní prodej, prodej v tržnici, katalogový prodej.
16.2 Výluky pro pojištění nákupu:
Pojistitel není povinen plnit v případě následujících okolností nebo jejich důsledků:
16.2.1 zanedbání (úmyslné i nedbalostní) opomenutí, přehlédnutí nebo zanedbání pokynů výrobce,
16.2.2 zrezavění, poleptání, promáčknutí, poškrábání povrchu věci či jiné vnější či povrchové poškození 

věci, způsobené při nedodržení instrukcí, které nemají vliv na funkčnost věci,
16.2.3 použití výrobcem neschválených doplňků,
16.2.4 zničení nebo poškození věci pojištěným nebo jeho osobou blízkou, a to úmyslně 

nebo z nedbalosti,
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16.2.5 povrchové poškození věci bez vlivu na její funkčnost, jako pokreslení, polití barvou, poškrábání, jiné 
povrchové poškození,

16.2.6 výrobní vada nebo vnitřní vada věci,
16.2.7 odcizení věci z nezamčeného automobilu nebo z automobilu, kdy je věc ponechána 

na viditelném místě nebo z automobilu ponechaného na veřejném místě (vyjma placeného 
parkoviště),

16.2.8 odcizení věci ponechané na nechráněném místě, i z nedbalosti,
16.2.9 poškození nebo zničení věci způsobené zvířaty.
16.3 Výluky pro pojištění odcizení věci a pojištění Home Assistance:
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.3.1 válečných událostí, vzpoury, povstání, nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, 

teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace;

16.3.2 zásahu státní moci nebo veřejné správy;
16.3.3 působení jaderné energie;
16.3.4 úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného nebo oprávněné osoby
16.3.5 plnění za jakékoli jiné než přímé škody, zejména jakékoliv následné či související škody (např. 

smluvní či jiné pokuty, úroky z prodlení a jiné obdobné sankce);
16.3.6 události, ke kterým došlo před počátkem pojištění.
16.4 Výluky pro pojištění odcizení věci:
Pojistitel dále není povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.4.1 odcizení, ke kterému došlo v důsledku hrubé nedbalosti pojištěného nebo osoby věc užívající;
16.4.2 úmyslné nebo podvodné jednání pojištěného nebo jeho osoby blízké nebo třetí osoby, pokud tak činí 

z podnětu pojištěného nebo jeho osoby blízké nebo oprávněné osoby;
16.4.3 odcizení, ke kterému došlo za okolností, na základě kterých mohl pojištěný nebo oprávněný uživatel 

věci vznik pojistné události předem očekávat a učinit opatření na zabránění vzniku pojistné události 
a neučinil tak;

16.4.4 odcizení věci, ke kterému došlo během přepravy na základě přepravní smlouvy nebo během 
doručování poštou;

16.4.5 odcizení věci umístěné na viditelném místě v motorovém vozidle;
16.4.6 odcizení věci z motorového vozidla v čase mezi 22:00 hod večer a 8:00 hod ráno;
16.4.7 věc byla zabavena oprávněným úřadem;
16.4.8 pojištěný neví nebo nechce uvést, za jakých okolností došlo k odcizení.
16.5 Výluky pro pojištění Home Assistance:
Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.5.1 prací a úkonů prováděných v rámci plnění z pojištění Home Assistance v pojištěné domácnosti, 

jejichž úhrada je předmětem pojistného plnění, jsou vyloučeny práce následujícího charakteru 
(u těchto prací poskytne asistenční centrála pouze asistenci spočívající v zorganizování příslušných 
prací – úhradu nákladů provedených služeb hradí oprávněná osoba):

 1. běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;
 2. oprava byla předepsána správními úřady;
 3.  opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, 

jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje 
asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;

 4.  úkony požadované oprávněnou osobou spadající do zákonných povinností vlastníka 
nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;

 5. odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
16.5.2 odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy 

zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby;
16.5.3 havárie mimo domácnost pojištěného;
16.5.4 zablokování jiných dveří než hlavních vchodových dveří do domácnosti pojištěného;
16.5.5 jde o důsledek události, ke které došlo před počátkem pojištění;
16.5.6 havárie, porucha domácího spotřebiče nebo zablokování dveří nebylo nahlášeno asistenční centrále 

nebo služby na odstranění události nebyly poskytnuty smluvním dodavatelem zajištěným asistenční 
centrálou;

16.5.7 náklady vzniklé v souvislosti s náhradou škody, která vznikla v důsledku neplnění závazků 
pojištěného nebo oprávněné osoby;

16.5.8 události, jejíž vznik souvisí se sebevraždou pojištěného nebo jeho psychickým onemocněním;
16.5.9 události, ke které došlo v prostorách nebo objektech, které nejsou určené nebo způsobilé k bydlení;
16.5.10 události, ke které došlo v nebytových prostorách určených pro komerční využití;
16.5.11 běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy,
16.5.12 následků událostí způsobených neodborným, neoprávněným nebo nepovoleným zásahem.

ČLÁNEK 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní 

pojištění č. 1/2010, které tvoří Přílohu I této smlouvy a Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé 
neživotní pojištění č. 3/2009, které tvoří Přílohu II této smlouvy.

17.2 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé 
životní a neživotní pojištění č. 1/2010 a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní 
pojištění č. 3/2009 má přednost text této smlouvy.

17.3 Ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 
se obdobně použijí i pro pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, 
a to včetně výluk, zejména pak výluk pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

17.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to 
platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

17.5 Ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 
se obdobně použijí i pro Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny, Pojištění odcizení věci 
a Pojištění Home Assistance.

17.6 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany pojištěného, pojistníka, pojistitele 
anebo asistenční centrály souhlasí pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních 
hovorů asistenční centrálou, pojistníkem a pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového 
záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti 
a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Asistenční 
centrála, pojistník nebo pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této 
smlouvy a po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, 
v platném znění, jakož i dalších právních předpisů. Pojištěný souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, 
které sdělil asistenční centrále, pojistníkovi nebo pojistiteli prostřednictvím telefonu a které jsou 
obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drženy po dobu a za účelem uchování 
záznamu.

17.7 Pojistitel je oprávněn jako asistenční centrálu určit jinou osobu než stanovenou v čl. 2.45 
této smlouvy. Změnu je pojistitel oprávněn oznámit pojištěným na internetových stránkách.
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16.2.5 povrchové poškození věci bez vlivu na její funkčnost, jako pokreslení, polití barvou, poškrábání, jiné 
povrchové poškození,

16.2.6 výrobní vada nebo vnitřní vada věci,
16.2.7 odcizení věci z nezamčeného automobilu nebo z automobilu, kdy je věc ponechána 

na viditelném místě nebo z automobilu ponechaného na veřejném místě (vyjma placeného 
parkoviště),

16.2.8 odcizení věci ponechané na nechráněném místě, i z nedbalosti,
16.2.9 poškození nebo zničení věci způsobené zvířaty.
16.3 Výluky pro pojištění odcizení věci a pojištění Home Assistance:
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.3.1 válečných událostí, vzpoury, povstání, nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, 

teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace;

16.3.2 zásahu státní moci nebo veřejné správy;
16.3.3 působení jaderné energie;
16.3.4 úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného nebo oprávněné osoby
16.3.5 plnění za jakékoli jiné než přímé škody, zejména jakékoliv následné či související škody (např. 

smluvní či jiné pokuty, úroky z prodlení a jiné obdobné sankce);
16.3.6 události, ke kterým došlo před počátkem pojištění.
16.4 Výluky pro pojištění odcizení věci:
Pojistitel dále není povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.4.1 odcizení, ke kterému došlo v důsledku hrubé nedbalosti pojištěného nebo osoby věc užívající;
16.4.2 úmyslné nebo podvodné jednání pojištěného nebo jeho osoby blízké nebo třetí osoby, pokud tak činí 

z podnětu pojištěného nebo jeho osoby blízké nebo oprávněné osoby;
16.4.3 odcizení, ke kterému došlo za okolností, na základě kterých mohl pojištěný nebo oprávněný uživatel 

věci vznik pojistné události předem očekávat a učinit opatření na zabránění vzniku pojistné události 
a neučinil tak;

16.4.4 odcizení věci, ke kterému došlo během přepravy na základě přepravní smlouvy nebo během 
doručování poštou;

16.4.5 odcizení věci umístěné na viditelném místě v motorovém vozidle;
16.4.6 odcizení věci z motorového vozidla v čase mezi 22:00 hod večer a 8:00 hod ráno;
16.4.7 věc byla zabavena oprávněným úřadem;
16.4.8 pojištěný neví nebo nechce uvést, za jakých okolností došlo k odcizení.
16.5 Výluky pro pojištění Home Assistance:
Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné plnění a pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na události 
vzniklé v souvislosti nebo v důsledku:
16.5.1 prací a úkonů prováděných v rámci plnění z pojištění Home Assistance v pojištěné domácnosti, 

jejichž úhrada je předmětem pojistného plnění, jsou vyloučeny práce následujícího charakteru 
(u těchto prací poskytne asistenční centrála pouze asistenci spočívající v zorganizování příslušných 
prací – úhradu nákladů provedených služeb hradí oprávněná osoba):

 1. běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;
 2. oprava byla předepsána správními úřady;
 3.  opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, 

jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje 
asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;

 4.  úkony požadované oprávněnou osobou spadající do zákonných povinností vlastníka 
nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;

 5. odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
16.5.2 odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy 

zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby;
16.5.3 havárie mimo domácnost pojištěného;
16.5.4 zablokování jiných dveří než hlavních vchodových dveří do domácnosti pojištěného;
16.5.5 jde o důsledek události, ke které došlo před počátkem pojištění;
16.5.6 havárie, porucha domácího spotřebiče nebo zablokování dveří nebylo nahlášeno asistenční centrále 

nebo služby na odstranění události nebyly poskytnuty smluvním dodavatelem zajištěným asistenční 
centrálou;

16.5.7 náklady vzniklé v souvislosti s náhradou škody, která vznikla v důsledku neplnění závazků 
pojištěného nebo oprávněné osoby;

16.5.8 události, jejíž vznik souvisí se sebevraždou pojištěného nebo jeho psychickým onemocněním;
16.5.9 události, ke které došlo v prostorách nebo objektech, které nejsou určené nebo způsobilé k bydlení;
16.5.10 události, ke které došlo v nebytových prostorách určených pro komerční využití;
16.5.11 běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy,
16.5.12 následků událostí způsobených neodborným, neoprávněným nebo nepovoleným zásahem.

ČLÁNEK 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní 

pojištění č. 1/2010, které tvoří Přílohu I této smlouvy a Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé 
neživotní pojištění č. 3/2009, které tvoří Přílohu II této smlouvy.

17.2 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé 
životní a neživotní pojištění č. 1/2010 a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní 
pojištění č. 3/2009 má přednost text této smlouvy.

17.3 Ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 
se obdobně použijí i pro pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, 
a to včetně výluk, zejména pak výluk pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

17.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to 
platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

17.5 Ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 
se obdobně použijí i pro Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny, Pojištění odcizení věci 
a Pojištění Home Assistance.

17.6 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany pojištěného, pojistníka, pojistitele 
anebo asistenční centrály souhlasí pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních 
hovorů asistenční centrálou, pojistníkem a pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového 
záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti 
a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Asistenční 
centrála, pojistník nebo pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této 
smlouvy a po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, 
v platném znění, jakož i dalších právních předpisů. Pojištěný souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, 
které sdělil asistenční centrále, pojistníkovi nebo pojistiteli prostřednictvím telefonu a které jsou 
obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drženy po dobu a za účelem uchování 
záznamu.

17.7 Pojistitel je oprávněn jako asistenční centrálu určit jinou osobu než stanovenou v čl. 2.45 
této smlouvy. Změnu je pojistitel oprávněn oznámit pojištěným na internetových stránkách.
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Smlouvu uzavírají společnosti:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen „pojistník“
se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži
pod č. 542 097 902 (1954B09790),
jednající v České republice prostřednictvím
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. A, vložka č. 77003,
se sídlem: Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5
IČO: 03814742, DIČ: CZ25085689
na straně jedné

a

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. dále jen „pojistitel”
se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, 
IČ: 25080954, DIČ: CZ25080954
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327 
na straně druhé.
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ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí 
pro něj příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen „zákon 
o pojistné smlouvě“), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009, které tvoří 
přílohu č. I této smlouvy (dále také jen „Všeobecné pojistné podmínky“), ustanovení této smlouvy uzavřené 
mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), jakož i dalších obecně závazných předpisů 
České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto:
2.1 Pojistník – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto smlouvu.
2.2 Pojistitel – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto smlouvu.
2.3 Pojištěný – klient pojistníka – držitel úvěrové karty, který splnil podmínky uvedené v čl. 5 této 

smlouvy.
2.4 Pojistné plnění (dále také „plnění“) - je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených 

v čl. 9 této smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě.
2.5 Počátek pojištění – tak, jak je defi nován v čl. 6 této smlouvy.
2.6 Konec pojištění – tak, jak je defi nován v čl. 6 této smlouvy.

2.7 Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 
plnění dle čl. 9 této smlouvy.

2.8 Oprávněná osoba – osoba, které v případě pojistné události pojištěného vznikne právo na pojistné 
plnění. Pojistník je oprávněnou osobou v případě pojistných událostí zneužití úvěrové karty, včetně 
zneužití s použitím PIN kódu. Pojištěný je oprávněnou osobou v případě pojistných událostí odcizení 
nebo ztráty dokladů a/nebo dokumentů a/nebo peněženky. V případě Pojištění prodloužené záruky 
je oprávněnou osobou pojištěný nebo osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo 
k věci po její registraci.

2.9 Pojištění škodové – pojištění prodloužené záruky, pojištění zneužití úvěrové karty.
2.10 Pojištění prodloužené záruky  - pojištění pro případ fi nanční ztráty způsobené mechanickou, 

elektronickou nebo elektrickou nefunkčností věci, která nastane v období prodloužené záruky, 
tedy v období 12ti měsíců po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem dle platných 
právních předpisů (tzn. po dobu trvání zákonné záruky prodejce v délce 24 měsíců se pojištění 
na věci nevztahuje).

2.11 Pojištění zneužití úvěrové karty – pojištění pro případ zneužití úvěrové karty, včetně zneužití 
s použitím PIN kódu, pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů a/nebo peněženky a/nebo 
klíčů.

2.12 Pojistné nebezpečí – nahodilá skutečnost, která může být příčinou vzniku pojistné události.
2.13 Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného 

odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí zánikem pojištění.
2.14 Administrátor pojistných událostí – pojistitel nebo osoba určená pojistitelem pro správu 

a vyřizování pojistných událostí, jakož i další administrativu týkající se pojištění dle této smlouvy 
(dále také „administrátor“).

2.15 Časová cena věci – cena, kterou měla věc v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena věci 
se určí tak, že se od kupní ceny věci odečte 1 % z této kupní ceny za každý započatý měsíc od data 
zakoupení věci.

2.16 Věc – movitá věc minimální hodnoty 3.000,- Kč a maximální hodnoty 80.000,- Kč zakoupená za trvání 
pojištění, jejíž kupní cena byla zcela uhrazena kreditní kartou pojištěného v rámci čerpání peněžních 
prostředků z úvěrového rámce dle úvěrové smlouvy, na základě které bude úvěrová karta vydána.

2.17 Registrace věci – telefonické nahlášení koupi věci administrátorovi pojištěným s uvedením 
parametrů dle pokynů administrátora, a to zejména: číslo úvěrového účtu, ke kterému je vydána 
úvěrová karta, virtuální karta nebo zpřístupněná klientská zóna a z nějž byla zaplacena věc, číslo 
úvěrové karty, adresa elektronické pošty (nepovinný údaj), specifi kace věci (druh věci (např. televize, 
DVD), značka (např. SONY), výrobní číslo (dle záručního listu), datum koupě věci; cena, 
za kterou byla věc zakoupena). Kontakt pro registraci věci: +420 234 240 260. Po provedení 
registrace věci administrátor pošle pojištěnému potvrzení o provedené registraci formou zprávy 
elektronické pošty, pokud od pojištěného obdržel adresu elektronické pošty a pokud o zaslání klient 
požádá. Zaregistrovat lze pouze věci zakoupené na území České republiky.

2.18 Finanční ztráta – vznik nákladů nebo fi nanční újma, kterou pojištěný utrpí v důsledku nahodilé 
události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti věci při dodržení 
pokynů výrobce/prodejce.

2.19 PIN kód – personal identifi cation number – osobní identifi kační klíč ke kartě, čtyřmístný unikátní 
autorizační kód pro platební transakce provedené kartou na POS terminálech a pro výběry 
z bankomatů.

2.20 Totální zničení věci – zničení věci nebo takové poškození věci, které způsobí její neopravitelnost 
anebo by její oprava byla neúčelná, neekonomická nebo by náklady na opravu přesahovaly kupní 
cenu.

2.21 Žádost/smlouva o poskytnutí úvěru/úvěrového rámce – smlouva uzavřená mezi pojistníkem 
a pojištěným, na jejím základě je sjednán revolvingový úvěr a vydána úvěrová karta GOLD 
(dále také „úvěrová smlouva“).

2.22 Karta – úvěrová karta GOLD vydaná na základě úvěrové smlouvy = platební prostředek, jehož 
prostřednictvím může pojištěný klient pojistníka čerpat revolvingový úvěr, a to do výše úvěrového 
rámce (maximální výše úvěru), který je uveden v úvěrové smlouvě (dále také „kreditní karta“).

2.23 Revolvingový úvěr - úvěr s možností opakovaného čerpání úvěru až do výše úvěrového rámce, 
čerpaný prostřednictvím kreditní karty (dále také „úvěr“).

2.24 Pojistná částka – částka, která je v případě pojistné události vyplacena jako pojistné plnění 
v souladu s čl. 9 této smlouvy.

2.25 Místo prodeje – stálá provozovna, maloobchodní prodejní místo zřízené v souladu s českým 
právním řádem.

2.26 Autorizované servisní místo – servisní místo určené pojistitelem (dále také jen „servisní místo“).

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka 
č. GOLD-M 1/2012 (úplné znění účinné od 14. 11. 2018)
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ČLÁNEK 3 DOBA PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY
3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření, a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2012 

a její účinnost končí, není-li dále stanoveno jinak, dne 31. 12. 2015. Nadále se trvání a účinnost této 
smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné 
či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení trvání a účinnosti této smlouvy. 
Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být 
doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se trvání a účinnost 
automaticky prodlužovala.

3.2 Ukončením účinnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti 
smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne trvání 
a účinnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením 
čl. 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou.

3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv 
na trvání a účinnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této 
smlouvy.

ČLÁNEK 4 SOUBORY POJIŠTĚNÍ
4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří způsobem dle odst. 4.2 

za splnění podmínek čl. 5 této smlouvy přistoupí k pojištění dle této smlouvy v rozsahu souborů 
Pojištění prodloužené záruky a Pojištění zneužití úvěrové karty, které zahrnují tyto typy pojištění:

 Pojištění prodloužené záruky
• pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí 

zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců).

 Pojištění zneužití úvěrové karty 
 zahrnující tyto typy pojištění:

• pro případ zneužití úvěrové karty v důsledku její ztráty nebo odcizení
• pro případ zneužití úvěrové karty s použitím PIN kódu v důsledku její ztráty nebo odcizení
• pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty
• pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty
• pro případ ztráty nebo odcizení peněženky, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty.

4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění dle této smlouvy vyslovením souhlasu s pojištěním a touto 
smlouvou, jakož i Všeobecnými pojistnými podmínkami.

4.3 Pojištění dle této smlouvy lze sjednat maximálně ke třem kartám jednoho pojištěného.

ČLÁNEK 5  PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ, VZNIK 
POJIŠTĚNÍ

5.1 Pojištění prodloužené záruky
5.1.1 Pojištění vzniká automaticky pro každou fyzickou osobu – klienta pojistníka, který uzavřel 

s pojistníkem úvěrovou smlouvu, na základě které mu byla vydána karta, kdy podpisem úvěrové 
smlouvy prohlásil, že se seznámil s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami 
a že s nimi souhlasí.

5.1.2 Pojištěný je povinen věc, u které chce využít Pojištění prodloužené záruky, zaregistrovat 
u administrátora ve lhůtě 30 dní ode dne nákupu věci.

 Registraci nelze změnit ani zrušit.
5.1.3 Pojištění lze zaregistrovat pouze k věcem, jejichž seznam tvoří Přílohu č. II této smlouvy 

a které nejsou vyloučeny touto smlouvou.
5.1.4 Pojištění lze zaregistrovat pouze k věcem, jejichž kupní cena byla zcela uhrazena úvěrovou 

kartou, ke které bylo sjednáno Pojištění prodloužené záruky dle této smlouvy. Zaregistrovat lze 
pouze věci zakoupené na území České republiky.

5.1.5 K jedné věci lze zaregistrovat Pojištění prodloužené záruky pouze jednou.
5.1.6 Dle této smlouvy lze u každého pojištěného zaregistrovat maximálně tři (3) věci v jednom 

kalendářním roce.
5.1.7 V případě změny vlastníka věci je Pojištění prodloužené záruky zachováno i ve prospěch 

nového vlastníka věci.
5.1.8 Registrací věci pojištěný prohlašuje, že věc nebude užívána k obchodním, služebním, profesním 

ani podnikatelským účelům.
5.1.9 Územní platnost Pojištění prodloužené záruky je omezena na území České republiky.

5.2 Pojištění zneužití karty
 Pojištění vzniká automaticky pro každou fyzickou osobu – klienta pojistníka, který uzavřel 

s pojistníkem úvěrovou smlouvu, na základě které mu byla vydána karta, kdy podpisem úvěrové 
smlouvy prohlásil, že se seznámil s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami 
a že s nimi souhlasí.

ČLÁNEK 6  POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK A KONEC 
POJIŠTĚNÍ

 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná 
dnem počátku pojištění a končí posledním dnem měsíce následujícího po počátku pojištění. Poslední 
pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato 
smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či obecně závazný právní předpis spojuje konec pojištění 
a končí zánikem pojištění.

6.2 Počátek pojištění se stanoví pro:
6.2.1 Pojištění prodloužené záruky
 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne vydání karty.
6.2.2 Pojištění zneužití karty
 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne vydání karty. Pojištění se však nevztahuje 

na škodní události, ke kterým došlo před převzetím karty.
6.3 Konec pojištění se stanoví na 24.00 hodin posledního dne platnosti  karty, ke které je pojištění dle 

této smlouvy sjednáno, pokud není stanoveno v čl. 13 této smlouvy jinak.
6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného.

ČLÁNEK 7 POJISTNÉ
7.1 Výše běžného pojistného je stanovena zvláštní dohodou smluvních stran. Pojistník poskytuje 

pojištění dle této smlouvy pojištěným zdarma. 
7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období a každé jednotlivé pojištění 

(tzn. za každého pojištěného a jednotlivé pojištění) na účet pojistitele vždy nejpozději do 20. dne 
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno.

ČLÁNEK 8  PODMÍNKY PRO LIKVIDACI POJISTNÉ 
UDÁLOSTI

8.1 V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje dle odst. 11.6 této smlouvy 
o pojištěném, u něhož nastala pojistná událost. 

 Pojištěný, kterému nastala pojistná událost je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu 
vyplněný příslušný formulář „Oznámení pojistné události“ a tyto prvotní doklady nutné pro posouzení 
nároku na pojistné plnění.

 Pojištění prodloužené záruky
• doklad o koupi věci (prodejní doklad),
• protokol o výši nákladů na opravu věci vystavený servisním místem před opravou věci,
• fakturu za opravu věci,
• protokol o opravě věci včetně podrobné specifi kace o opravě,
• doklad o zaplacení kupní ceny věci úvěrovou kartou,
• v případě, že pojištění přešlo spolu s vlastnictvím věci na třetí osobu také doklad o převodu 

věci (např. kupní smlouva, darovací smlouva atp.).

 Pojištění zneužití úvěrové karty
• kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení úvěrové karty, příp. dokladů a/nebo 

peněženky a/nebo klíčů nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním 
řízení v případě ztráty nebo odcizení a následného zneužití úvěrové karty, příp. odcizení 
dokladů a/nebo klíčů a/nebo peněženky (v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, 
kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem do českého 
jazyka),

• kopii výpisu z úvěrového účtu úvěrové karty s vyznačením neoprávněných transakcí,
• kopii smlouvy o úvěru,
• originály dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou 

událostí, zejména k prokázání výše nákladů na pořízení nových dokladů, klíčů, peněženky apod.

8.2 Další potřebné šetření je administrátor povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s oprávněnou 
osobou. Oprávněná osoba a pojištěný jsou povinni poskytnout součinnost, aby všechny doklady 
požadované administrátor byly řádně vyplněny a podepsány.

8.3 Administrátor může požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné.
8.4 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu pojistné 

události.
8.5 Pojištěný je povinen poskytnout administrátorovi součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, 

že uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné 
události a stanovení výše pojistného plnění.

8.6 Při šetření škodní události z Pojištění prodloužené záruky se v případě pochybností bude postupovat 
přiměřeně dle ustanovení pro odpovědnost za vady prodané věci dle ust. § 619 a následující zákona 
č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

8.7 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o pojistné smlouvě pro účely Pojištění 
prodloužené záruky dle této smlouvy nejsou považovány náklady vynaložené oprávněnou osobou 
v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky věci, na údržbu věci, na úpravu věci apod.
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ČLÁNEK 3 DOBA PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY
3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření, a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2012 

a její účinnost končí, není-li dále stanoveno jinak, dne 31. 12. 2015. Nadále se trvání a účinnost této 
smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné 
či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení trvání a účinnosti této smlouvy. 
Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být 
doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se trvání a účinnost 
automaticky prodlužovala.

3.2 Ukončením účinnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti 
smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne trvání 
a účinnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením 
čl. 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou.

3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv 
na trvání a účinnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této 
smlouvy.

ČLÁNEK 4 SOUBORY POJIŠTĚNÍ
4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří způsobem dle odst. 4.2 

za splnění podmínek čl. 5 této smlouvy přistoupí k pojištění dle této smlouvy v rozsahu souborů 
Pojištění prodloužené záruky a Pojištění zneužití úvěrové karty, které zahrnují tyto typy pojištění:

 Pojištění prodloužené záruky
• pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí 

zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců).

 Pojištění zneužití úvěrové karty 
 zahrnující tyto typy pojištění:

• pro případ zneužití úvěrové karty v důsledku její ztráty nebo odcizení
• pro případ zneužití úvěrové karty s použitím PIN kódu v důsledku její ztráty nebo odcizení
• pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty
• pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty
• pro případ ztráty nebo odcizení peněženky, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením 

úvěrové karty.

4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění dle této smlouvy vyslovením souhlasu s pojištěním a touto 
smlouvou, jakož i Všeobecnými pojistnými podmínkami.

4.3 Pojištění dle této smlouvy lze sjednat maximálně ke třem kartám jednoho pojištěného.

ČLÁNEK 5  PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ, VZNIK 
POJIŠTĚNÍ

5.1 Pojištění prodloužené záruky
5.1.1 Pojištění vzniká automaticky pro každou fyzickou osobu – klienta pojistníka, který uzavřel 

s pojistníkem úvěrovou smlouvu, na základě které mu byla vydána karta, kdy podpisem úvěrové 
smlouvy prohlásil, že se seznámil s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami 
a že s nimi souhlasí.

5.1.2 Pojištěný je povinen věc, u které chce využít Pojištění prodloužené záruky, zaregistrovat 
u administrátora ve lhůtě 30 dní ode dne nákupu věci.

 Registraci nelze změnit ani zrušit.
5.1.3 Pojištění lze zaregistrovat pouze k věcem, jejichž seznam tvoří Přílohu č. II této smlouvy 

a které nejsou vyloučeny touto smlouvou.
5.1.4 Pojištění lze zaregistrovat pouze k věcem, jejichž kupní cena byla zcela uhrazena úvěrovou 

kartou, ke které bylo sjednáno Pojištění prodloužené záruky dle této smlouvy. Zaregistrovat lze 
pouze věci zakoupené na území České republiky.

5.1.5 K jedné věci lze zaregistrovat Pojištění prodloužené záruky pouze jednou.
5.1.6 Dle této smlouvy lze u každého pojištěného zaregistrovat maximálně tři (3) věci v jednom 

kalendářním roce.
5.1.7 V případě změny vlastníka věci je Pojištění prodloužené záruky zachováno i ve prospěch 

nového vlastníka věci.
5.1.8 Registrací věci pojištěný prohlašuje, že věc nebude užívána k obchodním, služebním, profesním 

ani podnikatelským účelům.
5.1.9 Územní platnost Pojištění prodloužené záruky je omezena na území České republiky.

5.2 Pojištění zneužití karty
 Pojištění vzniká automaticky pro každou fyzickou osobu – klienta pojistníka, který uzavřel 

s pojistníkem úvěrovou smlouvu, na základě které mu byla vydána karta, kdy podpisem úvěrové 
smlouvy prohlásil, že se seznámil s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami 
a že s nimi souhlasí.

ČLÁNEK 6  POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK A KONEC 
POJIŠTĚNÍ

 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná 
dnem počátku pojištění a končí posledním dnem měsíce následujícího po počátku pojištění. Poslední 
pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato 
smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či obecně závazný právní předpis spojuje konec pojištění 
a končí zánikem pojištění.

6.2 Počátek pojištění se stanoví pro:
6.2.1 Pojištění prodloužené záruky
 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne vydání karty.
6.2.2 Pojištění zneužití karty
 Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne vydání karty. Pojištění se však nevztahuje 

na škodní události, ke kterým došlo před převzetím karty.
6.3 Konec pojištění se stanoví na 24.00 hodin posledního dne platnosti  karty, ke které je pojištění dle 

této smlouvy sjednáno, pokud není stanoveno v čl. 13 této smlouvy jinak.
6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného.

ČLÁNEK 7 POJISTNÉ
7.1 Výše běžného pojistného je stanovena zvláštní dohodou smluvních stran. Pojistník poskytuje 

pojištění dle této smlouvy pojištěným zdarma. 
7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období a každé jednotlivé pojištění 

(tzn. za každého pojištěného a jednotlivé pojištění) na účet pojistitele vždy nejpozději do 20. dne 
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí pojistného období, za které je pojistné placeno.

ČLÁNEK 8  PODMÍNKY PRO LIKVIDACI POJISTNÉ 
UDÁLOSTI

8.1 V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje dle odst. 11.6 této smlouvy 
o pojištěném, u něhož nastala pojistná událost. 

 Pojištěný, kterému nastala pojistná událost je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu 
vyplněný příslušný formulář „Oznámení pojistné události“ a tyto prvotní doklady nutné pro posouzení 
nároku na pojistné plnění.

 Pojištění prodloužené záruky
• doklad o koupi věci (prodejní doklad),
• protokol o výši nákladů na opravu věci vystavený servisním místem před opravou věci,
• fakturu za opravu věci,
• protokol o opravě věci včetně podrobné specifi kace o opravě,
• doklad o zaplacení kupní ceny věci úvěrovou kartou,
• v případě, že pojištění přešlo spolu s vlastnictvím věci na třetí osobu také doklad o převodu 

věci (např. kupní smlouva, darovací smlouva atp.).

 Pojištění zneužití úvěrové karty
• kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o odcizení úvěrové karty, příp. dokladů a/nebo 

peněženky a/nebo klíčů nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním 
řízení v případě ztráty nebo odcizení a následného zneužití úvěrové karty, příp. odcizení 
dokladů a/nebo klíčů a/nebo peněženky (v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, 
kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem do českého 
jazyka),

• kopii výpisu z úvěrového účtu úvěrové karty s vyznačením neoprávněných transakcí,
• kopii smlouvy o úvěru,
• originály dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou 

událostí, zejména k prokázání výše nákladů na pořízení nových dokladů, klíčů, peněženky apod.

8.2 Další potřebné šetření je administrátor povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s oprávněnou 
osobou. Oprávněná osoba a pojištěný jsou povinni poskytnout součinnost, aby všechny doklady 
požadované administrátor byly řádně vyplněny a podepsány.

8.3 Administrátor může požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné.
8.4 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu pojistné 

události.
8.5 Pojištěný je povinen poskytnout administrátorovi součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, 

že uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné 
události a stanovení výše pojistného plnění.

8.6 Při šetření škodní události z Pojištění prodloužené záruky se v případě pochybností bude postupovat 
přiměřeně dle ustanovení pro odpovědnost za vady prodané věci dle ust. § 619 a následující zákona 
č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

8.7 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o pojistné smlouvě pro účely Pojištění 
prodloužené záruky dle této smlouvy nejsou považovány náklady vynaložené oprávněnou osobou 
v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky věci, na údržbu věci, na úpravu věci apod.

strana 3 z 5

8.8 Pojištěný je povinen předložit pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím 
jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka a pojistitel 
je oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka.

8.9 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany pojištěného, pojistníka, pojistitele 
anebo administrátora, souhlasí pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů 
administrátorem, pojistníkem a pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového záznamu 
v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších 
činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Administrátor, 
pojistník nebo pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této smlouvy 
a po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, 
v platném znění, jakož i dalších právních předpisů.

ČLÁNEK 9 POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÉ PLNĚNÍ
9.1 

a) V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této smlouvy a Všeobecných pojistných 
podmínek a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného stanovené doklady a od pojistníka údaje 
o pojištěném ve smyslu odstavce 11.6 této smlouvy, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění 
oprávněné osobě do 15 dnů ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající 
se dané pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky 
oprávněné osobě.

b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost 
oznámena, je pojistitel povinen sdělit písemně oprávněné osobě důvody, pro které nelze 
šetření ukončit.

c) Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, 
pojistníka nebo pojištěného.

d) Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo po vzniku 
pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě.

9.2 Pojištění pro případ zneužití karty, včetně zneužití s použitím PIN kódu
 Pojistnou událostí je zneužití karty pojištěného, včetně zneužití s použitím PIN kódu, v důsledku 

ztráty nebo odcizení karty.
 Plnění v případě pojistné události zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty:
 Nárok na plnění v případě pojistné události zneužití  karty vznikne, došlo-li ke zneužití karty 

v době maximálně 96 hodin před telefonickým nahlášením klienta pojistníka ztráty/odcizení karty 
a požádáním klienta o zablokování karty až do okamžiku, kdy pojistník přebírá zodpovědnost 
za případné zneužití karty. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši 4 000,- Kč, včetně 
poplatků spojených s blokací karty (slovy: čtyři tisíce korun českých) a v případě zneužití s použitím 
PIN kódu maximálně do výše 20 000,- Kč, včetně poplatků spojených s blokací karty (slovy: dvacet 
tisíc korun českých) za jednu zneužitou úvěrovou kartu, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním 
roce (tzn. maximální pojistné plnění pojistitele v jednom kalendářním roce může být 12 000,- Kč, resp. 
60 000,- Kč v případě zneužití s použitím PIN kódu). Oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění 
z pojistné události dle tohoto odstavce je pojistník.

9.3 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů
 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení dokladů pojištěného, pokud k nim dojde současně 

se ztrátou nebo odcizením karty.
 Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů:
 Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení dokladů vznikne, došlo-li ke ztrátě 

nebo odcizení dokladů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné plnění 
spojené s fi nanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení dokladů bude poskytnuto 
maximálně do výše 3 000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na jednu pojistnou událost, 
a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn., maximální pojistné plnění pojistitele 
v jednom kalendářním roce může být 9 000,- Kč). Oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění 
z pojistné události dle tohoto odstavce je pojištěný.

9.4 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů
 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení klíčů pojištěného, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty.
 Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení klíčů:
 Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení klíčů vznikne, došlo-li ke ztrátě 

nebo odcizení klíčů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné plnění spojené 
s fi nanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení klíčů bude poskytnuto maximálně 
do výše 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za jednu pojistnou událost, a to maximálně 
třikrát v jednom kalendářním roce (tzn. maximální pojistné plnění pojistitele v jednom kalendářním 
roce může být 12 000,- Kč). Oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění z pojistné události dle 
tohoto odstavce je pojištěný.

9.5 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení peněženky
 Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení peněženky pojištěného, pokud k nim dojde současně 

se ztrátou nebo odcizením karty.
 Plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení peněženky:
 Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení peněženky vznikne, došlo-li 

ke ztrátě nebo odcizení peněženky pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením karty. Pojistné 

plnění spojené s fi nanční ztrátou pojištěného v důsledku ztráty nebo odcizení peněženky bude 
poskytnuto maximálně do výše 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na jednu pojistnou 
událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce (tzn., maximální pojistné plnění pojistitele 
v jednom kalendářním roce může být 6 000,- Kč). Oprávněnou osobou pro přijetí pojistného plnění 
z pojistné události dle tohoto odstavce je pojištěný.

9.6 Pojištění prodloužené záruky
a) Postup v případě vzniku škodní události 
 V případě pojistné události – fi nanční ztráty pojištěného (fi nanční újma nebo vznik nákladů 

v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické 
nefunkčnosti věci při dodržení pokynů výrobce věci, je stanoven následující postup:

1. Pojištěný telefonicky kontaktuje administrátora pojistných událostí, který zašle pojištěnému 
formulář Oznámení pojistné události (případně si pojištěný může zažádat o zaslání formuláře 
Oznámení pojistné události na internetových stránkách 
www.cardif.cz);

2. Pojištěný zašle administrátorovi vyplněný formulář Oznámení pojistné události; v Oznámení 
pojistné události pojištěný určí jako benefi cienta případného pojistného plnění servisní místo 
a podrobně popíše nefunkčnost věci včetně okolností, za kterých k nefunkčnosti věci došlo;

3. Administrátor po obdržení vyplněného Oznámení pojistné události kontaktuje klienta a sdělí 
mu kontaktní údaje na servisní místo, které věc opraví;

4. Servisní místo vystaví protokol o výši nákladů na opravu věci a po provedení opravy dále 
fakturu za opravu věci, kterou spolu s protokolem o opravě věci včetně podrobné specifi kace 
zašle administrátorovi pojistných událostí;

5. V případě vzniku nároku na pojistné plnění pojistitel uhradí náklady za opravu dle pokynu 
pojištěného přímo servisnímu místu nebo v případě, že oprava není možná, zašle pojistné 
plnění ve výši časové ceny věci přímo pojištěnému.

b) Administrátor ani pojistitel neodpovídají za případnou ztrátu dat uložených na opravované 
věci; součástí opravy není instalace původního nebo nového software nebo operačního 
systému nebo jeho jakákoli aktualizace.

c) Pojistná událost a pojistné plnění
 Pojistnou událostí je fi nanční ztráta, ke které dojde během doby prodloužené záruky, tedy 

během 12ti měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky.
 Pojistné plnění: 

1) V případě, že věc lze dle písemného stanoviska servisního místa opravit, pak se výše 
pojistného plnění rovná nákladům na opravu věci. Horní hranice plnění je 30.000,- Kč 
(slovy: třicet tisíc korun českých) pro jednu pojistnou událost, přičemž výše pojistného 
plnění nepřesáhne časovou cenu Věci. V případě, že by oprava věci byla neúčelná nebo 
v případě, že by náklady na opravu věci dle písemného stanoviska servisního místa 
přesáhly stanovenou horní hranici 30.000,- Kč, pak se výše pojistného plnění rovná 
časové ceně Věci.

2) V případě, že oprava věci dle písemného stanoviska servisního místa není možná 
(např. z důvodu úplného zničení věci nebo z jiného obdobného důvodu), výše pojistného 
plnění se rovná časové ceně věci, jejíž oprava není možná. Horní hranice plnění 
je v tomto případě 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). 

d) Pojistitel poskytne u jednotlivého pojištěného pojistné plnění maximálně třikrát během jednoho 
kalendářního roku. Součet pojistného plnění poskytnutého jednomu pojištěnému (bez ohledu 
na skutečnost, zda je pojistné plnění vyplaceno pojištěnému nebo přímo servisnímu místu) 
týkající se jedné věci nesmí v kalendářním roce přesáhnout časovou cenu věci (k datu vzniku 
první pojistné události).

e) Součástí pojistného plnění nejsou náklady na dopravu věci do servisního místa a zpět.
f) Pojistné plnění bude uhrazeno oprávněné osobě nebo benefi cientovi dle pokynu pojištěného 

převodem na bankovní účet dle pokynů

ČLÁNEK 10 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
10.1  Výluky pro Pojištění prodloužené záruky

10.1.1 Pojistitel není povinen plnit:
10.1.1.1 v případě, že dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věci v důsledku následujících 

skutečností a okolností nebo v souvislosti s nimi:
10.1.1.1.1 manipulace s ohněm, úder blesku, exploze, povodně, nukleární záření
10.1.1.1.2  občanská válka a/nebo válečné události, občanské nepokoje, teroristické   

akce
10.1.1.1.3 krádež nebo pokus o krádež věci
10.1.1.1.4 kolísání nebo přerušení dodávky elektrické energie z jakéhokoliv důvodu
10.1.1.1.5 úmyslné i nedbalostní zanedbání nebo přehlédnutí pokynů výrobce při 
 instalaci, zapojení či užívání
10.1.1.1.6 působení slunečního svitu, větru, písku nebo jiných přírodních vlivů 
 a počasí
10.1.1.1.7 použití výrobcem neschválených doplňků k věci, včetně čistících 
 prostředků
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10.1.1.1.8 úmyslné nebo vědomě nedbalostní poškození nebo zničení věci
10.1.1.1.9 skrytá vnitřní vada věci, za kterou je odpovědný výrobce (výrobce stahuje 
 plošně veškeré výrobky z titulu existence skryté vnitřní vady)
10.1.1.1.10 výměna části v případě, že je věc považována za zničenou
10.1.1.1.11 změna z analogového vysílání na digitální včetně ukončení jakéhokoliv
 typu analogového vysílání
10.1.1.1.12 působení viru

10.1.1.2 v případě jedné nebo více následujících událostí, které nejsou pojistnou událostí:
10.1.1.2.1  poškození povrchu a vzhledu věci, které nemá vliv na její funkčnost – např. 

pokreslení či polití barvou, poškrábání, vyblednutí barvy, poškození povrchové 
úpravy

10.1.1.2.2  zrezavění, rozleptání, promáčknutí nebo poškrábání věci, poškrábání povrchu 
věci či jiné drobné vnější poškození povrchu věci způsobené manipulací při 
nedodržení instrukcí daných návodem nebo obrazových instrukcí na obalu věci

10.1.1.2.3  opotřebení nebo poškození věci nebo části věci v důsledku obvyklého 
používání věci nebo její části (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, 
opotřebení mechanických a zobrazovacích částí)

10.1.1.2.4 instalace, zapojení věci nebo její používání v rozporu s pokyny výrobce
10.1.1.2.5 běžná údržba, čištění servis nebo prohlídka věci
10.1.1.2.6 opotřebení čtecích hlav, optických bloků CD a DVD přístrojů, 
 videorekordérů apod.
10.1.1.2.7 jakékoli poškození Věci v důsledku vnitřního znečištění věci
10.1.1.2.8 domnělé vady věci, které není schopen pojištěný hodnověrně doložit
10.1.1.2.9  provedení prací mimo záruku nebo garanci, pokud za provedení takových prací 

odpovídá výrobce nebo dodavatel
10.1.1.2.10 škoda na jiných předmětech způsobená věcí (následná škoda)

10.1.1.3 náklady vzniklé v souvislosti s některou z následujících událostí nebo v jejich důsledku:
10.1.1.3.1 opravy mimo servis určený administrátorem pojistných událostí
10.1.1.3.2  drobné úpravy, které nemají vliv na bezpečné fungování věci, nahrazení 

či úprava symbolů či znaků
10.1.1.3.3 úprava či výměna uzávěrů, úprava antén
10.1.1.3.4 oprava nebo výměna poškrábaných čoček na fotoaparátu nebo kameře
10.1.1.3.5 úprava věci, která nesouvisí s její funkčností
10.1.1.3.6 reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani jiné obchodně 
 - technické dokumentaci či v závazných technických normách
10.1.1.3.7 přivolání odborné pomoci, která nezjistí žádnou závadu věci
10.1.1.3.8 odblokování drenáže mrazicích přístrojů
10.1.1.3.9  výměna nebo oprava spotřebních částí jako jsou žárovky, police nebo regály, 

baterie, kabely, těsnění, spojky, montážní prvky apod.

10.1.1.4 v případě, že je pojištění sjednáno k věci, která je vyloučena z pojištění:
10.1.1.4.1  věc zakoupená za účelem jejího dalšího prodeje nebo věc, která je použitá 

nebo poškozená.

10.2 Výluky pro Pojištění zneužití karty
10.2.1 Pojistitel není povinen plnit v následujících případech:

10.2.1.1 ke zneužití úvěrové karty došlo před jejím převzetím,
10.2.1.2 jakékoliv použití karty, aniž by byla karta fyzicky předložena.

ČLÁNEK 11 POVINNOSTI POJISTNÍKA
 Pojistník je povinen: 

11.1 Platit pojistiteli pojistné dle čl. 7 této smlouvy.
11.2 Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož 

i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá 
od pojištěného.

11.3 Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny 
a podepsány.

11.4 Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další 
informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou 
pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo 
pojistníkova povinnost mlčenlivosti.

11.5 Poskytnout pojistiteli informaci o vzniku, trvání a zániku pojištění.
11.6 Informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného.
 11.7 Seznámit pojištěné s rámcovou pojistnou smlouvou i se všeobecnými pojistnými podmínkami 

pojistitele a zpřístupnit pojištěným text obou dokumentů na internetových stránkách pojistníka. 
Zájemce o pojištění a pojištěný dále obdrží písemnou základní informaci o pojištění.

11.8 Marketingové materiály určené klientovi pojistníka nebo pojištěnému v části, která se týká 
výhradně pojištění dle této smlouvy, jakož i materiály odkazující na pojistitele, předem 
odsouhlasit s pojistitelem.

ČLÁNEK 12 POVINNOSTI POJISTITELE
 Pojistitel je povinen: 

12.1 Plnit z pojistných událostí podle této smlouvy.
12.2 Provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a písemně informovat oprávněnou, 

resp. obmyšlenou, osobu o výsledku šetření v souladu s čl. 9 této smlouvy.
12.3 Informovat v dohodnutých termínech pojistníka o každé pojistné události, která mu byla 

nahlášena pojištěným, jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s ust. § 
51 zákona o pojistné smlouvě, a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, čísla pojistné události, 
jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.4 Informovat neprodleně pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních 
nástupců, příp. osobu stanovenou v souladu s ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě.

12.5 Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují 
do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými.

12.6 Zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby.

ČLÁNEK 13 ZÁNIK JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): 

13.1 posledním dnem platnosti smlouvy o úvěru, v rámci níž je pojištění sjednáno;
13.2 dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
13.3 písemnou dohodou smluvních stran, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob 

vzájemného vyrovnání závazků;
13.4 v důsledku prodlení pojištěného s plněním fi nančních závazků ze smlouvy o úvěru vůči 

pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a pojistník 
písemnou formou oznámil pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní 
měsíce; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení písemného oznámení pojistníka 
pojistiteli;

13.5 odstoupením pojištěného od smlouvy o úvěru v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru 
č. 145/2010 Sb., v platném znění;

13.6 odstoupením pojistitele od jednotlivého pojištění - pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit 
v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo 
z nedbalosti, nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel 
při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být 
uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo 
zanikne;

13.7 ve 24.00 hodin dne, ve kterém byla karta, jejímž je klient držitelem, trvale blokovaná (trvale 
dojde k odmítnutí čerpat peněžní prostředky z úvěrového rámce) na žádost klienta, nebo 
z podnětu pojistníka z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu zvýšení rizika schopnosti klienta 
splácet úvěr podle obchodních podmínek pojistníka, pokud nebyla vydána karta nová;

13.8 okamžikem, kdy pojistitel nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného 
v souvislosti s použitím karty;

13.9 posledním dnem platnosti karty (expirace karty), k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla 
vydána karta nová;

13.10 úmrtím pojištěného; v případě pojištěné prodloužené záruky však úmrtím pojištěného není 
dotčeno právo oprávněné osoby, na kterou přešlo vlastnické právo k věci, na uplatnění práva 
na pojistné plnění v případě pojistné události, která nastane po zániku pojištění prodloužené 
záruky, byla-li věc řádně zakoupena a registrována v době trvání pojištění;

13.11 dalšími způsoby stanovenými touto smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami nebo 
právními předpisy.

ČLÁNEK 14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1 Pojištěný vyslovením souhlasu s pojištěním a touto smlouvou, jakož i Všeobecnými pojistnými 

podmínkami, současně uděluje pojistiteli souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, 
aby jeho osobní údaje v rozsahu údajů předaných pojistníkovi, administrátorovi nebo pojistiteli 
v souvislosti s pojištěním a pojistnou událostí, čísla smlouvy o úvěru, čísla karty zpracovával 
jako správce pro účely činnosti v pojišťovnictví (včetně likvidace pojistných událostí) a činnosti 
související s pojišťovací činností podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, 
jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění účelu zpracování. Pojištěný dále souhlasem s pojistnou smlouvou prohlašuje, že byl 
v souladu s ust. § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých 
osobních údajů, o svých právech a o povinnostech správce a zpracovatelů údajů. Veškeré poskytnuté 
údaje bude zpracovávat pojistitel jako správce a pojistník jako zpracovatel nebo jiný zpracovatel 
pověřený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pojistitel není oprávněn osobní 
údaje pojištěného poskytnuté klientem pojistiteli v souvislosti s touto smlouvou užívat k zasílání 
obchodních nabídek svých nebo třetích osob.

14.2 Pojistitel tímto pojistníka a administrátora v souladu s ust. § 6 zákona o ochraně osobních údajů 
pověřuje zpracováním osobních údajů pojištěných a oprávněných osob za účelem činnosti 
v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění práv 
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10.1.1.1.8 úmyslné nebo vědomě nedbalostní poškození nebo zničení věci
10.1.1.1.9 skrytá vnitřní vada věci, za kterou je odpovědný výrobce (výrobce stahuje 
 plošně veškeré výrobky z titulu existence skryté vnitřní vady)
10.1.1.1.10 výměna části v případě, že je věc považována za zničenou
10.1.1.1.11 změna z analogového vysílání na digitální včetně ukončení jakéhokoliv
 typu analogového vysílání
10.1.1.1.12 působení viru

10.1.1.2 v případě jedné nebo více následujících událostí, které nejsou pojistnou událostí:
10.1.1.2.1  poškození povrchu a vzhledu věci, které nemá vliv na její funkčnost – např. 

pokreslení či polití barvou, poškrábání, vyblednutí barvy, poškození povrchové 
úpravy

10.1.1.2.2  zrezavění, rozleptání, promáčknutí nebo poškrábání věci, poškrábání povrchu 
věci či jiné drobné vnější poškození povrchu věci způsobené manipulací při 
nedodržení instrukcí daných návodem nebo obrazových instrukcí na obalu věci

10.1.1.2.3  opotřebení nebo poškození věci nebo části věci v důsledku obvyklého 
používání věci nebo její části (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, 
opotřebení mechanických a zobrazovacích částí)

10.1.1.2.4 instalace, zapojení věci nebo její používání v rozporu s pokyny výrobce
10.1.1.2.5 běžná údržba, čištění servis nebo prohlídka věci
10.1.1.2.6 opotřebení čtecích hlav, optických bloků CD a DVD přístrojů, 
 videorekordérů apod.
10.1.1.2.7 jakékoli poškození Věci v důsledku vnitřního znečištění věci
10.1.1.2.8 domnělé vady věci, které není schopen pojištěný hodnověrně doložit
10.1.1.2.9  provedení prací mimo záruku nebo garanci, pokud za provedení takových prací 

odpovídá výrobce nebo dodavatel
10.1.1.2.10 škoda na jiných předmětech způsobená věcí (následná škoda)

10.1.1.3 náklady vzniklé v souvislosti s některou z následujících událostí nebo v jejich důsledku:
10.1.1.3.1 opravy mimo servis určený administrátorem pojistných událostí
10.1.1.3.2  drobné úpravy, které nemají vliv na bezpečné fungování věci, nahrazení 

či úprava symbolů či znaků
10.1.1.3.3 úprava či výměna uzávěrů, úprava antén
10.1.1.3.4 oprava nebo výměna poškrábaných čoček na fotoaparátu nebo kameře
10.1.1.3.5 úprava věci, která nesouvisí s její funkčností
10.1.1.3.6 reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani jiné obchodně 
 - technické dokumentaci či v závazných technických normách
10.1.1.3.7 přivolání odborné pomoci, která nezjistí žádnou závadu věci
10.1.1.3.8 odblokování drenáže mrazicích přístrojů
10.1.1.3.9  výměna nebo oprava spotřebních částí jako jsou žárovky, police nebo regály, 

baterie, kabely, těsnění, spojky, montážní prvky apod.

10.1.1.4 v případě, že je pojištění sjednáno k věci, která je vyloučena z pojištění:
10.1.1.4.1  věc zakoupená za účelem jejího dalšího prodeje nebo věc, která je použitá 

nebo poškozená.

10.2 Výluky pro Pojištění zneužití karty
10.2.1 Pojistitel není povinen plnit v následujících případech:

10.2.1.1 ke zneužití úvěrové karty došlo před jejím převzetím,
10.2.1.2 jakékoliv použití karty, aniž by byla karta fyzicky předložena.

ČLÁNEK 11 POVINNOSTI POJISTNÍKA
 Pojistník je povinen: 

11.1 Platit pojistiteli pojistné dle čl. 7 této smlouvy.
11.2 Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož 

i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá 
od pojištěného.

11.3 Poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny 
a podepsány.

11.4 Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další 
informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou 
pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo 
pojistníkova povinnost mlčenlivosti.

11.5 Poskytnout pojistiteli informaci o vzniku, trvání a zániku pojištění.
11.6 Informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se dozví od pojištěného.
 11.7 Seznámit pojištěné s rámcovou pojistnou smlouvou i se všeobecnými pojistnými podmínkami 

pojistitele a zpřístupnit pojištěným text obou dokumentů na internetových stránkách pojistníka. 
Zájemce o pojištění a pojištěný dále obdrží písemnou základní informaci o pojištění.

11.8 Marketingové materiály určené klientovi pojistníka nebo pojištěnému v části, která se týká 
výhradně pojištění dle této smlouvy, jakož i materiály odkazující na pojistitele, předem 
odsouhlasit s pojistitelem.

ČLÁNEK 12 POVINNOSTI POJISTITELE
 Pojistitel je povinen: 

12.1 Plnit z pojistných událostí podle této smlouvy.
12.2 Provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a písemně informovat oprávněnou, 

resp. obmyšlenou, osobu o výsledku šetření v souladu s čl. 9 této smlouvy.
12.3 Informovat v dohodnutých termínech pojistníka o každé pojistné události, která mu byla 

nahlášena pojištěným, jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s ust. § 
51 zákona o pojistné smlouvě, a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, čísla pojistné události, 
jména a příjmení pojištěného a jeho datum narození.

12.4 Informovat neprodleně pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních 
nástupců, příp. osobu stanovenou v souladu s ust. § 51 zákona o pojistné smlouvě.

12.5 Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují 
do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými.

12.6 Zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby.

ČLÁNEK 13 ZÁNIK JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ
 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): 

13.1 posledním dnem platnosti smlouvy o úvěru, v rámci níž je pojištění sjednáno;
13.2 dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
13.3 písemnou dohodou smluvních stran, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob 

vzájemného vyrovnání závazků;
13.4 v důsledku prodlení pojištěného s plněním fi nančních závazků ze smlouvy o úvěru vůči 

pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři kalendářní měsíce a pojistník 
písemnou formou oznámil pojistiteli, že prodlení nastalo v rozsahu delším než tři kalendářní 
měsíce; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení písemného oznámení pojistníka 
pojistiteli;

13.5 odstoupením pojištěného od smlouvy o úvěru v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru 
č. 145/2010 Sb., v platném znění;

13.6 odstoupením pojistitele od jednotlivého pojištění - pojistitel je oprávněn od pojištění odstoupit 
v případě, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání nebo změně pojištění úmyslně nebo 
z nedbalosti, nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud by pojistitel 
při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být 
uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo 
zanikne;

13.7 ve 24.00 hodin dne, ve kterém byla karta, jejímž je klient držitelem, trvale blokovaná (trvale 
dojde k odmítnutí čerpat peněžní prostředky z úvěrového rámce) na žádost klienta, nebo 
z podnětu pojistníka z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu zvýšení rizika schopnosti klienta 
splácet úvěr podle obchodních podmínek pojistníka, pokud nebyla vydána karta nová;

13.8 okamžikem, kdy pojistitel nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného 
v souvislosti s použitím karty;

13.9 posledním dnem platnosti karty (expirace karty), k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla 
vydána karta nová;

13.10 úmrtím pojištěného; v případě pojištěné prodloužené záruky však úmrtím pojištěného není 
dotčeno právo oprávněné osoby, na kterou přešlo vlastnické právo k věci, na uplatnění práva 
na pojistné plnění v případě pojistné události, která nastane po zániku pojištění prodloužené 
záruky, byla-li věc řádně zakoupena a registrována v době trvání pojištění;

13.11 dalšími způsoby stanovenými touto smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami nebo 
právními předpisy.

ČLÁNEK 14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1 Pojištěný vyslovením souhlasu s pojištěním a touto smlouvou, jakož i Všeobecnými pojistnými 

podmínkami, současně uděluje pojistiteli souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, 
aby jeho osobní údaje v rozsahu údajů předaných pojistníkovi, administrátorovi nebo pojistiteli 
v souvislosti s pojištěním a pojistnou událostí, čísla smlouvy o úvěru, čísla karty zpracovával 
jako správce pro účely činnosti v pojišťovnictví (včetně likvidace pojistných událostí) a činnosti 
související s pojišťovací činností podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, 
jakož i za účelem plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění účelu zpracování. Pojištěný dále souhlasem s pojistnou smlouvou prohlašuje, že byl 
v souladu s ust. § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých 
osobních údajů, o svých právech a o povinnostech správce a zpracovatelů údajů. Veškeré poskytnuté 
údaje bude zpracovávat pojistitel jako správce a pojistník jako zpracovatel nebo jiný zpracovatel 
pověřený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pojistitel není oprávněn osobní 
údaje pojištěného poskytnuté klientem pojistiteli v souvislosti s touto smlouvou užívat k zasílání 
obchodních nabídek svých nebo třetích osob.

14.2 Pojistitel tímto pojistníka a administrátora v souladu s ust. § 6 zákona o ochraně osobních údajů 
pověřuje zpracováním osobních údajů pojištěných a oprávněných osob za účelem činnosti 
v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění práv www.hellobank.cz

+420 257 080 080
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soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
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a povinností ze závazkového vztahu, a to v rozsahu údajů předaných pojištěným nebo oprávněnou 
osobou pojistníkovi nebo administrátorovi v rámci přistoupení k pojištění a během trvání pojištění 
v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí, a to po dobu trvání jednotlivého pojištění a dobu 
nezbytně nutnou k plnění povinností pojistitele a naplnění účelu zpracování.

14.3 Pojistník jako zpracovatel prohlašuje, že je schopen zajistit a zavazuje se zajistit technické 
a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů klientů, zejména pak přijmout taková opatření 
personálního, technického a organizačního charakteru, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, 
neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití, zejména 
opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, 
jež mohou disponovat s osobními údaji klientů, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, 
které se v rámci zpracování osobních údajů klientů dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních 
přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti neoprávněnému 
vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy 
týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

ČLÁNEK 15 MLČENLIVOST, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
 Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého 

z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni 
chránit informace a údaje o zákaznících, obchodních podmínkách, know how druhého účastníka. Tato 
povinnost přetrvává ještě 5 let po skončení smluvního vztahu z této smlouvy. V případě porušení 
této povinnosti mlčenlivosti je každý z účastníků oprávněn požadovat na druhém účastníkovi, který 
porušil povinnost mlčenlivosti, úhradu smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za každý případ porušení této povinnosti, tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody 
v plné výši. Veškeré skutečnosti, o nichž jsou strany povinny zachovávat mlčenlivost, mohou být 
zpřístupněny a sděleny společnosti BNP PARIBAS CARDIF, se sídlem boulevard Haussmann 1, 
750 09 Paříž a společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem boulevard Haussmann 1, 
750 09 Paříž, a veškerým osobám těmito společnostmi přímo či nepřímo ovládanými.

ČLÁNEK 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní 

pojištění č. 3/2009, které tvoří přílohu I této smlouvy. V případě rozporu mezi textem této smlouvy 
a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 má přednost text 
této smlouvy.

16.2 Ustanovení čl. 6, 8, 9.3 – 9.8, 10.1 – 10.4, 11, 13, 14 a 15 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé 
neživotní pojištění č. 3/2009 se aplikují obdobně i na Pojištění prodloužené záruky.

16.3 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé 
z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky.

16.4 Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se netýká 
oprávnění pojistitele a pojistníka převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy i bez 
předchozího souhlasu, na kteroukoli osobu v rámci skupiny BNP PARIBAS a veškerých právnických 
osob, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány.

16.5 Pojistník prohlašuje, že je na základě souhlasu či na základě zvláštních právních předpisů, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněn pojistiteli předat osobní údaje 
třetích osob uvedené v pojistné smlouvě, vyúčtování a dalších dokumentech, za účelem správy 
pojištění a plnění povinností pojistitele z ní vyplývajících, na dobu trvání právních vztahů z pojistné 
smlouvy a na dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných nároků vyplývajících z jejich zániku.

16.6 Orgánem odpovědným za výkon dohledu nad činností pojistitele je Česká národní banka, se sídlem 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

16.7 U pojištění dle této smlouvy zákon o daních z příjmů v platném znění neumožňuje snížení základu 
daně o uhrazené pojistné.

16.8 Komunikace mezi účastníky pojištění dle této smlouvy bude probíhat a veškeré informace týkající 
se pojištění, o které zájemce o pojištění nebo pojištěný při jeho sjednání nebo v jeho průběhu 
požádá, jakož i Všeobecné pojistné podmínky, jsou poskytovány v českém jazyce.

16.9 V souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku nejsou pojistitelem účtovány žádné zvláštní 
poplatky za použití těchto prostředků komunikace.

16.10 Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních 
pravidel pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele uvedené v záhlaví této smlouvy 
na e-mail: czinfo@cardif.com nebo na tel. 234 240 260. Po dokončení šetření jsou osoby, které 
podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má dále možnost 
obrátit se se stížností na orgán dohledu - Českou národní banku. V takovém případě vyřídí pojistitel 
stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České 
národní banky přímo stěžovateli nebo pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku.

16.11 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy vyžadují souhlas obou stran a jsou platné jen v písemné 
formě podepsané oběma smluvními stranami, a to jako číslované dodatky k této smlouvě.

16.12 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným 
či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude 
dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo 
nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému 
či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

16.13 Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v jazyce českém, každý s plaností 
originálu, z nichž pojistitel obdrží po jednom (1) a pojistník po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 1. 11. 2012

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE                                                    BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s
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Příloha II Rámcové pojistné smlouvy 
č. GOLD-M 1/2012

SEZNAM VĚCÍ, KE KTERÝM LZE ZŘÍDIT POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Seznam pojistitelného zboží:

Autorádio Digestoř Digitální fotoaparát Domácí kino

Domácí pekárny DVD a Blue Ray přehrávač DVD rekordér Fritovací hrnce

Hi-fi  (CD přehrávač, receiver, zesilovač, tuner, 
gramofon) Chladnička americká Chladnička klasická Kamera

Kávovary Kombinovaná pračka se sušičkou Kuchyňské roboty Mikrovlnná trouba

Mraznička Myčka nádobí Pračka Satelit

Sporák, varná deska Sušička prádla Trouba TV

TV LCD TV Plazma Vysavač

1. Pojištění prodloužené záruky se vztahuje pouze na věci, ke kterým poskytuje prodejce zákonnou záruku.
2. Pojištění prodloužené záruky lze zaregistrovat k věcem, které nejsou zahrnuty ve výlukách z pojištění.
3. Pojištění prodloužené záruky nelze zřídit k a nevztahuje se na věci používané pro profesionální, služební nebo podnikatelské účely či jinak výdělečnou činnost.
4. Kupní cena věci musí být alespoň 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) včetně DPH, maximálně však 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) včetně DPH.
5. Pojištění prodloužené záruky nelze zřídit a nevztahuje se na šedou techniku (PC technika, včetně LCD monitorů určených pro PC, faxy, tiskárny, kopírky) a nelze zřídit k jiným věcem, než jsou uvedeny v seznamu 

pojistitelného zboží.
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ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), 

platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen „zákon o PS“), tyto 
Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění (dále jen „životní pojistné podmínky“) 
a pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jakož i ostatní předpisy České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
2.1 Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
2.2 Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž život se soukromé pojištění vztahuje v souladu 

s pojistnou smlouvou.
2.3 Obmyšlená osoba – fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, 

které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. 
2.4 Pojistné plnění – částka, která je dle pojistné smlouvy vyplacena, nastane-li pojistná událost.
2.5 Pojistná událost – nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou.
2.6 Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé životní pojištění sjednáno.

ČLÁNEK 3 DRUHY POJIŠTĚNÍ
3.1 Pojistitel v rámci soukromého životního pojištění sjednává: 
3.1.1 pojištění pro případ smrti pojištěného.

ČLÁNEK 4 VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 5 ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1 Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková 

změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však v 00.00 hodin dne následujícího 
po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 6 POJISTNÁ SMLOUVA
6.1 Pojistná smlouva má písemnou formu a její nedílnou součástí jsou životní pojistné podmínky.
6.2 Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele 

týkající se sjednávaného soukromého životního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého 
životního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému.

ČLÁNEK 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1  Pojistitel pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů – fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, 
obmyšlená osoba a další osoby, např. jejich zmocněnci nebo zájemci o pojištění. Osobními údaji se 
rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a další informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů sdělené v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí.

7.2  Zpracování osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu, je realizováno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, a v souladu s občanským zákoníkem.

7.3  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání a správu pojištění, včetně 
šetření škodní události.

7.4  Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní údaje zpracovávají též smluvní 
partneři pojistitele (např. pojistník, administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako jejich zpracovatelé. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny 
mateřské společnosti pojistitele BNP Paribas Cardif a subjektům oprávněným požadovat jejich 
zpřístupnění podle zvláštních právních předpisů.

7.5  Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci 
jakoukoli změnu osobních údajů.

7.6  Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení subjektu údajů o jeho právech, 
jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, která je v elektronické podobě dostupná 
na www.cardif.cz, v  sekci Osobní údaje.

ČLÁNEK 8 POJISTNÉ 
8.1 Pojistné je úplata za soukromé životní pojištění.
8.2 Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivá pojištění a jsou uvedeny 

v pojistné smlouvě.
8.3 Pro pojištění sjednaná k fi nančním závazkům pojištěného na dobu delší 5 let, může pojistitel 

provést zvýšení pojistného, bude-li Českým statistickým úřadem vyhlášena míra infl ace za uplynulý 
kalendářní rok vyšší než 5%, a to v souladu s dosaženou mírou infl ace.

8.4 Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo za dohodnutá 
pojistná období (běžné pojistné).

8.5 Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se s pojistníkem písemně jinak.

ČLÁNEK 9 DŮSLEDKY NEZAPLACENÍ POJISTNÉHO
9.1 Soukromé životní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem následujícím po marném uplynutí 

lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené 
pojistníkovi.

9.2 Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku každého jednotlivého pojištění v souladu 
s ustanovením § 13, odst. 1 zákona o PS.

ČLÁNEK 10 POJISTNÁ UDÁLOST
10.1 Pojistnou událostí se rozumí podle ustanovení pojistné smlouvy smrt pojištěného, ke které dojde 

během pojistné doby.
10.2 Územní platnost pojištění není omezena.
10.3 Obmyšlená osoba je povinna bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, 

podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události, předložit k tomu potřebné doklady 
a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou.

10.4 Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné doklady a sám provádět 
další potřebná šetření.

10.5 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli, musí být vystaveny 
podle českého práva. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 
prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost 
skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli 
vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, 
má se zato, že pojistná událost nenastala. 

ČLÁNEK 11  ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

11.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto. 
11.2 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
11.2.1 příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo 
z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel 
za jiných podmínek, nebo

11.2.2 došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, 
nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví, nebo

11.2.3 obmyšlená osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčí.

11.3 Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
11.4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí 

jeho výsledky obmyšlené osobě.

ČLÁNEK 12 POVINNOSTI OBMYŠLENÉ OSOBY
12.1 Obmyšlená osoba má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná 

událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyplnit formulář 
„Oznámení pojistné události“, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem 
dohodnutým v pojistné smlouvě.

12.2 Obmyšlená osoba je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění splnit veškeré povinnosti 
uvedené v pojistné smlouvě.

12.3 V případě pochybností pojistitele je povinností obmyšlené osoby dokázat, že k pojistné události došlo 
v deklarovaném rozsahu.

12.4 Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv 
na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění může pojistitel pojistné plnění ze smlouvy snížit úměrně tomu jaký 
vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2010
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
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ČLÁNEK 13  OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT 
ČI PŘEZKOUMÁVAT ZDRAVOTNÍ STAV 
A UVÁDĚNÉ SKUTEČNOSTI 

13.1. Pojištěný souhlasí, aby pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné 
smlouvy pojistitel nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení získával informace 
o zdravotním stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím lékařských zpráv 
a zdravotnické dokumentace vyžádaných od kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který 
pojištěnému poskytnul zdravotní službu. Souhlasí též s tím, že jej pojistitel v souvislosti se šetřením 
pojistné události může vyzvat k absolvování prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného 
určeným lékařským zařízením, a že se takové prohlídce nebo vyšetření podrobí. 

13.2. Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pojištěnému, a opravňuje je ke 
sdělování těchto skutečností, a to i po jeho smrti, pojistiteli nebo jím pověřenému provozovateli 
zdravotnického zařízení na jejich žádost. 

13.3. Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností 
z této pojistné smlouvy vyžádal informace od zdravotní pojišťovny o službách hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí též s tím, aby pojistitel zjišťoval 
údaje o jeho nemocenském a důchodovém pojištění, a zbavuje orgány sociálního zabezpečení 
povinnosti zachovávat o těchto údajích mlčenlivost.

ČLÁNEK 14 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 
14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku: 
14.1.1 sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data 

sjednaného jako počátek pojištění,
14.1.2 v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla 

diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátek pojištění, s výjimkou nákazy při transfuzi 
krve v nemocničním zařízení, 

14.1.3 následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány 
před počátkem pojištění,

14.1.4 sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá 
a jednostopá vozidla,

14.1.5 provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: 
potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov, 

14.1.6 všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy,
14.1.7 pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.1.8 poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.1.9 v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného 

oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření,
14.1.10  občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech,

teroristických akcích a sabotážích, 
14.1.11 atomové výbuchy obecně, jakož i radiace, manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami 

a toxickými látkami,
14.1.12 v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy 

první pojištěné osobě v rámci jednoho fi nančního závazku obou pojištěných.

ČLÁNEK 15 ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
15.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS:
15.1.1 uplynutím pojistné doby,
15.1.2 výpovědí,
15.1.3 pro nezaplacení pojistného,
15.1.4 odstoupením od pojištění,
15.1.5 odmítnutím plnění,
15.1.6 dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, 

a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve.

ČLÁNEK 16 ADRESY A SDĚLENÍ
16.1 Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují 

prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou 
na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na korespondenční adresu 
písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. 
Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jinou pojistitelem oprávněnou osobou; 
v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

16.2 Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná 
jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i e-mailová zpráva doručená na 
dohodnutou e-mailovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy potvrzena 
odesílatelem písemně.

16.3 Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně pojistitele o každé změně své korespondenční adresy.
16.4 Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě obmyšlený, pojistiteli 

prostřednictvím call centra pojistitele nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele.
16.5 Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení 

podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi 
doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších 
odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka 
doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila 
zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

16.6 Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, 
kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

16.7 Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla 
uložena na poště, a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních 
službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se 
adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

16.8 Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů než je uvedeno v předchozích 
odstavcích, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

ČLÁNEK 17 PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
17.1. Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních 

pravidel pojistitele a je možné je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence 
na adresu pojistitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu 
czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky na tel. 234 240 234. Pojistitel stížnost prošetří 
a po skončení šetření informuje písemně stěžovatele o jeho výsledku. 

17.2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost obrátit se se stížností na orgán 
dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
Je-li pojistitel Českou národní bankou vyzván k vyjádření ke stížnosti, vyřídí stížnost stejným 
způsobem jako v předchozím článku a informaci o výsledku šetření odešle dle pokynu České 
národní banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 

17.3. Spory mezi spotřebitelem (zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo 
obmyšleným) a pojišťovnou, které patří do pravomoci soudů, při nabízení nebo poskytování životního 
pojištění, je oprávněn rozhodovat také fi nanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat 
na adrese Kanceláře fi nančního arbitra, která je k datu účinnosti těchto pojistných podmínek 
Kancelář fi nančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.
fi nancniarbitr.cz. Postup fi nančního arbitra upravuje zákon č. 229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi.

17.4. Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu pro 
řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, která 
spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. 
Více informací naleznete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity 

ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
18.2 Od ustanovení všech článků těchto životních pojistných podmínek je možné se v pojistných 

smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
18.3 Tyto životní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2010.
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ČLÁNEK 13  OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT 
ČI PŘEZKOUMÁVAT ZDRAVOTNÍ STAV 
A UVÁDĚNÉ SKUTEČNOSTI 

13.1. Pojištěný souhlasí, aby pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné 
smlouvy pojistitel nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení získával informace 
o zdravotním stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím lékařských zpráv 
a zdravotnické dokumentace vyžádaných od kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který 
pojištěnému poskytnul zdravotní službu. Souhlasí též s tím, že jej pojistitel v souvislosti se šetřením 
pojistné události může vyzvat k absolvování prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného 
určeným lékařským zařízením, a že se takové prohlídce nebo vyšetření podrobí. 

13.2. Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pojištěnému, a opravňuje je ke 
sdělování těchto skutečností, a to i po jeho smrti, pojistiteli nebo jím pověřenému provozovateli 
zdravotnického zařízení na jejich žádost. 

13.3. Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností 
z této pojistné smlouvy vyžádal informace od zdravotní pojišťovny o službách hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí též s tím, aby pojistitel zjišťoval 
údaje o jeho nemocenském a důchodovém pojištění, a zbavuje orgány sociálního zabezpečení 
povinnosti zachovávat o těchto údajích mlčenlivost.

ČLÁNEK 14 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 
14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku: 
14.1.1 sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data 

sjednaného jako počátek pojištění,
14.1.2 v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla 

diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátek pojištění, s výjimkou nákazy při transfuzi 
krve v nemocničním zařízení, 

14.1.3 následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány 
před počátkem pojištění,

14.1.4 sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá 
a jednostopá vozidla,

14.1.5 provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: 
potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov, 

14.1.6 všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy,
14.1.7 pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.1.8 poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.1.9 v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného 

oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření,
14.1.10  občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech,

teroristických akcích a sabotážích, 
14.1.11 atomové výbuchy obecně, jakož i radiace, manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami 

a toxickými látkami,
14.1.12 v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy 

první pojištěné osobě v rámci jednoho fi nančního závazku obou pojištěných.

ČLÁNEK 15 ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
15.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS:
15.1.1 uplynutím pojistné doby,
15.1.2 výpovědí,
15.1.3 pro nezaplacení pojistného,
15.1.4 odstoupením od pojištění,
15.1.5 odmítnutím plnění,
15.1.6 dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, 

a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve.

ČLÁNEK 16 ADRESY A SDĚLENÍ
16.1 Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují 

prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou 
na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na korespondenční adresu 
písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. 
Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jinou pojistitelem oprávněnou osobou; 
v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

16.2 Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná 
jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i e-mailová zpráva doručená na 
dohodnutou e-mailovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy potvrzena 
odesílatelem písemně.

16.3 Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně pojistitele o každé změně své korespondenční adresy.
16.4 Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě obmyšlený, pojistiteli 

prostřednictvím call centra pojistitele nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele.
16.5 Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení 

podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi 
doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších 
odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka 
doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila 
zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

16.6 Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, 
kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

16.7 Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla 
uložena na poště, a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních 
službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se 
adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

16.8 Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů než je uvedeno v předchozích 
odstavcích, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

ČLÁNEK 17 PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
17.1. Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních 

pravidel pojistitele a je možné je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence 
na adresu pojistitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu 
czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky na tel. 234 240 234. Pojistitel stížnost prošetří 
a po skončení šetření informuje písemně stěžovatele o jeho výsledku. 

17.2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost obrátit se se stížností na orgán 
dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
Je-li pojistitel Českou národní bankou vyzván k vyjádření ke stížnosti, vyřídí stížnost stejným 
způsobem jako v předchozím článku a informaci o výsledku šetření odešle dle pokynu České 
národní banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 

17.3. Spory mezi spotřebitelem (zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo 
obmyšleným) a pojišťovnou, které patří do pravomoci soudů, při nabízení nebo poskytování životního 
pojištění, je oprávněn rozhodovat také fi nanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat 
na adrese Kanceláře fi nančního arbitra, která je k datu účinnosti těchto pojistných podmínek 
Kancelář fi nančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.
fi nancniarbitr.cz. Postup fi nančního arbitra upravuje zákon č. 229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi.

17.4. Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu pro 
řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, která 
spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. 
Více informací naleznete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity 

ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
18.2 Od ustanovení všech článků těchto životních pojistných podmínek je možné se v pojistných 

smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
18.3 Tyto životní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2010.
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ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Pro soukromé neživotní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (dále jen 

„pojistitel“), platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen „zákon 
o PS“), tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění (dále jen „neživotní 
pojistné podmínky“) a pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jakož i ostatní 
předpisy České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
2.1 Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
2.2 Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé 

pojištění vztahuje.
2.3 Oprávněná osoba – fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne 

právo na pojistné plnění.
2.4 Pojistné plnění – částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, nastane-li pojistná událost.
2.5 Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou.
2.6 Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé neživotní pojištění sjednáno.
2.7 Úraz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli 

pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého neživotního pojištění a kterým bylo 
pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

2.8 Invalidita III. stupně – tělesné poškození pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, které mu 
defi nitivně znemožňuje provádět jakoukoliv činnost, jež by mu zajišťovala příjem, mzdu, výdělek 
nebo zisk. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se má za to, že invalidita III. stupně 
u pojištěného nastala, předloží-li pojištěný pojistiteli kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu 
III. stupně (nikoli I. stupně či II. stupně) pojištěnému vystaveného Českou správou sociálního 
zabezpečení. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se dnem vzniku pojistné události, 
spočívající v invaliditě III. stupně pojištěného, rozumí den, od kterého byl pojištěnému příslušným 
orgánem přiznán invalidní důchod III. stupně. 

2.9 Pracovní neschopnost – celková lékařem konstatovaná neschopnost pojištěného vykonávat 
jakoukoliv profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk v důsledku úrazu nebo 
nemoci za podmínky, že k prvnímu dni přerušení pracovní činnosti pojištěný skutečně vykonával 
profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro účely těchto neživotních 
pojistných podmínek se má za to, že pracovní neschopnost u pojištěného nastala ode dne 
uvedeného v Potvrzení o pracovní neschopnosti pojištěného, bude-li pojistiteli předložena jeho 
kopie se stanovením příslušného čísla diagnózy vystaveného lékařem nebo zdravotnickým 
zařízením, v jehož lékařské péči pojištěný byl nebo je v souvislosti s pojistnou událostí, a bude-li 
současně prokázáno, že k prvnímu dni přerušení pracovní činnosti pojištěný skutečně vykonával 
profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pokud není na Potvrzení o pracovní 
neschopnosti uvedeno příslušné číslo diagnózy, je pojištěný povinen doložit samostatné lékařské 
potvrzení s příslušným číselným označením diagnózy již při oznámení pracovní neschopnosti 
pojistiteli a následně při pokračování pracovní neschopnosti.

2.10 Mimořádné výhody III. stupně – držitelem mimořádných výhod III. stupně se může stát pojištěný, 
který začal pobírat starobní důchod v průběhu trvání pojištění a byl shledán na základě posouzení 
lékařskou posudkovou komisí občanem těžce zdravotně postiženým a jehož zjištěný zdravotní stav 
odpovídá postižením uvedeným v odstavci 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se dnem vzniku pojistné události 
spočívající v přiznání mimořádných výhod III. stupně rozumí den uvedený v rozhodnutí příslušných 
úřadů, od nějž byly mimořádné výhody III. stupně pojištěnému přiznány.

2.11 Nezaměstnaná osoba – každá osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani 
nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a která je v České republice registrována 
na příslušném úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

2.12 Nezaměstnanost – stav nezaměstnané osoby dle kritérií uvedených v článku 2.11 těchto neživotních 
pojistných podmínek pro ztrátu zaměstnání.

ČLÁNEK 3 DRUHY POJIŠTĚNÍ
3.1 Pojistitel v rámci soukromého neživotního pojištění sjednává všechny nebo některé typy 

z následujících pojištění:
3.1.1 pojištění pro případ invalidity III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci,
3.1.2 pojištění pro případ pracovní neschopnosti v důsledku úrazu nebo nemoci, 
3.1.3 pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
3.1.4 pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci,
3.1.5 pojištění pro případ smrti pojištěného v důsledku úrazu.

ČLÁNEK 4 VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 5 ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1 Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková 

změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však od 00.00 hodin dne následujícího 
po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 6 POJISTNÁ SMLOUVA
6.1 Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a její nedílnou součástí jsou neživotní pojistné podmínky.
6.2 Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele 

týkající se sjednávaného soukromého neživotního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého 
neživotního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému.

ČLÁNEK 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Pojistitel pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů – fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, 
obmyšlená osoba a další osoby, např. jejich zmocněnci nebo zájemci o pojištění. Osobními údaji se 
rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a další informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů sdělené v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí.

7.2 Zpracování osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu, je realizováno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, a v  souladu s občanským zákoníkem.

7.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání a správu pojištění, včetně 
šetření škodní události.

7.4 Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní údaje zpracovávají též smluvní 
partneři pojistitele (např. pojistník, administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako jejich zpracovatelé. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny 
mateřské společnosti pojistitele BNP Paribas Cardif a subjektům oprávněným požadovat jejich 
zpřístupnění podle zvláštních právních předpisů.

7.5 Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci 
jakoukoli změnu osobních údajů.

7.6 Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení subjektu údajů o jeho právech, 
jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, která je v elektronické podobě dostupná 
na www.cardif.cz, v sekci Osobní údaje.

ČLÁNEK 8 POJISTNÉ 
8.1 Pojistné je úplata za soukromé neživotní pojištění.
8.2 Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění a jsou uvedeny 

v pojistné smlouvě.
8.3 Pro pojištění sjednaná k fi nančním závazkům pojištěného na dobu delší 5 let může pojistitel 

provést zvýšení pojistného, bude-li Českým statistickým úřadem vyhlášena míra infl ace za uplynulý 
kalendářní rok vyšší než 5 %, a to v souladu s dosaženou mírou infl ace.

8.4 Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo za dohodnutá 
pojistná období (běžné pojistné).

8.5 Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se s pojistníkem písemně jinak.

ČLÁNEK 9 DŮSLEDKY NEZAPLACENÍ POJISTNÉHO
9.1 Soukromé neživotní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem následujícím po marném 

uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené 
pojistníkovi.

9.2 Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku jednotlivého pojištění za každého pojištěného 
v souladu s ustanovením § 13, odst. 1 zákona o PS.

ČLÁNEK 10 POJISTNÁ UDÁLOST
10.1 Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé následující skutečnosti podle ustanovení pojistné 

smlouvy, ke kterým dojde během pojistné doby:
10.1.1 smrt způsobená úrazem, která nastala do 12 měsíců od data vzniku úrazu,
10.1.2 invalidita III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci,
10.1.3 pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci,
10.1.4 přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci,
10.1.5 nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání.
10.2 Územní platnost pojištění není omezena. Výjimku tvoří pojištění pro případ ztráty zaměstnání, 

jehož platnost je omezena územím České republiky.
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10.3 Oprávněná osoba nebo pojištěný, není-li současně oprávněnou osobou, je povinen bez zbytečného 
odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu 
této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou.

10.4 Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné doklady a sám provádět 
další potřebná šetření.

10.5 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli, musí být vystaveny 
podle českého práva. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 
prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost 
skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli 
vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, 
má se zato, že pojistná událost nenastala. 

ČLÁNEK 11  ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

11.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto. 
11.2 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
11.2.1 příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo 
z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel 
za jiných podmínek, nebo

11.2.2 došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, 
nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví, nebo

11.2.3 oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčí.

11.3 Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
11.4 Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o 50 %, došlo-li k pojistné události, se kterou je spojena 

povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou, následkem požití 
alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, 
a okolnosti, za kterých došlo k pojistné události to odůvodňují; jedná-li se však o pojistnou událost 
smrt pojištěného v důsledku úrazu, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo 
v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 
To neplatí, pokud podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným 
pojištěnému lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace 
těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejíž důsledku došlo k pojistné události.

11.5 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí 
jeho výsledky oprávněné osobě.

11.6 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o PS nejsou považovány náklady 
na rekvalifi kace, změny nebo zvyšování kvalifi kace při hrozící nebo již vzniklé ztrátě zaměstnání, 
případně jakékoliv plnění vynaložené pojištěným ve prospěch zaměstnavatele za účelem zabránění 
ztrátě zaměstnání mino vůli pojištěného.

ČLÁNEK 12  POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
12.1 Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, 

že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
vyplnit formulář „Oznámení pojistné události“, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat 
způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.

12.2 Pojištěný, případně oprávněná osoba je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění splnit 
veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě.

12.3 V případě pochybností pojistitele je povinností pojištěného, případně oprávněné osoby, dokázat, 
že k pojistné události došlo v deklarovaném rozsahu.

12.4 Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv 
na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění ze smlouvy snížit úměrně tomu, 
jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

12.5 Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, 
a vyžaduje-li to pojistitel, dát se na vlastní náklady vyšetřit lékařem, kterého určí pojistitel. Pojistitel 
může vyžadovat vyšetření u jím určeného lékaře v případech pochybností, že pojistná událost 
skutečně nastala nebo že nastala v rozsahu uváděném pojištěným či lékařem, kterého si pojištěný 
sám vybral.

12.6 V případě, že pojištěný požaduje kontrolní vyšetření, je povinen nést náklady tohoto vyšetření. 
Pokud na základě kontrolního vyšetření pojistitel poskytne další plnění, náklady na kontrolní vyšetření 
pojištěnému vrátí.

12.7 Povinností pojištěného je v případě ztráty zaměstnání registrovat se na příslušném úřadu práce ČR 
jako uchazeč o zaměstnání a podnikat kroky k znovuzískání zaměstnání.

ČLÁNEK 13  OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT 
ČI PŘEZKOUMÁVAT ZDRAVOTNÍ STAV 
A UVÁDĚNÉ SKUTEČNOSTI 

13.1. Pojištěný souhlasí, aby pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné 
smlouvy pojistitel nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení získával informace 
o zdravotním stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím lékařských zpráv 
a zdravotnické dokumentace vyžádaných od kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který 
pojištěnému poskytnul zdravotní službu. Souhlasí též s tím, že jej pojistitel v souvislosti se šetřením 
pojistné události může vyzvat k absolvování prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného 
určeným lékařským zařízením, a že se takové prohlídce nebo vyšetření podrobí. 

13.2. Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pojištěnému, a opravňuje je ke 
sdělování těchto skutečností, a to i po jeho smrti, pojistiteli nebo jím pověřenému provozovateli 
zdravotnického zařízení na jejich žádost. 

13.3. Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností 
z této pojistné smlouvy vyžádal informace od zdravotní pojišťovny o službách hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí též s tím, aby pojistitel zjišťoval 
údaje o jeho nemocenském a důchodovém pojištění, a zbavuje orgány sociálního zabezpečení 
povinnosti zachovávat o těchto údajích. 

ČLÁNEK 14  VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:
14.2 Všechny druhy pojištění:
14.2.1 pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.2.2 občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických 

akcích a sabotážích, atomové výbuchy, jakož i radiace,
14.2.3 manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami,
14.2.4 v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy první 

pojištěné osobě v rámci jednoho fi nančního závazku obou pojištěných.
14.3 Pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti:
14.3.1 sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data 

sjednaného jako počátek pojištění,
14.3.2 poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.3.3 sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá 

a jednostopá vozidla,
14.3.4 provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, 

speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov,
14.3.5 všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy,
14.3.6 pokračování a recidiva (opakování) nemocí; následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před 

počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění.
14.4 Pojištění pro případ invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti:
14.4.1 únavový syndrom,
14.4.2 degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, včetně výhřezu meziobratlové 

ploténky a s tím souvisejících obtíží, a to i v případě, že vyvolávajícím momentem těchto obtíží byl 
úraz. (Tato výluka se však nevztahuje na případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který 
byl prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu zobrazovacími vyšetřeními),

14.4.3 v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz,
14.4.4 při odvykacích, detoxikačních nebo spánkových kúrách,
14.4.5 v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla 

diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátku pojištění,
14.4.6 v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného 

oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření.
14.5 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti:
14.5.1 po přechodu z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče 

ukončena na vlastní žádost (revers),
14.5.2 porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky,
14.5.3 pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěný pobírá peněžitou 

pomoc v mateřství,
14.5.4 v případě zdravotních prohlídek, vyšetření, hospitalizací, léčebných a lázeňských pobytů 

a kosmetických zákroků, které si pojištěný sám dobrovolně vyžádá,
14.5.5 pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu 

nebo jiné návykové látky.
14.6 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání:
14.6.1 ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před 

datem sjednaným jako počátek pojištění, a ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem 
sjednaným jako počátek pojištění,

14.6.2 ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících 
se k pojištěným jako zaměstnancem vykonávané práci, nebo proto, že pojištěný nesplňuje 
předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, nebo proto, že pojištěný 
nesplňuje požadavky pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele, vše dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 

14.6.3 ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného, vyjma případu, kdy dojde ke zrušení 
pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části 
dle zákoníku práce v platném znění za podmínky, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada 
mzdy do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, kdy je pojištěný povinen doložit tuto skutečnost 
předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným 
uvedením daného důvodu, a dále vyjma případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po 
pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku 
jeho vstup do likvidace, 

14.6.4 ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební lhůty po nástupu do zaměstnání,
14.6.5 ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru uzavřeného 

na dobu určitou. 
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10.3 Oprávněná osoba nebo pojištěný, není-li současně oprávněnou osobou, je povinen bez zbytečného 
odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu 
této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou.

10.4 Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné doklady a sám provádět 
další potřebná šetření.

10.5 Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli, musí být vystaveny 
podle českého práva. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 
prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost 
skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli 
vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, 
má se zato, že pojistná událost nenastala. 

ČLÁNEK 11  ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

11.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto. 
11.2 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
11.2.1 příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo 
z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel 
za jiných podmínek, nebo

11.2.2 došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, 
nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví, nebo

11.2.3 oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčí.

11.3 Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
11.4 Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o 50 %, došlo-li k pojistné události, se kterou je spojena 

povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou, následkem požití 
alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, 
a okolnosti, za kterých došlo k pojistné události to odůvodňují; jedná-li se však o pojistnou událost 
smrt pojištěného v důsledku úrazu, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo 
v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 
To neplatí, pokud podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným 
pojištěnému lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace 
těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejíž důsledku došlo k pojistné události.

11.5 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí 
jeho výsledky oprávněné osobě.

11.6 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o PS nejsou považovány náklady 
na rekvalifi kace, změny nebo zvyšování kvalifi kace při hrozící nebo již vzniklé ztrátě zaměstnání, 
případně jakékoliv plnění vynaložené pojištěným ve prospěch zaměstnavatele za účelem zabránění 
ztrátě zaměstnání mino vůli pojištěného.

ČLÁNEK 12  POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
12.1 Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, 

že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
vyplnit formulář „Oznámení pojistné události“, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat 
způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.

12.2 Pojištěný, případně oprávněná osoba je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění splnit 
veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě.

12.3 V případě pochybností pojistitele je povinností pojištěného, případně oprávněné osoby, dokázat, 
že k pojistné události došlo v deklarovaném rozsahu.

12.4 Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv 
na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění ze smlouvy snížit úměrně tomu, 
jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

12.5 Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, 
a vyžaduje-li to pojistitel, dát se na vlastní náklady vyšetřit lékařem, kterého určí pojistitel. Pojistitel 
může vyžadovat vyšetření u jím určeného lékaře v případech pochybností, že pojistná událost 
skutečně nastala nebo že nastala v rozsahu uváděném pojištěným či lékařem, kterého si pojištěný 
sám vybral.

12.6 V případě, že pojištěný požaduje kontrolní vyšetření, je povinen nést náklady tohoto vyšetření. 
Pokud na základě kontrolního vyšetření pojistitel poskytne další plnění, náklady na kontrolní vyšetření 
pojištěnému vrátí.

12.7 Povinností pojištěného je v případě ztráty zaměstnání registrovat se na příslušném úřadu práce ČR 
jako uchazeč o zaměstnání a podnikat kroky k znovuzískání zaměstnání.

ČLÁNEK 13  OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT 
ČI PŘEZKOUMÁVAT ZDRAVOTNÍ STAV 
A UVÁDĚNÉ SKUTEČNOSTI 

13.1. Pojištěný souhlasí, aby pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné 
smlouvy pojistitel nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení získával informace 
o zdravotním stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím lékařských zpráv 
a zdravotnické dokumentace vyžádaných od kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který 
pojištěnému poskytnul zdravotní službu. Souhlasí též s tím, že jej pojistitel v souvislosti se šetřením 
pojistné události může vyzvat k absolvování prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného 
určeným lékařským zařízením, a že se takové prohlídce nebo vyšetření podrobí. 

13.2. Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pojištěnému, a opravňuje je ke 
sdělování těchto skutečností, a to i po jeho smrti, pojistiteli nebo jím pověřenému provozovateli 
zdravotnického zařízení na jejich žádost. 

13.3. Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností 
z této pojistné smlouvy vyžádal informace od zdravotní pojišťovny o službách hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí též s tím, aby pojistitel zjišťoval 
údaje o jeho nemocenském a důchodovém pojištění, a zbavuje orgány sociálního zabezpečení 
povinnosti zachovávat o těchto údajích. 

ČLÁNEK 14  VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
14.1 Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:
14.2 Všechny druhy pojištění:
14.2.1 pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.2.2 občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických 

akcích a sabotážích, atomové výbuchy, jakož i radiace,
14.2.3 manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami,
14.2.4 v případě pojištění druhé osoby, pokud pojistitel plní v souladu s ustanovením pojistné smlouvy první 

pojištěné osobě v rámci jednoho fi nančního závazku obou pojištěných.
14.3 Pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti:
14.3.1 sebevražda pojištěného nebo pokus pojištěného o sebevraždu v době do dvou let od data 

sjednaného jako počátek pojištění,
14.3.2 poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.3.3 sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá 

a jednostopá vozidla,
14.3.4 provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, 

speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov,
14.3.5 všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy,
14.3.6 pokračování a recidiva (opakování) nemocí; následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před 

počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění.
14.4 Pojištění pro případ invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti:
14.4.1 únavový syndrom,
14.4.2 degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, včetně výhřezu meziobratlové 

ploténky a s tím souvisejících obtíží, a to i v případě, že vyvolávajícím momentem těchto obtíží byl 
úraz. (Tato výluka se však nevztahuje na případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který 
byl prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu zobrazovacími vyšetřeními),

14.4.3 v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz,
14.4.4 při odvykacích, detoxikačních nebo spánkových kúrách,
14.4.5 v důsledku pohlavní nákazy a v důsledku nakažení virem HIV, pokud tato onemocnění byla 

diagnostikována do 2 let od data sjednaného jako počátku pojištění,
14.4.6 v důsledku jakékoliv lékařské péče či lékařského ošetření provedeného osobou bez platného 

oprávnění poskytovat lékařskou péči či ošetření.
14.5 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti:
14.5.1 po přechodu z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče 

ukončena na vlastní žádost (revers),
14.5.2 porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky,
14.5.3 pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěný pobírá peněžitou 

pomoc v mateřství,
14.5.4 v případě zdravotních prohlídek, vyšetření, hospitalizací, léčebných a lázeňských pobytů 

a kosmetických zákroků, které si pojištěný sám dobrovolně vyžádá,
14.5.5 pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu 

nebo jiné návykové látky.
14.6 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání:
14.6.1 ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před 

datem sjednaným jako počátek pojištění, a ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem 
sjednaným jako počátek pojištění,

14.6.2 ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících 
se k pojištěným jako zaměstnancem vykonávané práci, nebo proto, že pojištěný nesplňuje 
předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, nebo proto, že pojištěný 
nesplňuje požadavky pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele, vše dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 

14.6.3 ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného, vyjma případu, kdy dojde ke zrušení 
pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části 
dle zákoníku práce v platném znění za podmínky, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada 
mzdy do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, kdy je pojištěný povinen doložit tuto skutečnost 
předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným 
uvedením daného důvodu, a dále vyjma případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po 
pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku 
jeho vstup do likvidace, 

14.6.4 ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební lhůty po nástupu do zaměstnání,
14.6.5 ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru uzavřeného 

na dobu určitou. 
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ČLÁNEK 15  ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
15.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS:
15.1.1 uplynutím pojistné doby,
15.1.2 výpovědí,
15.1.3 pro nezaplacení pojistného,
15.1.4  odstoupením od pojištění,
15.1.5 odmítnutím plnění, 
15.1.6 dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, 

a to vždy na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve.

ČLÁNEK 16 ADRESY A SDĚLENÍ
16.1 Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují 

prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou 
na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na korespondenční adresu 
písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. 
Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jinou pojistitelem oprávněnou osobou; 
v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

16.2 Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná 
jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i e-mailová zpráva doručená na 
dohodnutou e-mailovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy potvrzena odesílatelem 
písemně.

16.3 Adresáti jsou povinni informovat bezodkladně pojistitele o každé změně své korespondenční adresy.
16.4 Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě oprávněná osoba, pojistiteli 

prostřednictvím call centra pojistitele nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele.
16.5 Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení 

podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi 
doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších 
odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka 
doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila 
zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

16.6 Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, 
kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

16.7 Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslána zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla 
uložena na poště, a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních 
službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se 
adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

16.8 Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená, písemnost se považuje za doručenou dnem jejího 
vrácení pojistiteli.

ČLÁNEK 17 PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
17.1. Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních 

pravidel pojistitele a je možné je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence 
na adresu pojistitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu 
czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky na tel. 234 240 234. Pojistitel stížnost prošetří 
a po skončení šetření informuje písemně stěžovatele o jeho výsledku. 

17.2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost obrátit se se stížností na orgán 
dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
Je-li pojistitel Českou národní bankou vyzván k vyjádření ke stížnosti, vyřídí stížnost stejným 
způsobem jako v předchozím článku a informaci o výsledku šetření odešle dle pokynu České národní 
banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 

17.3. Spory mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) a pojistitelem, které patří 
do pravomoci soudů, při poskytování neživotního pojištění je oprávněna řešit Česká obchodní 
inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese Ústředního inspektorátu, která 
je k datu účinnosti této smlouvy Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat též prostřednictvím její 
internetové adresy www.adr.coi.cz. Postup České obchodní inspekce upravuje zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro 
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydaná na základě tohoto zákona.

17.4. Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu pro 
řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, která 
spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. 
Více informací naleznete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1 Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity ke 

zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
18.2 Od ustanovení všech článků těchto neživotních pojistných podmínek je možné se v pojistných 

smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
18.3 Tyto neživotní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2010.
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ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1  Pro soukromé neživotní pojištění, které poskytuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, se sídlem 

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČO: 250 80 954, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4327 (dále jen „pojistitel“), platí 
ustanovení pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jejíž nedílnou součástí jsou 
tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 (dále jen „pojistné 
podmínky“), ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen „zákon 
o PS“), jakož i další obecně závazné právní předpisy České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
2.1 Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
2.2 Pojištěný – osoba, na jejíž hodnoty pojistného zájmu se soukromé neživotní pojištění vztahuje.
2.3  Oprávněná osoba – fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 

na pojistné plnění.
2.4 Pojistné plnění – částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, nastane-li pojistná událost.
2.5  Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou.
2.6 Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé neživotní pojištění sjednáno.
2.7  Banka – právnická osoba, která vydává elektronické platební prostředky dle zákona č. 124/2002 Sb., 

o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, 
v platném znění.

2.8 Karta (platební/kreditní/úvěrová) – bankou vydaný elektronický platební prostředek.
2.9  Klíče – klíče a obecně jakýkoli předmět nebo zařízení sloužící k uzamykání a odemykání dveří 

od bytu/domu bydliště pojištěného a k vozidlu, které pojištěný vlastní nebo užívá na základě 
právního vztahu.

2.10  Doklady – občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz a osvědčení 
o technickém průkazu (nikoliv však technický průkaz samotný).

2.11 Stoplistace – zablokování použití karty zapsáním na stop-list banky.
2.12  Blokace mobilního telefonu a/nebo SIM karty – nahlášení odcizení mobilního telefonu a SIM karty 

s žádostí o jejich blokaci u mobilního operátora nebo prostřednictvím Policie ČR.
2.13  Osoba blízká pojištěnému – příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenci, manžel(ka) pojištěného, 

registrovaný/á partner/ka, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném (např. druh, družka) 
k pojištěnému.

2.14  Peněženka – peněženka nebo příruční taška určená k přechovávání a přenosu peněz a případně 
dokladů pojištěného.

2.15 Mobilní telefon – radiomobilní telekomunikační zařízení k osobnímu užití.
2.16  Příslušenství mobilního telefonu – věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, 

ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, 
datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod.

2.17  SIM karta – aktivní účastnická identifi kační karta pro mobilní telefonní síť bez ohledu na skutečnost, 
zda jde o předplacenou SIM kartu či nikoli.

2.18  Zneužití mobilního telefonu – neoprávněné nakládání s mobilním telefonem a SIM kartou, v jejichž 
důsledku došlo ke vzniku nákladů, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi a které 
prokazatelně vznikly v souvislosti s odcizením mobilního telefonu a SIM karty.

ČLÁNEK 3 DRUH POJIŠTĚNÍ
3.1 Pojistitel v rámci soukromého neživotního pojištění sjednává:
 a) pojištění pro případ zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty
 b) pojištění pro případ zneužití karty za použití PINu v důsledku jejího odcizení nebo ztráty
 c) pojištění pro případ zneužití karty při internetové transakci v důsledku její ztráty nebo odcizení
 d)  pojištění pro případ zneužití karty za použití PINu při internetové transakci v důsledku její ztráty 

nebo odcizení
 e)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 f)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení peněženky, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 g)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 h)  pojištění pro případ nuceného výběru z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí anebo 

odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení, pokud k odcizení dojde při 
výběru z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru z bankomatu

 i)  pojištění pro případ odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty, pokud k odcizení dojde 
současně se ztrátou nebo odcizením karty.

ČLÁNEK 4 VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 5 ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1  Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková 

změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však od 00.00 hodin dne následujícího 
po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 6 POJISTNÁ SMLOUVA
6.1 Pojistná smlouva má písemnou formu a její nedílnou součástí jsou tyto pojistné podmínky.
6.2  Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele 

týkající se sjednávaného soukromého neživotního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého 
neživotního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému.

ČLÁNEK 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1  Pojistitel pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů – fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, 
obmyšlená osoba a další osoby, např. jejich zmocněnci nebo zájemci o pojištění. Osobními údaji se 
rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a další informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů sdělené v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí.

7.2  Zpracování osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu, je realizováno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, a v souladu s občanským zákoníkem.

7.3  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání a správu pojištění, včetně 
šetření škodní události.

7.4  Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní údaje zpracovávají též smluvní 
partneři pojistitele (např. pojistník, administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako jejich zpracovatelé. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny 
mateřské společnosti pojistitele BNP Paribas Cardif a subjektům oprávněným požadovat jejich 
zpřístupnění podle zvláštních právních předpisů.

7.5  Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci 
jakoukoli změnu osobních údajů.

7.6  Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení subjektu údajů o jeho právech, 
jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, která je v elektronické podobě dostupná 
na www.cardif.cz, v sekci Osobní údaje.

ČLÁNEK 8 POJISTNÉ
8.1 Pojistné je úplata za soukromé neživotní pojištění.
8.2  Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivá pojištění a jsou uvedeny 

v pojistné smlouvě.
8.3  Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo za dohodnutá 

pojistná období (běžné pojistné).
8.4  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku jednotlivého pojištění za každého pojištěného 

v souladu s ustanovením § 13, odst. 1 zákona o PS.

ČLÁNEK 9 POJISTNÁ UDÁLOST
9.1  Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta pojištěného, ke které dojde během pojistné doby 

zneužitím karty pojištěného v důsledku její ztráty nebo odcizení, zneužitím karty při internetové 
transakci v důsledku její ztráty nebo odcizení, odcizením nebo ztrátou klíčů a/nebo peněženky 
a/nebo dokladů, odcizením mobilního telefonu a zneužitím SIM karty, pokud k nim dojde současně 
s odcizením karty, odcizením hotovosti v případě nuceného výběru z bankomatu učiněného pod 
hrozbou fyzického násilí anebo odcizením z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení, 
pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru z bankomatu.

9.2 Územní platnost pojištění není omezena.
9.3  Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, 

že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
vyplnit formulář „Oznámení pojistné události“, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat 
způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.

9.4  Pojištěný, případně oprávněná osoba, je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění splnit 
veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě.

9.5  V případě pochybností je povinností pojištěného, případně oprávněné osoby, dokázat, že k pojistné 
události došlo v deklarovaném rozsahu.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO SOUKROMÉ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
č. 3/2009
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ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1  Pro soukromé neživotní pojištění, které poskytuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, se sídlem 

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČO: 250 80 954, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4327 (dále jen „pojistitel“), platí 
ustanovení pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jejíž nedílnou součástí jsou 
tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 (dále jen „pojistné 
podmínky“), ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen „zákon 
o PS“), jakož i další obecně závazné právní předpisy České republiky.

ČLÁNEK 2 VÝKLAD POJMŮ
2.1 Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
2.2 Pojištěný – osoba, na jejíž hodnoty pojistného zájmu se soukromé neživotní pojištění vztahuje.
2.3  Oprávněná osoba – fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 

na pojistné plnění.
2.4 Pojistné plnění – částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, nastane-li pojistná událost.
2.5  Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou.
2.6 Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé neživotní pojištění sjednáno.
2.7  Banka – právnická osoba, která vydává elektronické platební prostředky dle zákona č. 124/2002 Sb., 

o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, 
v platném znění.

2.8 Karta (platební/kreditní/úvěrová) – bankou vydaný elektronický platební prostředek.
2.9  Klíče – klíče a obecně jakýkoli předmět nebo zařízení sloužící k uzamykání a odemykání dveří 

od bytu/domu bydliště pojištěného a k vozidlu, které pojištěný vlastní nebo užívá na základě 
právního vztahu.

2.10  Doklady – občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz a osvědčení 
o technickém průkazu (nikoliv však technický průkaz samotný).

2.11 Stoplistace – zablokování použití karty zapsáním na stop-list banky.
2.12  Blokace mobilního telefonu a/nebo SIM karty – nahlášení odcizení mobilního telefonu a SIM karty 

s žádostí o jejich blokaci u mobilního operátora nebo prostřednictvím Policie ČR.
2.13  Osoba blízká pojištěnému – příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenci, manžel(ka) pojištěného, 

registrovaný/á partner/ka, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném (např. druh, družka) 
k pojištěnému.

2.14  Peněženka – peněženka nebo příruční taška určená k přechovávání a přenosu peněz a případně 
dokladů pojištěného.

2.15 Mobilní telefon – radiomobilní telekomunikační zařízení k osobnímu užití.
2.16  Příslušenství mobilního telefonu – věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, 

ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, 
datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod.

2.17  SIM karta – aktivní účastnická identifi kační karta pro mobilní telefonní síť bez ohledu na skutečnost, 
zda jde o předplacenou SIM kartu či nikoli.

2.18  Zneužití mobilního telefonu – neoprávněné nakládání s mobilním telefonem a SIM kartou, v jejichž 
důsledku došlo ke vzniku nákladů, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi a které 
prokazatelně vznikly v souvislosti s odcizením mobilního telefonu a SIM karty.

ČLÁNEK 3 DRUH POJIŠTĚNÍ
3.1 Pojistitel v rámci soukromého neživotního pojištění sjednává:
 a) pojištění pro případ zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty
 b) pojištění pro případ zneužití karty za použití PINu v důsledku jejího odcizení nebo ztráty
 c) pojištění pro případ zneužití karty při internetové transakci v důsledku její ztráty nebo odcizení
 d)  pojištění pro případ zneužití karty za použití PINu při internetové transakci v důsledku její ztráty 

nebo odcizení
 e)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 f)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení peněženky, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 g)  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, pokud k nim dojde současně se ztrátou 

nebo odcizením karty
 h)  pojištění pro případ nuceného výběru z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí anebo 

odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení, pokud k odcizení dojde při 
výběru z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru z bankomatu

 i)  pojištění pro případ odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty, pokud k odcizení dojde 
současně se ztrátou nebo odcizením karty.

ČLÁNEK 4 VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1 Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 5 ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1  Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková 

změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však od 00.00 hodin dne následujícího 
po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 6 POJISTNÁ SMLOUVA
6.1 Pojistná smlouva má písemnou formu a její nedílnou součástí jsou tyto pojistné podmínky.
6.2  Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele 

týkající se sjednávaného soukromého neživotního pojištění. To platí též, jde-li o změnu soukromého 
neživotního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému.

ČLÁNEK 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1  Pojistitel pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů – fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, 
obmyšlená osoba a další osoby, např. jejich zmocněnci nebo zájemci o pojištění. Osobními údaji se 
rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a další informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů sdělené v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí.

7.2  Zpracování osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu, je realizováno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, a v souladu s občanským zákoníkem.

7.3  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání a správu pojištění, včetně 
šetření škodní události.

7.4  Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní údaje zpracovávají též smluvní 
partneři pojistitele (např. pojistník, administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako jejich zpracovatelé. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny 
mateřské společnosti pojistitele BNP Paribas Cardif a subjektům oprávněným požadovat jejich 
zpřístupnění podle zvláštních právních předpisů.

7.5  Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci 
jakoukoli změnu osobních údajů.

7.6  Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení subjektu údajů o jeho právech, 
jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, která je v elektronické podobě dostupná 
na www.cardif.cz, v sekci Osobní údaje.

ČLÁNEK 8 POJISTNÉ
8.1 Pojistné je úplata za soukromé neživotní pojištění.
8.2  Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivá pojištění a jsou uvedeny 

v pojistné smlouvě.
8.3  Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo za dohodnutá 

pojistná období (běžné pojistné).
8.4  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku jednotlivého pojištění za každého pojištěného 

v souladu s ustanovením § 13, odst. 1 zákona o PS.

ČLÁNEK 9 POJISTNÁ UDÁLOST
9.1  Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta pojištěného, ke které dojde během pojistné doby 

zneužitím karty pojištěného v důsledku její ztráty nebo odcizení, zneužitím karty při internetové 
transakci v důsledku její ztráty nebo odcizení, odcizením nebo ztrátou klíčů a/nebo peněženky 
a/nebo dokladů, odcizením mobilního telefonu a zneužitím SIM karty, pokud k nim dojde současně 
s odcizením karty, odcizením hotovosti v případě nuceného výběru z bankomatu učiněného pod 
hrozbou fyzického násilí anebo odcizením z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení, 
pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru z bankomatu.

9.2 Územní platnost pojištění není omezena.
9.3  Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, 

že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
vyplnit formulář „Oznámení pojistné události“, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat 
způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.

9.4  Pojištěný, případně oprávněná osoba, je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění splnit 
veškeré povinnosti uvedené v pojistné smlouvě.

9.5  V případě pochybností je povinností pojištěného, případně oprávněné osoby, dokázat, že k pojistné 
události došlo v deklarovaném rozsahu.
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9.6  Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další nutné doklady a sám provádět 
další potřebná šetření.

9.7  Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy pojistiteli, musí být vystaveny 
podle českého práva. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 
prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost 
skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli 
vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, 
má se zato, že pojistná událost nenastala.

9.8  Pojištěný je povinen předložit pojistiteli doklady v českém jazyce. Pokud budou doklady v cizím 
jazyce, je pojištěný povinen doložit překlad takového dokladu do českého jazyka a pojistitel je 
oprávněn si v tomto případě vyžádat i úředně ověřený překlad do českého jazyka.

ČLÁNEK 10  ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

10.1 V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto.
10.2 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
10.2.1  příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné 

události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku pojistníkem 
a/nebo pojištěným úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě, nebo neúplně zodpovězených písemných 
dotazů a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění 
neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo

10.2.2  oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčí.

10.3  Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o 50 %, došlo-li k pojistné události, se kterou je spojena 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou, následkem požití 
alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, 
a okolnosti, za kterých došlo k pojistné události to odůvodňují. To neplatí, pokud podle věty prvé 
obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem, a pokud nebyl 
lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, 
v jejíž důsledku došlo k pojistné události.

10.4  Pojištění se vztahuje pouze na škodu, které nebyla uhrazena odpovědnou osobou nebo z jiného 
pojištění.

10.5  Pojištění pro případ odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty se nevztahuje na příslušenství 
mobilního telefonu.

10.6  Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí 
jeho výsledky oprávněné osobě.

10.7  Za zachraňovací náklady ve smyslu ust. § 32 zákona o PS nejsou považovány náklady vynaložené 
pojištěným v souvislosti s hledáním ztracené či odcizené karty a/nebo klíčů a/nebo dokladů a/nebo 
peněženky a/nebo mobilního telefonu, náklady cestovného vynaložené v souvislosti s odcizením či 
ztrátou karty a/nebo klíčů a/nebo peněženky a/nebo dokladů a/nebo mobilního telefonu, zejména 
náklady spojené s případnou výpůjčkou fi nančních částek od bankovního ústavu nebo jiných 
fyzických nebo právnických osob, ani náklady vydané v rozporu s právními předpisy ČR nebo státu, 
na jehož území došlo k pojistné události.

ČLÁNEK 11 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
11.1  Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o PS nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv 

na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto 
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

11.2  Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit ztrátu či odcizení karty, klíčů, peněženky, 
dokladů, mobilního telefonu bance, resp. poskytovali telekomunikačních služeb (mobilnímu 
operátorovi), případně policii či orgánům činným v trestném řízení.

11.3  Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu zažádat o reklamační řízení v případě zjištění 
neoprávněných transakcí provedených ztracenou nebo odcizenou kartou v bance.

ČLÁNEK 12 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:
12.1 Všechny druhy pojištění:
12.1.1  zneužití karty, ztráta klíčů a/nebo ztráta dokladů a/nebo ztráta peněženky, odcizení mobilního 

telefonu a zneužití SIM karty, k nimž došlo před převzetím karty držitelem karty;
12.1.2  jakékoliv použití karty provedené s použitím PIN, kromě pojištění pro případ zneužití karty s použitím 

PINu;
12.1.3  jakékoliv použití karty, aniž by byla při tom použití karta fyzicky předložena (vyjma pojištění pro 

případ zneužití karty při internetové transakci), včetně zneužití s použitím PINu;
12.1.4 ztráta klíčů a/nebo ztráta dokladů a/nebo ztráta peněženky, pokud k nim dojde až po stoplistaci;
12.1.5  k pojistné události došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní 

jednání – např. ponechání předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě, např. v nákupním 
košíku, na stole v restauraci apod.);

12.1.6  k pojistné události došlo v důsledku zemětřesení, záplav, atomového výbuchu, jakož i radiace, 
manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami;

12.1.7  k pojistné události došlo v důsledku občanské války nebo válečné události, aktivní účasti 
na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích;

12.1.8  k pojistné události došlo v důsledku podvodného jednání nebo v souvislosti s takovým jednáním 
pojištěného nebo jeho osob blízkých;

12.1.9  pojistné události, které jsou důsledkem nebo vznikly v souvislosti s protiprávním jednáním 
pojištěného.

12.2 Pojištění odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty:
12.2.1  odcizení mobilního telefonu z motorového vozidla zaparkovaného na veřejné(m) nebo volně 

přístupné(m) komunikaci (místě) mezi 22 hodinou večerní a 7 hodinou ranní;
12.2.2  krádež s výjimkou kapesní krádeže, loupeže, vloupání nebo vykradení bytu/objektu určeného 

k trvalému bydlení.

ČLÁNEK 13 ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
13.1 Jednotlivé pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PS:
13.1.1 uplynutím pojistné doby,
13.1.2 výpovědí,
13.1.3  pro nezaplacení pojistného; pojištění zaniká následujícího dne po marném uplynutí lhůty stanovené 

pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části,
13.1.4 odstoupením od pojištění,
13.1.5 doručením oznámení o odmítnutí pojistného plnění,
13.1.6 zrušením práva používat kartu v souladu s obchodními podmínkami banky,
13.1.7 okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěného,
13.1.8 ve 24.00 hodin dne, ve kterém klient telefonicky nahlásil bance ztrátu/ krádež karty,
13.1.9  dalšími způsoby uvedenými v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem o PS, a to vždy 

na základě té právní skutečnosti, která nastane dříve.

ČLÁNEK 14 ADRESY A DORUČOVÁNÍ
14.1  Písemnosti určené pojistiteli se zasílají na adresu jeho sídla, písemnosti určené pojistníkovi, 

pojištěnému nebo další osobě, které vzniklo právo nebo povinnost z pojištění dle pojistné smlouvy 
(dále jen „adresát“), se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence obyčejnou nebo 
doporučenou zásilkou na poslední známou korespondenční adresu v České republice nebo na adresu 
písemně oznámenou pojistiteli adresátem, došlo-li ke změně adresy. Pojistník, pojištěný a pojistitel 
jsou povinni se navzájem bezodkladně informovat o jakékoli změně kontaktních údajů. Písemnosti 
mohou být doručovány pojistitelem nebo jím pověřenou osobou; v takovém případě se považuje 
písemnost za doručenou dnem jejího převzetí.

14.2  Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně, sdělení pojistiteli jsou účinná 
jejich doručením, s tím, že za písemné doručení se považuje i e-mailová zpráva doručená na 
dohodnutou e-mailovou adresu za podmínky jasné a nezpochybnitelné identifi kace odesílatele. 
V případě pochybností ohledně identifi kace odesílatele má pojistitel právo požadovat doplnění 
oznámení písemnou formou opatřenou vlastnoručním podpisem pojistníka.

14.3  Pojištěný komunikuje veškeré záležitosti týkající se pojištění prostřednictvím pojistitele, a to 
prostřednictvím call centra pojistitele nebo doručením zasláním písemností na adresu pojistitele.

14.4  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi obyčejnou zásilkou se považuje za doručenou pátý den 
po odeslání zásilky, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

14.5  Písemnost odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou anebo doporučenou zásilkou s dodejkou se 
považuje za doručenou, dnem jejího převzetí adresátem, resp. dnem převzetí uvedeným na dodejce, 
nejde-li o doručení podle dalších odstavců. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená 
příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku 
v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

14.6  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, 
kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

14.7  Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou 
s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním 
předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem 
úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. Připadá-li 
poslední den úložní lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty první následující 
pracovní den.

14.8  Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího 
vrácení pojistiteli.

ČLÁNEK 15 PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1  Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních 

pravidel pojistitele a je možné je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence 
na adresu pojistitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu 
czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky na tel. 234 240 234. Pojistitel stížnost prošetří 
a po skončení šetření informuje písemně stěžovatele o jeho výsledku. 

15.2  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost obrátit se se stížností na orgán 
dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
Je-li pojistitel Českou národní bankou vyzván k vyjádření ke stížnosti, vyřídí stížnost stejným 
způsobem jako v předchozím článku a informaci o výsledku šetření odešle dle pokynu České národní 
banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 

15.3  Spory mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) a pojistitelem, které patří do 
pravomoci soudů, při poskytování neživotního pojištění je oprávněna řešit Česká obchodní inspekce. 
Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese Ústředního inspektorátu, která je k datu 
účinnosti této smlouvy Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 
15, 120 00 Praha 2. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat též prostřednictvím její internetové 
adresy www.adr.coi.cz. Postup České obchodní inspekce upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
vydaná na základě tohoto zákona.



62

R1 
20

21

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz

www.hellobank.cz
+420 257 080 080

strana 3 z 3

15.4  Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu 
pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, 
která spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Více 
informací naleznete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity ke 

zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
16.2  Od ustanovení všech článků těchto pojistných podmínek je možné se v pojistných smlouvách 

odchýlit. V případě rozporu mezi textem pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek má přednost 
text pojistné smlouvy.

16.3 Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2009.
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15.4  Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu 
pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, 
která spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Více 
informací naleznete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv a mohou být použity ke 

zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
16.2  Od ustanovení všech článků těchto pojistných podmínek je možné se v pojistných smlouvách 

odchýlit. V případě rozporu mezi textem pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek má přednost 
text pojistné smlouvy.

16.3 Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2009.

Pojištění schopnosti splácet pro klasické úvěry
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954
Produkt: Pojištění schopnosti splácet – Spotřebitelský úvěr (SÚ)

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Rámcové pojistné 
smlouvě č. CA 1/2008 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010.

O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové pojištění, které chrání klienty s úvěrovými produkty před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací. K pojištění schopnosti splácet lze v rámci spotřebitelského úvěru sjednat i Pojištění odcizení 
a Home Assistance, které pomáhají vyřešit škodu vzniklou v důsledku krádeže věci fi nancované spotřebitelským úvěrem, nebo v havarijních situacích v domácnosti pojištěného. 

 Co je předmětem pojištění?
Jednotlivé soubory pojištění schopnosti splácet
SOUBOR MASTER zahrnuje tato rizika:
  Úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
   Nedobrovolnou ztrátu zaměstnání anebo Hospitalizaci pojištěného. Vždy je pojištěno pouze 

jedno z těchto rizik. Rozsah pojištění se mění v průběhu jeho trvání, a to i opakovaně dle 
aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného

SOUBOR MASTER PLUS kromě rizik uvedených v SOUBORU MASTER se dále vztahuje i na:
  Pojištění odcizení věci fi nancované spotřebitelským úvěrem
   Pojištění Home Assistance – asistenční služby v domácnosti: havarijní situace, odemknutí 

zablokovaných dveří, neobyvatelná domácnost v důsledku havárie, servis domácích 
spotřebičů po záruce

SOUBOR SENIOR se vztahuje pouze na: 
  Úmrtí pojištěného 

Jaké je pojistné plnění?
•    V případě úmrtí pojištěného, uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část fi nančního závazku 

klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.
•    V případě přiznání invalidity III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, či 

mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část 
fi nančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

•    V případě pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 30 dnů v SOUBORU MASTER / MASTER 
PLUS, přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru. Maximálně12 měsíčních úvěrových 
splátek. Limit jedné splátky je max. 55 000 Kč.   

•    V případě hospitalizace, která trvá minimálně 3 dny, proplatí pojišťovna měsíční úvěrovou 
splátku, která je splatná v době trvání. V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné 
pojistné události činit maximálně 2 měsíční úvěrové splátky. Toto riziko je platné jen v případě, 
že pojištěný nesplňuje podmínky pro výplatu pojistného plnění z rizika Nedobrovolné ztráty 
zaměstnání.

•    V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 30 dnů přebírá pojišťovna 
úhradu měsíčních splátek úvěru. Maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek. Limit jedné 
splátky je max. 55 000 Kč. Nárok na pojistné plnění je podmíněn tím, že pojištěný:

 o   je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán
v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a není ve zkušební době, 

 o   nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem 
okamžitě pracovní poměr ani mu  nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel 
od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou.

•    Pojištění krádeže kryje odcizení věci fi nancované spotřebitelským úvěrem v důsledku 
loupeže, vloupání nebo vykradení bytu nebo objektu určeného k trvalému bydlení nebo do 
zamčeného auta. Maximální hodnota zakoupené věci činí 100 000 Kč. Pojistné plnění se 
rovná časové ceně výrobku, která se stanoví jako rozdíl kupní ceny a amortizace za každý 
měsíc uplynulý od koupě do nahlášení pojistné události. V prvních 12 měsících jsou měsíčně 
odečtena vždy 2 % z kupní ceny výrobku, od 13. měsíce stáří výrobku je pak odečteno měsíčně 
1 % z kupní ceny výrobku. Maximální pojistné plnění na jednu pojistnou událost je 15 000 Kč.

•    Pojištění Home Assistance: 
 o   Havarijní situace: pojišťovna uhradí náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, 

náklady na drobný použitý materiál a náklady na práci dodavatele v souvislosti s odstraňováním 
příčiny havarijní situace. Limit pojistného plnění je 5 000 Kč, max. 2 pojistné události/rok.

 o   Odemknutí zablokovaných dveří: pojišťovna uhradí náklady spojené s odblokováním 
zablokovaných vchodových dveří do domácnosti. Limit pojistného plnění je 5 000 Kč,
max. 2 pojistné události/rok.

 o   Neobyvatelná domácnost v důsledku havárie: asistenční centrála zajistí náhradní ubytování 
a pojišťovna uhradí náklady stěhovacích služeb; v případě ohrožení majetku a vybavení
z důvodu možného vykradení zajistí asistenční centrála ostrahu domácnosti. Limit 
pojistného plnění je 5 000 Kč, max. 2 pojistné události/rok.

 o   Servis domácích spotřebičů po záruce: pojišťovna uhradí fi nanční ztrátu vzniklou
v souvislosti s poruchou domácích elektrospotřebičů, náklady spojené s příjezdem
a odjezdem smluvního dodavatele, náklady na jím vykonanou práci, případně náklady 
na odvoz spotřebiče do nejbližšího servisu. Limit pojistného plnění je 4 200 Kč na jednu 
pojistnou událost za rok. 

 Na co se pojištění nevztahuje?
  Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění. 
  Hospitalizace, ke které dojde do 30 dní od počátku pojištění.
   Pojištění krádeže se nevztahuje na hodinky, šperky, motorová vozidla, software, textil, oblečení, okna, dveře, podlahy, stavební materiál a stavební části stavby nebo bytové jednotky nebo nebytového 

prostoru.
   Home Assistance – Servis domácích spotřebičů - spotřebiče, které jsou ještě v záruce, případně starší 7 let. 
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 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!    Úmrtí/Invalidita III. stupně/Pracovní neschopnost 
!    Sebevražda pojištěného nebo pokus o ní v době do 2 let od počátku pojištění
!    Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění
!    Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
!    Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích
!    Ztráta zaměstnání
!    Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 
!    Pojištění odcizení věci
!     Odcizení, ke kterému došlo za okolností, na základě kterých mohl pojištěný nebo oprávněný uživatel věci vznik pojistné události předem očekávat a učinit opatření proti jejímu vzniku a neučinil tak 
!     Odcizení věci, ke kterému došlo během přepravy na základě přepravní smlouvy nebo během doručování poštou 
!    Odcizení věci umístěné na viditelném místě v motorovém vozidle 
!    Odcizení věci z motorového vozidla v čase mezi 22:00 hod večer a 8:00 hod ráno
!    Home Assistance
!    Běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy
!    Havárie mimo domácnost pojištěného 
!    Zablokování jiných dveří než hlavních vchodových dveří do domácnosti pojištěného 

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
   Pojištění je platné po celém světě kromě Pojištění Home Assistance, které se vztahuje pouze na území České republiky.

 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER/MASTER PLUS můžete přistoupit, pokud jste uzavřel/a s pojistníkem úvěrovou smlouvu a splňujete následující podmínky:
•    jste mladší 65 let, 
•     jste zdráv/a, nejste v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků a nejste poživatelem starobního ani invalidního 

důchodu a nejste v pracovní neschopnosti.
K pojištění v SOUBORU SENIOR můžete přistoupit, pokud splňujete tyto podmínky: 
•    jste mladší 65 let a nejste v invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně),
•     jste dle svého vědomí zdráv/a a netrpíte zjištěným chronickým onemocněním a nejste v pracovní neschopnosti.

Upozornění: Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná může pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit
nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Kompletní výčet podmínek ke vstupu do pojištění naleznete v Rámcové pojistné smlouvě.

Povinnosti během trvání pojištění
Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období.
Povinnosti v případě pojistné/škodní události 
V případě pojistné/škodní události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle 
pojistných podmínek.
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 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!    Úmrtí/Invalidita III. stupně/Pracovní neschopnost 
!    Sebevražda pojištěného nebo pokus o ní v době do 2 let od počátku pojištění
!    Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění
!    Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
!    Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích
!    Ztráta zaměstnání
!    Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 
!    Pojištění odcizení věci
!     Odcizení, ke kterému došlo za okolností, na základě kterých mohl pojištěný nebo oprávněný uživatel věci vznik pojistné události předem očekávat a učinit opatření proti jejímu vzniku a neučinil tak 
!     Odcizení věci, ke kterému došlo během přepravy na základě přepravní smlouvy nebo během doručování poštou 
!    Odcizení věci umístěné na viditelném místě v motorovém vozidle 
!    Odcizení věci z motorového vozidla v čase mezi 22:00 hod večer a 8:00 hod ráno
!    Home Assistance
!    Běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy
!    Havárie mimo domácnost pojištěného 
!    Zablokování jiných dveří než hlavních vchodových dveří do domácnosti pojištěného 

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
   Pojištění je platné po celém světě kromě Pojištění Home Assistance, které se vztahuje pouze na území České republiky.

 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
K pojištění v rozsahu SOUBORU MASTER/MASTER PLUS můžete přistoupit, pokud jste uzavřel/a s pojistníkem úvěrovou smlouvu a splňujete následující podmínky:
•    jste mladší 65 let, 
•     jste zdráv/a, nejste v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků a nejste poživatelem starobního ani invalidního 

důchodu a nejste v pracovní neschopnosti.
K pojištění v SOUBORU SENIOR můžete přistoupit, pokud splňujete tyto podmínky: 
•    jste mladší 65 let a nejste v invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně),
•     jste dle svého vědomí zdráv/a a netrpíte zjištěným chronickým onemocněním a nejste v pracovní neschopnosti.

Upozornění: Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná může pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit
nebo odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Kompletní výčet podmínek ke vstupu do pojištění naleznete v Rámcové pojistné smlouvě.

Povinnosti během trvání pojištění
Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období.
Povinnosti v případě pojistné/škodní události 
V případě pojistné/škodní události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle 
pojistných podmínek.
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 Kdy a jak provádět platby?
Platba za pojištění je součástí pravidelné měsíční úvěrové splátky.
Cena pojištění:
SOUBOR MASTER: 4,99 % z měsíční splátky,
SOUBOR MASTER PLUS: 4,99 % z měsíční splátky + Pojištění krádeže a Pojištění Home Assistance: 49 Kč / měsíčně, 
SOUBOR SENIOR: 4,99 % z pravidelné měsíční splátky.

 Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je převážně stanoven:
- na 00:00 hodin dne, kdy jste  podepsal/a žádost/smlouvu o poskytnutí úvěru.
Konec a zánik pojištění
Konec pojištění se stanoví na 24:00 hodin posledního dne platnosti úvěrové smlouvy, v rámci které je pojištění sjednáno, pokud není stanoveno jinak. 
Pojištění dále zaniká:
•     dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti;
•    posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž se pojištění vztahuje;
•    dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
•    dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného;
•    posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku.

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby:
a)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů;
b)   výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;
c)   výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění. Pojištění 

v takovém případě zaniká ke konci pojistného období.
Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)  odstoupením od jiného než životního pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne přistoupení

k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;
b)   odstoupením od životního pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;
c)  odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky,

kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění;
d)  odstoupením od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se pojištěný dozvěděl nebo mohl dozvědět, že mu byly

v souvislosti s přistoupením k pojištění poskytnuty klamavé údaje;
e)  odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu.
Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje.
Další způsoby zániku pojištění:
a)  písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění;
b)   projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období,

na které bylo pojistné zaplaceno.

strana 3 z 3



66

R1 
20

21

Pojištění schopnosti splácet pro revolvingové úvěry
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954
Produkt: Pojištění schopnosti splácet – kreditní karta Standard / GOLD

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Rámcové pojistné 
smlouvě č. CA 1/2008 a Rámcové pojistné smlouvě č. GOLD-M 1/2012 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 a Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé 
neživotní pojištění č.3/2009.

O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové pojištění, které chrání klienty s úvěrovými produkty před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací. Kromě  pojištění schopnosti splácet může klient získat i pojištění zneužití úvěrové karty či si 
sjednat pojištění nákupu a garance nejnižší ceny a pojištění prodloužené záruky.

 Co je předmětem pojištění?
SOUBOR STANDARD zahrnuje tato rizika a pojištění:
  Úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Pojištění zneužití úvěrové karty
  Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny

SOUBOR PREMIUM, pojištění se kromě rizik uvedených v SOUBORU STANDARD dále vztahuje i na:
  Nedobrovolnou ztrátu zaměstnání 

SOUBOR MASTER zahrnuje tato rizika a pojištění:
  Úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Invalidita III. stupně pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
   Nedobrovolnou ztrátu zaměstnání anebo Hospitalizaci pojištěného. Vždy je pojištěno pouze 

jedno z těchto rizik. Rozsah pojištění se mění v průběhu jeho trvání, a to i opakovaně,
dle aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného 

  Pojištění zneužití úvěrové karty 

SOUBOR BASIC
  Pojištění zneužití úvěrové karty

Pojištění poskytované klientovi zdarma (pouze GOLD)
   Pojištění prodloužené záruky a Pojištění zneužití úvěrové karty dle Rámcové pojistné 

smlouvy GOLD-M 1/2012

Jaké je pojistné plnění?
•   V případě úmrtí pojištěného, uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část fi nančního závazku 

klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.
•   V případě přiznání invalidity III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, nebo 

mimořádné výhody III. stupně uhradí pojišťovna jednorázově zbývající část fi nančního 
závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

•   V případě pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 30 dnů, přebírá pojišťovna úhradu 
měsíčních splátek úvěru, jejichž splatnost připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti,
a to včetně měsíční splátky splatné v době od zahájení pracovní neschopnosti do uplynutí
30. dne trvání pracovní neschopnosti. Maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek. Limit splátky 
je max. 55 000 Kč.

•   V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 30 dnů resp. 60 dnů
v SOUBORU PREMIUM, přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru. Maximálně
12 měsíčních úvěrových splátek. Limit jedné splátky je max. 55 000 Kč. Nárok na pojistné plnění 
je podmíněn tím, že pojištěný:

 o   je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán
v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a není ve zkušební době, 

 o  nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem 
okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel 
od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru 
dohodou.   

•    V případě hospitalizace, která trvá minimálně 3 dny, proplatí pojišťovna měsíční úvěrovou splátku, 
která je splatná v době trvání. V rámci jedné úvěrové smlouvy může plnění z jedné pojistné 
události činit maximálně 2 měsíční úvěrové splátky. Toto riziko je platné jen v případě, že pojištěný 
nesplňuje podmínky pro výplatu pojistného plnění z rizika Nedobrovolné ztráty zaměstnání.  

•    Pojištění zneužití úvěrové karty - pojištění pro případ zneužití úvěrové karty v důsledku jejího 
odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PIN kódu, a pro případ ztráty nebo odcizení 
dokladů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením karty.

 o   Krytí se vztahuje na neoprávněné transakce až do výše 4 000 Kč / 60 000 Kč (GOLD),
ke kterým došlo maximálně 48 hodin / 96 hodin (GOLD) před nahlášením ztráty/odcizení 
karty. Pojistnou událost je možné uplatnit až 3x ročně.

 o   Pro případ ztráty nebo odcizení osobních dokladů, ke kterému dojde společně s kreditní 
kartou, je pojistné krytí na náhradu nákladů na pořízení nových dokladů až 3 000 Kč. 
Pojistnou událost je možné uplatnit až 3x ročně.

 o   GOLD - Pro případ ztráty nebo odcizení klíčů a peněženky, ke kterému dojde společně
s kreditní kartou, je pojistné krytí na náhradu nákladů na pořízení nových klíčů 4 000 Kč
a peněženky 2 000 Kč. Pojistnou událost je možné uplatnit až 3x ročně. 

•    Pojištění garance nejnižší ceny – Pojistnou událostí je fi nanční ztráta pojištěného v důsledku 
rozdílu mezi kupní cenou zaplacenou za věc a nižší kupní cenou, za kterou bylo možné stejnou 
věc zakoupit ve stejném období v jiném místě prodeje, musí být min. 300 Kč. Pojistné plnění se 
rovná rozdílu mezi kupní cenou věci a nižší kupní cenou stejné věci, za kterou ji je možné pořídit
v jiném místě prodeje ve stejném období. Max. pojistné plnění z jedné pojistné události je 10 000 Kč. 
Souhrnný limit plnění pro jeden kalendářní rok je 15 000 Kč. Maximální počet plnění jsou 3x ročně.

•   Pojištění nákupu – Pojistnou událostí je fi nanční ztráta pojištěného vzniklá v důsledku 
poškození, zničení nebo odcizení věci, ke které dojde během pojištění. Pojistné plnění se rovná 
nákladům na opravu věci nebo zakoupení nové stejné věci v případě odcizení nebo totálního 
zničení věci, nebo pokud by oprava věci byla neúčelná nebo nákladnější než pořízení nové 
stejné věci. Limit pojistného plnění je 20 000 Kč / událost.

•   Pojištění prodloužené záruky – pojištění pro případ fi nanční ztráty způsobené mechanickou, 
elektronickou nebo elektrickou nefunkčností věci, která nastane v období prodloužené záruky, 
tedy v období 12ti měsíců po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem dle 
platných právních předpisů. Horní limit pojistného plnění je 30 000 Kč, pokud věc lze opravit, 
případně 60 000 Kč, pokud opravit nelze. 

 Na co se pojištění nevztahuje?
  Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění. 
  Hospitalizace, ke které dojde do 30 dní od počátku pojištění.
   Pojištění zneužití úvěrové karty se nevztahuje na události v období po uplynutí 12 měsíců 

od poslední předepsané měsíční úvěrové splátky.
   Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny – se nevztahuje např. na zvířata, rostliny, peníze, 

cestovní šeky, jízdenky, ceniny, vstupenky, umělecká díla, starožitnosti, šperky, drahé kameny, 
potraviny, nápoje, léčiva, optické výrobky, lékařská zařízení a přístroje.

   Pojištění prodloužené záruky – pokud k fi nanční ztrátě dojde po 12ti měsících následujících 
po uplynutí zákonné doby.

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!   Úmrtí/Invalidita III. stupně/Pracovní neschopnost 
!    Sebevražda pojištěného nebo pokus o ní v době do 2 let od počátku pojištění
!    Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění
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!    Pojištění prodloužené záruky
!   Opotřebení nebo poškození věci nebo části věci v důsledku obvyklého používání

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. 

 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
K pojištění v rozsahu SOUBORU STANDARD nebo SOUBORU MASTER můžete přistoupit, pokud 
jste uzavřel/a s pojistníkem úvěrovou smlouvu a splňujete následující podmínky:
•     jste mladší 65 let, jste zdráv/a, nejste v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským 

dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, 
•    nejste poživatelem starobního ani invalidního důchodu a nejste v pracovní neschopnosti.
K pojištění v souboru PREMIUM můžete přistoupit, pokud kromě podmínek pro soubor STANDARD 
a MASTER dále splňujete podmínky: 
•     jste zaměstnán/a v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl/a jste zaměstnán/a

v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a nejste ve zkušební době, 
•    nedal/a jste ani Vám nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil/a jste se zaměstnavatelem 

okamžitě pracovní poměr ani Vám nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel/a jste od 
zaměstnavatele ani nezaslal/a jste zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou.

!    Profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy
!   Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
!    Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
!    Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, trestných činech, 

teroristických akcích a sabotážích
!   Ztráta zaměstnání
!   Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)
!    Pojištění zneužití úvěrové karty 
!   Zneužití karty, ke kterému došlo před převzetím karty
!    Jakékoli použití karty provedené s použitím PIN, kromě pojištění pro případ zneužití karty

s použitím PIN
!    Jakékoli použití karty, aniž by byla při tom použita karta fyzicky předložena
!   Pojištění nákupu a garance nejnižší ceny 
!   Pokud věc byla zakoupena zaměstnancem, majitelem nebo provozovatelem místa prodeje 

nebo jejich příbuznými a osobami blízkými
!    Nižší kupní cena je nabízena ve stejném místě prodeje
!   zrezavění, poleptání, promáčknutí, poškrábání povrchu věci či jiné vnější či povrchové 

poškození věci, způsobené při nedodržení instrukcí, které nemají vliv na funkčnost věci
!    zničení nebo poškození věci pojištěným nebo jeho osobou blízkou, a to úmyslně nebo

z nedbalosti
!   odcizení věci z nezamčeného automobilu 
!   poškození nebo zničení věci způsobené zvířaty

Upozornění: Věnujte náležitou pozornost vstupním podmínkám do pojištění! V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná, může pojistitel od jednotlivého pojištění odstoupit nebo 
odmítnout plnění z pojistné smlouvy. Kompletní výčet podmínek ke vstupu do pojištění naleznete v Rámcové pojistné smlouvě.
Povinnosti během trvání pojištění
Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období.
Povinnosti v případě pojistné/škodní události 
V případě pojistné/škodní události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle 
pojistných podmínek.

 Kdy a jak provádět platby?
Platba za pojištění je strhávána z úvěrového účtu. Cena pojištění je vyjádřena % ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky. 
Souborů:
•  STANDARD: 4,99 %, 
•    MASTER: 5,99 %, 
•    PREMIUM: 7,99 %, 
•    BASIC: 1 % z pravidelné měsíční splátky,
•     Pojištění prodloužené záruky a Pojištění zneužití úvěrové karty dle Rámcové pojistné smlouvy GOLD-M 1/2012: ZDARMA.

 Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je stanoven:
•    na okamžik prvního nebo opakovaného fi nancování revolvingového úvěru, tj. první čerpání úvěru pojištěným z jemu poskytnutého úvěrového rámce nebo první a další znovupoužití úvěrové karty;
•    na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný projevil vůli přistoupit do pojištění v rámci resolicitačního programu.
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 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění je platné po celém světě kromě Pojištění prodloužené záruky, které se vztahuje pouze na území České republiky.



68

R1 
20

21

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby:
a)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů;
b)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;
c)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění.

Pojištění v takovém případě zaniká ke konci pojistného období.
Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)  odstoupením od životního pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů ode dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;
b)  odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky,

kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění;
c)  odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu.
Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku ruší.
Další způsoby zániku pojištění:
a)  písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění;
b)  projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období,

na které bylo pojistné zaplaceno.

strana 3 z 3

Konec a zánik pojištění
Konec pojištění je stanoven na poslední den účinnosti smlouvy o revolvingovém úvěru, pokud není stanoveno jinak.
Pojištění dále zaniká:
•     dnem splatnosti poslední úvěrové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o řádnou splátku nebo o případ její předčasné splatnosti;
•    posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž se pojištění vztahuje;
•    dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak;
•    dnem úmrtí a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného;
•    u SOUBORU STANDARD, MASTER a PREMIUM, a to posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku, pojištěný dále zůstává pojištěn v rozsahu SOUBORU BASIC.


