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Popis a charakteristika produktu:
Pojištění schopnosti splácet chrání klienta při výpadku pravidelných příjmů, a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající z úvěru v případě některých nepříjemných 
životních situací
Pojistníkem je Raiffeisenbank a.s..
Pojištěným je pojistníkův klient/dlužník, který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě č. 1080500004 a je povinen splácet spotřebitelský úvěr.
Pojistitelem je UNIQA pojišťovna, a.s..

Čím se pojištění řídí
Pro pojištění uzavřená po 21.12.2012 platí tyto pojistné podmínky:
- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05 (dále jen „VPP UCZ/05“)
-  Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění – zvláštní část – UCZ/Ž/12G,  
-  Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění – zvláštní část – UCZ/U/12G,  
-  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti – zvláštní část – UCZ/DDPN/12G
-  Doplňkové pojistné podmínky pojištění pro případ pracovní neschopnosti DPP/RB/PN/12G
-  Doplňkové pojistné podmínky pojištění při nedobrovolné ztrátě zaměstnání DPP/RB/ZZ/12G
Pojištění se dále řídí rámcovou pojistnou smlouvou č. ČÍSLO 1080500004 uzavřenou mezi UNIQA pojišťovnou a.s., a Raiffeisenbank a.s a platí pro něj příslušná ustanovení 
zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

Co je pojištěno, základní pojistná nebezpečí
Na základě této pojistné smlouvy se sjednává pojištění osob, které přistoupí k pojištění v rozsahu následujících typů pojištění:

Soubor pojištění - A  
Pojistné nebezpečí: Pojištění proti riziku smrti z jakékoliv příčiny, proti riziku vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození dle základní tabulky A  
k úrazovému pojištění. 

Soubor pojištění – B 
Pojistné nebezpečí: Pojištění proti riziku smrti z jakékoliv příčiny, proti riziku vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození dle základní tabulky A  
k úrazovému pojištění a proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ).

Soubor pojištění – C
Pojistné nebezpečí: Pojištění proti riziku smrti z jakékoliv příčiny, proti riziku vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození dle základní tabulky A  
k úrazovému pojištění, proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti  a proti riziku ztráty zaměstnání pro zaměstnance.

Pojistit nelze důchodce, studenty, ženy v domácnosti a nezaměstnané.

Výše pojistného plnění
Výše pojistného plnění je u všech variant pojištění omezena maximálně na 500 000 Kč. 

  Druh pojištění Pojistné plnění  Doba výplaty
  Riziko smrti aktuální dlužná částka  jednorázově
  Riziko trvalých následků úrazu aktuální dlužná částka  jednorázově
  Riziko pracovní neschopnosti měsíční dávka ve výši splátky úvěru max. 10 měsíců
  Riziko ztráty zaměstnání měsíční dávka ve výši splátky úvěru max. 12 měsíců

Odchylně od všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění bez omezení i tehdy, nastane-li smrt pojištěného při sebevraždě 
nebo při pokusu o sebevraždu již uplynutím 2 let od data počátku, změny nebo od obnovení pojištění klienta dle rámcové smlouvy. Součet pojistných plnění na základě 
tohoto ujednání je však vždy omezen omezen částkou 2 000 000 Kč v příslušném kalendářním roce.

Nárok na pojistné plnění vzniká při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání, pokud trvají nepřetržitě více jak 60 dnů.
 
Podmínky pro vznik pojištění
Pojištěni jsou klienti/dlužníci pojistníka, kteří souhlasí se zněním rámcové smlouvy, jakož i všemi jejími přílohami a prostřednictvím pojistníka uzavřeli pojištění schopnosti 
splácet spotřebitelský úvěr.

ZA POJISTNOU UDÁLOST SE NEPOVAŽUJE A POJISTITEL NENÍ POVINEN POSKYTNOUT POJISTNÉ PLNĚNÍ:

Z pojištění jsou vyloučeny úrazy, které vznikly:
a) při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu,
b) při horolezeckém sportu,
c) při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích,
d) při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na snowboardech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti 

na trénincích pro tyto závody.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za události, které vznikly:
a) jako důsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
b) při profesionálním provozování sportu,
c) v důsledku použití alkoholu nebo drog,
d) vzniklé trvalým nebo zhoršeným onemocněním, kterým pojištěný trpěl nebo se kterým se léčil v období 12 měsíců před počátkem tohoto pojištění.

POJISTNÉ PLNĚNÍ NENÍ POSKYTNUTO V PLNÉ VÝŠI POKUD:

V PŘÍPADĚ SMRTI POJIŠTĚNÉHO:
Pojistitel je oprávněn snížit až o jednu polovinu své celkové plnění, došlo-li k smrti pojištěného následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků 
obsahující návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých ke smrti došlo, to odůvodňují.

POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY:

Zodpoví-li zájemce o pojištění při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník při změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy 
pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu 
neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. 

Přehled výluk a omezení pojistného plnění není konečný, úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách.

V případě nejasností volejte infolinku UNIQA 488 125 125
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