HYPO úvěrové pojištění
Produktový list
Základní popis






kryje proti neschopnosti splácet úvěr
možnost změny pojistných částek
možnost částečného zastavení pohledávky
lze sjednat jako zlomkové pojištění
při refinancování pojištění nezaniká





do úplného vyčerpání úvěru krytí konstantní
pojistnou částkou, pak anuitně klesající
bez poplatků za sjednání a změny
provize ve stejné výši bez ohledu na
pojistnou dobu

Slevy a bonusy


sleva 0 – 15 % za výši měsíčního pojistného

ve výši 500 – 999 Kč = sleva 5 %

ve výši 1000 – 1999 Kč = sleva 10 %

2000 Kč a vyšší = sleva 15 %




sleva 10 % za jiné životní pojištění u KP
(nezahrnuje kolektivní a cestovní pojištění)
zproštění
od
placení
u
pracovní
neschopnosti a ztráty zaměstnání

Pojistná rizika a technické parametry
Pojištění smrti
Základní informace:

smrt následkem nemoci nebo úrazu

povinné riziko
Vstupní věk:

18 – 70
Výstupní věk:

75
Pojistná částka / denní dávka:

minimální = 50.000 Kč

maximální = dle úvěru
Plnění:

sjednaná pojistná částka (do úplného vyčerpání úvěru), nebo

aktuální zůstatek dluhu (v průběhu splácení úvěru), nebo

poměrná část pojistné částky (při zlomkovém pojištění)
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Pojištění invalidity
Základní informace:

varianty invalidity:

pro případ přiznání invalidity 2. nebo 3. stupně z důvodu nemoci nebo úrazu

pro případ přiznání invalidity 3. stupně z důvodu nemoci nebo úrazu

invalidity nelze vzájemně kombinovat
Vstupní věk:

18 – 64
Výstupní věk:

65
Pojistná částka / denní dávka:

minimální = 50.000 Kč

maximální = dle úvěru
Plnění:

sjednaná pojistná částka (do úplného vyčerpání úvěru), nebo

aktuální zůstatek dluhu (v průběhu splácení úvěru), nebo

poměrná část pojistné částky (při zlomkovém pojištění)

Pojištění pracovní neschopnosti
Základní informace:

varianta od 29. dne pracovní neschopnosti se zpětným plněním
Vstupní věk:

18 – 64
Výstupní věk:

65
Pojistná částka / denní dávka:

splátka úvěru
Plnění:

splátka úvěru přepočtena na dny trvání pracovní neschopnosti od 1. dne trvání, nebo

část splátky úvěru (při zlomkovém pojištění)

Pojištění ztráty zaměstnání
Základní informace:

pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (i v případě, že je uzavřena dohodou)
Vstupní věk:

18 – 64
Výstupní věk:

65
Pojistná částka / denní dávka:

splátka úvěru
Plnění:

splátka úvěru přepočtena na dny trvání ztráty zaměstnání, nebo

část splátky na dny (při zlomkovém pojištění)

Limity pro lékařskou prohlídku
Vstupní věk
16 – 45 let
46 – 55 let
56 – 70 let
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Pojistná částka (v Kč)
do 7.500.000 Kč
nad 7.500.000 Kč
do 5.000.000 Kč
nad 5.000.000 Kč
do 2.500.000 Kč
nad 2.500.000 Kč

Typ prohlídky
pro smrt a invaliditu
nevyžaduje se
STANDARDNÍ
nevyžaduje se
STANDARDNÍ
nevyžaduje se
STANDARDNÍ
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Finanční šetření


od pojistné částky nad 6 mil. Kč

Pojistné krytí

Způsob sjednání
Prostřednictvím předtištěného formuláře nebo elektronického PDF (eForm). Po přijetí Nabídky do pojištění vystaví pojistitel
pojistku.

Zastavení smlouvy / vinkulace
Pojistné plnění lze zastavit / vinkulovat na základě dodání žádosti od poskytovatele úvěru. Lze provést i částečnou zástavu /
vinkulaci (tady pouze vybraná rizika). V případě, že zastavení smlouvy / vinkulace nebude provedena, pojistné plnění náleží
pojištěnému (obmyšleným).
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