Pojištění T-MOBILE PRO JISTOTU SPLÁCENÍ
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954
Produkt: Pojištění T-Mobile pro jistotu splácení
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. TMBP 1/2014 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2016.
O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové pojištění, které pomáhá klientům T-Mobile pokrýt pravidelné výdaje v případě nenadálých životních situací.
Pojišťovna uhradí v případě pojistné události pevně stanovenou pojistnou částku.
Co je předmětem pojištění?
4 varianty pojištění: A / B / C / D s různými pojistnými
částkami a limity
Varianty A, B, C zahrnují tyto rizika:
 Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo
nemoci
 Ztráta zaměstnání pojištěného
 Hospitalizace a rekonvalescence pojištěného pokud je klient
OSVČ
 Pojištění zneužití SIM karty
Varianta D zahrnuje rizika variant A, B, C a navíc:
 Pojištění odcizení mobilního telefonu anebo tabletu
Jaké je pojistné plnění?
 V případě pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 60
dnů, vyplatí pojišťovna měsíční pojistnou částku ve výši dle
zvolené varianty: A = 1 000 Kč, B = 2 000 Kč, C+D = 4 000 Kč.
Maximálně 6 měsíčních částek.
 V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání, která trvá
minimálně 60 dnů, vyplatí pojišťovna měsíční pojistnou částku
ve výši dle zvolené varianty: A = 1 000 Kč, B = 2 000 Kč, C+D
= 4 000 Kč. Maximálně 6 měsíčních částek.
 V případě hospitalizace, která trvá minimálně nepřetržitě 7
dnů, a případné následné rekonvalescence, tedy pracovní
neschopnosti pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci
bezprostředně navazující na hospitalizaci, vyplatí pojišťovna
denní dávku ve sjednané výši dle zvolené varianty: A = 100 Kč,
B = 200 Kč, C+D = 400 Kč. Pojistné plnění je vypláceno za
každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 8. dne
hospitalizace po dobu maximálně 30 po sobě jdoucích dní a
následně od prvního dne rekonvalescence po dobu maximálně
15 po sobě jdoucích dní. Toto riziko je platné jen v případě,
že pojištěný nesplňuje podmínky pro výplatu pojistného
plnění z rizika ztráty zaměstnání.
 V případě zneužití SIM je to náhrada škody, tedy čerpaných
služeb odebraných prostřednictvím odcizené SIM karty, které
vznikly nad rámec sjednaného paušálu a případné pořízení
Podrobného výpisu služeb. Pojistné plnění v případě variant A,
B, C je maximálně ve výši 6 000 Kč, v případě varianty D
maximálně ve výši 4 000 Kč na jednu pojistnou událost.
 V případě odcizení mobilního telefonu anebo tabletu, který
je ve výlučném vlastnictví pojištěného a od jehož prvního
pořízení jako nové věci do okamžiku odcizení uplynulo
maximálně 24 měsíců, pokud bylo oznámeno a šetřeno Policii
ČR nebo podobným orgánem v zahraničí je to plnění ve výši
skutečně vynaložených nákladů na pořízení stejného nebo co
do funkčnosti obdobného mobilního telefonu nebo tabletu,
max. do výše 8 000 Kč. Limit 8 000 Kč se vztahuje na jednu
pojistnou událost v jednom kalendářním roce.




Na co se pojištění nevztahuje?

Ztráta zaměstnání a Hospitalizace, ke kterým
dojde do 90 dnů od počátku pojištění.

Zneužití SIM karty, která není v odcizeném
mobilním telefonu nebo tabletu a nedošlo-li k blokaci
nebo výměně SIM karty.
Zneužití SIM se nevztahuje na poškození nebo ztrátu dat
uložených na SIM.
Pojištění odcizení mobilního telefonu anebo tabletu se
nevztahuje na poškození nebo ztrátu dat/údajů nebo obsahu
zařízení, na odcizení mobilního telefonu anebo tabletu,
nedošlo-li k blokaci IMEI zařízení z důvodu odcizení, ani na
jakékoliv následné újmy. Pojištění odcizení mobilního telefonu
anebo tabletu se dále nevztahuje na mobil nebo tablet, jejichž
stáří v době vzniku pojistné události přesahuje 24 měsíců.
Pojistnou událostí není událost způsobená v důsledku nebo v
souvislosti s úmyslným, protiprávním a/nebo neopatrným
jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z
nich (neopatrné jednání – např. ponechání mobilního telefonu
či tabletu bez dohledu na nechráněném nebo volně přístupném
místě). Pojistnou událostí není též odcizení mobilního telefonu
anebo tabletu z motorového vozidla zaparkovaného na
veřejné(m) nebo volně přístupné(m) komunikaci (místě) mezi
22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pracovní neschopnost / Hospitalizace
!
Pokus o sebevraždu v době do 2 roku od
počátku pojištění
! Pokračování a opakování nemocí; následky nemocí nebo
úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly
diagnostikovány nebo se projevily před počátkem pojištění
! Degenerativní o 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
Ztráta zaměstnání
! Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo
pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
(pojištění pro případ ztráty zaměstnání)
Zneužití SIM karty
! Vzniklá škoda je krytá maximálně do 48 hodiny před podáním
žádosti o blokaci SIM a to jednou ročně.
Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Územní platnost pojištění není omezena.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
Pojištění T-Mobile pro jistotu splácení si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která splňuje následující podmínky:
 Je starší18 a mladší 65 let, není ve starobním důchodu a není invalidní (invalidita I. — III. stupně) a není v pracovní neschopnosti,
 Projeví souhlas s tím, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí
nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z
pojištění a plnění z takové události neposkytnout,
Pro riziko ztráty zaměstnání musí klient v rozhodný den dále splňovat tyto podmínky:
 je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též předcházejících 12 měsíců a není
ve zkušební době, a 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.
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 události (Pracovní neschopnost, Hospitalizace a Ztráta zaměstnání)
V případě pojistné události je Pojištěný povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný příslušný formulář pojistitele „Oznámení
pojistné události“ a další doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění dle pojistných podmínek.
Pro riziko zneužití SIM karty – při škodní události (ihned po ztrátě nebo odcizení):
 oznámit odcizení mobilního telefonu nebo tabletu včetně SIM karty Policii ČR nebo příslušnému orgánu v zahraničí,
 v případě odcizení nebo ztráty provést blokaci SIM karty, a to telefonicky nebo osobně prostřednictvím pojistníka, nebo zažádat pojistníka o
výměnu SIM karty z důvodu její ztráty nebo odcizení,
Pro riziko odcizení mobilního telefonu anebo tabletu je pojištěný povinen:
 v případě odcizení mobilního telefonu anebo tabletu oznámit odcizení Policii ČR nebo příslušnému orgánu v zahraničí,
 v případě odcizení mobilního telefonu anebo tabletu provést blokaci IMEI zařízení, a to osobně prostřednictvím Policie ČR, to vše ihned po
odcizení.
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Kdy a jak provádět platby?

Výše pojistného za každé pojistné období je vyjádřena pravidelnou pevnou měsíční částkou dle sjednané varianty pojištění.
Poplatek za pojištění je placen prostřednictvím vyúčtování služeb T-Mobile.
Varianta A: 39 Kč,
Varianta B: 69 Kč,
Varianta C: 119 Kč,
Varianta D: 169 Kč

Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je převážně stanoven na:
00:00 hodin dne následujícího po podpisu Přihlášky k pojištění v případě, že k podpisu přihlášky dojde na obchodním místě pojistníka
(podpis může být fyzický nebo elektronický), o aktivaci pojištění je pojištěný informován SMS zaslanou pojistníkem;
Konec a zánik pojištění
Konec pojištění se stanoví na 23.59 hodin dne zániku Zákaznické smlouvy, pokud není stanoveno jinak.
Pojištění dále zaniká:
 smrtí pojištěného;
 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 70 let věku
Detailní informace o podmínkách zániku pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě

Jak mohu smlouvu vypovědět?

a)
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby:

a) výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu, a to kdykoliv v průběhu sjednaného pojištění. Pojištění je ukončeno ve 23:59 hodin dne
zpracování žádosti, pokud pojištění doručil pojistníkovi písemnou žádost o ukončení pojištění; žádost bude zpracována nejpozději do 5.
pracovního dne po doručení pojistníkovi; o zpracování žádosti bude zákazník informován e-mailem nebo SMS;

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:
písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění;

