Pojištění výdajů

Ať se stane cokoliv, vy budete
v klidu

pro případ nemoci nebo ztráty zaměstnání
4 000 Kč měsíčně na cokoliv
jednoduché sjednání

Více, než čekáte
www.equabank.cz

V případě nemoci či ztráty zaměstnání se většina
z nás musí spolehnout na dávky od státu. Ty nikdy
nemohou nahradit náš běžný příjem, na který
jsme zvyklí. Často se tak stává, že nám každý
měsíc, kdy jsme nemocní či bez práce, vzniká
finanční ztráta.
Pojištění výdajů vám zajistí, že finanční ztráta bude
co nejmenší a zároveň co nejméně ovlivní váš běžný
denní život.
Pokud se bojíte o své finance v době vaší nemoci či
v případě ztráty zaměstnání, zvolte si Pojištění výdajů.

Rozsah pojištění
Na výběr máte ze dvou balíčků pojištění:
Pojištěná rizika

Základní
soubor

Komplexní
soubor

Invalidita III. stupně
(jednorázové
pojistné plnění)

50 000 Kč

50 000 Kč

Pracovní
neschopnost
(měsíční pojistné
plnění – max.
12 měsíců)

4 000 Kč

4 000 Kč

Ztráta zaměstnání
(měsíční pojistné
plnění – max.
6 měsíců)

–
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Výplata pojistného plnění
Pracovní neschopnost
Kdy vzniká nárok na pojistné plnění: když pracovní
neschopnost trvá více než 30 kalendářních dnů
Pojistné plnění: měsíčně, až po dobu 12 měsíců – za
každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti
vám pojišťovna uhradí částku 4 000 Kč, první částka bude
vyplacena po datu, ke kterému budete 30. den
v pracovní neschopnosti
Ztráta zaměstnání
Kdy vzniká nárok na pojistné plnění: když nezaměstnanost
trvá více než 60 dnů a nevznikla v čekací lhůtě 90 dnů od
vzniku pojištění
Pojistné plnění: měsíčně, po dobu až 6 měsíců – za každý
měsíc trvání nezaměstnanosti vám pojišťovna uhradí
částku 4 000 Kč, první částka bude vyplacena za měsíc,
ve kterém budete 60. den nezaměstnaný
Invalidita III. stupně
Kdy mám nárok na pojistné plnění: po přiznání invalidity
III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně,
od České správy sociálního zabezpečení
Pojistné plnění: jednorázově ve výši 50 000 Kč

Poplatky za pojištění
Základní soubor
Komplexní soubor
4 000 Kč

129 Kč/měsíc
199 Kč/měsíc

Poplatek za pojištění bude inkasován z vašeho běžného
účtu u Equa bank od následujícího měsíce po sjednání
pojištění.

Na co si dát pozor

Příklady výluk z pojištění

Vstupní podmínky

Pojišťovna není povinna plnit pojistnou událost například
v těchto případech:
	
onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo
recidivou onemocnění nebo úrazů, které vznikly, byly
diagnostikovány nebo se projevily před počátkem
pojištění, jejichž příznaky nebo komplikace byly zjištěny
nebo se projevily před počátkem pojištění nebo jejichž
diagnostika či léčba byla provedena před počátkem
pojištění
	
depresivní stavy, psychické poruchy a neurózy
	
degenerativní onemocnění páteře a jejich důsledky
	
z tráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci
zkušební lhůty po nástupu do zaměstnání
	ztráta zaměstnání, která je zaměstnavatelem
předběžně oznámena již před počátkem pojištění
	ztráta zaměstnání, k níž reálně dojde před datem
počátku pojištění

Při sjednání pojištění musíte splňovat následující podmínky:
jste mladší 65 let
nejste ve starobním ani invalidním důchodu
nejste v pracovní neschopnosti
V případě sjednání Komplexního balíčku s rizikem ztráty
zaměstnání je třeba navíc splňovat podmínky týkající se
pracovního poměru:
	
jste zaměstnán/a v pracovním poměru sjednaném na
dobu neurčitou a byl/a jste zaměstnán/a v pracovním
poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
	
nejste ve zkušební době
	
dle svého prohlášení jste nedal/a 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 zaměstnavateli
návrh na skončení pracovního poměru dohodou

Úplné znění výluk naleznete ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 1/2014.

Co dělat v případě pojistné události

Zánik pojištění

Kontaktujte přímo BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, a.s.:

Pojištění zaniká v těchto případech:
	
posledním dnem kalendářního roku, ve kterém
dovršíte 70 let věku
	
posledním dnem platnosti vašeho běžného účtu
	
písemnou dohodou
	
p rodlením s úhradou poplatku za pojištění delším
než 2 měsíce
	
odstoupením od pojištění ve lhůtě 30 dnů od
sjednání pojištění (odstoupení se provádí
telefonicky, případně písemně)
	
z dalších důvodů stanovených pojistnou smlouvou
a pojistnými podmínkami

adresa: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
telefon: +420 234 240 362
fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com
web: www.cardif.cz
Pojistnou událost můžete uplatnit i zpětně,
a to v promlčecí lhůtě 4 roky od data vzniku pojistné
události.

Úplné znění podmínek pojištění včetně výluk naleznete
na www.equabank.cz, ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 1/2014
a v Rámcové pojistné smlouvě č. BILLEQ 1/2014.
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Sjednejte si pojištění

Pro více informací nás kontaktujte

jednoduše na pár kliků online v internetovém
bankovnictví na www.equabank.cz

Klientské centrum
222 010 222, Po–Ne 8.00–21.00

na pobočce, seznam poboček
na www.equabank.cz/pobocky

klientske.centrum@equabank.cz
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