Základní informace k pojištění k Rámcové pojistné smlouvě č. BFDL 1/2005
(dále jen „Rámcová smlouva“)
dle § 66 zákona č. 37/2004 Sb.
POJISTITEL
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., se sídlem Na Rybníčku 1329/5,
120 00 Praha 2, Česká republika
IČ 25080954, DIČ CZ 25080954
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka číslo 4327, dne 11. 10. 1996
ORGÁN ODPOVĚDNÝ ZA VÝKON STÁTNÍHO DOZORU
Ministerstvo financí České republiky
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Legerova 69, 118 10 Praha 1
DEFINICE VŠECH SOUKROMÝCH POJIŠTĚNÍ
A) Základní soubor pojištění (dále jen „soubor pojištění Beneficial“), který zahrnuje tyto typy pojištění:
Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky úvěru pro případ smrti, invalidity III. stupně a pro případ pracovní neschopnosti.
B) Rozšířený soubor pojištění (dále jen „soubor pojištění Beneficial Plus“), který zahrnuje tyto typy pojištění:
Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky úvěru pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ
ztráty zaměstnání.
Pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti jsou pojištěními obnosovými a pojištění pro případ ztráty zaměstnání je pojištěním škodovým.
Výše uvedená pojištění kryjí finanční závazek pojištěného vůči pojistníkovi vyplývající z úvěrové smlouvy, v rámci níž klient pojistníka
(dále jen „pojištěný“) vyslovením souhlasu s aktuálně platnou Rámcovou smlouvou (včetně Všeobecných pojistných podmínek, které
tvoří její přílohu) přistupuje k pojištění, a to v rozsahu souboru pojištění Beneficial nebo v rozsahu souboru pojištění Beneficial Plus.
DOBA PLATNOSTI RÁMCOVÉ SMLOUVY, MINIMÁLNÍ DÉLKA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY, ZPŮSOBY ZÁNIKU RÁMCOVÉ SMLOUVY, PODMINKY A LHŮTY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD
RÁMCOVÉ SMLOUVY A INFORMACE O ADRESE, NA KTEROU JE
MOŽNO ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ SMLOUVY ZASLAT
Rámcová smlouva byla uzavřena mezi Beneficial Finance a.s., jako
pojistníkem a POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA, a.s., jako pojistitelem, nabyla platnosti dnem 1. 1. 2006 a účinnosti dnem 1. 1. 2006
a je platná do 31. prosince 2006. Pokud pojistitel nebo pojistník
neoznámí písemně na dohodnutou nebo poslední známou adresu
druhé strany ve lhůtě dvou měsíců před uplynutím každého kalendářního roku druhé straně, že netrvá na prodloužení Rámcové
smlouvy, je automaticky Rámcová smlouva prodloužena o jeden
kalendářní rok.
Ukončením platnosti Rámcové smlouvy nezanikají práva a povinnosti pojistitele a pojistníka z pojištění osob již pojištěných dle
Rámcové smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění
v souladu s Rámcovou smlouvou. Ukončení či zánik jednotlivého či
jednotlivých pojištění vzniklých na základě Rámcové smlouvy, nemá

vliv na platnost Rámcové smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě Rámcové smlouvy.
ZPŮSOBY A DOBA PLACENÍ POJISTNÉHO
Pojistné je hrazeno pojistníkem formou bankovního převodu pojistiteli za všechny pojištěné, a to vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za které je pojistné hrazeno.
INFORMACE O VÝŠI POJISTNÉHO ZA KAŽDÉ SJEDNANÉ SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ
Výše pojistného:
Soubor pojištění Beneficial
Výše pojistného za každé pojistné období činí 3,99 % ze sjednané
výše pravidelné měsíční splátky úvěru dle smlouvy o úvěru.
Soubor pojištění Beneficial Plus
Výše pojistného za každé pojistné období činí 7,99 % ze sjednané
výše pravidelné měsíční splátky úvěru dle smlouvy o úvěru.
Pojistným obdobím je kalendářní měsíc.
ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POJISTNÍKŮ, POJIŠTĚNÝCH NEBO
OPRÁVNĚNÝCH OSOB, VČETNĚ MOŽNOSTI OBRÁTIT SE STÍŽNOSTÍ
NA MINISTERSTVO FINANCÍ
Stížnosti klientů jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel
pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele uvedené výše na e-mail: czinfo@cardif.com nebo na tel. 296 368 888.
Stížnosti jsou v případě potřeby řešeny ve spolupráci se smluvním
lékařem pojistitele. Po dokončení šetření jsou klienti, kteří podali
stížnost, informováni dopisem. Lhůta pro vyřízení stížností se řídí
Vládní vyhláškou číslo 150/1958. V případě, že klient podá stížnost
na nadřízený orgán pojistitele, tj. Ministerstvo financí ČR, vyřídí pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu Ministerstva financí ČR přímo
klientovi nebo pojistitel podá odpověď zpět na Ministerstvo financí
ČR.
PRÁVO PLATNÉ PRO RÁMCOVOU SMLOUVU
Rámcová smlouva se řídí českým právem.
JAZYK VE KTERÉM JSOU POSKYTOVÁNY POJISTNÉ PODMÍNKY
A DALŠÍ INFORMACE
Všeobecné pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, jakož i další informace týkající se pojištění, o které
zájemce při uzavření požádá, jsou poskytovány v českém jazyce.

