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PŮJČKA S POJIŠTĚNÍM

SCHOPNOSTI SPLÁCET

Výhody:

   Pojištění je připraveno ve spolupráci  
s Českou pojišťovnou a.s. a ČP ZDRAVÍ a.s.

   V nepříznivé životní situaci Vám pojištění pomůže 
z finančních problémů.

   Cena nastavena podle splátky úvěru.

   Možnost výběru ze 3 balíčků. 

   Pojištění sjednáte rychle a jednoduše, současně s úvěrem.

   Platba za pojištění je součástí celkové měsíční splátky.

   Pojistné plnění pojišťovna zasílá přímo do PROFI CREDITu, 
nemusíte se tedy o nic starat.

   Krátkodobost pojištění – ve chvíli, kdy úvěr splatíte, 
skončí i platnost vašeho pojištění.  

   Oznámení pojistné události možné on-line 24 hodin 
denně www.zdravi.cz/on-line-sluzby.

   Výplata pojistného plnění už do 7 pracovních dní po doložení 
potřebných dokladů a vzniku nároku.

   Krátká karenční doba – plníme už splátku splatnou  
po 30 dnech ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti. 
Na trhu je běžné období 60/90 dnů.

   Při sjednání není nutné podstupovat žádná vyšetření 
či předkládat zdravotní dokumentaci.

Limit celkového pojistného plnění je 600 000 Kč přes všechny události jednoho pojištěného. Oprávněnou osobou je vždy PROFI CREDIT;  
PROFI CREDIT peníze připisuje ve prospěch úvěrových smluv a případné přeplatky klientům vrací v souladu se smlouvou o úvěru.

Stačí zavolat, je to zdarma

800 600 660
pojistenapujcka.cz

Balíček A Balíček B Balíček C

Pojištění smrti z neúrazových příčin ANO ANO

Pojištění smrti následkem úrazu ANO ANO ANO

Pojištění invalidity třetího stupně následkem  
nemoci i úrazu ANO ANO

Pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu ANO

Pojištění pracovní neschopnosti následkem  
nemoci i úrazu ANO ANO

Pojištění ztráty zaměstnání ANO

Pojištění závažných onemocnění ANO

Měsíční pojistné % ze splátky 10,00 % 13,95 % 3,33 %

Čekací 
doba

Karenč-
ní doba

Výše plnění Limit plnění

smrt není není zůstatek dluhu (max. dvojnásobek zbývající jistiny) ----

invalidita třetího 
stupně

není není zůstatek dluhu (max. dvojnásobek zbývající jistiny) ----

pracovní 
neschopnost

1 měsíc 30 dnů opakovaně splátky po uplynutí karenční doby
je třeba, aby byl klient v neschopnosti ke dni 
splatnosti splátky

nepřihlíží se k navýšení  
splátek během události
max. 12 splátek / 1 událost

ztráta 
zaměstnání

2 měsíce 30 dnů opakovaně splátky po uplynutí karenční doby 
je třeba, aby byl klient na Úřadu práce ke dni 
splatnosti splátky

nepřihlíží se k navýšení  
splátek během události
max. 12 splátek / 1 událost

závažná 
onemocnění

3 měsíce není 9násobek poslední splátky splatné před diagnózou ----



Modelové situace
   Pojistka na riziko závažných onemocnění se vztahuje na nejběžnější typy 
rakovin. Závažná onemocnění jsou stále častější součástí našeho života. 
V případě diagnózy jednoho z definovaných typů rakoviny za vás pojištění 
uhradí 9 splátek. V okamžiku závažné diagnózy nebudete nuceni řešit 
splácení úvěru. 

   Setkal/a jste se někdy se situací, kdy zemřel živitel rodiny/skončil 
v invalidním důchodu, a tím rodina přišla o významnou část příjmu? Já jsem 
se s tím osobně setkal/a. A právě proto Vám pojištění doporučuji, máme na 
tato rizika krytí. Výplata nominálního zůstatku dluhu je až do dvojnásobku 
nesplacené jistiny při vzniku invalidity třetího stupně nebo smrti. 

   Pojištění pracovní neschopnosti i  ztráty zaměstnání je velkým benefitem. 
Určitě znáte ze svého okolí případy, kdy jeden z živitelů rodiny onemocní 
nebo se zraní při sportu a následná rehabilitace trvá i několik měsíců. 
V takových situacích rodina není schopna splácet svoje závazky. Právě 
proto doporučuji uzavřít úvěrovou smlouvu spolu s pojištěním, tak jako 
to dělá většina našich klientů.
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Kontakty pro oznámení pojistné události:
267 222 515  I  info@zdravi.cz  I  www.zdravi.cz

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl(a) pojištění k úvěru sjednat?
Balíčky pojištění A a B si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 65 lety a:

 nejste v pracovní neschopnosti,
 nejste v invalidním ani starobním důchodu,
 nepožádal/a jste o přiznání invalidního důchodu.

Další podmínky jsou určeny balíčkem pojištění, o který máte zájem:
  pojištění závažných onemocnění můžete sjednat, pokud Vám nebylo diagnostikováno zhoubné 
nádorové onemocnění,

  pojištění pracovní neschopnosti můžete sjednat, pokud jste zaměstnaný/á nebo podnikáte,
  pojištění ztráty zaměstnání můžete sjednat, pokud:
  jste zaměstnán/a v pracovním poměru nebo služebním poměru na dobu neurčitou, 
  nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě, 
  nevedete jednání o skončení pracovního nebo služebního poměru dohodou, ani Váš pracovní 
poměr nekončí jiným způsobem.

Balíček pojištění C si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 70 lety.




