
Stačí zavolat, je to zdarma 800 166 000   www.pojistenapujcka.cz

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.

Půjčka s pojištěním 
schopnosti splácet 

Balíček A Balíček B Balíček C

ANO ANO

Pojištění smrti následkem úrazu

Pojištění smrti z neúrazových příčin

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 %

Balíček A Balíček B Balíček C

18 – 65 let 18 – 70 let

Zdravotní 
stav

Věk

není v pracovní neschopnosti

není účastníkem řízení o přiznání jakéhokoliv stupně 
invalidity (invalidního důchodu)

nebyl mu, a to ani v minulosti, přiznán starobní důchod 
nebo invalidní důchod pro jakýkoliv stupeň invalidity

je zaměstnán 
v pracovním poměru 
nebo vykonává 
samostatnou 
výdělečnou činnost

je zaměstnán v pracovním 
poměru na dobu neurčitou

není ve zkušební 
ani výpovědní době

nevede jednání o skončení 
pracovního poměru dohodou 
ani pracovní poměr nekončí
jiným způsobem

není si vědom zařazení mezi 
zaměstnance, se kterým by mohl 
být v následujících 12 měsících 
rozvázán pracovní poměr 
z důvodů organizačních změn nebo
snižování počtu zaměstnanců

nebylo mu diagnostikováno 
zhoubné nádorové onemocnění

Zdroj
příjmu 

Čekací 
doba

Karenční 
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 ----

----------

---------- ----------

---------- ----------

----------

Partner pojištění



Výhody Pojištěné půjčky: Podmínky pro přijetí do pojištění: 

Pojištění je připraveno ve spolupráci
s Generali Českou pojišťovnou 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.

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 
nebo předkládat zdravotní dokumentaci.

Kontakty pro oznámení pojistné události: 241 114 114 I www.generaliceska.cz
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