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Společnost: Komerční pojišťovna

Produkt: Pojištění MUTUMUTU

(Komerční pojišťovna a. s., registrovaná v České republice: 63998017)

Toto je shrnutí těch nejdůležitějších informací o pojištění MUTUMUTU. Tento výčet však není kompletní. Podrobné informace
se dozvíte v Informacích pro zájemce o pojištění a v Příručce k pojištění. Konkrétní nastavení vašeho pojištění naleznete v
Dohodě o pojištění nebo Potvrzení o sjednání pojištění.

O jaký druh pojištění se jedná?
Mutumutu je rizikové pojištění Vašeho života a zdraví, bez možnosti pravidelného investování a mimořádných vkladů.

Co je předmětem pojištění?
Základem tohoto produktu je povinné pojištění pro případ smrti.
Dále lze sjednat životní pojištění pro případ invalidity I., II. a/nebo
III. stupně a neživotního pojištění pro případ pracovní
neschopnosti od 30. nebo od 60. dne jejího trvání.
V případě pracovní neschopnosti a invalidity Vám budeme
vyplácet pravidelnou měsíční rentu v dohodnuté výši po dobu
trvání pracovní neschopnosti a invalidity až do konce pojistné
doby, nebo vyplacení maximálního limitu (pouze v případě
pracovní neschopnosti).
V případě Vašeho úmrtí vyplatíme dohodnutou částku Vámi
určené osobě dle Dohody o pojištění nebo oprávněné osobě,
kterou určuje Občanský zákoník.
Vstupní věk je minimálně 18 let, maximálně 55 let.
Pojistná doba trvá do 55/60/65 let věku klienta.
Pojistník, který je současně pojištěným, může mít pouze jedno
pojištění.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že pojistná událost
nespadá pod některou z výluk, které jsou detailně vyjmenovány v
Příručce k pojištění:

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

v souvislosti s válkou, povstáním nebo teroristickým útokem, ani na
cestách do oblastí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí
nedoporučuje cestovat;
v důsledku působení jaderné energie, ionizace, radiace nebo
radioaktivní kontaminace;
při řízení dopravního prostředku a stroje bez příslušného oprávnění;
v důsledku Vaší vrozené vady, nemoci nebo úrazu, které se projevily,
byly diagnostikovány nebo nastaly před počátkem pojištění a Vy
jste je neuvedl při sjednávání pojištění nebo při žádosti o jeho
změnu;
v důsledku sebevraždy nebo sebepoškození;
pokud pojistná událost nastala v souvislosti s požitím, požíváním či
aplikací alkoholu nebo jiných omamných či návykových látek.
v důsledku provozování rizikových sportů (neplatí pro smrt)
v důsledku těhotenství, porodu a potratu (neplatí pro smrt a
invaliditu)

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojistné plnění pro případ pracovní neschopnosti je vyplaceno
pouze za 548 dnů trvání jedné pojistné události, maximálně 730
dnů za celou dobu trvání pojištění.

!

Pokud při šetření pojistné události pracovní neschopnosti zjistíme,
že se Váš čistý příjem snížil o víc než 20 % vůči příjmu
odpovídajícímu dohodnuté částce, pojistné plnění snížíme tak, aby
odpovídalo Vašemu skutečnému příjmu podle tabulky
maximálních dohodnutých částek a požadovaného průměrného
čistého měsíčního příjmu, uvedených v Příručce k pojištění.

!

Výplatu pojistného plnění za invaliditu ukončíme přiznáním
starobního důchodu.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓

Pojištění Vás kryje po celém světě. Pracovní neschopnost ale musí potvrdit lékař v ČR a invaliditu musí potvrdit Česká správa sociálního
zabezpečení.

Jaké mám povinnosti?
✓
✓
✓

sdělit nám pravdivé informace při sjednávání pojištění
oznámit pojistnou událost bez zbytečného odkladu a pravdivé zodpovědět dotazy pojišťovny
informovat nás o změnách osobních údajů, především změny povolání, čistého měsíčního příjmu a taky o změnách které mají vliv na výplatu
pojistného plnění

Kdy a jak provádět platby?
První pojistné lze uhradit bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím platební brány, pokud to umožňuje nastavení smlouvy.
Zaplacením rozumíme v případě platby kartou provedení transakce prostřednictvím platební brány. V případě bankovního převodu se rozumí
zaplacením připsání platby na účet Mutumutu.
Měsíční pojistné je splatné vždy ke sjednanému dni kalendářního měsíce a na bankovní účet, který je uveden v Dohodě o pojištění a Potvrzení o
sjednání pojištění. Výše pojistného je sjednávána individuálně v Dohodě o pojištění.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem, který jste si zvolil při sjednání. Pokud první pojistné do té doby nestihnete zaplatit, vzniká pojištění dnem bezprostředně
následujícím po zaplacení. Totéž platí, když si den vzniku pojištění nezvolíte vůbec.
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno nebo Vaší smrtí. Pojištění pracovní neschopnosti končí vyplacením maximálního počtu
dní stanoveného v Příručce k pojištění. Pojištění invalidity končí dnem přiznání starobního důchodu. Ostatní zákonné důvody ukončení pojištění
jsou uvedeny v Příručce k pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Můžete od Dohody o pojištění do 30 dnů od sjednání bez udání důvodu odstoupit. Pokud od Dohody do 30 dnů odstoupíte, vracíme si, co jsme
si už zaplatili.
Do 2 měsíců od sjednání můžete také Dohodu vypovědět v osmidenní výpovědní lhůtě. Pokud Dohodu vypovíte, ponecháme si pojistné do
konce trvání pojištění a zbytek Vám vrátíme.
Další důvody a způsoby ukončení Dohody o pojištění naleznete v Příručce o pojištění.

