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Hlavní výhody:

• rychlé vyřízení pojistných událo
stí
• velmi atraktivní cena pojištění
• možnost výběru z následujících

rizik:
1. úmrtí
2. plná invalidita
3. pojištění pro případ pra
covní neschopnosti*
4. pojištění ztráty zaměst
nání**
• snadné a rychlé uzavření i během
vyřizování žádosti o úvěr
• možnost pojištění i části úvěru

Příklady:
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jištěných rizik, tedy smrti,
neschopnosti a ztráty zam
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• pojištění s konstantní pojistnou
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ě
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Vznik nároku na pojist
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pnosti za vás bude
V případě pracovní nescho
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ň nebudete
pojištěného úvěru a zárove
né.
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átek pojištěného úvěru
hradit až 6 měsíčních spl
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KP hradí zůstatek
úvěru ke dni úmrtí

Úmrtí
vás pojišťovna uhradí
V případě vašeho úmrtí za
ěného úvěru.
nesplacenou jistinu pojišt

sjednání pojistné
smlouvy

úmrtí klienta

Poskytovatelem pojištění je Komerční pojišťovna

