
S vámi od A do Z

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro připojištění pro případ nedobrovolné ztráty 
zaměstnání  verze 5.06/01.10.2014

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (dále též 
„NZM1“) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
osob společnosti Allianz pojišťovna, a.s., ze dne 01.10.2014 (dále též 
„VPP“), Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění, ke kterému 
se připojištění NZM1 sjednává, (dále též „ZPP“) a těmito Doplňkový-
mi pojistnými podmínkami (dále též „DPP“).

2. Připojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání je druh ži-
votního pojištění.

Článek 2
Počátek a konec připojištění 

1. Počátek připojištění NZM1 je shodný s počátkem hlavního pojištění, 
není-li ujednáno jinak.

2. Připojištění NZM1 zaniká:

a)  uplynutím pojistné doby, která se ujednává na 5 let, ale připojiště-
ní končí nejpozději na výročí v roce, ve kterém se pojištěný dožije 
65 let;

b) vznikem práva na 6 měsíčních výplat pojistného plnění;

c) zánikem připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu 
invalidity (ZP3);

d) dnem, kdy pojištěný přestane mít trvalý pobyt na území České 
republiky;

e)  dnem, kdy dojde ke změně pojistné doby hlavního pojištění na 
dobu kratší než 10 let.

Článek 3
Pojistná událost

1. Za pojistnou událost se v připojištění NZM1 považuje zařazení pojiš-
těného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce v České 
republice během trvání připojištění z důvodu prokazatelného ukon-

čení pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou výpovědí 
ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 52 písmeno a), b) nebo 
c), anebo okamžitým zrušením pracovního poměru dle ustanovení  
§ 56 písmeno b) Zákoníku práce (dále též „nedobrovolná ztráta zaměst-
nání“), pokud byl pojištěný zaměstnán v pracovním poměru na dobu 
neurčitou u jednoho zaměstnavatele nepřetržitě po dobu alespoň 6 po 
sobě následujících měsíců předcházejících vzniku pojistné události. 

2. Pojistnou událostí připojištění nezaniká; pojistník je povinen platit 
pojistné.

3. Čekací doba je 6 měsíců ode dne počátku připojištění.

Článek 4
Pojistné plnění

1. V případě pojistné události vzniká pojištěnému právo na pojistné 
plnění ve formě opakované výplaty pojistného plnění ve výši mě-
síčního běžného pojistného ujednaného v pojistné smlouvě ke dni 
vzniku pojistné události, případně alikvótní části lhůtního pojistného 
připadající na 1 měsíc, nejvýše však 2 000 Kč. 

2. Pojistné plnění je vypláceno měsíčně předem po dobu nepřetržitého 
zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu 
práce. Právo na první výplatu vzniká ke dni zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. První výplata je 
splatná ve lhůtě stanovené v odstavci 6 článku 19 VPP. Zánikem při-
pojištění NZM1 zaniká i právo na výplatu pojistného plnění z tohoto 
připojištění.

3. Vznik nedobrovolné ztráty zaměstnání  je pojištěný povinen ozná-
mit pojistiteli nejpozději 15 dnů po jejím vzniku. Pojištěný je povinen 
oznámit pojistiteli nejpozději do 3 dnů vyřazení z evidence uchazečů 
o zaměstnání na úřadu práce. 

Článek 5
Platnost

1. Tyto DPP nabývají platnosti dne 01.10.2014.


