
Pojištění pohledávek
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Pojištění pohledávek

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu naleznete v jiných dokumentech, a to ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část 
(dále jen „VPP OC 2014“), v Infolistu produktu nebo v Informacích o podmínkách pojištění.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění  finančních ztrát vzniklých Pojištěnému v důsledku Úpadku nebo Platební nevůle Odběratele.  Pojištění může být sjednáno právnickými 
a podnikajícími fyzickými osobami.

Co je předmětem pojištění?

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

 Pojištění pro případ finanční ztráty vzniklé Pojištěnému nezaplacením Pojištěné 
pohledávky nebo její části v důsledku Úpadku nebo Platební nevůle Odběratele.

 Pojištěnou pohledávkou je pouze Pohledávka, která splňuje všechny následující 
kumulativní předpoklady:
• byla Pojištěným řádně a včas přihlášena k pojištění výhradně způsobem 

sjednaným pojistnou smlouvou,
• Pojištěný řádně a včas zaplatil (a to i prostřednictvím třetí osoby s vědomím 

Pojištěného) Pojistníkovi částku rovnající se pojistnému za pojištění vztahující 
se k Pohledávce,

• Pojistník řádně a včas zaplatil Pojistiteli pojistné za pojištění vztahující se 
k Pohledávce, 

• nedopadá na ni, respektive na škodné události v souvislosti s ní vzniklé, žádná 
z výluk z pojištění sjednaných pojistnou smlouvou nebo VPP OC 2014,

• dnem její splatnosti v okamžiku jejího přihlášení k pojištění je nejdříve den 
bezprostředně následujícím po dni jejího přihlášení k pojištění a

• byla vyfakturována (tzn., faktura k ní náležející byla fakticky vystavena 
Pojištěným a odeslána Odběrateli) nejpozději 1 měsíc ode dne Dodání.

Bližší informace týkající se rozsahu pojištění, na které se pojištění vztahuje, naleznete 
ve v Infolistu produktu anebo v Informacích o podmínkách pojištění.

Pojistné plnění

 Horní hranicí pojistného plnění za jednu pojistnou událost ze sjednaného 
pojištění je limit pojistného plnění, který je roven výši jistiny Pojištěné pohledávky 
uvedené Pojištěným v Přihlášce k pojištění, a to včetně příslušné daně z přidané 
hodnoty, podléhala-li Pojištěná pohledávka podle obecně závazných právních 
předpisů dani z přidané hodnoty..

 Pojištěný se podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 15% z pojistného 
plnění. 

Bližší informace týkající se pojistného plnění naleznete v Informacích o podmínkách 
pojištění v části upravující pojistné plnění.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na škodné události:

 v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné 
údaje týkající se této pojistné události zamlčí;

 způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo 
z jejího podnětu osobou třetí, není-li pojistnou smlouvou výslovně sjednáno jinak 
nebo nestanoví-li tak zákon;

 vzniklé z pohledávky vyfakturované (faktura k ní náležející byla fakticky vystavena 
Pojištěným a odeslána Odběrateli) déle než 1 měsíc ode dne dodání zboží  či 
poskytnutí služby.

Výluky z pojištění jsou obsaženy ve VPP OC 2014 v článcích upravujících výluky 
z  pojištění a omezení pojistného plnění, v Infolistu produktu anebo v Informacích 
o podmínkách pojištění v části „co je z pojištění vyloučeno, kdy může pojistitel nížit 
pojistné plnění“.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

 Pojistné krytí se vztahuje pouze  na pohledávky vyfakturované odběrateli, kterým 
je výhradně právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uzavřela v rámci své 
podnikatelské činnosti smlouvu s Pojištěným.

 V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo. Tyto situace 
jsou uvedeny ve VPP OC 2014 v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení 
pojistného plnění, v Infolistu produktu anebo v Informacích o podmínkách 
pojištění.

Mezi hlavní výluky z pojištění, které byste nemusel očekávat, patří:

 Pojištění se nevztahuje na pohledávky nebo jejich části  z titulu jakéhokoliv 
druhu smlouvy o finanční službě  bez ohledu na to, že taková smlouva nemá 
právní charakter spotřebitelské smlouvy, výprosy, výpůjčky, nájmu, podnájmu, 
ubytování, pachtu, licence, zápůjčky nebo úvěru.

 Pojištění se nevztahuje na pohledávku,  k níž Pojištěný odmítl uzavřít s Pojistitelem 
smlouvu o bezúplatném postoupení Pojištěné pohledávky na Pojistitele.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky nebo na území Slovenské republiky. 
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Jaké mám povinnosti?

Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy, jsou účastníci pojištění povinni dodržovat zejména následující povinnosti uvedené ve VPP OC 2014 a v pojistné smlouvě:

– Při sjednávání pojištění je pojištěný povinen uvést všechny informace pravdivě a úplně. 

– Pečovat s odbornou péčí o Pojištěné pohledávky, zejména dbát na jejich dobytnost a vymahatelnost a to již při uzavírání Smlouvy, účastnit se řádně soudních a jiných řízení, která 
byla nebo budou zahájena za účelem vymožení Pojištěných pohledávek, a to před a případně i po postoupení Pojištěných pohledávek na Pojistitele.

– Zúčastnit se insolvenčních a likvidačních řízení týkajících se Odběratele, řádně a včas přihlásit do takových řízení své Pojištěné pohledávky s cílem zachovat jejich vymahatelnost 
a dobytnost. 

– Bez zbytečného odkladu sám informovat Pojistitele o všech skutečnostech týkajících se soudních a jiných řízení vedených s Odběratelem o Pojištěné pohledávky, aktuálního 
stavu Pojištěných pohledávek i osoby Odběratele či osob poskytujících zajištění Pohledávek.

– Neučinit bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele žádná právní nebo faktická jednání, jimiž by bylo znemožněno nebo omezeno vymáhání Pojištěných pohledávek, byla 
omezena nebo snížena jejich právní vymahatelnost nebo dobytnost nebo jakkoliv omezena práva Pojištěného vůči Odběrateli týkající se Pojištěných pohledávek.

– Informovat v průběhu vymáhání Pojištěných pohledávek Pojistitele o všech skutečnostech, o kterých se dozví a které mohou mít vliv na vznik nebo rozsah škodné události nebo 
způsob vymáhání Pojištěných pohledávek.

Bližší informace týkající se povinností pojištěného naleznete v Informacích o podmínkách pojištění v části upravující povinnosti. 

Kdy a jak provádět platby?

Pojistné je sjednáno jako jednorázové. 

Pojistné hradí pojistník, tj. MARSH, s.r.o. Pojištěný hradí pojistníkovi částku rovnající se pojistnému za pojištění vztahující se k pohledávce. 

O výši poplatku za pojištění a podmínkách jeho placení je pojištěný informován pojistníkem, a to před sjednáním pojištění.

Bližší informace týkající se pojistného naleznete ve VPP OC 2014 v článcích upravujících pojistné, v Infolistu produktu anebo v Informacích o podmínkách pojištění.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Každé jednotlivé pojištění vzniká dnem  následujícím po dni, kdy Pojištěný řádně přihlásil Pohledávku do pojištění a řádně uhradil (a to i prostřednictvím třetí osoby) Pojistníkovi 
částku odpovídající pojistnému za pojištění vztahující se k Pojištěné pohledávce.

Každé jednotlivé pojištění zaniká:

– dnem plného zaplacení Pojištěné pohledávky Pojištěnému,

- dnem uspokojení Pojištěné pohledávky Pojištěnému jakýmkoliv jiným způsobem či právním institutem, než zaplacením,

- jakýmkoliv jiným zánikem Pojištěné pohledávky než jejím zaplacením či uspokojením dle předchozí odrážky,

- dnem postoupení Pojištěné pohledávky Pojištěným na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele nebo dnem zastavení Pojištěné pohledávky nebo jakéhokoliv 
jiného zatížení Pojištění pohledávky Pojištěným jakýmkoliv jiným právním institutem bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele,

- jakýmkoliv prodloužením splatnosti Pojištěné pohledávky bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele,

- dnem úhrady pojistného plnění Pojistitelem Oprávněné osobě.

Pojištění se sjednává na dobu určitou, a to ode dne následujícího po dni, kdy Pojištěný řádně přihlásil Pohledávku do pojištění a řádně uhradil částku odpovídající pojistnému za 
pojištění vztahující se k Pojištěné pohledávce  do uplynutí doby 90 dnů od data splatnosti Pojištěné pohledávky.

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve VPP OC 2014, v Infolistu produktu anebo v  Informacích o podmínkách pojištění. 

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistnou smlouvu může vypovědět pouze pojistník, kterým je MARSH s.r.o.

Pojištění lez ukončit písemnou žádostí pojištěného o zrušení pojištění. Není-li ujednáno jinak, žádost o zrušení pojištění je adresována pojistníkovi a pojištění zaniká dnem 
následujícím po jejím doručení pojistníkovi.

Pojištění může dále zaniknout zejména:

– uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno;

– dohodou;

– zánikem pojistného zájmu;

– dnem smrti pojištěné osoby;

– jiným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě nebo občanském zákoníku.

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete ve VPP OC 2014 v článcích upravujících zánik pojištění, v Infolistu produktu anebo v Informacích o podmínkách pojištění.


