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Pojištění PPP (pojištění platebních povinností) chrání klienta v případě neschopnosti splácet závazek 
vyplývající z úvěrové či leasingové smlouvy a lze uzavřít pouze pro fyzické osoby. 
 
Pojištění může krýt celý nesplacený závazek v případě úmrtí či invalidity III. stupně, ale také měsíční splátky, 
a to v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. 
 
Pojištění PPP lze sjednat společně s financováním vozu nebo v průběhu trvání financovaní, nejpozději však 
12 měsíců před koncem smlouvy o financování. Variantu XL lze uzavřít pouze do šesti měsíců od uzavření 
smlouvy o financování.  
 
Rozsah služeb pojištění PPP závisí na zvolené variantě produktu.     
 

 Rozsah pojistného krytí 

 PPP XL PPP L PPP M 

Úmrtí Ano Ano Ano* 

Invalidita III. stupně Ano Ano Ano* 

Pracovní neschopnost Ano Ano Ano* 

Ztráta zaměstnání Ano**   

  *Platí pouze pro pojistné události vzniklé následkem úrazu 
**Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu zaměstnání, ke které došlo během 90 dnů od data počátku pojištění 
 

 
Podmínky vstupu do pojištění varianta M: 
Zájemce ke dni vstupu do pojištění 

 je mladší 60 let, 
 není ve starobním důchodu a není invalidní (invalidita I.-III.stupně). 

 
Podmínky vstupu do pojištění varianta L: 
Zájemce ke dni vstupu do pojištění 

 je mladší 60 let, 
 je zdráv, 
 není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného 

chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, 
 není ve starobním důchodu a není invalidní (invalidita I.-III.stupně), 
 není v pracovní neschopnosti. 

 
Podmínky vstupu do pojištění varianta XL: 
Zájemce je dni vstupu do pojištění 

 splňuje všechny podmínky pro vstup do pojištění varianty L, 
 je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, 
 není ve zkušební době, nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, 
 nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 

zaměstnavatele, 
 neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru 

dohodou. 


