Pojištění vozidel
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Informační dokument o pojistném produktu

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a ve
VPP a DPP jednotlivých pojišťoven.

O jaký druh pojištění se jedná?
Produkt pro sjednání povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení),
škody na vlastním vozidla (havarijní pojištění) a doplňková připojištění.

Co je předmětem pojištění?
Povinné ručení
✔ Povinnost hradit škodu třetí osobě
…….způsobenou provozem vozidla

✔ Zejména újmu na zdraví, na životě, škodu na
..... majetku a ušlý zisk

✔ Škoda uhrazena do výše zvolených limitů
Havarijní pojištění

✔ Ochrana Vašeho vozidla pro případ
…….pojistných nebezpečí: havárie, živel,
…….odcizení a vandalismus
Doplňková pojištění
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Pojištění všech skel
Střet se zvěří
Odcizení celého vozidla
Pojištění živlu
Pojištění zavazadel
Havárie
Úraz řidiče a posádky
Pojištění vandalismu
Pojištění proti poškození kabelů
Pojištění ztráty klíčů
Pojištění pneumatik
Pojištění odpovědnosti občanů
Asistenční služby
Pojištění GAP

Na co se pojištění nevztahuje?
Povinné ručení
× Škody či újmu na zdraví způsobenou řidiči
…….pojištěného vozidla
× Majetkovou škodu způsobenou řidiči
…….pojištěného vozidla a osobám žijícím s ním ve
…….společné domácnosti
Havarijní pojištění
× Škody vzniklé úmyslným jednáním
× Škody vzniklé v době řízení vozidla bez …….
…….platného řidičského oprávnění
× Škody vzniklé přirozeným opotřebením, …….
…….neodbornou manipulací
Přesné znění výluk je uvedeno v pojistných
podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
! Pojistné krytí je omezeno sjednaným limitem …
… pojistného plnění nebo sjednanou pojistnou …
… částkou. Pojistnou částkou v havarijním … … …
… pojištění vozidla je obvyklá cena vozidla.
! Poruší-li pojistník své povinnosti, může … … … …
… pojišťovna v přiměřené výši snížit pojistné … …
… plnění (např. neprovedení vstupní odborné … …
… prohlídky vozidla).
! Pojistitel neposkytuje pojistné plnění v rozsahu
… sjednané spoluúčasti.
Úplné omezení si prosím pozorně přečtěte v
pojistných podmínkách

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Povinné ručení
✔ Pojištění je platné na území všech států vyznačených na “zelené kartě“
Havarijní pojištění a ostatní doplňková pojištění
✔ Územní platnost je uvedena v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven

Jaké mám povinnosti?

•

Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět
……pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.

•

Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí
……rizika, a které mají vliv na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.

•

Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů. Vliv na rozhodnutí ……
……pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.

•

Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku
……nebo na jiných hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani ……
……podobná jednání třetích osob.

•

V případě vzniku pojistné události se vždy a bezodkladně, dovoluje-li to zdravotní stav, obrátit na ……
……pojistitele a poskytovatele asistenčních služeb pojistitele a dbát jeho pokynů.

Kdy a jak provádět platby?

•

Pojistné je splatné k datu splatnosti uvedenému v pojistné smlouvě nebo na předpisu pojistného, který
……obdržíte. Pojistné se hradí na účet uvedený v pojistné smlouvě s variabilním symbolem – číslo pojistné
……smlouvy.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

•
•

Pojištění začíná dnem a okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Pojištění končí z důvodů uvedených v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

•

Smlouvu lze vypovědět písemně nebo ukončit dohodou smluvních stran za předem stanovených
……podmínek jednotlivých pojišťoven.

