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Společnost:
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Produkt:
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Doplňková pojištění
Pojištění asistence
Úrazové pojištění pro řidiče i ostatní cestující

Tento dokument (IPIDPMV-R-3/2021) poskytuje pouze zjednodušený stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné
informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní
rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě zároveň sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Povinné ručení, havarijní a doplňková pojištění a pojištění asistence jsou pojištění soukromá a sjednávají se jako pojištění škodová.
Úrazové pojištění pro řidiče i ostatní cestující je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění obnosové.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Povinné ručení
pojištění odpovědnosti za
újmu na zdraví, usmrcení
poškození, zničení nebo ztrátu věci či ušlý
zisk způsobené provozem vozidla

Povinné ručení
újma na zdraví, kterou utrpěl řidič vozidla, které
způsobilo dopravní nehodu
škoda vzniklá na vozidle, které způsobilo dopravní
nehodu a škoda na věcech tímto vozidlem
přepravovaných
Havarijní pojištění
nesprávná obsluha nebo údržba vozidla
řízení bez příslušného řidičského oprávnění, po požití
či užití alkoholu, drog nebo léku se zákazem řízení
Pojištění asistence
služby provedené bez předchozího souhlasu
pojistitele
služby poskytnuté nad rámec pojištěných služeb
Úrazové pojištění pro řidiče i ostatní cestující
řízení bez řidičského oprávnění
řízení po požití či užití alkoholu, drog nebo léku
nebo odmítnutí zkoušky na tyto látky
Výčet veškerých výluk je uveden v pojistných
podmínkách.

Havarijní a doplňková pojištění
v havarijním pojištění je předmětem pojištění
vznik škody na pojištěné věci (vozidlo, skla,
zavazadla) v případě pojistných nebezpečí havárie,
vandalismu, odcizení nebo živelní události
pojištění je poskytováno v několika variantách dle
rozsahu krytí pojistných nebezpečí
u doplňkových pojištění je předmětem pojištění
vznik škody na:
sklech vozidla, zavazadlech ve vozidle
stojícím vozidle způsobené zvířetem
vozidle v důsledku střetu se zvířetem
úhrada půjčovného za náhradní vozidlo během
opravy vozidla
úhrada pořizovací ceny vozidla při jeho odcizení
či zničení
poškození vozidla při zaviněné dopravní nehodě
újmy způsobené pojištěným cyklistou
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Pojištění asistence
nepojízdnost vozidla nebo jeho technická
nezpůsobilost k provozu. Pojistná nebezpečí jsou
uvedena v pojistných podmínkách
podle rozsahu pojištění asistence vzniká
v případě pojistné události nárok na následující
asistenční služby:
příjezd mechanika a oprava na místě
odtah nepojízdného vozidla
repatriace vozidla
náhradní ubytování či přeprava osob
náhradní vozidlo
Úrazové pojištění pro řidiče i ostatní cestující
smrt nebo trvalé následky v důsledku úrazu
pojištěného, k nimž došlo při provozu vozidla
a příp. doba nezbytného léčení
Přehled sjednaného pojištění naleznete v pojistné
smlouvě, rozsah jednotlivých pojištění je uveden
v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Povinné ručení
výší limitů ujednaných v pojistné smlouvě, přičemž:
– limit pro újmu na zdraví nebo usmrcení je
nejméně 35 milionů Kč na každého zraněného
nebo usmrceného
– limit pro poškození, zničení, ztrátu věci nebo
v případě ušlého zisku nejméně 35 milionů bez
ohledu na počet poškozených
Havarijní pojištění
horní hranicí pojistného plnění je pojistná částka
nebo limit pojistného plnění uvedené v pojistné
smlouvě, které stanoví pojistník na vlastní
odpovědnost
Pojištění asistence
rozsah pojištění asistence a limity pojistného
plnění pro jednotlivé varianty asistence jsou
uvedeny v tabulkách pro pojištění asistence
v pojistných podmínkách
Úrazové pojištění pro řidiče i ostatní cestující
pojistnými částkami za smrt, trvalé následky nebo
příp. dobu nezbytného léčení, které jsou ujednány
v pojistné smlouvě
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Pojistné krytí nelze poskytnout ve státech, vůči nimž
jsou uplatňovány závazné mezinárodní sankce.
Aktuální seznam zemí je na
https://www.generaliceska.cz/sankce-zemi-osob.
Výčet veškerých omezení je uveden v pojistných
podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Povinné ručení
v členských státech Evropského hospodářského prostoru a dalších státech vyznačených na zelené kartě
Ostatní pojištění
geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska
a Ukrajiny, pokud není v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách uvedeno jinak

Jaké mám povinnosti?
– Řádně a včas hradit pojistné
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby
s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jejich osobní údaje
– Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika
a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností
(např. změnu jména, příjmení, názvu, adresy,
elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
– Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku
škodní události, a pokud tato přesto nastane,
k minimalizaci jejího rozsahu a následků
– Oznámit bez zbytečného odkladu, nejdéle však
do 30 dnů od okamžiku zjištění škodní události,
pojistiteli, že škodní událost nastala
– Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré
doklady požadované pojistitelem
– Umožnit pojistiteli nebo jí pověřeným osobám šetření
nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
– Pojistiteli sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému
právo na náhradu škody či újmy, postupovat podle
pokynů pojistitele
– Nesmím bez souhlasu pojistitele uzavřít dohodu
o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
– Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání
rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání
– Nesmím bez písemného souhlasu pojistitele postoupit
právo na pojistné plnění ze soukromého pojištění třetí
osobě
U jednotlivých pojištění existují také další povinnosti

Povinné ručení
– písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události
a předložit vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní
nehodě
– poškozenému předat své jméno, příjmení a bydliště,
název a sídlo, pojistitele, číslo pojistné smlouvy
a registrační značku vozidla
Havarijní pojištění
– umožnit pojistiteli prohlídku vozidla a pořízení
fotodokumentace – při uzavření pojistné smlouvy či při
vzniku pojistné události
– na vyžádání předložit doklad o skutečné výši nákladů
na opravu vozidla a další doklady nutné pro výpočet
pojistného plnění
Pojištění asistence
– žádost o poskytnutí asistenčních služeb podat
telefonicky na čísle určeném pojistitelem
– poskytnout poskytovateli asistence potřebnou
součinnost pro poskytnutí asistenčních služeb
Úrazové pojištění řidiče i ostatních osob
– vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle
pokynů lékaře
– předložit při uplatnění práva na pojistné plnění
pojistitelem požadované příslušné doklady
Výčet veškerých povinností je uveden v pojistných
podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, pojistné lze sjednat jako běžné, které se platí po sjednanou dobu
trvání pojištění. Běžné pojistné je splatné vždy k prvnímu dni příslušného pojistného období. V pojistné smlouvě může
být ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách (měsíční, čtvrtletní nebo pololetní). Výše, způsob a frekvence
placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné lze hradit bankovním převodem.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné
smlouvě jako počátek pojištění. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění lze sjednat na dobu neurčitou
s ročním pojistným obdobím, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku pojištění. Pojištění může skončit
dříve, zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem
v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu. Pojištění sjednané na dobu
určitou skončí rovněž uplynutím pojistné doby.
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Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění máte právo vypovědět například po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne
uzavření pojistné smlouvy; po vzniku pojistné události výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku
pojistné události; ke konci pojistného období s tím, že bude-li výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů
přede dnem, ve kterém uplyne toto pojistné období, zanikne pojištění ke konci následujícího pojistného období. Máte také
právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo
pokud byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo
ode dne sdělení pojistných podmínek, pokud k tomuto sdělení dojde na vaši žádost po uzavření pojistné smlouvy.
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