Pojištění vozidel
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433
(dále též „ČPP“, „pojistitel“ nebo „pojišťovna“)

Produkt: Autopojištění Combi Plus
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v předsmluvním záznamu z jednání s klientem, pojistné smlouvě a příslušných pojistných podmínkách, které
mohou využít i odkaz na webové stránky pojistitele (např. u aktuálních poplatků).

O jaký druh pojištění se jedná?

Jedná se o pojištění vozidel, které chrání proti finančním ztrátám souvisejícím s provozem vozidla.
Výše pojištění je dána u konkrétního pojištění pojistnými podmínkami. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je dána limitem pojistného plnění, u havarijního a doplňkových
pojištění pojistnou částkou, která odpovídá obvyklé ceně vozidla, nebo limitem pojistného plnění, popř. kombinací obojího.

Co je předmětem pojištění?
Komplexní pojistná ochrana vozidla s výběrem následujících
pojištění:
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému v případech,
kdy způsobí jinému újmu na zdraví nebo na majetku provozem
vozidla.
Pojistitel uhradí provozem vozidla způsobenou újmu vzniklou
ublížením na zdraví nebo usmrcením, způsobenou škodu
vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci nebo ušlý zisk.

Havarijní pojištění:
Pojištění poskytuje ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ
jeho zničení, poškození nebo odcizení.
Pojistit lze pojistná nebezpečí havárie, odcizení, živelní událost
nebo vandalismus.

Doplňková pojištění:
Úrazové pojištění osob ve vozidle:
Pojištění kryje smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní
odškodné při pobytu v nemocnici a denní odškodné po dobu
nezbytného léčení přepravovaným osobám včetně řidiče.

Pojištění asistence:
Nárok na zajištění asistenčních služeb v případě poruchy nebo
nehody vozidla.

Pojištění Klika:
Pojištění se vztahuje na poškození vašeho vozidla v důsledku
střetu s jiným vozidlem nebo nárazem na překážku, pokud byla
současně provozem vašeho vozidla způsobena újma na majetku
nebo zdraví třetí osoby.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé na vozidle, jehož
provozem byla škoda způsobena, a na újmy vzniklé jeho řidiči.

Havarijní pojištění:
Pojištění se nevztahuje na vozidlo bez platného českého
technického průkazu a bez české registrační značky.

Úrazové pojištění osob ve vozidle:
Pojištění se nevztahuje na úrazy, které nebyly způsobeny při
provozu vozidla.

Pojištění asistence:
Pojištění se nevztahuje na úhradu náhradních dílů a na opravu
vozidla v servisu.

Pojištění GAP:
Pojištění se nevztahuje na případ částečné škody na vozidle.

Pojištění GAP:
V případě úplné škody na vozidle nebo odcizení celého vozidla je
vyplacen rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obvyklou cenou
vozidla v době vzniku pojistné události. Variantně může také
pojištění krýt rozdíl mezi dohodnutou cenou a obvyklou cenou
vozidla v době vzniku pojistné události.

Pojištění MINIGAP:
V případě vzniku úplné škody na pojištěném vozidle provozem
jiného vozidla, s jehož provozem je spojena povinnost pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle
zákona č. 168/1999 Sb., je vyplaceno příslušné procento z obvyklé
ceny vozidla v době vzniku pojistné události.

Pojištění skel vozidla:
Pojištění kryje poškození, zničení nebo odcizení skel vozidla.

Pojištění zavazadel ve vozidle:
Pojištění kryje poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu zavazadel
dopravovaných ve vozidle.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla:
Z pojištění jsou hrazeny náklady na nájem náhradního vozidla po
dobu opravy poškozeného vozidla dopravní nehodou, po náhlé
poruše nebo v případě odcizení vozidla.

Pojištění přírodních rizik:
Pojištění kryje poškození nebo zničení vozidla živlem, střetem se
zvířetem nebo poškozením kabeláže vozidla zvířetem.

Pojištění odcizení celého vozidla:
Pojištění poskytuje ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ
jeho odcizení.

Pojištění Servis Pro (přímá likvidace):
Pojištění se vztahuje na poškození vašeho vozidla v důsledku
střetu s jiným vozidlem, jehož řidič má povinnost nahradit celou
vaši škodu.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Z pojištění se nehradí újma způsobená při závodech všeho
druhu, válečné události či teroristickém činu.

Havarijní pojištění:
Z pojištění se nehradí škody způsobené úmyslně, škody
způsobené při řízení osoby pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek nebo bez řidičského oprávnění, při závodech
všeho druhu, dále škody způsobené vnitřními nepokoji,
válečnými událostmi, teroristickým činem, působením jaderné
energie nebo radiací.

Úrazové pojištění osob ve vozidle:
Z pojištění se nehradí újmy způsobené při řízení vozidla osobou
pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo bez
řidičského oprávnění.

Pojištění asistence:
Asistenční služby není možné čerpat ani proplatit bez předchozí
telefonické žádosti na dispečink asistenční služby provedené
bezprostředně po nehodě nebo poruše vozidla.

Pojištění zavazadel ve vozidle
Z pojištění se nehradí některé věci, např. peníze, ceniny, šperky,
umělecká díla, zbraně, věci sloužící k výkonu povolání nebo
podnikatelské činnosti.
Pojištění se vztahuje pouze na dobu, kdy je vozidlo mimo místo
obvyklého stanoviště (bydliště, sídlo firmy či její provozovny).

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní platnost pojištění se řídí dle pojistné smlouvy a pojistných podmínek.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na území států Evropské unie a států Evropského hospodářského prostoru a dále i jiných států
vyznačených na zelené kartě.
Havarijní pojištění se vztahuje na geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
Úrazové pojištění osob ve vozidle se vztahuje na geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
Pojištění asistence je platné na území Evropy včetně celého území Turecka. Pojištění není platné na území Ruska (s výjimkou tzv. Kaliningradské oblasti),
Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry.

Jaké jsou moje povinnosti?
Pojistník je povinen zejména:
- odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele při sjednávání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění bez zbytečného odkladu písemně
oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění
- seznámit pojištěného i každého oprávněného uživatele vozidla se všemi podmínkami pojištění a všemi povinnostmi vyplývajícími z pojištění
- řádně a včas platit pojistné
- počínat si tak, aby škodní událost nenastala
- neprodleně oznámit škodní událost pojišťovně, vyžaduje-li to zákon nebo pojistné podmínky, pak i policii

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 se sjednává standardně na dobu neurčitou, ale lze i sjednat na dobu určitou. Počátek pojištění je uveden v pojistné smlouvě, v případě pojištění
na dobu určitou je ve smlouvě uveden i konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět:
- do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou,
- do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události s měsíční výpovědní dobou,
- výpovědí ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
Další způsoby zániku pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
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