Pojištění majetku a odpovědnosti z provozu
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Německo
CEE Specialty s.r.o., Česká republika

Produkt: BIKEPLAN

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném produktu. Úplné informace o produktu včetně konkrétního rozsahu
pojištění, postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, způsobu určení výše pojistného plnění, důsledků porušení povinností vyplývajících
z pojištění a práva rozhodného pro pojistnou smlouvu jsou uvedeny v pojistné smlouvě a dalších dokumentech (zejména, nikoli vša k
výlučně, v pojistných podmínkách). Pojištění se řídí právními předpisy České republiky.

O jaký druh pojištění se jedná?
Toto pojištění chrání pojištěného proti nahodilým škodám, které mohou vzniknout na jeho majetku - blíže viz předmět pojištění
(pojištění majetku) a nebo i pro případ vzniku škody či újmy třetí osobě, která vznikla provozem předmětu pojištění v důsledku
porušení právní povinnosti pojištěného (pojištění odpovědnosti). Pojištění je určeno pro občany a fyzické osoby podnikající.

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

✓ Předmět pojištění

Vybrané obecné výluky

✓
✓
✓

Nové nebo použité kolo, elektrokolo
Nová nebo použitá koloběžka,
elektrokoloběžka
Nový nebo použitý cyklovozík

✓ Výše uvedené předměty pojištění jsou pojištěny
pro případ:
✓ Odcizení zabezpečeného předmětu
pojištění
✓ Odcizení z auta / nosiče kol
✓ Loupežného přepadení
✓ Poškození při přepravě
✓ Poškození při nehodě
✓ Vandalismu
✓ Živlu
✓ V případě úrazu při nehodě předmětu pojištění
jsou pojištěny i:
✓ Osobní věci
✓ Příslušenství předmětu pojištění
• Volitelná připojištění:
•
Pro aktivity na speciálních stezkách a
místech
(singletrail/ /singltrack
/downhill
POJISTNÁ
SMLOUVA
POJISTKA
Č.
/bikepark)
•
Pro účast na organizovaných závodech
• Pojistné krytí může být rozšířeno (nutno sjednat
ve smlouvě):
•
Pojištění odpovědnosti z provozu
pojištěného kola, elektrokola, koloběžky,
elektrokoloběžky, cyklovozíku

Škoda, kterou pojištěný způsobil:
Úmyslným jednáním, hrubou nedbalostí,
trestným činem
Pod vlivem alkoholu, psychotropních látek a
drog či jiných obdobných látek
Vybrané výluky v pojištění majetku
Opotřebení, koroze, nedodržení návodu
k obsluze; pravidelně či opakovaně
vyměňující se komponenty
Oprava nebo údržba
Odcizení či poškození předmětů pojištění
předaných do úschovy
Následné finanční škody
Vybrané výluky v pojištění
odpovědnosti (bylo-li sjednáno pojištění
odpovědnosti):
• Provozem elektrokola či elektrokoloběžky,
které se mohou pohybovat s podporou
motoru rychleji než 25 km/hod a jejichž výkon
motoru přesahuje 250 W
• Převzetím nebo uznáním povinnosti
k náhradě škody nebo jiné újmy nad rámec
stanovený právními předpisy
• Na přirozených právech člověka s výjimkou
nemajetkové újmy způsobené ublížením na
zdraví nebo usmrcením
• Při pracovním úraze a nemoci z povolání

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!
!
!
!

Plnění pojistitele je omezeno pojistnou částkou a limity plnění sjednanými v pojistné smlouvě
Pojištěný se na každé pojistné události podílí sjednanou spoluúčastí
Pojistitel je oprávněn pro pojistná nebezpečí odcizení a loupežné přepadení pojistné plnění odmítnout, pokud
pojištěný nezašle fotografie a výrobní číslo rámu předmětu pojištění.
Pojistitel je oprávněn pro ostatní pojistná nebezpečí pojistné plnění snížit až o 50%, pokud pojištěný nezašle
fotografie a výrobní číslo předmětu pojištění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní platností pojištění je geografická Evropa

Jaké mám povinnosti?
-

Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy týkající se sjednávaného pojištění (např. v dotazníku k pojištění)
Pojištěný má povinnost zaslat fotografie a výrobní číslo předmětu pojištění do 14 -ti dnů od uzavření pojištění
Oznámit změnu pojistného rizika (vč. informací uvedených v dotazníku) pojistiteli
Dodržovat povinnosti uložené právními předpisy a bezpečnostními či technickými normami
Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele
Umožnit pojistiteli prohlídku poškozené věci a prošetření nároku na pojistné plnění
Dodržovat podmínky pojištění, zejména povinnosti ochrany předmětu pojištění před odcizením

Kdy a jak provádět platby?
V pojistné smlouvě je uvedeno, k jakému dni je pojistník povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba
pojistného hrazena. Pojistitel si neúčtuje žádné platby (poplatky) nad rámec pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného a trvá
jeden rok, případně dobu kratší či delší, sjednanou v pojistné smlouvě. Před uplynutím pojistné doby je pojistník
dotázán na aktuální stav jeho potřeb a dle jeho požadavků pak dochází k uzavření pojistné smlouvy na další dobu
pojištění. Pojistné je nutno uhradit do 7 dnů od data sjednání pojištění, bez ohledu na datum počátku
platnosti pojištění. Nebude-li pojistné zaplaceno do 7 dnů od data sjednání pojistné smlouvy, pojištění
nevzniká. Dojde-li v průběhu pojistné doby k ukončení pojištění majetku, pojistná smlouva zaniká.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
•

•

•

Pojistník může pojištění vypovědět výpovědí, která:
- je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má
osmidenní výpovědní dobu
- je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má
měsíční výpovědní dobu
Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího
uzavření, bylo-li pojištění uzavřeno formou obchodu na dálku
Pojistník má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789
občanského zákoníku.

