Pojištění vozidel

Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Direct pojišťovna, a.s., Česká republika

Produkt:
Pojištění vozidel pro lidi

Tento dokument je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných
podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uvedený i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě
zároveň sjednaná).

O jaký druh pojištění se jedná?
Produktem lze sjednat povinné ručení (povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), havarijní pojištění, pojištění asistence vozidel, pojištění
skel, pojištění dětských sedaček a zavazadel, havarijko na kupní cenu nového nebo ojetého auta, pojištění nezaviněné bouračky a pojištění garance ceny.
Tato pojištění se sjednávají jako pojištění škodová.
Jako doplňková pojištění lze sjednat i úrazové pojištění řidiče a cestujících, úrazové pojištění řidiče a pojištění smrti obou rodičů ve vozidle.
Tato pojištění se sjednávají jako pojištění obnosová.

Co je předmětem pojištění?
Povinné ručení
	Předmětem pojištění je povinnost náhrady újmy na zdraví, životě
a majetku třetích osob včetně ušlého zisku způsobených provozem vozidla
uvedeného v pojistné smlouvě.
Havarijní pojištění
	Předmětem pojištění je škoda na pojištěném vozidle způsobená některým
ze sjednaných pojistných nebezpečí.
Sjednat lze následující pojistná nebezpečí:
•	Dopravní nehoda.
• Střet a poškození zvířaty.
•	Odcizení a vandalismus.
•	Přírodní nebezpečí.
	Pojištění lze sjednat pro libovolnou kombinaci výše uvedených rizik.
V případě pojištění všech rizik a splnění dalších podmínek je možné pojištění
sjednat také jako Zlevňující havarijko (pojištění s každoročním klesáním
pojistného).
Asistenční služby
	Pojištění asistenčních služeb v základním rozsahu je automaticky zahrnuté
v povinném ručení nebo havarijním pojištění.
Doplňková pojištění
	

Předmětem pojištění je:
• Škoda na sklech vozidla.

Na co se pojištění nevztahuje?
	Škody vzniklé před počátkem pojištění.
Povinné ručení
	Vlastní škody na zdraví způsobené řidiči pojištěného vozidla,
nejde-li o úrazové pojištění.
	Vlastní majetkové škody způsobené řidiči pojištěného vozidla a osobám
jemu blízkým a žijícím s ním ve společné domácnosti, nejde-li o pojištění
zavazadel.
Havarijní pojištění
	Škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
(např. nesprávné řazení apod.).
	Škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Úrazové pojištění
	Z pojištění trvalých následků úrazu u úrazového pojištění řidiče nebo řidiče
a cestujících poskytujeme pojistné plnění pouze za úrazy, které mají
za následek minimálně 10% trvalé tělesné poškození.
Asistenční služby
	Asistenční zásahy v případě poruchy, která se již v posledních 12 měsících
na vozidle vyskytla, a kvůli které byl již v minulosti zajištěný asistenční zásah.
Nezaviněná bouračka
	Pojištění nezaviněné bouračky se nevztahuje na případy, kdy dopravní
nehoda byla zaviněná nebo částečně zaviněná pojištěným.
Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v pojistných podmínkách
a pojistné smlouvě.

• Škoda na dětských sedačkách a zavazadlech.
• Nezaviněná bouračka.
• Havarijko na kupní cenu nového nebo ojetého auta.
• Garance ceny pojištění na 3 roky.
• Úrazové pojištění řidiče nebo řidiče a cestujících.
• Smrt obou rodičů ve vozidle.
• Rozšířené asistenční služby.
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění najdete v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
	
Pojistné plnění je omezené sjednaným limitem pojistného plnění nebo
sjednanou pojistnou částkou.
	
Pojistné plnění se snižuje o sjednanou spoluúčast.
	
U havarijního pojištění a pojištění skel je v některých případech pojistník
v pojistné smlouvě upozorněn na to, že pojišťovna vyžaduje provedení
vstupní prohlídky vozidla. Při nesplnění povinnosti prohlídky se zvyšuje
spoluúčast, případně může dané pojištění zaniknout.
Přesná výše limitů je uvedená v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti platí na území států vyznačených na zelené kartě.
Ostatní pojištění
	 Geografické území Evropy a Turecka, pokud není v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách uvedeno jinak.

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především:
 Uvádět vždy pravdivé a úplné informace.
 Umožnit nám vozidlo prohlédnout a zjistit tak jeho technický stav.
Během trvání pojištění musíte zejména:
 Platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali.
 Co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě.
 Udržovat vozidlo v řádném technickém stavu.
 Při opuštění vozidlo zamykat a aktivovat jeho případné zabezpečení.
Při škodě musíte především:
 Nahlásit nehodu policii, pokud to vyžaduje zákon a nahlásit ji vždy v případě odcizení či vandalismu.
 Bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku a její rozsah.
Poskytnout nám všechny potřebné dokumenty (včetně záznamu o nehodě) a informace o škodě, umožnit nám prohlédnout vozidlo
a další šetření okolností vzniku škody.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné pro dané pojistné období je vždy splatné k datu uvedenému ve smlouvě.
Pojistné je zaplacené v okamžiku, kdy je připsané na náš účet při platbě převodem, v okamžiku přijetí potvrzení z platební brány při online platbě kartou,
nebo v okamžiku jeho zaplacení v hotovosti nebo kartou na pobočce nebo při platbě našim obchodním partnerům.

Kdy pojistné krytí začína a končí?
Pojištění kryje pojistné události, které se stanou v době trvání pojištění.
Pojištění vzniká dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Datum zániku pojištění je uvedené v pojistné smlouvě.
Pojištění zaniká zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, nezaplacením dlužného pojistného nebo jeho části, odmítnutím pojistného plnění
nebo zánikem pojistného zájmu. Pokud pojištění neskončí, automaticky se prodlužuje o další pojistné období.
Pojištění dále zaniká oznámením změny vlastnictví pojištěné věci pojišťovně.
Pojištění dále zaniká zánikem (zničením, vyřazením z registru vozidel či odcizením) pojištěné věci či pojistného nebezpečí.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět zejména v těchto případech:


Po uzavření pojistné smlouvy – výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojištění zanikne po 8 dnech od doručení výpovědi.

 	Ke konci pojistného období – výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Bude-li výpověď doručena později,
smlouvu ukončíme ke konci následujícího pojistného období.
 	Po vzniku pojistné události – výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
V případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku je možné od této smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření.
Další způsoby zániku pojištění jsou uvedené v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.
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