Havarijní pojištění motorových vozidel
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Autopojištění

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o havarijní pojištění motorových vozidel.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

✓ Motorové anebo přípojné vozidlo s přidělenou
registrační značkou v provozuschopném stavu
a s oprávněním pro provoz na pozemních
komunikacích.
✓ Společně s vozidlem je ve shodném rozsahu
pojištěna i nadstandardní výbava, a to do výše 5%
z nové ceny vozidla.
✓ Vozidlo lze pojistit pro případ poškození nebo
zničení vozidla
o živelní událostí (požár, výbuch, přímý úder
blesku, krupobití, vichřice, pád předmětů,
povodeň, záplava),
o střetem nebo nárazem,
o odcizením vozidla nebo jeho části,
o vandalismem,
o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem.
✓ K základnímu pojištění lze sjednat dodatková
pojištění:
o čelního skla, nebo všech skel vozidla,
o úrazu osob dopravovaných pojištěným
motorovým vozidlem,
o cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby,
o dětské autosedačky,
o speciální registrační značky,
o dodatkovou nebo rozšířenou asistenci.

Zejména na škody vzniklé:
 před počátkem nebo po konci pojištění,
 použitím vozidla, které není v provozuschopném
stavu,
 chybou konstrukce, vadou materiálu nebo
výrobní vadou,
 nesprávnou obsluhou nebo údržbou,
 řízením vozidla osobou, která nemá předepsané
oprávnění k řízení vozidel,
 řízením vozidla pod vlivem alkoholu,
 při závodech všeho druhu nebo soutěžích
s rychlostní vložkou,
 úmyslným jednáním.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! v případě zničení nebo odcizení motorového
vozidla se vyplácí časová cena předmětu
pojištění, maximálně však pojistná částka,
! výše plnění se případně sníží o cenu
upotřebitelných zbytků.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓ na území geografické Evropy a na území Turecka.

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy je povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na veškeré
písemné dotazy pojistitele.
Po uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, jsou zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, je povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- bez pojistitelova souhlasu nelze učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámit,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.
NP/10/2020

platné od: 1. 3. 2020

1/2

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
• s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
• s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
• je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je-li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Pojištění můžete dále vypovědět z dalších důvodů uvedených v zákoně.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. Byla-li pojistná smlouva uzavřena
formou obchodu na dálku, máte právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího
uzavření nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření
pojistné smlouvy.
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