Pojištění náhodného poškození a odcizení
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění náhodného poškození
a odcizení

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 pojištění náhodného poškození a odcizení.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Pojištění náhodného poškození věci specifikované
v pojistné smlouvě se vztahuje na škody vzniklé na
pojištěné věci v případě, že dojde k totální škodě
nebo poškození nebo funkční vadě věci,
(mechanické, elektrické nebo elektronické)
způsobené náhlým a neočekávaným působením
zevních sil.
 Pojištění odcizení se vztahuje na odcizení věci
specifikované v pojistné smlouvě. Odcizením se
rozumí krádež věci, kterou má pojištěný u sebe
(v kapse, tašce, kabelce) nebo krádež vloupáním,
anebo loupež.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění, vady věci kryté zárukou,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 u náhodného poškození na poškození způsobené
úmyslným
jednáním,
hrubou
nedbalostí,
vandalismem nebo jednáním na základě kterého
mohl pojištěný nebo osoba jemu blízká očekávat
vznik poškození věci, dále také poškození věci
vzniklé při sportovních aktivitách s výjimkou
individuálních rekreačních sportů (např. běh), za
předpokladu, že při těchto činnostech bylo využito
vhodných ochranných pomůcek a umístění věci
(např. umístění věci ve speciální kapse, ochranném
pouzdru, v batohu apod.),
 u náhodného poškození na poškození, které
nemají vliv na funkčnost a použitelnost věci,
 u náhodného poškození na poškození, ke kterým
došlo užíváním věci v rozporu s návodem výrobce,
anebo v rozporu s účelem použití, včetně použití
výrobcem neschválených doplňků,
 u náhodného poškození na poškození způsobené
nesprávnou, anebo neodbornou instalací,
opravou, údržbou nebo zanedbanou údržbou věci,
 u náhodného poškození na poškození příslušenství
věci,
 u náhodného poškození na opravy provedené
mimo určené servisní místo,
 u náhodného poškození na následné škody –
události vzniklé v příčinné souvislosti se škodou
způsobenou samotnou věcí,
 u náhodného poškození na poškození způsobené
domácím zvířetem nebo dítětem mladším 8 (osmi)
let věku,
 u odcizení na odcizení věci v důsledku úmyslného
nebo nedbalostního jednání pojištěného, odcizení
v důsledku sníženého vnímání pojištěného,
spánku, požití alkoholu, omamné látky apod.,
 u odcizení na ztrátu či zapomenutí věci.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění je poskytováno v časových cenách
maximálně do výše ujednané pojistné částky nebo
limitu pojistného plnění,
! v případě, kdy náklady na opravu věci budou vyšší
než její časová cena, nebo kdy opravu nebude
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možné provést, nebo v případě odcizení, poskytne
pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající
časové ceně věci bezprostředně před pojistnou
událostí,
! pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění
z jedné pojistné události nebo ze všech pojistných
událostí nastalých v době trvání pojištění v časové
ceně, maximálně do výše limitu pojistného plnění
uvedeného v pojistné smlouvě.
! Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění pojistitele.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění je platné celosvětově.

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- zaplatit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte 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,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- 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.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově), jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Pojistné je splatné okamžikem uzavření pojistné smlouvy na bankovní účet zplnomocněného zprostředkovatele pojištění
uvedený ve vyúčtování pojistného nebo na dokladu o prodeji věci.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno pouze na dobu určitou.
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 můžete 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.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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