Pojištění vozidel
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
IČO: 47116617
Česká republika

Produkt: Autopojištění
NAMÍRU - Veteráni

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné informace o vašem konkrétním
pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Tímto produktem lze sjednat povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění
odpovědnosti), havarijní pojištění vozidla, případně i doplňková pojištění k vozidlu. Sjednáním tohoto pojištění se zavážete
mj. k umístění telematické jednotky do vozidla. Tato jednotka slouží k monitoringu vybraných parametrů uvedených
v pojistné smlouvě. V aplikaci můžete zpětně sledovat parametry jednotlivých jízd. GPS souřadnice vozidla používáme
rovněž k posouzení případného překročení sjednaného ročního nájezdu vozidla.

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

Základní rizika
✔ povinnost nahradit újmu na zdraví, životě
a majetku třetích osob způsobenou provozem
vozidla uvedeného v pojistné smlouvě
✔ škody na vozidle způsobené pojistným
nebezpečím sjednaným v pojistné smlouvě
• základní havárie (pro motocykly případně
s časově omezenou účinností)
• odcizení
• živel
• vandalismus

✘ škody vzniklé před počátkem pojištění
✘ újmy na zdraví způsobené řidiči pojištěného

Doplňková pojištění
• havarijní pojištění při nezaviněné nehodě
• pojištění skel vozidla
• úrazové pojištění
• pojištění zavazadel
• pojištění asistenčních služeb k vozidlu
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.

vozidla, nejde-li o úrazové připojištění

✘ majetkové škody způsobené řidiči pojištěného
✘
✘

vozidla a osobám jemu blízkým a žijícím s ním
ve společné domácnosti
vlastní škody způsobené nesprávnou obsluhou
nebo údržbou (např. nesprávné řazení apod.)
vlastní škody způsobené úmyslně

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! Pojistné plnění můžeme snížit, pokud nebude

!
!
!

v okamžiku pojistné události telematická
jednotka ve vozidle, a to za podmínek
uvedených v pojistné smlouvě.
Pojistné plnění je omezeno sjednaným limitem
pojistného plnění.
Neposkytujeme pojistné plnění v rozsahu
sjednané spoluúčasti.
V některých případech, na které jste
upozorněn v pojistné smlouvě, vyžadujeme
provedení vstupní odborné prohlídky vozidla.
Při nesplnění této povinnosti se zvyšuje
spoluúčast, případně může dojít až k zániku
daného pojištění.

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Pojištění odpovědnosti platí na území států vyznačených na zelené kartě.
✔ Havarijní pojištění platí na geografickém území Evropy a na celém území Turecka.
✔ Územní platnost každého sjednaného doplňkového pojištění je určena v pojistných podmínkách, nebo přímo
v pojistné smlouvě. Některá pojištění platí jen na území České republiky, jiná na geografickém území Evropy
a na celém území Turecka, nebo je územní platnost pojištění vymezena ještě jinak (v pojištění asistenčních
služeb).

Jaké mám povinnosti?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Převzít si telematickou jednotku a do 10 dní od převzetí ji umístit do vozidla ➜ POZOR - pokud tak neučiníte,
zanikají veškerá pojištění kromě pojištění odpovědnosti (to zanikne naší následnou výpovědí).
Postupovat v souladu s Návodem k telematické jednotce, který je přílohou pojistné smlouvy.
Mít telematickou jednotku nabitou a umístěnou ve vozidle (kromě nezbytného nabíjení), přičemž důsledky
porušení této povinnosti najdete v pojistné smlouvě.
Informovat vlastníka, provozovatele a řidiče vozidla o jejich právech a povinnostech vyplývajících z pojistné
smlouvy a seznámit je s Návodem k telematické jednotce.
V případě překročení sjednaného kilometrového nájezdu uhradit vyšší pojistné podle pojistné smlouvy.
V případě poruchy telematické jednotky nám poskytnout veškerou součinnost k její opravě či výměně.
Po zániku pojištění nám vrátit telematickou jednotku podle instrukcí v Návodu k telematické jednotce (sankce
za porušení této povinnosti najdete v pojistné smlouvě).
Zodpovědět pravdivě a úplně dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
Oznámit nám bez zbytečného odkladu, že došlo k vyřazení vozidla z evidence, jeho zániku nebo odcizení.
Oznámit nám bez zbytečného odkladu vznik pojistné události.
Na naši žádost prokázat změnu vlastníka vozidla zápisem z registru vozidel nebo ve velkém technickém
průkazu.
Plnit další povinnosti stanovené pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

Kdy a jak provádět platby?
Není-li splatnost prvního pojistného uvedena v pojistné smlouvě, je první pojistné splatné ke dni počátku
pojištění. Další běžné pojistné je splatné vždy k počátku pojistného období.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem
– SINK), prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu
o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz),
není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Důvody pro které pojištění zaniká, jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojištění sjednané na dobu určitou
zaniká též uplynutím pojistné doby.
Všechna pojištění kromě pojištění odpovědnosti rovněž zanikají, pokud do 10 dní od převzetí telematické jednotky
neumístíte aktivovanou jednotku do vozidla, nebo pokud jednotku nepřevezmete ve lhůtě uvedené v pojistné
smlouvě. Pojištění odpovědnosti v takovém případě zanikne na základě naší výpovědi.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

-

Písemně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní
doby.
Písemně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím
měsíční výpovědní doby.
Písemně nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění zanikne ke konci pojistného období.
V případě nedodržení lhůty zaniká pojištění až k nejbližšímu následujícímu pojistnému období.
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