
Informace o pojistné smlouvě k pojištění pro případ úrazu osob 
přepravovaných motorovým vozidlem

V souvislosti s novým právním předpisem – zákonem 

č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě – si Vám 

dovolujeme předložit důležité informace pro případ,  

že se rozhodnete uzavřít pojištění pro případ úrazu 

osob přepravovaných motorovým vozidlem

(dále jen „úrazové pojištění“).

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné 

podmínky, se kterými je nutné se seznámit před 

uzavřením pojistné smlouvy. Jedná se zejména 

o všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 

motorových vozidel (dále jen VPP HAV 2006/02).

Kromě informací, které jsou obsaženy v pojistné 

smlouvě, považujeme za důležité Vám sdělit 

následující informace:

1.  Na základě Vašeho požadavku je možné uzavřít 

pojištění na úraz, ke kterému dojde v době 

trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem 

motorového vozidla, jehož následkem je smrt 

nebo trvalé následky. Definici tohoto pojištění 

obsahují VPP HAV 2006/02.

2.  Doba platnosti pojistné smlouvy je shodná 

s dobou jejího trvání, která je uvedena v pojistné 

smlouvě a blíže specifikovaná ve VPP HAV 

2006/02.

3.  Pojistnou smlouvu je možné ukončit za podmínek 

uvedených ve VPP HAV 2006/02.

4.  Případné stížnosti přijímá Generali Pojišťovna a.s. 

v písemné podobě na adrese Bělehradská 132, 

120 84 Praha 2 nebo v elektronické podobě  

na e-mailové adrese stiznosti@generali.cz.

5.  V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je 

možné se dále obrátit na Ministerstvo financí 

České republiky jakožto orgán státního dozoru 

v pojišťovnictví.

6.  Pojistná smlouva se řídí právem České republiky.

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika
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Generali Pojištovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
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