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Povinné ručení
  v členských státech Evropského hospodářského prostoru a dalších státech vyznačených na zelené kartě

Ostatní pojištění
  pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na geografickém území Evropy s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Islandu, 
Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru a Azorských ostrovů, pokud v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách není uvedeno jinak

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

  seznámit pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné 
smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní 
údaje
  oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného 
zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména, příjmení, 
adresy, elektronické adresy)
  činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, 
a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího rozsahu a následků
  oznámit bezodkladně pojistnou událost
  při uplatnění práva na pojistné plnění umožnit pojistiteli šetření 
nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a předložit 
požadované doklady

U jednotlivých pojištění existují také další povinnosti

POVINNÉ RUČENÍ
  písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodní události a předložit 
vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě
  poškozenému předat své jméno, příjmení a bydliště, název a sídlo 
pojistitele, číslo pojistné smlouvy a registrační značku vozidla

HAVARIJNÍ (KASKO) A DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
  umožnit pojistiteli prohlídku vozidla a pořízení fotodokumentace – 
při uzavření pojistné smlouvy či při vzniku pojistné události
  na vyžádání předložit doklad o skutečné výši nákladů na opravu 
vozidla a další doklady nutné pro výpočet pojistného plnění

POJIŠTĚNÍ ASISTENCE
  žádost o poskytnutí asistenčních služeb podat telefonicky na čísle 
určeném pojistitelem
  poskytnout poskytovateli asistence potřebnou součinnost pro 
poskytnutí asistenčních služeb

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ŘIDIČE A DALŠÍCH OSOB VE VOZIDLE
  vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře

POJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ POÚRAZOVÉ PÉČE
  oznámit pojistiteli pojistnou událost nejpozději do 180 dnů od 
vážného úrazu
  předložit doklady k pojistné události (zejména lékařskou zprávu, 
protokol policie)

Kdy a jak provádět platby?

  klient pojistníka platí úhradu za pojištění nejčastěji společně se splátkou za vozidlo pojistníkovi. Výše těchto úhrad, které hradí klient 
pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě mezi klientem a pojistníkem. Pojistník hradí pojistné pojistiteli, 
a to způsobem uvedeným v pojistné smlouvě

  pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění
  pojistné krytí začíná dnem uvedeným ve smlouvě klienta s pojistníkem, nejčastěji dnem převzetí vozidla klientem
  pojištění vozidla se sjednává na dobu uvedenou ve smlouvě mezi klientem a pojistníkem vztahující se ke konkrétnímu vozidlu
  pojištění zaniká z důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

  pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem (leasingovou nebo jinou finanční společností) a pojistitelem. Uzavření pojištění klientem 
pojistníka tedy není uzavřením pojistné smlouvy, ale přistoupením k pojistné smlouvě. Změnit či ukončit pojištění může klient pouze na 
základě podmínek uvedených ve smlouvě s pojistníkem. Pouze pojistník je poté oprávněn takovou skutečnost nahlásit pojistiteli

Jak mohu smlouvu vypovědět?
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