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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní 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?

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

Produkt:  Komplexní
pojištění vozidla

Tímto produktem lze sjednat povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění 
vozidla, případně i doplňková pojištění k vozidlu.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

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

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!  Pojistné plnění je omezeno sjednaným limitem 
pojistného plnění nebo sjednanou pojistnou 
částkou. Pojistnou částkou v havarijním 
pojištění vozidla je obvyklá cena vozidla.

!  Pojistitel neposkytuje pojistné plnění v rozsahu 
sjednané spoluúčasti.

!  V některých případech, na které je pojistník 
upozorněn v pojistné smlouvě, vyžaduje 
pojistitel provedení vstupní odborné prohlídky 
vozidla. Při nesplnění této povinnosti 
se zvyšuje spoluúčast, případně může dojít 
až k zániku daného pojištění.

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 
sezónní havárie) 

 • odcizení 
 • živel 
 • vandalismus

✘ škody vzniklé před počátkem pojištění

✘  škody na zdraví způsobené řidiči pojištěného 
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

Doplňková pojištění
•  havarijní pojištění při nezaviněné nehodě 
•  doplňkové živelní pojištění
•  poškození vozidla zvířetem
•  doplňkové havarijní pojištění Totálka
•  pojištění finanční ztráty GAP
•  pojištění věcí během silniční dopravy
•  pojištění strojů
•  pojištění skel vozidla
•  úrazové pojištění
•  pojištění zavazadel
•  pojištěná nákladů na nájem náhradního vozidla
•  pomoc při nehodě
•  pojištění právní ochrany vozidla
•  pojištění sportovní výbavy
•  pojištění asistenčních služeb k vozidlu
•  pojištění drobných poškození vozidla



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

✔ 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).

– Zodpovědět pravdivě a úplně dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
– Oznámit bez zbytečného odkladu, že došlo k vyřazení vozidla z evidence, jeho zániku nebo odcizení.
– Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik pojistné události.
–  Na žádost pojistitele prokázat změnu vlastníka vozidla zápisem z registru vozidel nebo ve velkém technickém 

průkazu.
– Plnit další povinnosti stanovené pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

Pojištěný klient platí pojistné společně se splátkou za vozidlo pojistníkovi, pojistník odvádí pojistné pojistiteli, 
a to způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. 

Pojistné krytí začíná převzetím vozidla klientem. Důvody, pro které pojištění zaniká, jsou uvedeny v pojistných 
podmínkách a v pojistné smlouvě. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká též uplynutím pojistné doby.

verze pro leasing a úvěr    10/2018

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem (leasingovou nebo jinou finanční společností) a pojistitelem 
(pojišťovnou). Sjednání pojištění Vámi, jako klientem leasingové nebo jiné finanční společnosti, tedy není 
uzavřením pojistné smlouvy, ale přistoupením k uvedené pojistné smlouvě. 
Změnu či úmysl ukončit své pojištění musíte vždy dohodnout s pojistníkem. Pouze pojistník (v souladu se zákonem, 
všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvu) je oprávněn a současně povinen pojištění vozidla 
či změnu v pojištění nahlásit pojistiteli.


