Informační dokument o pojistném produktu

T. č. 99209 10/2018

|

Pojištění finančních rizik
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna a.s.

Produkt:
Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění finanční způsobilosti dopravce v souvislosti s provozováním silniční dopravy pro cizí potřeby.
Pojištění se sjednává jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění se vztahuje na neschopnost pojištěného
dostát požadavkům na finanční způsobilost dopravce
z důvodu jeho platební neschopnosti.
Prokázáním finanční způsobilosti je deklarována
schopnost pojištěného finančně pokrýt určitý rozsah
svých závazků z provozování silniční dopravy.
Platební neschopností je neschopnost finančně zajistit
řádné zahájení nebo provozování činnosti podnikatele
v silniční dopravě pro cizí potřeby, pokud tato
neschopnost nastala v době trvání pojištění.

Na co se pojištění nevztahuje?
HLAVNÍ VÝLUKY:
Válečné události, vzpoura, povstání či jiné hromadné
násilné nepokoje, stávka, výluka, teroristické akty,
zásahy státní nebo úřední moci
Jaderné nehody a jaderná nebezpečí
Události, které mají povahu vyšší moci
Ušlý zisk, úroky z prodlení, smluvní sankce
Náhrady škod krytých jiným pojištěním

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit
pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, který
stanoví pojistník na vlastní odpovědnost a to v souladu
s platnými právními předpisy
Možnost snížení pojistného plnění v případě porušení
povinností z pojištění

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území sjednaném v pojistné smlouvě.
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Jaké mám povinnosti?
– Řádně a včas hradit pojistné
– Seznámit každého 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, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
– 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 předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
– Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je jednorázovým pojistným. Pojistník je povinen zaplatit pojistné najednou za celou dobu trvání pojištění,
nejpozději v den počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Výše, způsob a frekvence placení
pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné
smlouvě jako počátek pojištění. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho pojistného roku. Bylo-li
to ujednáno v pojistné smlouvě, může se pojištění vztahovat i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné
smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného
nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
- po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
- po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména:
- v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo
obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných
podmínek

