Pojištění proti jiným majetkovým škodám
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar,
Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u
obchodního soudu v Bobigny pod administrativním č. 2016B01853, podnikající v České
republice prostřednictvím AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční
právnické osoby, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33
900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 56112
Produkt: Pojištění Prodloužená záruka
Tento dokument poskytuje souhrn klíčových informací o Pojištění Prodloužená záruka a nezohledňuje specifické potřeby a
požadavky klienta.
Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.

O jaký druh pojištění se jedná?
“Pojištění Prodloužená záruka” je pojištění, které slouží na ochranu pojištěného majetku (jako např. elektrospotřebiče) proti škodám
způsobenými funkční poruchou pojištěné věci. Pojištění se řídí Všeobecnými podmínkami pro Pojištění Prodloužená záruka ze dne 1.
12. 2016 „201612_VPP-AP_EW_PODNIK“.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojistné krytí automaticky zahrnuje:
 funkční poruchu pojištěné věci, která vznikla nejdříve
dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta
odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba
poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím



škody vzniklé na součástech věci spotřebního charakteru
podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a
příslušenství pojištěné věci



škody, na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn
při koupi pojištěné věci a na další poškození, která
prodejce již vyloučil ve své záruce

Typy pojistného krytí označené () jsou automaticky
zahrnuty v pojištění.



věc, která byla zakoupena v jiné zemi, než kde byla
vystavena pojistná smlouva



věc, která není určená pro výkon podnikatelské nebo jiné
samostatně výdělečné činnosti

Horní hranicí pojistného plnění za jednu a všechny
pojistné události je pojistná částka.
Pojištění je bez Vaší spoluúčasti.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

Předmětem je věc určená pro výkon podnikatelské
nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.
Pojistné plnění formou opravy
nefunkčních části a komponentů.

nebo

výměny

!
!
!
!

Hlavní výluky:
škody způsobené běžným opotřebením
estetické nedostatky
škody způsobené mechanickým poškozením
poškození vzniklé postupným působením koroze,
vlhkosti, prachu, písku či jinými mechanickými částicemi,
tepla anebo chladu, trvalým působením chemických,
biologických, teplotních a elektrických vlivů

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Česká republika
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Jaké mám povinnosti?
̶

Pravdivě a úplně zodpovědět na všechny písemné otázky pojistitele týkající se sjednávaného pojištění nebo pojistné události;
Písemně oznámit pojistiteli jakoukoli změnu údajů včetně adresy, kontaktních a osobních údajů, které byli podkladem pro
uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od vzniku škodné události;
Bezodkladně oznámit pojistiteli vznik škodné události, nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku;
Řídit se pokyny pojistitele nebo pojistitelem určené osoby při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěnou věc opravit
v servisu určeném pojistitelem;
Na žádost pojistitele na vlastní náklady zabezpečit úřední překlad dokladů nevyhnutných k šetření škodné resp. pojistné
události, pokud nejsou v českém nebo slovenském jazyce.
̶
̶
̶
̶

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné se hradí jednorázově za celou pojistnou dobu; v hotovosti prodejci nebo osobě, prostřednictvím které prodejce doručí
pojištěnou věc pojištěnému nebo vkladem, popř. úhradou na platební účet prodejce. Pojistné je splatné v den vystavení návrhu
pojistné smlouvy. V případě sjednání pojistné smlouvy na dálku je pojistné splatné dnem uvedeným v návrhu pojistné smlouvy.
Pokud pojistné nebude uhrazené řádně a včas, pojištění nevznikne.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Máte možnost zvolit pojistnou dobu v trvání jeden rok, dva roky, anebo tři roky.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Výpovědí s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy.
Výpovědí s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Výpovědí s měsíční výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo písemného sdělení oprávněné osobě
pojistitelem, že právo na pojistné plnění nevzniká.
Odstoupením od kupní smlouvy k pojištěné věci. V případě, že k odstoupení od kupní smlouvy dojde přede dnem počátku pojištění,
pojištění zaniká dnem odstoupení od kupní smlouvy k pojištěné věci.
Odstoupením od pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.
Uplynutím pojistné doby, a to o 24. hodině dne sjednaného jako konec pojištění.
Odcizením nebo zánikem pojištěné věci nahlášeného pojištěným pojistiteli.
Zánikem pojistného zájmu.
Dnem smrti pojištěného.
Odmítnutím pojistného plnění ze strany pojistitele.
Odmítnutím pojistného plnění ze strany oprávněné osoby.
Písemnou dohodou smluvních stran.
Vyčerpáním limitu pojistného plnění.
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