AUTOCHECK
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605
jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce č. 77229 (dále jen „pojistitel“)
Produkt: Pojištění mechanických a elektrických poruch vozidla
Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených.
O jaký druh pojištění se jedná?
AutoCheck kryje náhlé mechanické nebo elektrické poruchy vozidla způsobené selháním některé z krytých součástek, přičemž obnovení funkčnosti
vyžaduje okamžitou opravu nebo výměnu.

Co je předmětem pojištění?
✓ Úhrada přiměřených nákladů (materiál a práce) na
opravu poškozených součástek, včetně nákladů
na práci.
✓ Úhrada přiměřených nákladů (materiál a práce) na
výměnu zničených součástek, včetně nákladů na
práci.
✓ Úhrada nákladů
opravci, pokud
pojistné události
budou uhrazeny
včetně DPH.

na odtah vozidla k nejbližšímu
se vozidlo stane v důsledku
nepojízdným; tyto náklady však
maximálně do částky 2 000 Kč

Přesný rozsah pojistného krytí (seznam krytých
součástek) je uveden ve vaší pojistné smlouvě a
pojistných podmínkách.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění nelze sjednat pro vozidla, resp. nevztahuje se na škody na
vozidlech:
 v jejichž technickém průkazu není pojištěný uveden jako vlastník nebo
provozovatel;
 od jejichž uvedení do provozu (tj. zpravidla od data jeho první
registrace) uplynulo nebo by uplynulo ke dni uzavření pojistné
smlouvy více let, než je uvedeno v příslušné variantě pojistného
programu zvolené v pojistné smlouvě;
 využívané pro smluvní nebo jiný pronájem třetím stranám s výjimkou
případů, kdy je pojištěný nájemcem vozidla a je zapsaný v jeho
technickém průkazu jako provozovatel;
 využívané pro smluvní přepravu osob za úplatu a využívané pro
výuku řidičů;
 upravená oproti základnímu provedení dodanému výrobcem vozidla,
pokud je takovou úpravu podle příslušných právních předpisů třeba
zapsat do technického průkazu, s výjimkou instalace tažného
zařízení.
Pojištění se dále nevztahuje na následující škody:
 jakékoli částky, na jejichž úhradu má pojištěný právo z jiného
pojištění, nebo jiných zdrojů;
 na provozních kapalinách vozidla včetně jejich úniku;
 náklady na opravu vozidla včetně diagnostiky, které nebyly dopředu
schváleny pojistitelem;
 zjevné před počátkem pojištění MBI, které vznikly v důsledku koroze,
běžného provozního opotřebení, nebo předchozího mechanického
poškození součástky;
 které vznikly na součástce v důsledku předcházejícího selhání
nekryté součástky;
Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné
smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Pojištění se vztahuje na vozidlo provozované v České republice a na
pojistné události, ke kterým došlo na území České republiky a
případně i na území jiných členských států Evropské unie, pokud je
vozidlo dočasně, maximálně však třicet dnů v průběhu jednoho
kalendářního roku, užíváno mimo Českou republiku.
Pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv škodné události, ke kterým došlo
na vozidle:
! přímo či nepřímo následkem dopravní nehody;
! následkem odcizení nebo neoprávněného užívání vozidla;
! přímo či nepřímo následkem požáru, samovznícení, zásahu blesku,
zemětřesení, výbuchu, mrazu, vichřice, bouře, záplavy, povodně,
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krádeže nebo pokusu o krádež, letecké či jiné vzdušné havárie nebo
následkem jiné události vyšší moci.
Pojistitel poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost až do výše
limitu pojistného plnění pro jednu pojistnou událost maximálně však do
výše celkového limitu pojistného plnění za všechny pojistné události.
Limity pojistného plnění naleznete na vaší pojistné smlouvě.
Úplný rozsah omezení naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné
smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓ Na území České republiky a členských států EU.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění:
• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.
• Postupovat tak, aby nedošlo k pojistné události, zejména řádně absolvovat veškeré servisní prohlídky a údržbu vozidla předepsané jeho
výrobcem a uchovávat záznamy o těchto prohlídkách a údržbě.
Povinnosti v průběhu trvání pojištění:
• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená opatření, která
zabrání vzniku pojistné události, případně zmírní její následky. Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, které se vztahuje na stejné či
obdobné pojistné události.
• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak.
• Seznámit obmyšleného, oprávněné osoby a pojištěné osoby s pravidly ochrany osobních údajů.
• Oznámit změnu vlastnictví či vznik totální škody na vozidle.
• Postupovat tak, aby nedošlo k pojistné události, zejména řádně absolvovat veškeré servisní prohlídky a údržbu vozidla předepsané jeho
výrobcem a uchovávat záznamy o těchto prohlídkách a údržbě.
Povinnosti v případě vzniku škodní události:
• Oznámit vznik škodné události pojistiteli, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy škodná událost nastala.
• Poskytnout veškerou součinnost za účelem odborného posouzení poruchy znalcem určeným pojistitelem.
• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem.
• Oprava vozidla (oprava či výměna poškozené součástky) může být provedena až poté, co její provedení pojistitel odsouhlasí.
Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu.

Kdy a jak provádět platby?
Pokud není v pojistné smlouvě či pojistném programu uvedeno jinak, sjednává se pojistné jako jednorázové. Splatnost pojistného je uvedena
v pojistné smlouvě či pojistném programu nebo v předpisu pojistného (popř. ve faktuře), který je nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě a pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění a končí
dosažením limitů pro konec pojištění sjednaných v pojistné smlouvě. Zanikne-li značková záruka z důvodu překročení limitu kilometrového
proběhu, zavazuje se pojištěný do 3 pracovních dnů od data zániku značkové záruky písemně informovat o této skutečnosti pojistitele. Konec
pojištění je uveden v pojistné smlouvě formou časového a/nebo kilometrového limitu od počátku pojištění. V případě časového limitu pojištění
končí ve 24:00 hodin posledního dne pojistné doby, v případě kilometrového limitu okamžikem překročení tohoto limitu o 1 km. Pojistné krytí
také zaniká dnem dosažení celkového limitu pojistného plnění pro všechny pojistné události.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu lze vypovědět:
• Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události.
• Minimálně šest týdnů před koncem pojistného období výpovědí doručenou pojistiteli.
Pojištění také zaniká na základě dalších skutečností specifikovaných v občanském zákoníku.
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