Pojištění technické asistence vozidlům
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., jednající prostřednictvím
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky
Produkt: Pojištění technické asistence vozidlům
Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění.
Kompletní informace jsou uvedeny v dalších dokumentech: v pojistné smlouvě a v Pojistných podmínkách
pojištění technické asistence vozidlům PP-TAV-RL ze dne 1.12.2018 (dále jen „PP“).

O jaký typ pojištění jde?
Neživotní pojištění pro případ vybraných rizik uvedených v části “Co je předmětem pojištění?”, určené, v závislosti na
sjednaném pojistném programu v případě nepojízdnosti anebo odcizení pojištěného vozidla.
Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je společnost: Raiffeisen – Leasing, s.r.o., IČO: 614 67 863,
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.
Pojistník upozorňuje pojištěného (zájemce o pojištění) na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem: práva a
povinnosti, která občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na
pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně uvedeno, že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i
pojištěný.
Informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby: Pojištění je možné sjednat společně s koupí zboží nebo
služby poskytované pojistníkem, zboží nebo službu je možné si zakoupit i odděleně, tj. bez pojištění. Popis pojištění a
pojistného krytí, pokud bude pojištění sjednáno společně s koupí zboží nebo služby, jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Co je předmětem pojištění?
Balíček cestovního pojištění obsahuje v závislosti na pojistném programu následující pojištění:
Pojištění technické asistence vozidlům
Jaké je pojistné plnění?
V případě pojištění technické asistence vozidlům: organizace a úhrada zásahu dodavatele služeb
v případě nepojízdnosti a/nebo odcizení pojištěného vozidla formou odtahu vozidla do nejbližšího
autorizovaného servisu, zapůjčení náhradního vozidla atp.
Upozornění: Úplný seznam pojistného plnění je uveden v PP.

Na co se pojištění nevztahuje?
Na práce či služby, které si pojištěný sjednal sám bez vědomí a souhlasu pojistitele/asistenční služby.
Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden v PP.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění se nevztahuje například na tyto případy:
Na běžné opravy, údržbu nebo preventivní opravy
Na situaci kdy přístup k nepojízdnému není možný nebo právně přístupný
Na poruchy na speciálních přídavných nebo pomocných zařízeních vozidla (např. klimatizace
prostoru posádky), která nemá vliv na pojízdnost vozidla a zároveň další provoz vozidla není
v rozporu s návodem k použití od výrobce
Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden v PP.

Kde se na mě vztahuje pojistné krytí?
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území České republiky a geografickém území Evropy
s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Moldavska.
Upozornění: Kompletní informace najdete v PP.

Jaké mám povinnosti?
Pojištěný je především povinen:
•

dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo
snížení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy.

•

v případě vzniku škodní události v první řadě kontaktovat asistenční službu se žádostí o zabezpečení
služeb, které jsou součástí pojištění, informovat ji o škodní události, zejména o datu a místě vzniku
škodní události, vyžádat si k tomu pokyny asistenční služby a postupovat v souladu s nimi.

•

v případě vzniku škodní události je pojištěný dále povinen řídit se pokyny pojistitele a/nebo asistenční
služby a účinně s nimi spolupracovat, plnit další povinnosti uložené pojistitelem a/nebo asistenční
službou po vzniku škodní události.

Upozornění: Úplný seznam povinností najdete v PP.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné hradí pojistník způsobem a ve lhůtách, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná dnem, který pojistník označil jako den počátku pojištěná na seznamu pojištěných osob
předaném pojistiteli. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Upozornění: Kompletní informace najdete v PP.

Jak mohu pojištění ukončit?
Pojištění zaniká v důsledku zániku pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovnou a dále způsoby
uvedenými v ustanovení občanského zákoníku a PP.

