Poistenie majetku a zodpovednosti z prevázdky
Informačný dokument o poistnom produkte
Společnost: HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Německo
CEE Specialty s.r.o., Česká republika

Produkt: BIKEPLAN

Tento dokument poskytuje iba základné informácie o uvedenom produkte. Úplné informácie o produkte vrátane konkrétneho rozsahu
poistenia, postupu pri uplatnení práva na poistné plnenie, spôsobe určenia výšky poistného plnenia, dôsledkov porušenia povinností
vyplývajúcich z poistenia a práva rozhodného pre poistnú zmluvu sú uvedené v poistnej zmluve a ďalších dokumentoch (najmä, nie však
výlučne, v poistných podmienkach). Poistenie sa riadi právnymi predpismi Českej republiky.

O aký druh poistenia sa jedná?
Poistenie chráni poisteného proti náhodným škodám, ktoré môžu vzniknúť na jeho majetku – bližšie viď predmet poistenia
(poistenie majetku) alebo aj pre prípad vzniku škody či ujmy tretej osobe, ktorá vznikla prevádzkou predmetu poistenia v
dôsledku porušenia právnej povinnosti poisteného (poistenie zodpovednosti). Poistenie je určené pre občanov a fyzické osoby
podnikajúce.

Čo je poistené?

Na čo sa poistenie nevzťahuje?

✓ Předmět poistenia

Vybrané obecné výluky

✓
✓
✓

Nový alebo použitý bicykel, e-bike
Nový alebo použitá kolobežka,
elektrokolobežka
Nový alebo použitý cyklovozík

✓ Vyššie uvedené predmety poistenia sú poistené
pre prípad:
✓ Odcudzenie zabezpečeného predmetu
poistenia
✓ Odcudzenie z auta / nosiča bicyklov
✓ Lúpežného prepadnutia
✓ Poškodenie pri preprave
✓ Poškodenie pri nehode
✓ Vandalizmu
✓ Živlu
✓ V prípade úrazu pri nehode predmetu poistenia
sú poistené aj:
✓ Osobné veci
✓ Príslušenstvo predmetu poistenia
• Voliteľné poistenia:
•
Pre aktivity na špeciálných stezkách a
miestach
(singletrail// singltrack
/downhill
POJISTNÁ
SMLOUVA
POJISTKA
Č.
/bikepark)
•
Pre účasť na organizovaných pretekoch
• Poistné krytie môže byť rozšírené (nutné
dojednať v zmluve):
•
Poistenie zodpovednosti z prevádzky
poisteného bicykla, elektrobicykla,
kolobežky, elektrokolobežky, cyklovozíka

Škoda, ktorú poistený spôsobil:
Úmyselným konaním, hrubou nedbalosťou,
trestným činom
Pod vplyvom alkoholu, psychotropných
látok a drog či iných obdobných látok
Vybrané výluky v poistení majetku
Opotrebenie, korózia, nedodržanie návodu
na obsluhu; pravidelne či opakovane
vymieňajúce sa komponenty
Oprava alebo údržba
Odcudzenie či poškodenie predmetov
poistenia odovzdaných do úschovy
Následné finančné škody
Vybrané výluky v poistení
zodpovednosti (ak bolo dohodnuté
poistenie zodpovednosti):
• Prevádzkou elektrobicykla alebo
elektrokolobežky, ktoré sa môžu pohybovať s
podporou motora rýchlejšie ako 25 km/hod a
ktorých výkon motora presahuje 250 W u
elektrobicykla a 1000 W u elektrokolobežky
• Prevzatím alebo uznaním povinnosti na
náhradu škody alebo inej ujmy nad rámec
stanovený právnymi predpismi
• Na prirodzených právach človeka s výnimkou
nemajetkovej ujmy spôsobenej ublížením na
zdraví alebo usmrtením
• Pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

Existujú nejaké obmedzenia v poistnom krytí?
!
!
!

!

Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou a limitmi plnenia dohodnutými v poistnej zmluve
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa dohodnutou spoluúčasťou
Poistiteľ je oprávnený pre poistné nebezpečenstvo odcudzenia a lúpežné prepadnutie poistné plnenie o dmietnuť,
pokiaľ poistený nezašle fotografie a výrobné číslo rámu predmetu poistenia
Poisťovateľ je oprávnený pre ostatné poistné nebezpečenstvá poistné plnenie znížiť až o 50 %, pokiaľ poistený
nezašle fotografie a výrobné číslo predmetu poistenia

Kde sa na predmet poistenia vzťahuje poistné krytie?
Územnou platnosťou poistenia je geografická Európa

Aké mám povinnosti?
-

Pravdivo a úplne zodpovedať otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia (napr. v dotazníku k poisteniu)
Poistený má povinnosť zaslať fotografie a výrobné číslo predmetu poistenia do 14-tich dní od uzavretia poistenia
Oznámiť zmenu poistného rizika (vr. informácií uvedených v dotazníku) poisťovateľovi
Dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi a bezpečnostnými či technickými normami
Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti a postupovať podľa pokynov
poisťovateľa
Umožniť poistiteľovi prehliadku poškodenej veci a prešetrenie nároku na poistné plnenie
Dodržiavať podmienky poistenia, najmä povinnosti ochrany predmetu poistenia pred odcudzením

Kedy a ako vykonávať platby?
V poistnej zmluve je uvedené, k akému dňu je poistník povinný platiť poistné a na aký bankový účet má byť platba
poistného hradená. Poisťovateľ si neúčtuje žiadne platby (poplatky) nad rámec poistného.

Kedy poistné krytie začína a končí?
Začiatok aj koniec poistenia je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného a trvá
jeden rok, prípadne dobu kratšiu či dlhšiu, dohodnutú v poistnej zmluve. Pred uplynutím poistnej doby je poistník
opýtaný na aktuálny stav jeho potrieb a podľa jeho požiadaviek potom dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy na ďalšiu
dobu poistenia. Poistné je nutné uhradiť do 7 dní od dátumu dojednania poistenia, bez ohľadu na dátum
začiatku platnosti poistenia. Ak nebude poistné zaplatené do 7 dní od dátumu dojednania poistnej
zmluvy, poistenie nevzniká. Ak dôjde v priebehu poistnej doby k ukončeniu poistenia majetku, poistná zmluva
zaniká.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•

•

•

Poistník môže poistenie vypovedať výpoveďou, ktorá:
- je doručená druhej zmluvnej strane do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a ktorá má
osemdňovú výpovednú dobu
- je doručená druhej zmluvnej strane do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti a ktorá
má mesačnú výpovednú dobu
Poistník má právo odstúpiť od poistnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa jej
uzavretia, ak bolo poistenie uzavreté formou obchodu na diaľku
Poistník má tiež právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak porušiteľ porušil povinnosť ustanovenú v § 2789
Občianskeho zákonníka

