Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo, a to i na základě spoluúčast. Tyto situace jsou uvedeny ve VPPP2018, VPPO2014,
VPPU2015 v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě, a to podle jednotlivých variant.
Mezi hlavní výluky z pojištění, které byste nemuseli očekávat, patří:
! úraz, jeho trvalé následky či smrt k čemuž došlo v souvislosti s požitím alkoholu, omamných látek nebo zneužití léků
! při profesionální sportovní činnosti a aktivní závodní účasti na závodech a sportovních podnicích všehodruhu a při přípravě na ně
! provozem motorového vozidla, letadla, plavidla nebo obdobných mechanizmů
! v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným trestným činem či jiná osoba
! způsobené na zvěři dle § 56 zákona o myslivosti,
! další omezení pojistného krytí jsou zejména uvedena ve výlukách z pojištění v pojistných podmínkách, v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓ V místech pojištění uvedených v pojistné smlouvě podle zvolené varianty pojistného krytí.

Jaké mám povinnosti?
Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy a povinností uvedených v pojistné smlouvě, jsou účastníci pojištění dále povinni dodržovat povinnosti
uvedené ve VPPP2018, VVPO2014, VPPU2015,v článcích upravujících povinnosti účastníků pojištění.
Účastník pojištění je zejména povinen:
✓ při sjednávání pojištění je pojištěný povinen uvést všechny informace pravdivě a úplně. Během trvání pojištění jsou povinni písemně oznámit pojistiteli
bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byli tázáni při sjednávání pojištění nebo které jsou obsahem pojistky.
✓ počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení
nebezpečí a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob.
✓ pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala.
✓ taktéž je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události pojistiteli a příslušnému orgánu veřejné moci, pokud je v souvislosti
se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku.
✓ pojištěný je povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložit k tomu potřebné doklady.
✓ pojistník je povinen platit sjednané pojistné řádně a včas.
✓ pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo
rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení.
✓ bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou
událostí odpovídá.
✓ v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se řídit ustanoveními uvedenými ve VPPO2014. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

Kdy a jak provádět platby?
✓ Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné dle ujednání v pojistné smlouvě
✓ Je-li ujednáno placení pojistného zálohově, je splatnost a výše pojistného uvedená v pojistné smlouvě.
Bližší informace týkající se pojistného naleznete ve VPPP2018, VPPO2014,VPPU2015 v článcích upravujících pojistné ale zejména v pojistné smlouvě a pojistce.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
✓ Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a vzniká dnem uvedeným právě v pojistné smlouvě, pakliže není ujednáno jinak.
Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve VPPP2018,VPPO2014, VPPU 2015 v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění
a dále v pojistce.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
✓ s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
✓ s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
✓ je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; když však je výpověď doručena druhé straně
později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
✓ od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění a v pojistce a dokumentech s ní souvisejících.

