Produkt PET

Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika

Produkt: PET

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty ve VPP PET 09/2021.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění PET je pojištění soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?
Základní rizika
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
zvířetem
Příspěvek na chovatelské potřeby při úrazu/nemoci
zvířete
Asistenční služba PET Asistent a Zvířecí detektiv

Na co se pojištění nevztahuje?
Na události vzniklé před a po skončení trvání
pojistné smlouvy
Na úmyslné jednání pojištěného, pojistníka, nebo
další osoby z jejich podnětu, při kterém musel být
vznik škody předpokládán nebo očekáván
Na události vzniklé v příčinné souvislosti
s požitím alkoholu nebo návykových, omamných
a psychotropních látek
Úhradu nákladů za veterinární léčbu při úrazu
a nemoci zvířete
Úhradu nákladů za preventivní a kosmetické
veterinární zákroky
Na události způsobené jinými než domácími
zvířaty
Na události způsobené zvířaty, která nejsou ve
vlastnictví pojištěného
Ostatní výluky jsou uvedeny ve VPP PET 09/2021.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojistné krytí je omezeno výší pojistných částek
a limitů sjednaných v pojistné smlouvě
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti
Poruší-li pojistník/pojištěný své povinnosti, může
pojišťovna pojistné plnění odmítnout, nebo
v přiměřené výši snížit

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojistné krytí se vztahuje na oblast celého světa.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na
všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv
na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných
hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• V případě vzniku pojistné události se vždy a bezodkladně obrátit na pojistitele a dbát jeho pokynů.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné klient hradí odesláním částky na příslušný účet uvedený v návrhu pojistné smlouvy nebo zaplacením částky
v hotovosti pojistiteli nebo osobě oprávněné pojistitelem k převzetí pojistného ve lhůtě stanovené v návrhu pojistné smlouvy.
Výše pojistného a frekvence splátek je uvedena v návrhu pojistné smlouvy.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná v 00:00 hod. dne sjednaného v návrhu pojistné smlouvy jako počátek pojištění, nejdříve však dne
následujícího po uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku
pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Odstoupením od pojistné smlouvy před vznikem pojištění.
• Výpovědí pojištění do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní a počíná běžet od
následujícího dne po doručení výpovědi, jejím uplynutím pojištění zaniká.
• Výpovědí ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před koncem pojistného období.
• Výpovědí pojištění do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná
běžet výpovědní lhůta jeden měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
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