Pojištění majetku
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika

Produkt: Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) Pojištění nahodilého poškození a
odcizení - TD FAST 20181201.
https://ergo.cz/p/nahodile-poskozeni/181201

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění proti nahodilému poškození a odcizení pomáhá předejít neočekávaným výdajům spojeným s poškozením nebo odcizením výrobku
zakoupeného v prodejnách PLANEO Elektro. Tento výrobek lze zakoupit samostatně bez pojištění, ale pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze při
zakoupení výrobku.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Předmětem Pojištění nahodilého poškození a odcizení věci

 Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se

je pojištění pro případ finanční ztráty způsobené nahodilou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností věci, k níž dojde nahodilým poškozením věci, nebo
odcizením věci.

pojištění nahodilého poškození a odcizení na případy dle
VPP TD FAST 20181201 článek 8.

 Pojištění lze sjednat v rozsahu 12 nebo 24 měsíců.
 Pojistná částka je stanovena jako pořizovací cena pojiště-

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

ného výrobku a je uvedená v pojistné smlouvě.

! Pojištění nahodilého poškození se nevztahuje na náhodné

poškození následujícího: vnější zařízení nebo položky
klasifikované jako „příslušenství“ nebo „spotřební
zboží“, jako např. baterie, žárovky, žárovky projektorů,
jednorázové nebo výměnné inkoustové nebo jiné tiskové
náplně, foto papír nebo papír pro tisk, paměťové disky,
zařízení jednoúčelové paměti, přenosné obaly, dotykové
pero, jakékoli části/součástky vyžadující pravidelnou
údržbu nebo jiné komponenty, které nejsou uvnitř výrobku.

! Pojištění nahodilého poškození se nevztahuje na poškození

vzniklé běžným opotřebením na součástech pojištěné
věci spotřebního charakteru podléhajících rychlému
opotřebení a časté výměně a na příslušenství pojištěné
věci, jako např. ložiska, baterie, akumulátory, zdroje světla,
náplně, těsnění, elektroinstalace, filtry, pojistky, paměťová
zařízení, obaly, dotykové pero, gramofonové desky nebo
pásky, dálkové ovladače, hlavy k domácím tiskárnám, herní
konzole, počítačové myši.

! Pojištění nahodilého odcizení se nevztahuje na odcizení

zařízení v důsledku úmyslného nebo nedbalostního/
neopatrného jednání pojištěného (např. ponechání
přístroje na nechráněném, volně přístupném místě, jako
např. v nákupním košíku, na stole v restauraci, odcizení věci
v souvislosti se sníženým vnímáním pojištěného v důsledku
spánku, požití alkoholu či jiné omamné látky apod.).

! Pojištění nahodilého odcizení se nevztahuje na ztrátu a
zapomenutí.

! Pojištění nahodilého odcizení se nevztahuje na jakýkoliv

případ odcizení pojištěné věci, který pojištěný nenahlásil
na policii nejpozději do 72 hodin po zjištění odcizení
pojištěné věci.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění nahodilého poškození a odcizení se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky.
Jaké mám povinnosti?
- Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.
- Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

- V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit
pojistiteli.

- Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP TD FAST 20181201 článek 11.

Kdy a jak provádět platbu?
Pojistné je splatné společně s platbou za výrobek v prodejnách PLANEO Elektro.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká uplynutím
pojistné doby.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní
doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojištění lze také vypovědět do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Dnem
doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba. Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu .
Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP TD FAST 20181201 článek 5.
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