
Pojištění vozidel
Informační dokument o pojistném produktu

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: MojeAuto

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nabízíme ve čtyřech balíčcích. Stručný popis hlavních součástí balíčků naleznete v části Co je předmětem pojištění?

V tomto dokumentu si můžete přečíst stručné shrnutí nejdůležitějších vlastností pojistného produktu MojeAuto. Uvedené informace nejsou  
z důvodu rozsahu dokumentu kompletní. Podrobné informace se dozvíte v předsmluvní informaci a v podmínkách pojištění. Konkrétní nastavení 
vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě nebo na pojistce.

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?
Povinné ručení 
 uhradíme škody, které způsobíte někomu jinému  
 provozem svého vozidla 
 jedná se zejména o újmu na zdraví nebo újmu  
 usmrcením, škody na majetku a ušlý zisk 
 škodu za vás uhradíme až do výše zvolených limitů

Přírodní události, požár a výbuch, poškození zvířetem, 
krádež, vandalismus, havárie 
- uhradíme škody na vašem vozidle, které mohou být  
 způsobené výše uvedenými příčinami 
- škodu uhradíme až do výše aktuální tržní ceny vozidla,  
 při sjednaném pojištění „doplatek na nové (GAP)“ 
 až do výše pořizovací ceny nového vozidla

Skla 
- uhradíme škody na oknech vašeho vozidla  
 včetně střešního okna nebo prosklené střechy,  
 například po havárii, přírodní události nebo vandalismu 
- škodu uhradíme až do výše aktuální tržní ceny  
 celého vozidla

Úrazové pojištění 
- vyplatíme pojistné plnění, pokud dojde ke smrti nebo  
 invaliditě v důsledku úrazu při dopravní nehodě 
- nabízíme základní (pro řidiče) nebo rozšířené úrazové  
 pojištění (pro celou posádku vozidla)

Z povinného ručení nezaplatíme zejména: 
 škodu či újmu, kterou jste způsobili sami sobě  
 nebo svému vozidlu 
 majetkovou škodu, kterou jste způsobili svému  
 manželovi nebo osobám žijícím s vámi ve společné  
 domácnosti 
 škodu vzniklou mezi motorovým vozidlem  
 a přívěsem nebo návěsem

Z pojištění přírodní události, požáru a výbuchu, 
poškození zvířetem, krádeže, vandalismu, havárie, 
doplatku na nové (GAP) a pojištění skel nebudeme  
hradit například škody, které vznikly: 
 při řízení vozidla osobou bez řidičského oprávnění,  
 pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
 jen na pneumatikách bez jiného poškození 
 v době, kdy vozidlo nemělo český technický průkaz 
 na dálničních známkách a ochranných foliích

Základní a rozšířené úrazové pojištění se nevztahuje 
například na úrazy vzniklé: 
 při řízení pojištěného vozidla po  požití alkoholu  
 nebo jiných návykových látek

V rámci asistence nehradíme zejména náklady: 
 zaplacené bez našeho souhlasu 
 související se zanedbanou údržbou vozidla

Balíček Komfort Balíček Plus Balíček Extra Balíček Max
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Asistence 
 zajistíme a zaplatíme Vám například opravu vozidla  
 na místě nebo jeho odtah do nejbližšího námi  
 určeného servisu

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 U pojištění přírodní události, požáru a výbuchu,  
 poškození zvířetem, krádeže, vandalismu, havárie 
 a skel se na škodě podílíte částkou, které se říká  
 spoluúčast

 Z úrazového pojištění vyplatíme méně, pokud 
 přepravovaná osoba nebyla připoutaná



Kde je moje pojištění platné?
 Povinné ručení je platné na území celé Evropy a dalších států uvedených na Zelené kartě 
 Všechna ostatní pojištění jsou platná na území Evropy (vč. evropské části Turecka a řecké části Kypru)  
 s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Moldavska

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především: 
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace 
• umožnit nám zjistit technický stav vozidla prohlídkou 
Během trvání pojištění musíte zejména: 
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali 
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů  
 uvedených ve smlouvě 
• udržovat vozidlo v řádném technickém stavu 
• při opuštění vozidlo zamykat a aktivovat jeho případné  
 zabezpečení  
Při škodě musíte především: 
• nahlásit nehodu policii, pokud to vyžaduje zákon, a dále  
 vždy v případě odcizení či vandalismu 
• v případě požáru jej ohlásit hasičům, a to i pokud byl uhašen  
 vlastními prostředky 
• bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě 
 popsat okolnosti jejího vzniku a její rozsah 

• poskytnout nám všechny potřebné dokumenty  
 (včetně Záznamu o nehodě) a informace o škodě, umožnit  
 nám provést prohlídku vozidla a další šetření okolností vzniku  
 škody 
• informovat nás, jestli máte vozidlo pojištěné ještě u jiné  
 pojišťovny 
• v případě krádeže vozidla nám odevzdat doklady od vozidla  
 a veškeré klíče a ovladače 
• k odstranění následků škody na vozidle využívat přednostně  
 námi určené opravny a řídit se podle našich pokynů

U škody, kterou jste jinému způsobili vy, musíte navíc doložit 
poškozenému:  
• své osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště, údaje své firmy) 
• údaje vlastníka vozidla 
• údaje o nás, číslo pojistné smlouvy a SPZ vozidla,  
 jehož provozem byla škoda způsobená

Kdy a jak platit?
Výše pojistného a způsob a interval jeho placení jsou uvedené v pojistné smlouvě nebo nabídce na její uzavření. Pojistné platíte buď 
najednou (jednorázové pojistné v případě sjednání pojištění na dobu určitou), nebo za pravidelná časová období (v případě sjednání 
pojištění na dobu neurčitou).

Když uzavíráte smlouvu zaplacením pojistného (bez vašeho podpisu na smlouvě), dojde k jejímu uzavření,  
jakmile pojistné zaplatíte ve výši a ve lhůtě uvedené v návrhu smlouvy. Pokud jej nezaplatíte, pojištění nevznikne a nebudete pojištěni.

Platit můžete např. převodem z účtu, prostřednictvím SIPO/inkaso nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách či v rámci  
on-line sjednání.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění můžete sjednat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. 

Pojištění začíná: 
• dnem nebo okamžikem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění 
Pojištění může skončit zejména: 
• dnem konce pojištění uvedeným ve smlouvě, pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou 
• dnem oznámení změny vlastníka vozidla, krádeží vozidla, jeho zánikem nebo vyřazením z evidence 
• pokud byste neplatili pojistné, v takovém případě vám pošleme upomínku, kde bude uvedená lhůta pro zaplacení  
 a jestliže nezaplatíte ani v této lhůtě, pojištění zanikne

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména: 
• jeho výpovědí: 
 - k poslednímu dni ročního pojistného období, které je uvedené ve smlouvě jako výroční den; výpověď nám musí být doručena  
  nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak pojištění ukončíme až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení škody z tohoto pojištění; pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi 
• dohodou s námi 
• odstoupením od pojistné smlouvy 
Zánik kteréhokoliv ze sjednaných pojištění představuje zánik celé pojistné smlouvy.

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsané v podmínkách pojištění nebo v občanském zákoníku.


