Informace o pojistné smlouvě, limitech a pojistiteli
Pojistitel:
Direct pojišťovna, a. s.
IČ: 250 73 958
Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365
Číslo rámcové smlouvy o pojištění: 900000030401

1.

Všeobecná smluvní ujednání

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění; zákonem
o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění, spolu s dalšími platnými právními předpisy České Republiky
a v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013 a Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro škodové pojištění elektroniky DPEZ-2014.
Název pojistných podmínek

Označení

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů
a podnikatelů

VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění
elektroniky

DPEZ-2014

2.

Předmět pojištění
Pol. č.

3.

Předmět pojištění specifikace

1

Soubor stacionární elektroniky - kancelářská, výpočetní, telekomunikační a zabezpečovací technika, lékařské
přístroje a zařízení do zdravotnictví

2

Soubor přenosné elektroniky - notebooky, geodetické, měřící a diagnostické přístroje, kamery, fotoaparáty,
mobilní lékařské přístroje

3

Soubor mobilních telefonů
Pojistná hodnota

Pol. č.
1; 2; 3
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Pojistná částka, ujednání o pojištění prvního rizika
Hodnota jednoho souboru elektroniky nepřesáhne 20 000 000 Kč na místo pojištění

Pojištění na 1. riziko
NE

4.

Pojistná nebezpečí
Pojistná nebezpečí

Předmět pojištění dle odstavce 2

Územní rozsah pojištění

V rozsahu článku 2 DPEZ, bodu 1
písm. a) až g) a bodu 2

Soubor stacionární elektroniky

Území České republiky a Slovenské republiky

V rozsahu článku 2 DPEZ, bodu 1
písm. a) až g) a bodu 2

Soubor přenosné elektroniky

Rozsah celého světa

V rozsahu článku 2 DPEZ, bodu 1
písm. a) až g) a bodu 2

Soubor mobilních telefonů

Rozsah celého světa

5.

Hlášení škodní události

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na
adresu:
Direct pojišťovna, a.s.,
Nové sady 25, 602 00 Brno,
E-mail: info@direct.cz
tel.: 221 221 221
Škodní událost lze nahlásit i pomocí formuláře na stránkách: https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody
Škodní událost lze dále nahlásit e-mailem na adresu J&T Leasingové společnosti a.s.:
pojisteni@jtleasing.cz
Pro nahlášení pojistné události si připravte číslo rámcové smlouvy o pojištění (900000030401)
a číslo leasingové, úvěrové smlouvy, či splátkového prodeje ohledně pojištěného předmětu.
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