Pojištění majetku

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

Produkt: Pojištění elektroniky financované
J&T Leasingovou společností, a. s.

Tento dokument je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné
smlouvě zároveň sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění sjednává financující společnost (pojistník) pro podnikatelský majetek financovaný zejména úvěrovou či leasingovou smlouvou nebo smlouvou na
splátkový prodej a tato financující společnost nabízí svým klientům možnost stát se pojištěným.
Produktem lze pojistit stroje a elektroniku živelním pojištěním, pojištěním proti odcizení, strojním pojištěním a pojištěním elektroniky. Tato pojištění jsou
škodová.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění stacionární elektroniky do celkové hodnoty 20 mil. Kč
(kancelářská, výpočetní, telekomunikační a zabezpečovací technika,
lékařské přístroje a zařízení do zdravotnictví).
Pojištění přenosné elektroniky do celkové hodnoty 20 mil. Kč
(notebooky, geodetické, měřicí a diagnostické přístroje, kamery,
fotoaparáty, mobilní lékařské přístroje).

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistné krytí je omezeno zejména:
pojistnou částkou, limitem a sublimitem pojistného plnění,
stavem a stářím předmětu pojištění (pro vstup do pojištění musí
být elektronika mladší 6 let).
Pojištění se nevztahuje zejména na:
škody způsobené vichřicí o rychlosti nižší než 20,8 m/s,
škody, kdy v případě krádeže a vandalismu není ke škodě přivolána
Policie ČR.

Pojištění mobilních telefonů do celkové hodnoty 20 mil. Kč.
Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení zařízení jakoukoliv
nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost
(s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách nebo dohodnutých
v pojistné smlouvě). Pojištění se tedy vztahuje na poškození nebo zničení
zařízení vzniklé zejména z těchto příčin:
— konstrukční vadou, vadou materiálu, nebo výrobní vadou,
— pádem pojištěné věci, nebo nárazem cizího předmětu nebo vniknutím
cizího předmětu,
— zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou
izolace, korónou, mechanickým namáháním způsobeným elektrickým
proudem, indukcí, účinkem blesku),
— selháním měřicích, regulačních a zabezpečovacích prvků,
— nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí
pojištěného nebo jeho zaměstnance,
— vandalismem,
— požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, vichřicí, mrazem,
plovoucím ledem, působením vody vytékající z vodovodního zařízení,
zemětřesením, výbuchem sopky, poklesem půdy, sesouváním půdy,
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, záplavou,
povodní,
— krádeží vloupáním nebo loupeží.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Z pojištění jsou vyloučeny škody způsobené následkem:
válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných hromadných
násilných nepokojů, výluk, stávek a teroristických aktů,
jaderné energie, jaderného záření, radioaktivní kontaminace
včetně chemické či biologické kontaminace,
zastavení nebo přerušení činnosti,
vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění,
dlouhodobého působení jakéhokoliv vlivu,
hrubého zanedbání pracovní povinnosti,
dalších výluk, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a pojistných
podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pro pojištění stacionární elektroniky je pojištění platné na území České republiky a Slovenské republiky.
Pro pojištění přenosné elektroniky a mobilních telefonů je pojištění platné na území celého světa.
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Jaké mám povinnosti?
Uvést pravdivě a úplně veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění včetně zaslání požadovaných dokumentů.
Seznámit všechny pojištěné a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje.
Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména, příjmení, korespondenční adresy, e-mailové adresy atd.).
Chovat se tak, aby minimalizoval riziko, že škoda vznikne nebo že ji pojištěný způsobí, a pokud škoda přesto nastane, učinit nutná opatření k tomu, aby se
škoda dále nezvětšovala.
Oznámit neprodleně vznik škody pojistiteli.
Při uplatnění práva na pojistné plnění umožnit pojistiteli šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a předložit požadované doklady.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistník hradí pojistné ve splátkách na základě předpisu pojistného vystaveného pojistitelem.
Pojistné se platí převodem na účet pojistitele, který je uvedený v pojistné smlouvě.
Pojištěný platí úplatu za pojištění pojistníkovi.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění.
Pojištění vzniká dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Datum zániku pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě (uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno).
Počátkem pojištění jednotlivého předmětu pojištění je den, který pojistník uvede pojistiteli, nejdříve je to však den uzavření smlouvy o financování mezi
pojistníkem a jeho klientem.
Pojištění zaniká dnem uvedeným pojistníkem pojistiteli jako den konce pojištění jednotlivého předmětu pojištění.
Pojištění zaniká také zánikem (zničením či odcizením) předmětu pojištění a z důvodů ujednaných v pojistné smlouvě.
Po uzavření pojistné smlouvy lze další předmět pojištění zařadit do pojištění, vyřadit z pojištění nebo změnit rozsah pojištění na základě dohody mezi
pojistníkem a pojistitelem.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistník může pojištění vypovědět v případech ujednaných v pojistné smlouvě.
Jelikož klient financující společnosti není pojistníkem, je potřeba, aby výpověď, odstoupení od smlouvy, změny v pojištění či odmítnutí výše pojistného řešil
přímo s danou financující společností.

IDJT-10/2018
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

2

