Informace pro klienta

Auto GO
Struktura produktu
Struktura pojištění
(Jaká pojištění lze
sjednat?)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy
způsobené jinému provozem vozidla, které je uvedené v pojistné smlouvě.
Havarijní pojištění kryje škody na vozidle pojištěného.

Rozsah pojištění a limity plnění
Rozsah pojištění
(Proti jakým rizikům
se můžete pojistit?)

Pojištění odpovědnosti
Pojištěný má z pojištění odpovědnosti právo, aby za něho pojistitel nahradil:
a) újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením,
b) škody vzniklé poškozením, zničením, nebo ztrátou věci (škody na majetku),
c) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků,
d) ušlý zisk.

Hlava
II a III,

Havarijní pojištění
V pojistné smlouvě je možné sjednat havarijní pojištění ve 3 variantách pojištění (balíčcích):
• GO MINI
a) odcizení vozidla s přiděleným evidenčním číslem ČR či jeho částí v důsledku krádeže vloupáním
nebo loupeže,
b) poškození nebo zničení vozidla v důsledku následujících událostí:
• střet vozidla se zvěří, poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří,
• požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které
nejsou součástí pojištěného vozidla a nejsou přepravovány na nebo ve vozidle, sesuv půdy nebo lavin,
povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení,
• vandalismus.
• GO KLASIK (GO MINI + náraz na jakoukoli překážku, střet s jiným účastníkem /havárie)
• GO MAXI (GO KLASIK + pojištění GAP)
Pojištěním GAP se rozumí pojištění finanční újmy, kterou pojištěný utrpěl v souvislosti se vznikem primární
pojistné události z havarijního pojištění.
Podrobný rozsah pojištění naleznete v pojistných podmínkách.
Hlavy
IV - X,

Připojištění
(Co není zahrnuto
v ceně automaticky?)

K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI lze za příplatek sjednat v pojistné smlouvě tato připojištění:
Úrazové připojištění: pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle
Připojištění náhradního vozidla: úhrada nákladů za pronájem náhradního vozidla
Připojištění zavazadel: pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle
Připojištění skel: pojištění všech skel ve vozidle
Živelní připojištění: pojištění vozidla pro případy živelných nebezpečí (požár, výbuch, blesk, krupobití,
vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda
z vodovodních zařízení)
Připojištění poškození a střetu se zvěří: pojištění vozidla pro případy střetu vozidla se zvěří a poškození
zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří
Připojištění právní asistence: rozšířená asistenční služba
Limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ je možné sjednat následující připojištění:
Úrazové připojištění: pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle
Připojištění náhradního vozidla: úhrada nákladů za pronájem náhradního vozidla
Připojištění zavazadel: pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle
Připojištění skel: pojištění všech skel ve vozidle
Připojištění právní asistence: rozšířená asistenční služba
Limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě.

Asistenční služby

STANDARDNÍ ASISTENCE (asistenční služba, kterou máte sjednanou automaticky v pojistné smlouvě zdarma) Hlava X,
zahrnuje:
(1) Technickou asistenci, nastane-li:
a) dopravní nehoda,
b) porucha,
c) jiná událost.
(2) Právní asistenci, která zahrnuje:
a) právní asistence,
b) administrativně – právní asistence,
c) telefonická asistence.
ASISTENCE ZA PŘÍPLATEK (pokud si chcete standardní asistenci rozšířit):
Připojištění právní asistence PLUS (jde zejména o navýšení limitů plnění u právní asistence)
Přehled asistenčních služeb naleznete v tabulkách na konci pojistných podmínek.

Limity plnění

Pojištění odpovědnosti:
Pojištění odpovědnosti si klient může sjednat ve třech variantách limitu plnění:
• STANDARD: 35 mil. Kč pro škody na majetku, 35 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
• STANDARD PLUS: 70 mil. Kč pro škody na majetku, 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
• STANDARD MAXI: 140 mil. Kč pro škody na majetku, 140 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
Havarijní pojištění:
Celkovou pojistnou částkou se rozumí součet pojistné částky vozidla včetně zvláštní výbavy nainstalované přímo výrobcem,
dovozcem nebo prodejcem při prvním prodeji vozidla a pojistné částky dodatečně nainstalované zvláštní výbavy. Celková
pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě tvoří nejvyšší hranici pojistného plnění pojistitele za podmínek sjednaných
v pojistné smlouvě.

Výluky z pojištění

Přehled situací, na které se nevztahuje pojistné plnění, resp. které nejsou kryty pojištěním (jde o tzv. výluky z pojištění).
Doporučujeme se s nimi před uzavřením pojistné smlouvy důkladně seznámit.
Výluky z havarijního pojištění (Hlava II, Článek 4),
Výluky z pojištění GAP (Hlava II, Článek 9),
Výluky z pojištění odpovědnosti (Hlava III, Článek 3),
Výluky z úrazového připojištění (Hlava IV, Článek 4),
Výluky z připojištění náhradního vozidla (Hlava V, Článek 3),
Výluky z připojištění zavazadel (Hlava VI, Článek 3),
Výluky z připojištění skel (Hlava VII, Článek 3),
Výluky z živelního připojištění (Hlava VIII, Článek 3),
Výluky z připojištění poškození a střetu se zvěří
Výluky z připojištění asistence a právní asistence PLUS
(Hlava IX, Článek 3),
(Hlava X, Článek 9, 10, 11)
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