Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
IČO: 47116617
Česká republika

Produkt: Pojištění právní ochrany
k Osobnímu účtu a kontu
České spořitelny

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace o vašem
konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a ve všech dokumentech, které jsou její součástí. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění právní ochrany, tedy pojištění pro případ vzniku nahodilé potřeby ochrany oprávněných právních zájmů pojištěného.

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

✔ Právní ochrana oprávněných právních zájmů
pojištěného v závazkově-právních vztazích
souvisejících se zakoupeným zbožím,
nemovitými věcmi nebo spotřebitelskými
službami.

✘ spory mezi osobami pojištěnými jednou

✔ Pojištění lze sjednat v úrovni:
• A právní poradenství po telefonu – spory
z kupní smlouvy k movité věci
• A+ právní poradenství po telefonu – spory
ze závazkových vztahů souvisejících
s movitou / nemovitou věcí nebo službou
• B komplexní právní ochrana (vč. úhrady
nákladů zejména právního zastoupení,
soudního řízení) – spory z kupní smlouvy
k movité věci
• B+ komplexní právní ochrana (vč. úhrady
nákladů zejména právního zastoupení,
soudního řízení) – spory ze závazkových
vztahů souvisejících s movitou / nemovitou
věcí nebo službou
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.
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smlouvou
podnikatelská a jiná výdělečná činnost
loterie, hry a sázky
pokuty, sankce
účast na sportovních závodech a soutěžích
sociální zabezpečení, nemocenské, důchodové
a zdravotní pojištění
právní vztahy ve společnostech, družstvech,
spolcích apod.
insolvenční řízení
celní a daňové právo
spory vedené u soudů mimo území ČR

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! pojistné plnění je omezeno limitem plnění
! pojištění v rozsahu úrovně A a A+ se vztahuje
pouze na telefonické právní poradenství

! z pojištění v rozsahu úrovně B a B+ plní
pojistitel až za události nastalé po uplynutí
3 měsíční čekací doby
Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky

Jaké mám povinnosti?

–
–
–
–

Zodpovědět pravdivě a úplně naše dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
Nastane-li škodná událost, učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezvětšoval rozsah jejích následků,
a bez zbytečného odkladu nám ji oznámit.
Plnit další povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je běžným pojistným; pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše pojistného za pojištění vztahující
se k jednotlivému účtu je uvedena v aktuální výši v Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek pojištění vztahující se k jednotlivému účtu je stanoven na 00:00 hodin dne podpisu žádosti majitele
účtu/disponující osoby, v níž byl vyjádřen souhlas s pojištěním, resp. počátek dne následujícího po dni sjednání
přistoupení k pojištění distančním způsobem.
Pojištění zaniká uplynutím dne, kdy nastane skutečnost, s níž je spojen zánik pojištění (např. ukončení účinnosti
smlouvy o běžném účtu, žádost pojištěného o ukončení pojištění, omezení dispozice s peněžními prostředky
na účtu).

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Na základě žádosti majitele účtu/disponující osoby o ukončení pojištění – pojištění zanikne uplynutím kalendářního
měsíce, v němž byla žádost o zrušení pojištění přijata.
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