P edsmluvní!informace!k!pojišt"ní!
Prodloužená!záruka
Kdo je pojistitelem:
AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika
registra!ní !íslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod správním !. 2016B01853,
podnikající v "eské republice prost#ednictvím:
Pojiš$ovna/Pojistitel
Sídlo
Informace o registraci
Právní forma
P#edm%t !innosti
Telefon
Web

AWP P&C Èeská republika – odštìpný závod zahranièní právnické osoby
Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSÈ 17000
IÈ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 56112
akciová spoleènost
pojiš•ovací a zajiš•ovací èinnosti
+420 283 002 868
www.allianz-assistance.cz

Kdo na pojistitele dohlíží:

Èeská národní banka, Na Pøíkopì 28, 115 03 Praha 1

Jakým zákonem se pojišt%ní #ídí a na co se vztahuje?
Práva a povinnosti z pojištìní se øídí zákonem è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník (dále jen „zákon“).
Pojištìní se vztahuje na funkèní poruchu pojištìné vìci, která není urèena pro výkon jakékoli podnikatelské a jiné samostatné výdìleèné
èinnosti, zpùsobené vadou vìci, která vznikla nejdøíve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhùta odpovìdnosti za vady ze zákona
nebo doba poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím. Bližší informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištìní
Prodloužená záruka 201612_VPP-AP_EW_STANDARD dále jen „VPP“.
Zájemce o pojištìní si mùže od pojistitele vyžádat další informace týkající se sjednávaného pojištìní na Zákaznické lince: +420 283 002 868,
v pracovní dny od 9:00 do 17:00.
Podrobnìjší informace naleznete ve VPP.
Vznik pojišt%ní
Pojištìní vzniká v 0.00 hodin dne uvedeného jako poèátek
Podmínky a lh&ty týkající se možnosti odstoupení od pojistné
pojištìní v pojistné smlouvì.
smlouvy
· Pojistník je oprávnìn odstoupit od pojistné smlouvy
Pojistné
v pøípadì, že pojistitel porušil svou povinnost pravdivì a
Pojistné platíte najednou za celou dobu pojištìní (jednorázové
úplnì zodpovìdìt písemné dotazy pøi jednání o uzavøení
pojistné). Jeho výše za jednotlivá pojištìní vèetnì doplòkových
nebo o zmìnì pojistné smlouvy do dvou mìsícù ode dne,
pojištìní (jsou-li sjednána) je uvedena v pojistné smlouvì
kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.
(pojistce).
· Pojistník je oprávnìn odstoupit od pojistné smlouvy
v pøípadì, že pojistitel porušil svou povinnost upozornit na
Doba trvání pojišt%ní
nesrovnalosti mezi nabízeným pojištìním a zájemcovými
Pojištìní se sjednává na dobu urèitou. Mùžete zvolit pojištìní na
požadavky, musel-li si jich být pøi uzavíraní pojistné smlouvy
dobu 3 let, 2 let nebo 1 roku.
vìdom, a to do dvou mìsícù ode dne, kdy toto porušení
Pojištìní bude platné po dobu uvedenou v pojistné smlouvì.
zjistil nebo musel zjistit.
Na co se pojišt%ní nevztahuje?
· V pøípadì, že pojistná smlouva byla uzavøena mimo
Toto pojištìní se nevztahuje zejména na škodní události, které
obchodní prostory pojistitele, je pojistník oprávnìn
nastaly za tìchto okolností:
odstoupit od pojistné smlouvy bez udání dùvodu do
· estetické nedostatky (napø. poškrábání, záøez, prasklina),
ètrnácti dnù od data sjednání pojištìní. Pojistník se musí
které nesnižují ani neomezují funkènost pojištìné vìci,
dostavit do prodejny prodejce, kde mu bude v uvedené
· škody vzniklé bìžným opotøebením pojištìné vìci vèetnì
lhùtì 14 dnu pojistná smlouva stornována a vráceno
jejích souèástí spotøebního charakteru,
pojistné.
· škody vzniklé na souèástech vìci spotøebního charakteru
· V pøípadì sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na
podléhajících rychlému opotøebení a èasté výmìnì a
dálku musí pojistník odeslat ve lhùtì 14 dnù prodejci, u
pøíslušenství pojištìné vìci,
kterého pojištìnou vìc zakoupil, písemné odstoupení od
· na které byl pojistník anebo pojištìný upozornìn pøi koupi
pojistné smlouvy s ovìøeným podpisem. Odstoupením od
pojištìné vìci a na další poškození, která prodejce již
pojistné smlouvy se smlouva ruší od poèátku.
vylouèil ve své záruce,
· V pøípadì sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na
· a na další události, které jsou výslovnì uvedené ve VPP.
dálku, pokud byl pojistníkovi, který je spotøebitelem,
uveden klamavý dùvod, je pojistník oprávnìn od pojistné
Kdy a jak pojišt%ní zaniká?
smlouvy odstoupit do tøech mìsícù ode dne, kdy se o tom
dozvìdìl nebo mìl a mohl dozvìdìt.
· uplynutím doby pojištìní a to ve 24:00 hodin dne
dojednaného jako konec pojištìní,
· Pojistitel je oprávnìn odstoupit od pojistné smlouvy,
· ztrátou pojištìné vìci nahlášené pojištìným pojistiteli,
jestliže pojistník nebo pojištìný úmyslnì nebo z nedbalosti
· dnem smrti pojištìného,
poruší povinnost k pravdivým sdìlením na písemné dotazy
· dnem odstoupení od kupní smlouvy, jejímž pøedmìtem je
pojistitele týkající se skuteèností, které mají podstatný
nabytí pojištìné vìci,
význam pro pøijetí pojistného rizika, a to do dvou mìsícù
· a dalšími zpùsoby uvedenými ve VPP, pojistné smlouvì
ode dne, kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.
nebo stanovenými zákonem.
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události, v pøípadì, že uvedené doklady nejsou v èeském
a slovenském jazyce.

V pøípadì zániku pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši
nespotøebovaného pojistného o manipulaèní administrativní
poplatek ve výši maximálnì 1/12 (jedné dvanáctiny) pojistného
mìsíènì. Zbývající èást nespotøebovaného pojistného je
pojistitel oprávnìn vrátit, pokud pøesáhne èástku 75,- CZK.
Odstoupit od pojistné smlouvy lze písemnou formou.
Pokud pojistník není povinen dostavit se do prodejny prodejce
pojištìné vìci, písemné odstoupení od pojistné smlouvy zašle
pojistník na AWP P&C Èeská republika – odštìpný závod
zahranièní právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSÈ 17000,
Praha 7 – Holešovice.

Co d%lat v p#ípad% škodní události?
Škodní událost mùžete oznámit zpùsoby uvedenými v pojistné
smlouvì.
V pøípadì dotazù ohlednì škodní události se obra•te na
Zákaznickou linku: +420 283 002 868 (každý pracovní den od
9:00 do 17:00 hod).
Pojistné pln%ní
Horní hranicí pojistného plnìní na jednu a všechny pojistné
události z pojištìní prodloužené záruky je pojistná èástka, není li
v pojistné smlouvì ujednáno jinak.
Pojistitel poskytne pojistné plnìní formou opravy pojištìné vìci,
umožòuje-li to povaha vady vìci nebo formou výmìny pojištìné
vìci. V pøípadì opravy pojištìné vìci pojistitel uhradí náklady na
nové anebo použité náhradní souèástky od kteréhokoliv
výrobce vèetnì nákladù na opravu pojištìné vìci. Do nákladù na
opravu se kromì samotné opravy vèetnì náhradních souèástí
zapoèítávají též náklady na diagnostiku vady vìci, náklady na
dopravu vìci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje
pojistitel prostøednictvím svého smluvního partnera, poštovné
za odeslání vìci ze servisu pojištìnému a dopravu a práci
technika v místì vzniku škodní události. Pokud náklady na
opravu vìci pøesáhnou hranici na opravu stanovenou
pojistitelem, má pojištìný právo na výmìnu pojištìné vìci za
novou, stejných nebo srovnatelných parametrù, maximálnì do
výše pojistné èástky. O výbìru nové vìci rozhoduje pojistitel.
Pojistitel nahradí též pøimìøené náklady související s výmìnou
pojištìné vìci v dobì pojistné události obvyklé, a to náklady na
dopravu vìci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje
pojistitel prostøednictvím svého smluvního partnera, poštovné
za odeslání vìci ze servisu pojištìnému a náklady za práce,
které byly provedeny na pojištìné vìci za úèelem zjištìní
rozsahu poškození. Pro obì formy poskytnutí pojistného plnìní
platí, že v pøípadì pojistné události na malém výrobku
(pojištìná vìc o hmotnosti do 10 kg a s obrazovkou do
úhlopøíèky 42“ vèetnì) dopravu této vìci do servisu nebo
prodejny neorganizuje smluvní partner pojistitele; v takovém
pøípadì si pojištìný zajistí dopravu vadné vìci do servisu nebo
prodejny na vlastní náklady sám.

'ešení p#ípadných spor&, v jakých jazycích s námi m&žete
komunikovat
Spory, které plynou ze sjednání pojištìní nebo vznikly
v souvislosti s ním, budou øešeny u pøíslušného soudu v Èeské
republice podle právního øádu Èeské republiky.
Komunikaèním jazykem pro uzavøení pojistné smlouvy a pro
komunikaci mezi smluvními stranami je èeský jazyk a slovenský
jazyk.
Dan%
Pojistné plnìní z pojištìní je osvobozené od danì z pøíjmu podle
zákona 586/1992 Sb. o dani z pøíjmu v platném znìní.
Na koho se m&žete obrátit v p#ípad% stížnosti?
V pøípadì potøeby se mùžete obrátit na pojistitele, a to písemnì
prostøednictvím: AWP P&C Èeská republika – odštìpný závod
zahranièní právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSÈ 17000,
Praha 7 - Holešovice. Pokud nejste spokojeni ani s jeho
odpovìdí, mùžete podat stížnost Èeské národní bance. Spory
mezi spotøebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojiš•ovacím
zprostøedkovatelem (prodejcem) z pojistné smlouvy neživotního
pojištìní lze také øešit mimosoudní cestou prostøednictvím
Èeské obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotøebitelé mohou u
pojištìní sjednaných on-line využít pro øešení spotøebitelských
sporù
on-line
platformu
na
internetové
adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pojistná smlouva a pojišt%ní v ní sjednané se #ídí podle
!eského právního #ádu. Všechny p#ípadné spory v souvislosti s
pojišt%ním budou smluvní strany p#ednostn% #ešit
mimosoudní cestou, a to vzájemnou dohodou. V p#ípad%, že
nedojde k vy#ešení sporu mimosoudní cestou, spor bude #ešit
ve smyslu platných právních p#edpis& "eské republiky
p#íslušný soud.
Povinnosti pojistníka a pojišt%ného
Pojistník a pojištìný, èi oprávnìná osoba, mají kromì povinností
uvedených ve VPP povinnost:
· oznámit pojistiteli písemnì jakoukoliv zmìnu údajù vèetnì
adresy, kontaktních a osobních údajù, které byly
podkladem bìhem uzavírání pojistné smlouvy, a to
nejpozdìji do 7 dní od této zmìny,
· bezodkladnì oznámit pojistiteli vznik škodní události,
nejpozdìji do 7 dní od vzniku škodní události, podat
pojistiteli pravdivé vysvìtlení o vzniku a rozsahu následkù
takové události, o právech tøetích osob a o jakémkoliv
vícenásobném pojištìní; souèasnì pøedložit pojistiteli
potøebné doklady ke zjištìní okolností rozhodných pro
posouzení nároku na plnìní a jeho výše, které si pojistitel
vyžádá, a umožnit pojistiteli poøízení kopií tìchto dokladù, a
postupovat zpùsobem ujednaným v pojistné smlouvì,
· øídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem urèené osoby
pøi likvidaci pojistné události a nechat si pojištìnou vìc
opravit v servisu urèeném pojistitelem.
· na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady úøední
pøeklad dokladù nezbytných k šetøení škodní resp. pojistné
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201612_VPP-AP_EW_STANDARD
Všeobecné pojistné podmínky
pro pojišt!ní
Prodloužená záruka

I.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Malý výrobek: pojištìná vìc o hmotnosti do 10 kg a
s obrazovkou do úhlopøíèky 42“ vèetnì;
Nesprávná %i nedostate%ná údržba výrobku: zanedbání,
nevykonání, èi chybné provedení údržby, která
je specifikována v uživatelské pøíruèce výrobce k obsluze
výrobku;
Oprávn!ná osoba: osoba, které v dùsledku pojistné
události vznikne právo na pojistné plnìní. Pro úèely
tohoto pojištìní je oprávnìnou osobou pojištìný,
v pøípadì úmrtí pojištìného osoba, které bylo nabytí
dìdictví potvrzeno soudem v dìdickém øízení;
Osoba blízká: je pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec a
manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího
registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby
v pomìru rodinném nebo obdobném se pokládají za
osoby sobì navzájem blízké, pokud by újmu, kterou
utrpìla jedna z nich, druhá dùvodnì poci•ovala jako
újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i

"lánek 1
Úvodní ustanovení
Práva a povinnosti z tohoto pojištìní se øídí
zákonem è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník (dále
jen
„zákon“)
a Všeobecnými
pojistnými
podmínkami 201612_VPP - AP_EW_STANDARD
(dále jen „VPP“) a pøípadnì smluvním ujednáním,
není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.
Dokumenty (dále jen „VPP a smluvní ujednání
souhrnnì „pojistné podmínky“) jsou nedílnou
souèástí pojistné smlouvy. Obsahuje-li pojistná
smlouva v pøípadech, kdy to zákon pøipouští,
ujednání odchylná od zákona nebo tìchto VPP,
platí ujednání v ní uvedená.
Pojištìní podle tìchto pojistných podmínek mùže
být sjednáno pouze tehdy, pokud je na nìm
pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávnìná
potøeba ochrany pøed následky pojistné události.
Pojistná smlouva a pojištìní v ní sjednané se øídí
právním øádem Èeské republiky. Pro øešení sporù
vzniklých v souvislosti s tímto pojištìním jsou
pøíslušné soudy Èeské republiky.
Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemnì.
Zmìny pojistné smlouvy musí být provedeny
rovnìž písemnì a se souhlasem obou smluvních
stran.
Tyto VPP upravují pojištìní prodloužené záruky.
V pojistné smlouvì je možné odchýlit se od
jednotlivých ustanovení tìchto VPP. Jakákoliv
odchylka od tìchto VPP dohodnutá v pojistné
smlouvì je úèinná nejdøíve v okamžiku, kdy se
smluvní strany na této zmìnì písemnì dohodly.
Tyto VPP platí po celou dobu trvání pojištìní
sjednaného pojistnou smlouvou.
Tyto VPP nabývají úèinnosti dnem 01.12.2016.

osoby sešvagøené nebo osoby, které spolu trvale žijí;
Podnikatelská nebo jiná samostatná výd!le%ná %innost:
èinnost, ke které je potøeba podnikatelské oprávnìní,
samostatná èinnost v oblasti zemìdìlské výroby, lesního
a vodního hospodáøství, výkon nezávislého povolání;
Pojistitel: AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7,
Rue Dora Maar, Francouzská republika, registraèní èíslo
519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu
v Bobigny pod správním è. 2016B01853, podnikající
v Èeské republice prostøednictvím AWP P&C "eská
republika – odšt!pný závod zahrani%ní právnické osoby,
se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSÈ 17000, IÈ:
276 33 900, zapsaný v obchodním rejstøíku vedeném
Mìstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112 (dále
„pojistitel“ nebo „pojiš•ovna“);
Pojistka: doklad, který potvrzuje existenci pojištìní v
rozsahu zvoleném pojistníkem v souladu s tìmito
pojistnými podmínkami;
Pojistná %ástka: poøizovací cena pojištìné vìci
stanovená prodejcem a uvedená v pojistné smlouvì;
Pojistná doba: doba trvání pojištìní dohodnutá v
pojistné smlouvì;
Pojistná událost: nahodilá událost krytá pojištìním;
Pojistné pln!ní: plnìní, které pojistitel poskytne
oprávnìné osobì po vzniku pojistné události splòující
podmínky dohodnuté v pojistné smlouvì;
Pojistník: osoba, která uzavøela s pojistitelem pojistnou
smlouvu a která je povinna platit pojistné. Pojistník a
pojištìný mohou být stejnou osobou.
Pojistný zájem: oprávnìná potøeba ochrany pøed
následky pojistné události;
Pojišt!ná v!c: výrobek ve výhradním vlastnictví
pojištìného, zakoupený u prodejce pojistníkem a
uvedený v pojistné smlouvì a tìchto VPP (dále též jako
„vìc“);
Pojišt!ný: osoba, na jejíž majetek se pojištìní vztahuje;

"lánek 2
Výklad pojm#
B!žné opot$ebení: opotøebení zpùsobené obvyklým
užíváním pojištìné vìci k úèelu urèenému výrobcem,
které je pøimìøené délce jeho užívání;
Hranice na opravu pojišt!né v!ci: èástka stanovená
pojistitelem zohledòující hodnotu pojištìné vìci
v pomìru k nákladùm na vykonání její opravy;
Hrubá nedbalost: jednání (konání èi opomenutí),
pøi kterém musel být vznik škody nebo jiné újmy
pøedpokládán nebo oèekáván a pojištìný vìdìl,
že pøi takovém jednání nebo opomenutí škoda nebo jiná
újma nastane nebo mùže nastat, ale bez pøimìøených
dùvodù spoléhal, že nenastane, pøípadnì byl s jejím
vznikem srozumìn nebo mu její vznik byl lhostejný;
Limit pojistného pln!ní: horní hranice pojistného plnìní
pro jednu a všechny pojistné události pro celou dobu
trvání pojištìní sjednaná v pojistné smlouvì;
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Poskytovatel: servis urèený pojistitelem, který provádí
opravu pojištìné vìci;
Poškození v!ci: taková zmìna stavu pojištìné vìci, která
vyžaduje opravu anebo výmìnu jejích souèástí anebo
celku;
Prodejce: prodejce vìci, kterého pojistitel zplnomocnil
ke sjednávání pojištìní v souladu s tìmito pojistnými
podmínkami;
Prodloužená záruka: záruka za vady nebo za jakost vìci
po uplynutí záruèní doby. Prodloužená záruka se týká
vad, které vzniknou nejdøíve dnem následujícím po dni,
ve kterém uplynula lhùta odpovìdnosti za vady ze
zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruèní
doba, doba použitelnosti) prodávajícím a pojistitel
poskytuje pojistné plnìní ve lhùtách a za podmínek
stanovených v tìchto VPP.
P$et!žování výrobku: užívání výrobku v rozporu
s úèelem urèení a s pokyny výrobce, zejména ve smyslu
zvýšeného namáhání, zatížení apod. a to jak u jeho èástí,
tak i celku;
T$etí osoba: jakákoli jiná osoba než pojištìný, nebo
osoba pojištìnému blízká dle zákona, stejnì jako jakákoli
osoba, která používá pojištìnou vìc bez souhlasu
pojištìného;
Záruka: záruka za vady (odpovìdnost prodávajícího,
pøípadnì výrobce) ze zákona nebo záruka za jakost, ke
které se zavázali;
Živelní událost: mimoøádná událost, pøi níž dojde
k nežádoucímu uvolnìní kumulovaných energií nebo
hmot v dùsledku nepøíznivého pùsobení pøírodních sil,
pøi které mohou pùsobit nebezpeèné látky, anebo pùsobí
nièivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví
anebo na majetek.

4.
5.
6.

7.

"lánek 6
Zm!na a zánik pojišt!ní
1.
Jakékoli zmìny v pojistné smlouvì se provádìjí
se souhlasem obou smluvních stran, není-li tìmito
VPP stanoveno jinak.
2.
Zánik pojištìní
Pojištìní zaniká v souladu s pøíslušnými
ustanoveními zákona:
a) uplynutím pojistné doby,
b) ztrátou pojištìné vìci nahlášené pojištìným
pojistiteli,
c) zánikem pojistného zájmu;
d) dnem smrti pojištìného;
e) v dùsledku nezaplacení pojistného;
f) výpovìdí;
g) odstoupením od pojištìní;
h) odmítnutím plnìní ze strany pojistitele;
i) odmítnutím plnìní ze strany oprávnìné osoby;
j) písemnou dohodou smluvních stran;
k) dalšími zpùsoby uvedenými v jiném místì
tìchto VPP, v pojistné smlouvì nebo
stanovenými zákonem.
3.
Zánik uplynutím pojistné doby
Pojištìní zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00
hodin dne dojednaného jako konec pojištìní.
4.
Zánik odstoupením od kupní smlouvy
V pøípadì, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy pøed
dnem poèátku pojištìní, zaniká pojištìní dnem
odstoupení od kupní smlouvy. Pojistník má právo na
vrácení pojistného za toto pojištìní.
5.
Zánik výpovìdí
Pojistitel nebo pojistník mùže pojištìní písemnì
vypovìdìt
a) s osmidenní výpovìdní dobou do dvou mìsícù
ode dne uzavøení smlouvy, nebo
b) s mìsíèní výpovìdní dobou do tøí mìsícù
ode dne oznámení vzniku pojistné události,
c) s mìsíèní výpovìdní dobou do dvou mìsícù
ode dne poskytnutí pojistného plnìní nebo

"lánek 3
Územní platnost
Územní platnost pojištìní se vztahuje na území Èeské
republiky.
"lánek 4
P$edm!t pojišt!ní
Pøedmìtem pojištìní je pojištìná vìc zakoupená
u prodejce a definovaná v pojistné smlouvì jedineènými
znaky pro konkrétní výrobek.

1.

2.

3.

Pojistná smlouva je uzavøená okamžikem jejího
podpisu obìma smluvními stranami.
Pojištìní vzniká v 0.00 hodin dne uvedeného jako
poèátek pojištìní v pojistné smlouvì.
V pøípadì uzavøení pojistné smlouvy na dálku,
pojištìní vzniká dnem uvedeným v návrhu pojistné
smlouvy jako poèátek pojištìní, pokud pojistník
zaplatil pojistné ve výši a v termínu stanoveném
v návrhu pojistné smlouvy. Pojistná smlouva je
uzavøená v okamžiku zaplacení pojistného, není li
v pojistné smlouvì uvedeno jinak.
Za okamžik zaplacení pojistného se považuje den,
hodina a minuta zaplacení pøíslušné èástky
pojistného:
a) v hotovosti prodejci anebo osobì, jejímž
prostøednictvím prodejce doruèí pojištìnou
vìc pojištìnému,
b) vkladem anebo úhradou na platební úèet
prodejce
prostøednictvím
platebního
prostøedku, i když bude pojistné pøipsáno
na platební úèet prodejce pozdìji než v den
vkladu, poukázaní nebo úhrady pojistného.

"lánek 5
Vznik pojišt!ní
Pojistník mùže uzavøít pojistnou smlouvu osobnì u
prodejce nebo na dálku prostøednictvím
elektronické aplikace pojistitele.
V pøípadì, že pojistník uzavírá pojistnou smlouvu
osobnì u prodejce, pojistník svùj zájem o pojištìní
sdìlí prodejci pøi koupi vìci. Prodejce vystaví
pojistníkovi pojistnou smlouvu vèetnì pøedsmluvní
informace k pojistné smlouvì.
V pøípadì zmìny vlastnictví nebo spoluvlastnictví
pojištìné vìci vstupuje nový vlastník do pojištìní
na místo pojistníka i pojištìného. Nesdìlí-li nový
vlastník ve lhùtì 90 dní od nabytí pojištìné vìci
tuto skuteènost pojiš•ovnì, pojistná smlouva
zanikne po uplynutí 90 dní od zmìny.
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6.

7.

8.

II.

písemného
sdìlení
oprávnìné
osobì
pojistitelem, že právo na pojistné plnìní
nevzniká,
d) z dalších dùvodù stanovených zákonem.
Pojistník mùže kromì jiných dùvodù stanovených
zákonem odstoupit od pojištìní do ètrnácti (14)
dnù od data sjednání pojištìní. Pojistník se musí
dostavit do prodejny prodejce, kde mu bude v
uvedené lhùtì 14 dnù pojistná smlouva stornována
a vráceno pojistné. V pøípadì sjednání pojistné
smlouvy formou obchodu na dálku musí pojištìný
odeslat ve lhùtì 14 dnù prodejci písemné
odstoupení od pojistné smlouvy s ovìøeným
podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy
se smlouva ruší od poèátku.
V pøípadì zániku pojistné smlouvy má pojistitel
právo snížit výši nespotøebovaného pojistného o
manipulaèní administrativní poplatek ve výši
maximálnì 1/12 (jedné dvanáctiny) pojistného
mìsíènì. Zbývající èást nespotøebovaného
pojistného je pojistitel oprávnìn vrátit, pokud
pøesáhne èástku 75,-CZK.
Pojištìní zaniká v dùsledku té ze skuteèností,
uvedených v tomto èlánku, která nastane jako
první.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

14.

"lánek 7
Doba pojišt!ní
Pojištìní prodloužené záruky se sjednává na dobu
urèitou, která je uvedena v pojistné smlouvì.

15.

"lánek 8
Rozsah pojišt!ní
1. Toto pojištìní se vztahuje na funkèní poruchu
pojištìné vìci, která není urèena pro výkon jakékoli
podnikatelské a jiné samostatné výdìleèné èinnosti,
zpùsobené vadou vìci, která vznikla nejdøíve dnem
následujícím po dni, ve kterém uplynula lhùta
odpovìdnosti za vady ze zákona nebo doba
poskytnutá v záruce za jakost (záruèní doba, doba
použitelnosti) prodávajícím.
2. Pojištìní prodloužené záruky se sjednává jako
pojištìní škodové.

16.

17.
18.

19.

"lánek 9
Výluky z pojišt!ní
Pojištìní se nevztahuje na:
1. škody, jejichž pøíèina nebo pøíznaky vznikly pøed
uzavøením pojistné smlouvy a pojistník nebo
pojištìný o tom vìdìl nebo mohl vìdìt, nebo za
škody, jejichž vznik bylo možno dùvodnì
pøedpokládat nebo o nichž bylo známo èi jisto, že
nastanou, již pøed èi pøi uzavírání pojistné smlouvy;
2. škody, které jsou dùsledkem nebo vznikly v
souvislosti s protiprávním jednáním pojištìného;
3. škody, zpùsobené pøímým nebo nepøímým
pùsobením jaderné energie, ionizujícím záøením
nebo kontaminací radioaktivitou;

20.
21.
22.

23.

24.

25.
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škody, které jsou dùsledkem nebo vznikly v
souvislosti s prùsakem vody, se zneèištìním nebo
zamoøením životního prostøedí;
škody zpùsobené živelnou událostí;
škody zpùsobené pùsobením elektromagnetických
vln, a• již pøirozenì vzniklých nebo vzniklých v
dùsledku èinnosti èlovìka;
škody, vzniklé na vìci, která byla zakoupena v jiné
zemi, než kde byla vystavena pojistná smlouva;
škody vzniklé bìžným opotøebením pojištìné vìci
vèetnì jejích souèástí spotøebního charakteru;
škody vzniklé na souèástech vìci spotøebního
charakteru podléhajících rychlému opotøebení a
èasté výmìnì a pøíslušenství pojištìné vìci, jako
napø. (baterie, zdroje svìtla, tìsnìní, ložiska,
pamì•ová zaøízení, obaly, dotykové pero, dálkové
ovladaèe, poèítaèové myši);
závady zpùsobené softwarem tøetí strany;
škody vzniklé jakoukoliv vnitøní pøíèinou, jako napø.
elektrickou nebo mechanickou poruchou;
škody zpùsobené mechanickým poškozením;
škody zpùsobené nesprávnou èi nedostateènou
údržbou pojištìné vìci, pøetìžováním pojištìné
vìci, instalací nebo užíváním pojištìné vìci v
rozporu s pokyny výrobce (napø. použitím výrobcem
neschválených doplòkù);
na které byl pojistník anebo pojištìný upozornìn pøi
koupi pojištìné vìci a na další poškození, která
prodejce již vylouèil ve své záruce,
náklady na bìžnou údržbu, nastavení nebo úpravu
pojištìné vìci vèetnì nákladù na opravu pojištìné
vìci, pokud k jejímu poškození došlo v souvislosti s
tìmito èinnostmi;
vady na vìci, které jsou výrobní povahy a jako
takové jsou odstraòovány v rámci hromadných akcí
výrobce.
škody zpùsobené jakýmkoliv úmyslným poškozením
pojištìné vìci anebo zpùsobené hrubou nedbalostí;
škody zpùsobené pøímo nebo nepøímo povstáním,
vnitøními nepokoji nebo stávkou, teroristickým
èinem, váleènými událostmi, zásahem úøední nebo
státní moci, vyšší moci, sabotáží, represivními
zásahy státních orgánù;
škody vzniklé v dùsledku vady na pojištìné vìci, za
niž odpovídá na základì obecnì závazných právních
pøedpisù anebo na základì svého prohlášení
prodejce,
vìc, která je v dobì koupì u prodejce již použitá;
náklady vynaložené bez souhlasu pojistitele;
odpovìdnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou
pojištìné vìci vèetnì následných škod zpùsobených
poškozenou pojištìnou vìcí;
zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, náklady
na obnovu anebo pøenos dat uložených v pojištìné
vìci;
estetický nedostatek (napø. poškrabání, záøez,
prasklina), který nesnižuje ani neomezuje funkènost
pojištìné vìci;
poškození vzniklé postupným pùsobením koroze,
vlhkosti, prachu, písku èi jinými mechanickými
èásticemi, tepla anebo chladu, trvalým pùsobením
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chemických, biologických, teplotních a elektrických
vlivù;
26. poškození vìci, zpùsobené používáním náhodnì
poškozené pojištìné vìci bez provedení opravy
pøedchozího náhodného poškození;
27. náklady vynaložené na odstranìní funkèních závad,
pokud tyto závady nebyly zpùsobené poškozením
pojištìné vìci, za které bylo poskytnuto pojistné
plnìní;
28. škody vzniklé v souvislosti nebo dùsledku užívání
alkoholických, omamných a psychotropních látek.

6.

"lánek 10
Limit pojistného pln!ní
Horní hranicí pojistného plnìní na jednu a všechny
pojistné události z pojištìní prodloužené záruky je
pojistná èástka, není-li v pojistné smlouvì ujednáno
jinak.

7.

"lánek 11
Pojistné
1. Pojistné je cena za pojištìní. Pojistné se stanovuje
podle rozsahu pojištìní a jeho výše je uvedená v
pojistné smlouvì.
2. U pojištìní sjednaného na dobu urèitou je pojistné
splatné najednou za celou dobu pojištìní
(jednorázové pojistné). Jednorázové pojistné je
splatné v den uzavøení pojistné smlouvy dle èlánku
5.4 tìchto VPP. V pøípadì uzavøení pojistné smlouvy
na dálku je den splatnosti jednorázového pojistného
stanoven v návrhu pojistné smlouvy.
3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku
pojištìní.

8.

"lánek 12
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nepøedvídaná a
nahodilá škodní událost, se kterou je podle tìchto
VPP spojená povinnost pojistitele poskytnout
pojistné plnìní.

1.

2.
3.

4.

5.

9.

"lánek 13
Pojistné pln!ní
Vznikla-li pojistiteli povinnost plnit, je pojistitel
povinen poskytnout pojistné plnìní podle tìchto
VPP pojištìnému, není-li v pojistné smlouvì
ujednáno jinak.
Právo na pojistné plnìní mùže pojištìný uplatnit
pouze na území Èeské republiky a v èeské mìnì.
Pojistné plnìní za jednu a všechny pojistné události
se poskytuje maximálnì do výše limitu pojistného
plnìní za celou dobu trvání pojištìní uvedeného
v èlánku 10 tìchto VPP.
Pojistitel poskytne pojistné plnìní formou opravy
pojištìné vìci, umožòuje-li to povaha vady vìci
nebo formou výmìny pojištìné vìci.
V pøípadì opravy pojištìné vìci pojistitel uhradí
náklady na nové anebo použité náhradní souèástky
od kteréhokoliv výrobce vèetnì nákladù na opravu
pojištìné vìci. Vymìnìné souèástky musejí mít

10.

11.

1.
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stejnou funkènost jako pùvodní. Do nákladù na
opravu se kromì samotné opravy vèetnì
náhradních souèástí zapoèítávají též náklady na
diagnostiku vady vìci náklady na dopravu vìci do i
ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel
prostøednictvím svého smluvního partnera,
poštovné za odeslání vìci ze servisu pojištìnému a
dopravu a práci technika v místì vzniku škodní
události. Vyèerpáním limitu pojistného plnìní
pojištìní zaniká.
Pokud náklady na opravu vìci pøesáhnou hranici na
opravu stanovenou pojistitelem, má pojištìný
právo na výmìnu pojištìné vìci za novou, stejných
nebo srovnatelných parametrù, maximálnì do výše
pojistné èástky. O výbìru nové vìci rozhoduje
pojistitel.
Pojistitel nahradí též pøimìøené náklady související
s výmìnou pojištìné vìci v dobì pojistné události
obvyklé, a to náklady na dopravu vìci do i ze
servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel
prostøednictvím svého smluvního partnera,
poštovné za odeslání vìci ze servisu pojištìnému a
náklady za práce, které byly provedeny na
pojištìné vìci za úèelem zjištìní rozsahu
poškození. Poskytnutím pojistného plnìní formou
výmìny pojištìné vìci se vlastníkem pojištìné vìci
stává pojistitel a pojištìní zaniká. Po 30-ti dnech od
oznámení o nerentabilnosti opravy vìci
pojištìnému, dochází k ekologické likvidaci
pojištìné vìci.
Pro obì formy poskytnutí pojistného plnìní
uvedené v bodu 4 tohoto èlánku VPP platí, že
v pøípadì pojistné události na malém výrobku (viz
èlánek 2 tìchto VPP) dopravu této vìci do servisu
nebo prodejny neorganizuje smluvní partner
pojistitele; v takovém pøípadì si pojištìný zajistí
dopravu vadné vìci do servisu nebo prodejny na
vlastní náklady sám.
V pøípadì, že pojistiteli vzniknou pøi šetøení škodní
události náklady zpùsobené jednáním pojištìného
(napø. marné dopravné, snížení hodnoty výrobku),
jdou tyto náklady k tíži pojištìného. Náklady dle
tohoto
bodu
VPP
spojené
s výjezdem
poskytovatele hradí pojištìný pøímo poskytovateli.
Pokud pojistiteli vzniknou náklady v souvislosti se
zjiš•ováním rozsahu poškození pojištìné vìci a
zjistí, že pojištìnému nevzniká dle tìchto VPP
nárok na pojistné plnìní, tyto náklady pojistitele
jdou k tíži pojištìného. Náklady dle tohoto bodu
VPP spojené s výjezdem poskytovatele a
diagnostikou vady vìci hradí pojištìný pøímo
poskytovateli.
Nároky z pojištìní se promlèí v tøíleté promlèecí
lhùtì. Promlèecí lhùta zaèíná plynout rok po vzniku
pojistné události.
"lánek 14
Snížení a zamítnutí pojistného pln!ní
Porušil-li pojištìný povinnosti stanovené zákonem,
ostatními obecnì závaznými právními pøedpisy
anebo povinnosti uvedené ve VPP, zejména
v èlánku 15 tìchto VPP, a toto porušení mìlo
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

podstatný vliv na vznik pojistné události, zvìtšení
rozsahu jejích následkù a/nebo šetøení pojistné
události, pojistitel má právo plnìní z pojistné
události snížit podle toho, jaký vliv mìlo toto
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
Pojistitel má právo plnìní z pojistné události
pøimìøenì snížit, pokud na základì vìdomì
nepravdivých nebo neúplných údajù, které
pojistník anebo pojištìný uvedl pøi sjednávání
pojištìní, stanovil nižší pojistné.
Pojistitel má právo odmítnout plnìní z pojistné
smlouvy, pokud se až po vzniku pojistné události
dozví, že její pøíèinou je skuteènost, kterou
pro vìdomì nepravdivé anebo neúplné odpovìdi
pojistníka anebo pojištìného nemohl zjistit
pøi sjednávání pojištìní a která byla pro uzavøení
pojistné smlouvy podstatná.
Pojistitel má právo odmítnout plnìní z pojistné
události, pokud pojištìný úmyslnì uvede pojistitele
v omyl o podstatných okolnostech týkajících
se vzniku nároku na pojistné plnìní anebo výše
nároku. Tímto odmítnutím pojištìní nezaniká.
Pokud pojištìný zpùsobí pojistiteli zvýšení nákladù
šetøení pojistné události tím, že v dùsledku jeho
jednání je nutné rozhodující skuteènosti zjiš•ovat
opakovanì, pojistitel má právo snížit plnìní z
pojistné události o výši takto vzniklých nákladù
pokud tyto náklady nebyli pojištìným uhrazeny dle
èlánku 13.9. tìchto VPP.
V pøípadì pojistného plnìní formou úhrady
nákladù na opravu pojištìné vìci náklady na
opravu ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné
plnìní z dùvodù uvedených v odst. 1 a 2 tohoto
èlánku, jdou k tíži pojištìného.
V pøípadì pojistného plnìní formou výmìny
poškozené pojištìné vìci za novou bude pojištìný
hradit pøimìøené náklady související s výmìnou
pojištìné vìci, které byly v dobì pojistné události
obvyklé ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné
plnìní z dùvodù uvedených v odst. 1 a 2 tohoto
èlánku.
"lánek 15
Povinnosti pojistníka a pojišt!ného
Pojistník a pojištìný, èi oprávnìná osoba mají,
kromì jiného, povinnost:
a) dodržovat povinnosti stanovené zákonem
a ostatními obecnì závaznými právními
pøedpisy;
b) pravdivì a úplnì zodpovìdìt všechny písemné
dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištìní anebo pojistné události;
c) oznámit pojistiteli skuteènost, že pojištìný
pojistil pojištìnou vìc i u jiného pojistitele,
anebo že uzavøel obdobné pojištìní i u jiného
pojistitele;
d) oznámit pojistiteli bezodkladnì písemnì
zmìnu vlastníka pojištìné vìci;
e) oznámit pojistiteli písemnì jakoukoliv zmìnu
údajù vèetnì adresy, kontaktních údajù a
osobních údajù, které byly podkladem bìhem
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uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozdìji do 7
dní od této zmìny;
f) bezodkladnì oznámit pojistiteli vznik škodné
události, nejpozdìji do 7 dní od vzniku škodné
události, podat pojistiteli pravdivé vysvìtlení o
vzniku a rozsahu následkù takové události, o
právech tøetích osob a o jakémkoliv
vícenásobném pojištìní; souèasnì pøedložit
pojistiteli potøebné doklady ke zjištìní
okolností rozhodných pro posouzení nároku na
plnìní a jeho výše, které si pojistitel vyžádá, a
umožnit pojistiteli poøízení kopií tìchto
dokladù, a postupovat zpùsobem ujednaným v
pojistné smlouvì;
g) dbát na to, aby pojistná událost nenastala,
zejména nesmí porušovat povinnosti smìøující
k odvrácení nebo zmenšení nebezpeèí vzniku
škody, které jsou mu uloženy právními
pøedpisy nebo pøedpisy vydanými na jejich
základì, anebo povinnosti, které pøevzal
uzavøením pojistné smlouvy; pojištìný nesmí
též strpìt porušování tìchto pøedpisù a
povinností ze strany tøetích osob; pojištìný je
dále povinen zajistit udržování pojištìných vìcí
v dobrém technickém stavu a používat je
pouze k úèelu stanovenému výrobcem;
h) poskytovat pojistiteli souèinnost pøi šetøení
škodní události;
i) uchovávat hodnovìrné doklady o vlastnictví,
resp. nabytí pojištìné vìci a na požádání je
pøedložit pojistiteli, pokud si je vyžádá za
úèelem vyøízení pojistné události;
j) pokud nastala škodní událost, uèinit nutná
opatøení ke zmírnìní jejích následkù a podle
možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele
a postupovat v souladu s nimi;
k) øídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem
urèené osoby pøi likvidaci pojistné události
a nechat si pojištìnou vìc opravit v servisu
urèeném pojistitelem;
l) na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady
úøední pøeklad dokladù nezbytných k šetøení
škodní resp. pojistné události, v pøípadì,
že uvedené
doklady
nejsou
v èeském
a slovenském jazyce;
m) oznámit pojistiteli bezodkladnì odstoupení
od kupní smlouvy na pojištìnou vìc.
Povinností pojistníka, pokud jím není pojištìný, je
seznámit pojištìného, èi toho, kdo se považuje za
oprávnìnou osobu, s tìmito VPP a pojistnou
smlouvou.

"lánek 16
Povinnosti a práva pojistitele
Pojistitel je povinen:
a) dodržovat povinnosti vyplývající pro nìho
ze zákona, ostatních obecnì závazných
pøedpisù a tìchto VPP;
b) sdìlit osobì, která uplatnila právo na pojistné
plnìní, výsledky šetøení pojistné události a
pokud o to požádá, sdìlit jí písemnì
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zdùvodnìní výše pojistného plnìní, popøípadì
dùvod jeho zamítnutí;
c) zachovávat mlèenlivost o skuteènostech
týkajících se pojištìní a o skuteènostech, které
se dozvìdìl pøi uzavøení pojistné smlouvy, její
správì anebo likvidaci pojistné události;
to neplatí, dá-li pojistník anebo pojištìný
písemný souhlas k poskytnutí informací, anebo
pokud poskytnutí informace ukládá nebo
povoluje zákon;
d) poskytnout pojistné plnìní, pokud vzniklo
právo na pojistné plnìní, do 15 dní po skonèení
šetøení pojistné události potøebného ke zjištìní
rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
Pojistitel má právo ovìøovat si pravdivost a úplnost
údajù potøebných pro výpoèet pojistného a
pojistného plnìní a používat zjištìné údaje k
úèelùm správy pojištìní a likvidace pojistných
událostí.
Pojistitel má právo snížit pojistné plnìní v pøípadì,
kdy dojde ze strany pojistníka èi pojištìného
k porušení povinnosti uvedené v èlánku 15.1. bod
b) tìchto VPP.

6. Odepøe-li adresát pøijetí doruèované písemnosti,
považuje se písemnost za doruèenou dnem, kdy bylo
její pøevzetí adresátem odepøeno.
7. Pro doruèování jakýchkoli písemností s využitím
držitele poštovní licence platí, že se považují
za doruèené tøetím dnem ode dne odeslání
doporuèené poštovní zásilky na kontaktní adresu
pojistníka, pojištìného nebo pojiš•ovny, nebude-li
prokázáno jiné datum doruèení.
8. Pro osobní doruèování platí, že v momentu pøevzetí
zásilky adresátem se tato považuje za doruèenou.
Adresát je povinen toto pøevzetí a datum pøevzetí
písemnì potvrdit na kopii doruèované písemnosti
nebo na jejím druhopise.
9. Doruèování jakýchkoli písemností je možné i kurýrní
službou, která umožòuje ovìøení doruèení.
Písemnosti odeslané tímto zpùsobem se považují
za doruèené okamžikem jejich pøevzetí adresátem.
10. Odepøe-li adresát pøijetí doruèované písemnosti,
považuje se písemnost za doruèenou dnem, kdy bylo
její pøijetí odepøeno.
11. Byla-li doruèovaná písemnost uložena a adresát
si ji v úložní lhùtì nevyzvedl, považuje se písemnost
za doruèenou posledním dnem úložní lhùty. Pojistník
a pojištìný, pokud je jiný než pojistník, popø.
oprávnìná osoba uzavøením pojistné smlouvy,
udìlují pojistiteli souhlas s poøizováním, použitím,
jakož i následným archivováním zvukových záznamù
telefonických hovorù uskuteènìných mezi ním a
pojistitelem, pøípadnì asistenèní službou, a to v
souvislosti
s výkonem
pojiš•ovací
èinnosti
pojistitelem, zejména pøi správì pojištìní a likvidaci
pojistných událostí dle této pojistné smlouvy, a to na
technických prostøedcích umožòujících jejich
zaznamenání, zachování a reprodukci. Pojistník a
pojištìný, popø. oprávnìná osoba uzavøením pojistné
smlouvy udìlují pojistiteli souhlas s tím, aby pojistitel
použil tyto záznamy a jejich kopie pøi uplatòovaní
práv a povinností z této pojistné smlouvy. Pojistitel je
oprávnìný uchovat tyto záznamy až do vypoøádání
všech práv a povinností souvisejících s pojištìním
podle této pojistné smlouvy. Pojistitel bude tyto
záznamy bìhem doby jejich uchovávání chránit pøed
neoprávnìným pøístupem tøetích osob.
12. Pojistitel je oprávnìn využít alternativních
komunikaèních prostøedkù (telefon, e-mail, SMS,)
k vzájemné komunikaci s pojistníkem, pojištìným
anebo jimi zplnomocnìnou osobou v souvislosti se
správou pojištìní, likvidací pojistných událostí a
nabídkou produktù a služeb pojistitele. Tyto
prostøedky slouží k urychlení vzájemné komunikace,
nenahrazují však písemnou formu úkonù v
pøípadech, kdy písemnou formu vyžadují obecnì
závazné právní pøedpisy nebo pojistná smlouva.
Písemnost doruèovaná na elektronickou adresu je
doruèena dnem, kdy byla doruèena do e-mailové
schránky adresáta, v pochybnostech se má za to, že
je doruèená dnem jejího odeslání odesílatelem.
Písemnost doruèovaná formou SMS je doruèena
okamžikem, kdy byla doruèena na telefonní èíslo
adresáta, v pochybnostech se má za to, že byla
doruèena dnem jejího odeslání odesílatelem.

III. ZÁV&RE"NÁ USTANOVENÍ
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"lánek 17
Právní úkony a doru%ování
Podmínky pojištìní upravené v pojistné smlouvì
a tìchto VPP platné pro pojistníka platí pøimìøenì i
pro pojištìného, pøípadne oprávnìnou osobu.
Pro právní úkony, týkající se pojištìní, je potøebná
písemná forma, není-li v tìchto VPP ujednáno jinak.
Písemnosti urèené pojistiteli se považují za doruèené
dnem potvrzení pøevzetí písemnosti pojistitelem
anebo oprávnìným zástupcem pojistitele, není-li
ujednáno jinak.
Písemnosti pojistitele urèené úèastníkùm pojištìní
(„dále jen adresát“) se doruèují:
a) prostøednictvím držitele poštovní licence („dále
jen doruèovatel“), a to obyèejnou nebo
doporuèenou zásilkou na adresu uvedenou
v pojistné smlouvì nebo na poslední známou
adresu adresáta,
b) osobnì zamìstnancem nebo povìøenou osobou
odesílatele („povìøená osoba“),
c) elektronicky, pokud se tak pojistitel s adresátem
dohodnou.
V pøípadì, že adresát není zastižen, doruèovatel uloží
písemnost pojistitele v místì pøíslušné pošty. Pokud
je doruèováno povìøenou osobou, upozorní tato
osoba písemnì adresáta (upozornìní vloží
do schránky, nebo je pøedá dùvìryhodné osobì,
která adresáta zná), kde a do kdy si mùže písemnost
vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát písemnost
do 15 dnù od jejího uložení, poslední den této lhùty
se považuje za den doruèení, i když se adresát
o uložení nedozvìdìl. Uvedené neplatí, pokud
se adresát nedozvìdìl o uložení zásilky, protože
se nezdržoval na své adrese ze závažných dùvodù,
a nemohl tak sdìlit pojistiteli zmìnu adresy
(napø. náhlá hospitalizace, úraz, nemoc).
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spotøebitelských sporù on-line platformu na
internetové
adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Komunikace smìøuje na poslední známé kontaktní
údaje (telefonní èíslo, e-mailová adresa), které
adresát prokazatelnì oznámil odesílateli.
13. Pojistník ani pojištìný, popø. oprávnìná osoba
nemá právo postoupit jakýkoliv nárok anebo právo
vyplývající z pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno
pojištìní podle tìchto VPP, na tøetí osobu anebo
tøetí osoby.
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"lánek 18
Informace o ochran! a zpracování osobních
údaj#
Pojistník se v návaznosti na uzav!ení pojistné
smlouvy zavazuje poskytnout pojistiteli osobní údaje
nezbytné pro zajišt"ní pln"ní pojistné smlouvy.
Pojistník je povinen bez zbyte#ného odkladu
informovat pojistitele o všech zm"nách výše
uvedených údaj$. Pojistník uzav!ením pojistné
smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o
zpracování osobních údaj$ pojistitelem, které jsou
mu také k dispozici na webových stránkách
pojistitele.
Pojistník se také uzav!ením pojistné smlouvy
zavazuje poskytnout informace o zpracování
osobních údaj$ pojistitelem všem t!etím osobám,
jejichž osobní údaje pojistník poskytl pojistiteli (nap!.
pojišt"ným, obmyšleným osobám #i oprávn"ným
osobám).

"lánek 19
Zp#sob vy$izování stížností
Komunikaèním jazykem je èeština a slovenština.
V pøípadì dotazù nebo stížností se mùže pojištìný
obrátit na pojistitele prostøednictvím:
AWP P&C "eská republika – odšt!pný závod
zahrani%ní právnické osoby, Jankovcova 1596/14b,
170 00 Praha 7 – Holešovice, Èeská republika.
Pojistitel pøijímá stížnosti proti jeho postupu
podané písemnì na adresu pojistitele pokud se
smluvní strany nedohodly jinak.
Ze stížnosti musí být zøejmé datum jejího podání,
kdo ji podává, èeho se týká (pøedmìt stížnosti)
a èeho
se
stìžovatel
domáhá.
Pokud
je stìžovatelem fyzická osoba, stížnost musí
obsahovat jméno, pøíjmení a adresu bydlištì
fyzické osoby.
Pojistitel je povinen prošetøit stížnost a informovat
stìžovatele o zpùsobu vyøízení jeho požadavkù
èi dùvodech jejich zamítnutí do 30 dní ode dne
jejího doruèení. Pokud si vyøízení stížnosti vyžaduje
delší období, lze lhùtu podle pøedchozí vìty
prodloužit, o èemž bude stìžovatel bezodkladnì
zpraven.
Spory mezi spotøebitelem (Vámi) a pojistitelem
nebo
pojiš•ovacím
zprostøedkovatelem
(prodejcem) z pojistné smlouvy neživotního
pojištìní lze také øešit mimosoudní cestou
prostøednictvím
Èeské
obchodní
inspekce
(www.coi.cz). Mimosoudní øešení spotøebitelského
sporu se øídí zákonem è. 634/1992 Sb., o ochranì
spotøebitele. Spotøebitelé mohou u pojištìní
sjednaných
on-line
využít
pro
øešení
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