Pojištění majetku a odpovědnosti

Informační dokument o pojistném produktu

Produkt: Stavební a montážní pojištění
CAR/EAR

Společnost: Direct pojišťovna, a.s.
Česká republika

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?
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti při budování stavebního či montážního díla.

Co je předmětem pojištění?
Základní pojistná rizika:
Pojištění se sjednává pro budované stavební nebo montážní dílo nebo
jejich části specifikované v pojistné smlouvě, a to pro případ škody
způsobené jakoukoli nahodilou událostí.
Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její
část pohřešována v příčinné souvislosti s událostí, za kterou vzniká
pojištěnému právo na plnění.
Pojišťovna plní do hodnoty pojištěného díla.
V tomto pojištění je možné rozšířit pojistné krytí následovně o:
rizika projektanta,
práce při vrtání vodních studní,
připojištění stavebních a montážních strojů,
nákladů na vyhledání netěsností,
škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením,
stávající konstrukci stavby, na které je prováděna stavebně montážní
činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistné plnění neproplácíme pokud:
škoda nepřesahuje sjednanou spoluúčast,
ke škodě není v případě krádeže a vandalismu přivolána Policie ČR.
Pojistné plnění je vypláceno maximálně do výše sjednaného limitu nebo
pojistné částky.
Pojistné plnění u rizika krádež a vandalismus může být sníženo s ohledem
na nedodržení zabezpečení uvedeného v pojistných podmínkách a slovníku
pojmů.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojistné krytí se nevztahuje například na:
věci zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty, umělecká díla,
starožitnosti a sbírky,
škody vzniklé záplavou nebo povodní u staveb nebo rozestavěných
staveb nebo jejich částí na vodních tocích,
škody způsobené sesuvem půdy v nezabezpečených stavebních jamách,
znečistění životního prostředí,
pozemky, porosty a rostliny.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní rozsah je vždy stanovený v pojistné smlouvě (konkrétní adresa, ČR, Evropa).

Jaké mám povinnosti?
Uvést pravdivě veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění.
Seznámit se se smlouvou a dalšími přiloženými dokumenty.
Hradit pojistné vždy do data splatnosti.
Chovat se tak, abyste minimalizovali riziko, že škoda vznikne nebo ji způsobíte.
Informovat nás o změnách ve skutečnostech, které jste nám sdělili při sjednávání smlouvy (například o změně příjmení, stavu majetku, jeho majiteli),
nebo pokud jste majetek pojistili u jiné pojišťovny.
Odstranit závadu, která může mít vliv na vznik škody, v případě škody pak udělat vše proto, aby se nezvětšovala.
Nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku, ihned kontaktovat policii.
Neprodleně nám oznámit vznik škody a provést fotodokumentaci následků škody a veškeré doklady nám zaslat.
Pokud to nevyžadují bezpečnostní, hygienické, ekologické nebo jiné závažné důvody, tak následky škody odstranit až po našem souhlasu.
Oznámit nám, pokud bude odcizená věc nalezena.
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Kdy a jak provádět platby?
Pojištění se platí ročně, případně častěji dle frekvence placení, kterou jste si zvolili při sjednání smlouvy, a je splatné vždy k počátku daného období.
Platba pojistného se provádí k datu uvedenému v pojistné smlouvě.
Platit můžete na náš účet bankovním převodem s identifikací pomocí variabilního symbolu.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se uzavírá na dobu určitou, nebo neurčitou. Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a kryje pojistné události,
ke kterým dojde v průběhu trvání pojištění. Pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění zaniká:
––uplynutím doby, na kterou je sjednáno,
––výpovědí ke konci pojistného období,
––z důvodu neplacení pojistného,
––ukončením dohodou,
––výpovědí 3 měsíce od nahlášení pojistné události,
––výpovědí do dvou měsíců od sjednání,
––oznámením zániku předmětu pojištění nebo změny vlastnictví,
––odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze stran uvede klamavé informace,
––dnem zániku pojistného zájmu.
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