GAP pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

Produkt: GAP

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky pro GAP pojištění (dále jen „VPP“).

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění pro případ totální škody na vozidle.

Co je předmětem pojištění?


Předmětem pojištění jsou nová vozidla s platným technickým
průkazem a registrační značkou, která jsou kryta havarijním
pojištěním



Vozidla do 3 500 kg



Pojištění se vztahuje na rozdíl vzniklý mezi pojistným plněním
vyplaceným z primárního KASKO pojištění a sjednanou pojistnou
částkou pro pojištění GAP

Na co se pojištění nevztahuje?


Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění



Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření
pojištění



Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných
událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických
útoků, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením



Na škody způsobené úmyslně

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

Nelze sjednat a provozovat samostatně bez havarijního pojištění

EU 4348/1/E

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Územní rozsah pojištění je shodný s územním rozsahem primárního havarijního pojištění

Jaké mám povinnosti?
–
–
–
–
–
–
–
–

Povinnosti pojistníka
Platit pojistné včas a ve sjednané výši
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění
Dodržovat ustanovení pojistných podmínek

–
–
–
–
–

Povinnosti pojištěného
Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

Kdy a jak provádět platby?
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojistné hrazeno jednorázově

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění
Kromě zániku pojištění uvedeného v UCZ/15 čl. 6 pojištění zaniká též vyplacením pojistného plnění

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká

