
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění.  

Kompletní informace jsou uvedeny v dalších dokumentech: v pojistné smlouvě a v Pojistných podmínkách 
pojištění technické asistence vozidlům INVIA ze dne 1.12.2018 (dále jen „PP“). 

 

O jaký typ pojištění jde? 

Soukromé neživotní škodové pojištění pro případ vybraných rizik uvedených v části “Co je předmětem pojištění?”, 
Vztahuje se na škody v rozsahu daném PP. 

Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je společnost: Invia.cz, a.s., IČO: 267 02 924, se sídlem Na 
hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4. 

Pojistník upozorňuje pojištěného (zájemce o pojištění) na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem: práva a 
povinnosti, která občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na 
pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně uvedeno, že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i 
pojištěný. 

Informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby: Pojištění je možné sjednat společně s koupí zboží nebo 
služby poskytované pojistníkem, zboží nebo službu je možné si zakoupit i odděleně, tj. bez pojištění. Popis pojištění a 
pojistného krytí, pokud bude pojištění sjednáno společně s koupí zboží nebo služby, jsou uvedeny v tomto dokumentu. 

 

Co je předmětem pojištění?  

Poskytnutí pojistného plnění pojištěnému nebo oprávněné osobě formou: 

 asistenčních služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a, a to v závislosti na 
pojistném programu v případě poruchy, nehody, odcizení pojištěného vozidla, vandalismu, živelní 
události nebo v případě chyby řidiče 

Jaké je pojistné plnění? 

 Organizace opravy pojištěného vozidla na místě události nebo  

 Odtah pojištěného vozidla včetně vyproštění do nejbližší smluvní opravny pojistníka od místa, kde došlo 
k nepojízdnosti  

 Uskladnění vozidla na střeženém místě v případě, že z objektivních důvodů není odtah do opravny možný 

 Ubytování posádky pojištěného vozidla v hotelu nebo  

 Dopravu posádky pojištěného vozidla do cíle cesty, nebo do výchozího místa cesty veřejnými dopravními 
prostředky 

Upozornění: Úplný seznam pojistného plnění je uveden v PP. 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 na pojistné události způsobené pod vlivem alkoholu, psychofarmak a drog či jiných obdobných látek 

 na pojistné události vzniklé při soutěži, sportovním zápolení a přípravě na ně nebo motoristických 
přehlídkách 

 na pojistné události vzniklé v důsledku úmyslného jednání pojištěného, trestného činu, sebevraždy či 
sázky 

 na pojistné události vzniklé v době, kdy pojištěný řídil vozidlo bez platného řidičského oprávnění 

 na pojistné události vzniklé mimo vyznačené komunikace 

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden v PP. 
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

Pojištění se nevztahuje například na tyto případy: 

 pokud příčinou škodní události je porucha, která se již v uplynulých 12 měsících u téhož vozidla 
vyskytla, pojistitel ji tehdy vyhodnotil jako pojistnou událost a poskytl pojistné plnění 

 pokud pojištěný nárokuje úhradu asistenčních služeb, které si zajistil sám bez vědomí asistenční 
služby pojistitele 

 pokud k pojistné události došlo v důsledku nesprávného řízení vozidla 

 poruchy na speciálních přídavných nebo pomocných zařízeních vozidla (např. klimatizace prostoru 
posádky) 

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden v PP. 

 

Kde se na mě vztahuje pojistné krytí? 

Pojištění asistenčních služeb se vztahuje na všechny události, které vznikly na území České republiky a ostatních 
evropských států s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka. 

Pojištění disků se vztahuje výhradně na události nastalé na území ČR. 

Upozornění: Kompletní informace najdete v PP. 

 

Jaké mám povinnosti? 

Pojištěný je především povinen: 

• dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo 
snížení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy. 

• v případě vzniku škodní události v první řadě kontaktovat asistenční službu se žádostí o zabezpečení 
služeb, které jsou součástí pojištění, informovat ji o škodní události 

Upozornění: Úplný seznam povinností najdete v PP. 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Pojistné hradí pojistník způsobem a ve lhůtách, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Jednotlivé pojištění technické asistence vozidlům INVIA je účinné od 00:00 hodin dne uvedeného na potvrzení o 
pojištění jako počátek pojištění technické asistence vozidlům INVIA a jeho účinnost končí ve 24:00 dne uvedeného 
na potvrzení o pojištění jako konec pojištění technické asistence vozidlům INVIA. 

Upozornění: Kompletní informace najdete v PP. 

 

Jak mohu pojištění ukončit? 

Pojištění zaniká v důsledku zániku pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovnou a dále způsoby 
uvedenými v ustanovení občanského zákoníku a PP.  

 

 

 

 

 

 

 


