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POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL                  GREENVAL INSURANCE DAC 
Informační dokument o pojistném produktu                                       BNP PARIBAS GROUP 
 
Společnost:Greenval Insurance DAC 
Číslo smlouvy: 432783 
Produkt: Pojištění motorových vozidel 
Země:Česká republika 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Toto pojištění zahrnuje pojištění řidičea havarijní pojištění. 

 

Co je předmětem pojištění? 

 
V tomto dokumentu jsou uvedena pouze standardní 

omezení pojistného krytí. Úplné informace 

o omezeních pojistného krytí jsou uvedeny 

v dokumentaci pojistné smlouvy: 

 

√ Havarijní pojištění 

 

Na základě této části nahradíme ztrátu nebo hmotnou 
škodu, včetně krádeže a celkové ztráty pojištěného 
vozidla, ke kterým dojde v pojistném období kdekoli na 
vymezeném území. Pro toto krytí platí následující 
omezení: 
 

o tržní hodnota a účetní hodnota pojištěného 

vozidla 

 

√ Pojištění řidiče 

 

Kryje usmrcení a újmu na zdraví (trvalé následky) 

způsobené dopravní nehodou vozidla, jejímiž 

účastníky nejsou žádná jiná vozidla a kde je 

poškozenou osobou řidič pojištěného vozidla. 

 

 

 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 
Na škody, jejichž příčinou jsou: 

 válka, občanská válka, povstání nebo revoluce; 

 teroristický čin; 

 ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou; 

 vozidla v prostorách letiště, kromě prostor volně 

přístupnýchpro vozidla veřejnosti; 

 vozidla účastnící se závodů, rallye nebo rychlostních 

zkoušek; 

 ztráta přepravovaného zboží, jeho poškození nebo 

odpovědnost za něj; 

 přeprava hořlavých kapalin, vysoce výbušných látek, 

chemických látek nebo plynů v pevné, stlačené nebo plynné 

podobě; 

 úmyslné/záměrné jednání; 

 použití vozidla jako nástroje podnikání; 

 podvod spáchaný vámi nebo vaším jménem; 

 řidič pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo 

povzbuzujících prostředků; 

 řidič bez platného řidičského oprávnění; 

 neodstranění klíčku zapalování nebo jiného odnímatelného 

zapalovacího zařízení; 

 osobní věci; 

 znečištění, pokud nevzniklo v důsledku náhlé neočekávané 

události. 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
 

Pojištění se nevztahuje na: 

! opotřebení; 

! snížení tržní hodnoty po opravě; 

! mechanická, elektrická, elektronická nebo počítačová 

selhání nebo poruchy či rozbití; 

! poškození pneumatik v důsledku propíchnutí, pořezání, 

protržení nebo brzdění; 

! částku případné spoluúčasti, jak je uvedena v příloze 

pojistné smlouvy; 

! krádež paliva nebo spotřebu paliva ve spojitosti s krádeží; 

! poškození způsobené nedostatkem vody, kapalin, oleje 

nebo paliva. 

 

Cílem tohoto informačního dokumentu o pojistném produktu je poskytnout pouze přehled hlavních předmětů 

pojištění a toho, co je z pojištění vyloučeno, a není nijak přizpůsoben pro vaše specifické osobní potřeby. Úplné 

předsmluvní i smluvní informace o produktu jsou uvedeny v dokumentaci vaší pojistné smlouvy. 
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 

V České republice a v jakékoli zemi, kterou Komise Evropských společenství schválí jako splňující požadavky čl. 

7 odst. 2 směrnice Evropských společenství o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 

vozidel (číslo 72/166/EHS). Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám platí také pro mimoevropské země 

uvedené na zelené kartě, pokud není název země vyškrtnut. 

 Jaké mám povinnosti? 

  

V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze hlavní povinnosti. Úplné informace o povinnostech jsou uvedeny ve 

všeobecných podmínkách. 

 

- Máte povinnost pravdivě informovat o rizicích, která si přejete pojistit. 

- Případnou nehodu nám musíte vy nebo váš právní zástupce ohlásit co nejdříve po události. 

- Pokud je škoda na tomto vozidle pojištěna touto pojistnou smlouvou, musíte nám umožnit schválení 

oprav v co nejkratším termínu. 

- Musíte přijmout přiměřená opatření, abyste předešli ztrátě nebo krádeži svého vozidla. 

- Údaje o vaší pojistné smlouvě budou zaneseny do databáze motorových vozidel v souladu s českými 

předpisy. 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

  

Pojistné krytí začíná dodáním pronajatého vozidla. Pojistná smlouva se každoročně prodlužuje k 1. lednu 

a pojištění končí zároveň s ukončením leasingové smlouvy nebo oznámením z vaší strany. 

 

 

 

 

 Jak mohu smlouvu vypovědět? 

  

 

Pojištění můžete ukončit písemnou výpovědí zaslanou společnosti Arval v České republice s výpovědní dobou 

XX dnů. 

 

 Kdy a jak platit? 

 

Pokud není s pojistitelem sjednáno jinak, bude pojistné účtováno v rámci vaší měsíční faktury za leasing.  

 


