
Pojištění vozidel
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: SP Autopojištění

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Produkt pro sjednání povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), škody na vlastním 
vozidla (havarijní pojištění) a doplňková připojištění.

Co je předmětem pojištění?
Povinné ručení

 Povinnost hradit škodu třetí osobě způsobenou 
provozem vozidla

 Zejména újmu na zdraví, na životě, škodu na 
majetku a ušlý zisk

 Škoda uhrazena do výše zvolených limitů

Havarijní pojištění

 Ochrana Vašeho vozidla pro případ pojistných 
nebezpečí: havárie, živel, odcizení a vandalismus

Doplňková pojištění

 Pojištění všech skel

 Střet se zvěří

 Odcizení celého vozidla

 Pojištění živlu

 Pojištění zavazadel

 Havárie

 Úraz řidiče a posádky

 Pojištění vandalismu

 Pojištění proti poškození kabelů

 Pojištění ztráty klíčů

 Pojištění pneumatik

 Pojištění odpovědnosti občanů

 Asistenční služby

 Pojištění GAP a GAP mini

Na co se pojištění nevztahuje?
Povinné ručení

 Škody či újmu na zdraví způsobenou řidiči 
pojištěného vozidla

 Majetkovou škodu způsobenou řidiči pojištěného 
vozidla a osobám žijícím s ním ve společné 
domácnosti

Havarijní pojištění

 Škody vzniklé úmyslným jednáním

 Škody vzniklé v době řízení vozidla bez platného 
řidičského oprávnění

 Škody vzniklé přirozeným opotřebením , 
neodbornou manipulací

Přesné znění výluk je uvedeno v pojistných 
podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojistné krytí je omezeno výší limitů a výše 
spoluúčasti sjednaných v pojistné smlouvě

 U některých pojištění, na které je pojistník 
upozorněn v pojistné smlouvě, pojistitel požaduje 
zaslání fotodokumentace vozidla. Při nesplnění 
této povinnosti může dojít k navýšení spoluúčasti. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Povinné ručení

 Pojištění je platné na území všech států vyznačených na zelené kartě

Havarijní pojištění a ostatní doplňková pojištění

 Územní platnost je uvedena v pojistných podmínkách



Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• V případě vzniku pojistné události se vždy a bezodkladně, dovoluje-li to zdravotní stav, obrátit na pojistitele a poskytovatele 

asistenčních služeb pojistitele a dbát jeho pokynů.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné musí být uhrazeno dle lhůt uvedených v pojistné smlouvě nebo dle předpisu pojistného, který obdržíte.

Pojistník platí pojistné na účet uvedený v pojistné smlouvě (např. bankovním převodem, poštovní poukázkou, hotově, platební 
kartou...)

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění začíná dnem a okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Pojištění končí z důvodů uvedených v pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného 

období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.

• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.

• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.

Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.


