Pojištění majetku občanů
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433

Produkt: Pojištění nákladů na veterinární léčbu psů – HAFAN
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách, v příslušných pojistných podmínkách a v dokumentu Informace pro
zájemce o pojištění (IpZoP). Sazebník nákladů na vymáhání pojistného je dostupný na webové stránce www.cpp.cz nebo na obchodních místech pojistitele.

O jaký druh pojištění se jedná?

Jedná se o občanské pojištění nutných a neodkladných finančních nákladů, které pojištěný vynaložil na veterinární léčbu nebo na nutné utracení psa v souvislosti s akutním
onemocněním nebo úrazem psa.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené
náklady vzniklé v souvislosti s akutním onemocněním nebo úrazem
psa.

Pojištění se nevztahuje zejména na náklady na veterinární
léčbu vzniklé nebo vynaložené:

Pojištěny jsou náklady na:

Při použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
V souvislosti s utracením psa, který překročil 8 rok věku

Veterinární výkony

Na předepsanou medikaci homeopatických přípravků a léčiv

Použitý materiál

V souvislosti s porodem a zmetáním, falešnou březostí,
kosmetickými zákroky a vadami neohrožujícími život a se
zákroky, které nejsou nezbytné k léčení akutního onemocnění
nebo úrazu psa

Nutnou hospitalizaci
Předepsanou medikaci
Nutné utracení
Výše pojištění je stanovena pojistnou částkou, která je uvedena
v pojistné smlouvě. Pojistnou částku lze volit v rozmezí 10 000 Kč,
20 000 Kč, 30 000 Kč, 40 000 Kč a 50 000 Kč.

Na léčení dědičných, vrozených nebo vývojových vad
Na veterinární zákroky preventivního charakteru (například
očkování, čipování, tetování)
Na potravu psa, včetně veterinářem stanovené dietní potravy
Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných pojistných
podmínkách, v pojistné smlouvě a jejich přílohách.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména:
Stářím psa
Výší pojistné částky
Čekací dobou (3 dny v případě úrazu psa, 30 dní v případě
akutního onemocnění psa)
V případě nákladů vynaložených v souvislosti s léčením
chronických onemocnění
V případě nutné hospitalizace delší než 10 dnů
Další omezení v pojistném krytí jsou uvedena v příslušných
pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojistné krytí se vztahuje na území České republiky, s možností rozšíření na území Evropy (platí geografické hledisko).

Jaké mám povinnosti?
Pojistník je povinen zejména:
- Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednávání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění
- Neprodleně oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění
- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala
- Bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně vznik pojistné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činným
v trestním řízení
- Řádně a včas platit sjednané pojistné
Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného se provádí k datu počátku pojištění, který je uvedený v pojistné smlouvě nebo k datu splatnosti pojistného uvedeném v zaslaném
předpisu pojistného, a to bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet pojistitele uvedený v pojistné smlouvě, s variabilním
symbolem (číslo pojistné smlouvy).
V případě uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného (formou obchodu na dálku) musí být platba pojistného provedena do 30 dnů od data
vytvoření nabídky.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
Pojištění je možné sjednat s automatickou prolongací (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období).

Jak mohu smlouvu vypovědět?
- Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou
- Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s měsíční výpovědní dobou
- Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Dále lze od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Zánik pojištění je dále definován v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
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