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INFORMACE PRO ZÁJEMCE o sjednání pojištění 
majetku a odpovědnosti občanů na dálku

Ve smyslu platných právních předpisů, Vám Allianz pojišťovna, 
a. s., sděluje jako zájemci o sjednání pojištění majetku a odpo-
vědnosti občanů na dálku tyto níže uvedené důležité informace:

A. INFORMACE URČENÉ ZÁJEMCI O SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ 
 MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

Informace o možnosti zjišťování a opravování chyb vzniklých 
při zadávání dat:
Sjednání pojištění na dálku je rozděleno do několika kroků. 
Uživateli je umožněno pohybovat se mezi jednotlivými kroky, 
tj. vracet se do předchozího kroku a opravovat případné chyby. 

Informace o existenci dodatečných daní, nákladů nebo 
poplatků:
V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku 
není založena existence daní nebo jiných poplatků, které nejsou 
hrazeny pojistitelem. Pojistitel neúčtuje dodatečné náklady za 
použití prostředků komunikace na dálku.

Název a hlavní charakteristika:
Jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách pro po-
jištění majetku a odpovědnosti občanů VPPMO 1/14, Zvláštních 
pojistných podmínkách pro pojištění trvale obývané budovy ZPP 
– B 1/14, Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění trvale 
obývané domácnosti ZPP – D 1/14 a Zvláštních pojistných pod-
mínkách pro pojištění odpovědnosti občanů ZPP – O 1/14. 

Doba platnosti pojistné smlouvy:
Pojištění je možné sjednat pouze na dobu neurčitou s pojistným 
obdobím v trvání 12, 6 nebo 3 měsíce.

Informace o výši pojistného:
Jsou obsaženy ve vyplněné nabídce pojistitele na uzavření po-
jistné smlouvy.

Způsoby a doba placení pojistného:
Podmínkou uzavření smlouvy a vzniku pojištění je uhrazení 
pojistného (popř. splátky pojistného) některým z volitelných 
způsobů. Pojistné za následné pojistné období (popř. splátka po-
jistného) je splatné prvním dnem pojistného období způsobem 
uvedeným v návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy.

Způsob poskytnutí služby:
Pojištění je pojistitelem poskytováno v souladu se Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti 
občanů VPPMO 1/14 a příslušnými Zvláštními pojistnými pod-
mínkami.

Způsoby zániku pojištění:
upravují Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a 
odpovědnosti občanů VPPMO 1/14 a příslušné Zvláštní pojistné 
podmínky.

B.  PODMÍNKY A LHŮTY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI 
 ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na 
dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojist-
né smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. 
V případě neuplatnění shora uvedeného práva na odstoupení 
od smlouvy pojistníkem ve stanovené lhůtě, zůstává pojistná 
smlouva platnou a účinnou.
Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při uzavírání pojistné smlou-
vy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně pí-
semné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má 
pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při prav-
divém nebo úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu 
neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců 
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To 
platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstou-
pit od pojistné smlouvy jako pojistitel má za těchto podmínek i 
pojistník, jestliže pojistitel nebo jím zmocněný zástupce neprav-
divě nebo neúplně odpověděl jeho písemné dotazy týkající se 
sjednávaného pojištění.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit po-
jistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze 
soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není 
současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit 
částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši za-
placeného pojistného.
Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy je nutno zaslat na 
adresu sídla pojistitele písemně.
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o po-
skytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požado-
vat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.
Tyto informace jsou platné od 1.1.2014


