
Pojištění Auto GO
Informační dokument o pojistném produktu HoppyGo

Společnost:  AXA pojišťovna a.s., 
Česká republika

Produkt: Pojištění vozidel

Co je předmětem pojištění?
Škoda, která vznikne vlastníkovi vozidla uvedeného v pojistné 
smlouvě vlivem nahodilé události blíže popsané v pojistné 
smlouvě poškozením vozidla, zničením vozidla nebo odcizením 
vozidla nebo jeho části.

 GO KLASIK

 •  pojistná nebezpečí obsažená v GO MINI

 •  poškození nebo zničení vozidla následkem střetu s jiným 
účastníkem provozu nebo jinou překážkou

Pojištění se sjednává s pojistnou částkou ve výši odpovídající 
pojistné hodnotě vozidla v době uzavření pojistné smlouvy. 

Součástí pojištění vozidel je i připojištění asistenčních služeb, 
náhradního vozidla a připojištění skel.

Na co se pojištění nevztahuje?
 Na škody, jejichž příčinou nejsou pojistná nebezpečí uvedená 

v pojistné smlouvě.

 Na škody způsobené úmyslným jednáním pojistníka, 
oprávněného uživatele vozidla, osob žijících s nimi ve společné 
domácnosti nebo osob odkázaných na ně výživou a třetích 
osob jednajících z jejich podnětu.

Existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?

 Nehradí se škody způsobené při použití vozidla k trestné 
činnosti pojistníkem, oprávněným uživatelem vozidla, osob 
žijících s nimi ve společné domácnosti nebo osob odkázaných 
na ně výživou a třetích osob jednajících z jejich podnětu.

 Nehradí se škody spočívající ve výlučném poškození 
pneumatik, pokud současně nedošlo i k jinému poškození 
vozidla, které je pojistnou událostí.

 Nehradí se škody vzniklé v době, po kterou bylo předáno jiné 
osobě za účelem provedení přepravy, opravy, údržby, prodeje 
nebo zprostředkování těchto služeb.

 Nehradí se škody vzniklé při závodech jakéhokoli druhu nebo 
soutěžích s rychlostní vložkou, přípravných jízdách k takovým 
závodům nebo soutěžím a při soukromých nebo testovacích 
jízdách ve speciálních areálech nebo zónách (na uzavřeném 
okruhu).

 Nehradí se škody způsobené věcí přepravovanou ve vozidle 
nebo na vozidle, ani škody způsobné při vyprošťování nebo 
tažení jiného vozidla.

 Nehradí se škody způsobené v důsledku funkčního namáhání, 
přirozeného opotřebení, únavy nebo vady materiálu, 
konstrukční nebo výrobní vady vozidla.

 Nehradí se škody vzniklé při řízení vozidla osobou bez platného 
řidičského oprávnění nebo osobou pod vlivem alkoholu nebo 
omamné nebo psychotropní látky.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na země nacházející se na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Jaké mám povinnosti?
 – V souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy máte povinnost zejména pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojišťovny ohledně skutečností, 

které mají význam pro její rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko a zda a za jakých podmínek je pojistí, a oznámit pojišťovně existenci vícenásobného 
pojištění a podrobností o něm.

 – V průběhu trvání pojištění máte povinnost zejména počínat si při svém jednání tak, aby nenastala pojistná událost, tedy aby nedošlo ke škodě na 
vozidle. Dále máte povinnost oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě, zejména údajů 
o držiteli vozidla, způsobu užití vozidla, změnu vašeho trvalého bydliště a kontaktních údajů.

 – V případě vzniku škodní nebo pojistné události musíte zejména splnit povinnost stanovenou zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích 
sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, policii. Škodnou událost musíte oznámit policii 
též v případě, že se domníváte, že v souvislosti s ní došlo ke spáchání trestného činu nebo v případě odcizení vozidla. Dále máte povinnost bez zbytečného 
odkladu pojišťovnu písemně informovat o vzniku pojistné události a postupovat v souladu s jejím pokyny.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny v jiných dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o majetkové pojištění vozidla, kterým lze pojistit osobní nebo lehké užitkové vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t 
s max. počtem sedadel 9. 



Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného je uvedená v pojistné smlouvě. Pojistné se platí jednorázově, dle pokynů platformy HoppyGo na účet HoppyGo a je nutné jej uhradit k datu 
počátku pojištění.

Kdy pojistná ochrana začíná a kdy končí?
Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu ode dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění se sjednává na dobu určitou do data konce 
pojištění, uvedeném v pojistné smlouvě, a pojistná ochrana trvá po celou dobu trvání pojištění a zaniká datem konce pojištění nebo zánikem pojištění 
z důvodů uvedených v zákoně nebo v pojistné smlouvě, resp. pojistných podmínkách, které jsou její součástí. Do doby umožnění nebo dodání fotografické 
dokumentace pojištěného vozidla se v případě vzniku pojistné uplatňuje vysoká spoluúčast.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Výpověď

Pojištění můžete vypovědět ve lhůtě, která je k tomu stanovena zákonem, resp. pojistnou smlouvou. V takovém případě pojištění zaniká uplynutím 
výpovědní doby, je-li stanovena, nebo uplynutím pojistného období. Pojištění můžete bez udání důvodu vypovědět ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
uzavření pojistné smlouvy (výpovědní doba je osm dnů), ve lhůtě šest týdnů před koncem pojistného období, nebo do tří měsíců ode dne oznámení 
vzniku pojistné události (výpovědní doba je jeden měsíc). 

Jiné způsoby ukončení smlouvy

Dále můžete ve lhůtě, která je k tomu stanovena zákonem, resp. pojistnou smlouvou odstoupit od pojistné smlouvy. V takovém případě zanikají všechna 
pojištění sjednaná pojistnou smlouvou od počátku a strany si vzájemně vrací plnění. Od pojistné smlouvy, která byla uzavřena výhradně prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku, můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, nebo ode dne, kdy vám byly k takto 
uzavřené pojistné smlouvě sděleny pojistné podmínky. 

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistné smlouvě, respektive v pojistných podmínkách, které jsou její součástí.
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