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Informační dokument o pojistném produktu HoppyGo

Společnost:  AXA pojišťovna a.s., 
Česká republika

Produkt: Pojištění odpovědnosti 

Co je předmětem pojištění?
Předmět pojištění

 Pojištění se vztahuje na vznik povinnosti pojištěných osob 
k náhradě škody vzniklé vlastníkovi vozidla, které bylo 
pronajato pojištěnému prostřednictvím HoppyGo, v souvislosti 
s užíváním daného vozidla. 

 Pojištění se sjednává ve variantě STANDARD

Pojistná částka a limity pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti je sjednáno s limitem 50 000 Kč pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost se spoluúčastí 1 000 Kč.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojistné plnění se nevztahuje například na:

 škody, které jsou vyjmenované v pojistné smlouvě, 
resp. pojistných podmínkách jako nepojištěné,

 škody způsobené úmyslným jednáním pojistníka 
či spolupojištěných osob,

 škody způsobené příbuzným či osobám ve společné 
domácnosti,

 škody vyplývající z provozu vozidla.

Existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?

 Pojistné plnění je vyplaceno maximálně do výše sjednaného 
limitu či sublimitu pojistného plnění. 

 Z pojištění jsou vyloučeny též pokuty, penále či jiné smluvní 
či trestní sankce nebo podobné platby.

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

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v běžném občanském životě. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se podle zvolené varianty pojištění vztahuje na území Evropské unie nebo pokrývá území celého světa vyjma USA a Kanady.

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.

 – Dále máte povinnost oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě, zejména údajů osob, způsobu 
užití majetku, změnu vašeho trvalého bydliště a kontaktních údajů. 

 – V průběhu trvání pojištění máte povinnost zejména počínat si při svém jednání tak, aby nenastala pojistná událost. V případě vzniku pojistné 
události máte povinnost bez zbytečného odkladu pojišťovnu písemně informovat o této skutečnosti a postupovat v souladu s jejími pokyny. 

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 uvedeného v pojistné smlouvě. Pojistná ochrana trvá po celou dobu trvání pojištění a zaniká zánikem pojištění z důvodů uvedených v zákoně nebo 
v pojistné smlouvě, resp. pojistných podmínkách, které jsou její součástí.



Jak mohu pojištění 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.


