
Informace o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy podle ustanovení  
§ 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon“) 

 
• Sídlo pojistitele  

Pojistitelem je Servisní pojišťovna a. s. se sídlem Tř. Tomáše Bati 627, 760 01  Zlín, Česká republika, zápis v OR: 18.7.1997 KS 
Brno, odd.B, č.v. 2392.  
 

• Právo platné pro pojistnou smlouvu 
Pojištění se řídí právním řádem České republiky, v případě sporů budou rozhodovat soudy České republiky. 
 

• Doba platnosti pojistné smlouvy .  
Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená počátkem pojistné smlouvy a okamžikem jejího zániku.  
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok).  
Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, ale pouze za podmínky, že pojistník uhradí nejpozději do 15 
dnů od data sjednání pojištění  pojistné, případně první splátku v plné výši.  
Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná. 
Pojistná smlouva uzavřená na dobu jednoho roku se automaticky prodlužuje o další rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí 
druhému účastníku pojistné smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 
Podmínkou pro prodloužení pojistné smlouvy je úhrada první splátky pojistného na další pojistný rok nejpozději první den dalšího 
pojistného roku. 
K zániku pojistné smlouvy může dojít ve smyslu ustanovení zákona, dílu 2 např. výpovědí pojištění, nezaplacením pojistného, 
odstoupením od pojistné smlouvy nebo odmítnutím plnění. Podrobná úprava vzniku a zániku pojistné smlouvy je uvedena ve 
všeobecných pojistných podmínkách pojistitele. 
 

• Obecné informace o pojistném . 
Pojistné je smluvní úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše musí být uvedena v pojistné smlouvě  
Pojistné je povinen hradit pojistník, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 
Pojistné je ve smyslu zákona běžně placeným  pojistným.  
Pojistník je povinen platit pojistné za dohodnutou dobu pojištění ke dni splatnosti pojistného. 
Nebylo-li dohodnuto jinak, je první splátka pojistného splatná do 15 ti dnů od počátku pojištění. 
Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění. Pojistné může být zaplaceno najednou za celou dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno, nebo může být placeno za dohodnutá pojistná období (čtvrtletně, pololetně nebo ročně), a to jak v hotovosti, 
tak bezhotovostně. 
 

• Odstoupení od pojistné smlouvy 
Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné 
dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při 
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode 
dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. 
 

• Stížnosti 
Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob je možné zasílat na adresu:  
Servisní pojišťovna a. s., tř. Tomáše Bati 627, 760 01  Zlín, Česká republika.  
Pojistníci, pojištění nebo oprávněné osoby se mohou se svými stížnostmi obrátit i na Českou národní banku. 
 
Podmínky pojištění jsou podrobně uvedeny ve  všeobecných pojistných podmínkách, smluvním ujednání a pojistné 
smlouvě. 
 
 
 
 
 

 
 
 


