
 

 

 

 

 

 

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění.  

Kompletní informace jsou uvedeny v dalších dokumentech: v dokladu o sjednání pojištění a ve Všeobecných 
pojistných podmínkách pojištění asistence pneumatik TOMKET VPP-PN-T-SK ze dne 1. července 2021 a Doplňkových 
pojistných podmínkách pojištění asistence pneumatik TOMKET - Technická asistence vozidla ze dne 1. července 
2021 (dále jen společně „VPP“). 

 

O jaký typ pojištění jde? 

Soukromé neživotní škodové pojištění pro případ vybraných rizik uvedených v části “Co je předmětem pojištění?”, 
Vztahuje se na škody v rozsahu daném VPP. 

Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je společnost: TOMKET, s.r.o., IČO: 251 23 998, se sídlem 
Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1, Česká republika. 

Pojistník upozorňuje pojištěného (zájemce o pojištění) na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem: práva a 
povinnosti, která občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na 
pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně uvedeno, že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i pojištěný. 

Informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby: Pojištění se sjednává společně s koupí zboží nebo služby 
poskytované pojistníkem, tj. zboží nebo službu není možné si zakoupit odděleně, tj. bez pojištění. Popis pojištění a 
pojistného krytí jsou uvedeny v tomto dokumentu. 

 

Co je předmětem pojištění?  

Poskytnutí pojistného plnění pojištěnému nebo oprávněné osobě formou: 

 
 asistence pneumatik osazených v době pojistné události na pojištěném vozidle při jejich použití, způsobené 

najetím na hřebík či jiný ostrý předmět nacházející se na vozovce, nebo poškození způsobené špatným 
stavem vozovky 

 opravy nebo úhrady pořizovací ceny nové pneumatiky 

 pojištění technické asistence vozidla 

 

Jaké je pojistné plnění? 

 Organizace opravy pneumatiky na poškozeném vozidle nebo  

 Úhrada pořizovací ceny nové pneumatiky až do výše limitu dle VPP s omezením hloubky dezénu dle VPP 

Upozornění: Úplný seznam pojistného plnění je uveden ve VPP. 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 Pojistné události, které si klient způsobil sám (např. najetím na obrubník) 

 na pojistné události způsobené pod vlivem alkoholu, psychofarmak a drog či jiných obdobných látek 

 na pojistné události vzniklé při soutěži, sportovním zápolení a přípravě na ně nebo motoristických 
přehlídkách 

 na pojistné události vzniklé v důsledku úmyslného jednání pojištěného, trestného činu, sebevraždy či 
sázky 

 na pojistné události vzniklé v době, kdy pojištěný řídil vozidlo bez platného řidičského oprávnění; 

 na pojistné události vzniklé mimo vyznačené komunikaci. 

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden ve VPP. 

 

 

Pojištění asistence pneumatik 

Informační dokument o pojistném produktu 

Pojišťovna: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. 

Produkt: Pojištění asistence pneumatik TOMKET 

 

 

 



 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

Pojištění se nevztahuje například na tyto případy: 

 výše plnění je omezena hloubkou dezénu, uvedenou ve VPP 

 pokud pojištěný nárokuje úhradu asistenčních služeb, které si zajistil sám bez vědomí asistenční služby 
pojistitele 

 pokud se na poškození pojištěné pneumatiky vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem 

 pokud pojištěný požaduje pojistné plnění formou úhrady ceny nové pneumatiky, kterou si bez 
výslovného souhlasu pojistitele zakoupil u jiného prodejce než www.nejlevnejsipneu.cz 

 pokud k pojistné události došlo v důsledku běžného opotřebení, vandalismu, krádeže pojištěných 
pneumatik nebo pokusu o krádež 

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden ve VPP. 

 

Kde se na mě vztahuje pojistné krytí? 

Pojištění se vztahuje na události, které vznikly výhradně na území Slovenské republiky. 

Upozornění: Kompletní informace najdete ve VPP. 

 

Jaké mám povinnosti? 

Pojištěný je především povinen: 

• dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo 
snížení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy. 

• v případě vzniku škodní události v první řadě kontaktovat asistenční službu či pojistitele se žádostí o 
zabezpečení služeb, které jsou součástí pojištění, informovat ji o škodní události 

Upozornění: Úplný seznam povinností najdete ve VPP. 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Pojistné hradí pojistník způsobem a ve lhůtách, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

• Pojištění vzniká okamžikem nákupu pojištěné pneumatiky/pneumatik prostřednictvím internetového 
obchodu pojistníka. 

• Pojištění každé pojištěné pneumatiky zaniká buď uplynutím pojistné doby nebo poskytnutím pojistného 
plnění, a to v závislosti na tom, které situace nastane dříve. 

Upozornění: Kompletní informace najdete ve VPP. 

 

Jak mohu pojištění ukončit? 

Pojištění zaniká v důsledku zániku pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovnou a dále způsoby 
uvedenými v ustanovení občanského zákoníku a VPP.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nejlevnejsipneu.cz/

