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Direct pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958
akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, 
PSČ 602 00, Česká republika 

Kontaktní údaje pojistitele
klientská linka pojistitele:  542 425 000, fax: 542 217 910, 
web:     www.direct.cz
email:    info@direct.cz

-
 

Hlavní předmět podnikání pojistitele
pojišťovací činnost

Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

-

pojistitele uvedené na webových stránkách www.direct.cz. 

-

 www.direct.cz  -
notlivých sekcích pojištění) nebo na oblastních agenturách pojistitele, přičemž výčet 
jednotlivých agentur naleznete na webových stránkách pojistitele. Informace týkající se 
hlavních výluk jednotlivých pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách, 

Pojistné 
Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření smlouvy, pokud není ujednáno jinak. 

-
ní. Pojistné je uhrazeno dnem připsání na bankovní účet pojistitele.

-

pojištění sjednat, nestanoví-li zákon jinak. 

Poplatky 
-

kách pojistitele www.direct.cz
přičemž výčet jednotlivých agentur naleznete na webových stránkách pojistitele. 
Direct pojišťovna nepožaduje po svých klientech žádné zálohy ani zvláštní poplatky 

mimo obchodní prostory.

Kodexy chování, které jsou pro pojistitele závazné nebo které dobrovolně dodržuje:
-

ťoven. Oba tyto kodexy jsou přístupné na www.cap.cz.

Doba platnosti pojistné smlouvy   
Před uzavřením pojistné smlouvy je zájemce povinen odpovědně zvážit, zda je schopen 
hradit pojistné po celou sjednanou pojistnou dobu, resp. dobu placení pojistného. 

-

-

nejdříve však dnem následujícím po dni uzavření smlouvy. 

Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

-
kových nebo jiných pojistných podmínkách uvedeno jinak, pojistné období se sjednává 

Minimální délka trvání pojistné smlouvy
Dle druhu pojištění:
Povinné ručení: 21 dní
Havarijní pojištění: 21 dní
Cestovní pojištění: 7 dní

škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli lze uzavřít pouze minimálně na období 
jednoho roku.

Pojistné plnění

Nastane-li pojistná událost, má oprávněná osoba právo, aby ji pojistitel poskytl pojistné 
-

zákoníku. 

Způsoby zániku pojistné smlouvy relevantní pro pojistníka

– uplynutím pojistné doby, na kterou byla sjednána (smlouvy na dobu určitou)
–  ke konci pojistného období (je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest 

týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci násle-
dujícího pojistného období)

–  -
vání nejméně jednoho měsíce ode dne doručení upomínky pojistníkovi

– 
 a)  
 b)  ze strany pojistníka do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při 

určení pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko odporujícího zásadě 
rovného zacházení;

 c)  ze strany pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení 

 d)  ze strany pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že 

–  
lhůtou

– dohodou
–  zánikem pojistného zájmu
–  zánikem pojistného nebezpečí
–  dnem smrti pojištěné osoby
–  dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce
–  dnem odmítnutí pojistného plnění
–  
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Informace pro zájemce o pojištění 
uzavírané na dálku 
a mimo obchodní prostory 



-

plnění, nahradí pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené 

Odstoupení je účinné dnem doručení. Pojistitel je pro tento případ oprávněn započíst si 

-

dobu trvání pojištění. 

jemu poslední známou adresu. 

Odstoupení ze strany pojistníka
Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez 
udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. 

-

Odstoupení od smlouvy je pojistník povinen zaslat na adresu sídla pojistitele. 

Formulář pro odstoupení od pojistné smlouvy

www.direct.cz.

Právo, kterým se řídí pojistná smlouva, resp. které pojistitel navrhuje

českým právním řádem.

-
nou, se řídí právními předpisy České republiky. 
Pokud nebude možné vyřešit spor smírnou cestou, bude spor řešen prostřednictvím pří-
slušného soudu České republiky. 

Český jazyk, není-li dohodnuto jinak. 

Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob, včetně 
možnosti se obrátit se stížností na Českou národní banku
Stížnosti může pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba podat písemně na adresu po-
jistitele Direct pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno. Osoba, která stížnost 

-

pojištěný nebo osoba oprávněná se mohou rovněž obrátit na Českou národní banku 

Garanční fond ČKP

příspěvky jednotlivých pojistitelů, které nabízejí na českém trhu povinné ručení, dále 

způsobenou např. nepojištěným či nezjištěným vozidlem, nebo vozidlem, které je pojiš-

Fond zábrany škod

byly údaje poskytnuty. 

těchto informací

Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojistné smlouvy uzavřené na dálku 

www.direct.cz. 
Dále je možné informace vyžádat na kontaktech: http://www.direct.cz/o-nas/napiste -
-nam/, případně na infolince: 542 425 000.

Způsob uzavření smlouvy pomoci elektronických prostředků (on-line )

-

Způsob uzavření smlouvy po telefonu
Pojištění je možné sjednat na dálku po telefonu pomocí operátora. Na počátku telefon-

-

-
mací zadaných klientem do elektronického formuláře nebo sdělených telefonicky při 

 
Archivace pojistné smlouvy

-

údajích tohoto dokumentu. 

Souhlas pojistníka se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 

-
-
-

Souhlas pojistníka se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., 

znění 
-
-

mační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává zájemce pojistiteli výslovný sou-

smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými 
prostředky.
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Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory 
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