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Informace pro zájemce o pojištění
 

I na kole se může čas od času přihodit nějaká nehoda nebo úraz, proto myslíme na vaši bezpečnost ještě před tím, než šlápnete do pedálů. Spolu 
s Rekoly jsme pro vás připravili pojištění úrazu a odpovědnosti, které můžete při jízdách na Rekolech využít zcela zdarma až do 6. 8. 2020.

Dovolte nám, abychom Vám zrekapitulovali základní podmínky pojištění: 

Kdo je pojištěn?
Každý, komu již bylo 18 let a v aplikaci Rekola při aktivaci jízdy zvolil „Je mi 18 let a chci pojistit“. Pojištění pak platí během každé vaší 
jízdy až do 6. 8. 2020. Pokud si to rozmyslíte a nebudete chtít pojištění využít, můžete si ho zase kdykoliv v aplikaci v části „Profil – 
Pojištění” vypnout.

Na co se pojištění vztahuje?
Odpovědnost
Pokud během jízdy na Rekole způsobíte újmu třetím osobám na zdraví či majetku, například omylem někomu poškrábete auto, ulomíte 
zrcátko nebo způsobíte jinou škodu, vyplatí pojišťovna náhradu až do výše 500 000 Kč. Pojištění se nevztahuje na poškození vašich věcí 
ani na poškození Rekola.

Úraz
Tělesné poškození – pokud se vám během jízdy na Rekole stane úraz, pojišťovna ho ohodnotí podle oceňovacích tabulek a vyplatí vám až 
85 000 Kč. Například za zlomenou ruku, kterou by vám museli operovat, dostanete od pojišťovny až 22 100 Kč. Za běžnou odřeninu raději 
nic nečekejte. Odborně řečeno, pojištění se vztahuje na „alespoň 6% tělesné poškození". 

Trvalé následky úrazu – v případě, že vám úraz, který jste utrpěli během jízdy na Rekole, zanechá trvalé následky, dostanete od pojišťovny až 
500 000 Kč podle závažnosti úrazu.

Smrt – v případě smrtelného úrazu během jízdy na Rekole vyplatí pojišťovna 500 000 Kč osobám určeným dle zákona.

Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události vzniklé během jízdy na Rekole v České republice. Počátkem 
pojištění je okamžik udělení vašeho souhlasu se vstupem do pojištění (kliknutím na “Je mi 18 a chci pojistit”) 
v aplikaci Rekola. Pojištění zaniká okamžikem ukončení pojištění (kliknutím na “Jezdit bez pojištění”) v aplikaci 
Rekola nebo ukončením příslušné rámcové pojistné smlouvy (podle toho, který okamžik nastane dříve).  

Jak postupovat v případě nehody?
Odpovědnost
Pojistnou událost, kterou jste způsobili během výpůjčky Rekola, vždy dostatečně a prokazatelně zdokumentujte. Pokud došlo k 
dopravní nehodě a škoda přesáhla 100 000 Kč nebo se někdo zranil, oznamte to policii. Pojistnou událost potom co nejdříve nahlaste 
prostřednictvím on-line formuláře na www.koop.cz.

Úraz
Zranili jste se během výpůjčky Rekola? Nechte se do 24 hodin vyšetřit u lékaře a potom vše nahlaste prostřednictvím příslušného 
formuláře. Přiložte k němu lékařskou zprávu a zašlete na adresu: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 
664 42 Modřice. V tomto případě událost nelze hlásit on-line.

Kam se obrátit v případě stížnosti vztahující se k pojištění
Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete podat písemně či ústně stížnost na kterémkoliv kontaktním místě Kooperativy, 
jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.koop.cz.  Podáním stížnosti není dotčeno vaše právo obrátit se na soud nebo 
finančního arbitra, jde-li o životní pojištění.
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Vaše postavení ve vztahu k pojišťovně

Upozorňujeme vás, že jako pojištěný se nestáváte stranou pojistné smlouvy. Vlastním právním jednáním proto 
nemůžete způsobit změnu nebo zánik svého pojištění. Povinnost hradit pojistné mají ve vztahu k pojišťovně 
Rekola, nebude-li ale toto pojistné hrazeno řádně a včas, může tato skutečnost vést k ukončení pojistné 
smlouvy.

Právní vztahy týkající se pojištění mezi vámi, Rekoly a Kooperativou se řídí českým právním řádem.

Pojistitelem je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,  
PSČ 186 00.

Užitečné dokumenty

▶  Oceňovací tabulky

▶  Formuláře pro hlášení pojistné události

▶  Rámcové pojistné smlouvy

Pokud budete chtít jakékoliv z těchto dokumentů zaslat v listinné podobě, obraťte se na Rekola, která vám dokumenty obratem zašlou.

Kompletní smluvní dokumentaci včetně pojistných podmínek získáte na níže uvedeném odkazu:

Podmínky pojištění od Kooperativy 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte napsat Rekolům na adresu info@rekola.cz nebo v rámci aplikace Rekola do chatu.

https://www.rekola.cz/cenik

