27. 10. 2016

Sazebník-11/2016

SAZEBNÍK POPLATKŮ A ODMĚN

Pokud řádně platíte pojistné, nevztahují se na vás žádné poplaky a všechny služby máte v Directu zdarma.
Jedná se například o:







vytvoření smlouvy a její správu
všechny změny na smlouvě
vystavení a poslání kopie smlouvy nebo pojistky
potvrzení o zaplacení pojistného
vystavení kopie zelené karty
potvrzení vinkulace

Pokud však nebudete platit pojistné včas nebo vůbec, budeme vám bohužel účtovat tyto poplatky:
Náklady na odeslání upomínky doporučenou poštou

50 Kč

Náklady spojené s ukončením smlouvy z důvodu neplacení pojistného

100 Kč

Jestliže se změní zákony nebo navýší náklady na vymáhání opožděných plateb, budeme muset navýšit i poplatky.

V případě, že budeme muset dělat změny v sazebníku, budeme postupovat takto:
Sazebník můžeme měnit v návaznosti na změny právních předpisů, které mají rozhodující vliv na stanovení výše
poplatků, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb a změny komunikačních prostředků.
Ke změně sazebníku může dojít vždy na Nový rok (k 1. lednu). Jestliže tato změna nastane, budeme vás o tom
informovat na www.direct.cz a také na všech našich pobočkách, kam nejpozději k 31. říjnu každého roku
umístíme informaci o změně sazebníku a upravený sazebník pro další období.
Pokud budeme provádět změnu v jiném termínu než k 1. lednu, budeme vás informovat písemně nebo jiným
předem dohodnutým způsobem. Upravený sazebník i v tomto případě najdete na www.direct.cz a na našich
pobočkách. Účinnost změny sazebníku nastane nejdříve 2 měsíce po oznámení této změny s tím, že přesné
datum účinnosti bude uvedeno v oznámení o této změně.
Pokud se změnou sazebníku nebudete souhlasit, můžete pojištění, kterého se změna týká, vypovědět do
jednoho měsíce od oznámení změny. Pojištění pak ukončíme k vámi požadovanému datu, nejpozději však
ke konci pojistného období, ve kterém byla pojišťovně výpověď doručena. Pokud smlouvu tímto způsobem
neukončíte, počítáme s tím, že změnu přijímáte.

Tento sazebník poplatků a odměn je platný od 1. 11. 2016
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