
PODMÍNKY PRODUKTU "GREEN AXA" 
PLATNÉ OD 15.5.2021 
 
V rámci produktu "GREEN AXA", který je určen pro fyzické osoby nepodnikající, je zahrnuta: 

▪ dodávka zelené elektřiny 

▪ pojištění asistenčních služeb v domácnosti 

 

DODÁVKA ZELENÉ ELEKTŘINY 

Součástí produktu "GREEN AXA" (u komodity elektřina) je tzv. zelená elektřina s certifikací záruky původu ověřeném v 

mezinárodním systému EUROPEAN ENERGY CERTIFICATE SYSTEM (dále jen "Certifikát"). Jedná se o elektřinu vyrobenou z 

vody, větru, slunce, biomasy a patří sem i geotermální energie. Certifikát neupřesňuje konkrétně podíl zelené energie podle 

zdrojů, ale jedná se o jejich mix. 

V případě, že jako zákazník projevíte zájem o zaslání Certifikátu záruky původu, je nutno podat žádost na e-mail: 

energy@armexenergy.cz. V žádosti uveďte zejména Vaše jméno a příjmení, adresu odběrného místa, EAN (jednoznačná 

identifikace odběrného místa) a Váš e-mail, kam si přejete Certifikát záruky původu zaslat. Certifikát Vám bude zaslán po 

zpracování žádost do 14 dnů. 

 
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB V DOMÁCNOSTI 

1/  Předmětem Pojištění asistenčních služeb v domácnosti je: 

─ Poskytnutí pojistného plnění v případech pojistných událostí, kterými jsou technická havárie, zablokování dveří nebo 

poruchy domácího spotřebiče, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v pojistných podmínkách "pojištění asistenčních 

služeb v domácnosti PP-D-ARM" ze dne 1.11.2020 (dále jen "Pojistné podmínky"). Limity pojistného plnění jsou rovněž 

stanoveny v Pojistných podmínkách. 

2/  V rámci Pojištění platí následující: 

a) V rámci produktu "GREEN AXA" bude zajištěno, aby Pojištění bylo poskytováno bezúplatně (zdarma); 

b) Pojištění se vztahuje jen k domácnosti nacházející se v nemovitosti (byt, rodinný dům, chata, chalupa), v níž se nachází 

odběrné místo (OPM) zákazníka, do nějž je dodávána elektřina v rámci využívání tohoto produktu "GREEN AXA"; 

c) Nachází-li se v nemovitosti zákazníka více OPM, do nichž bude dodávána elektřina v rámci produktu "GREEN AXA", 

bude mít právo na zajištění dvou Pojištění. V takovém případě se pro účely poskytnutí pojistného plnění sečtou limity 

pojistného plnění z obou sjednaných Pojištění; 

d) Pojistné období v případě Pojištění činí jeden rok; současně platí, že Pojištění (pojistné období) trvá vždy maximálně po 

dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem na základě, kterého je zákazníkovi dodávána elektřina v rámci produktu 

"GREEN AXA"; 

e) Pojištění bude sjednáno tak, že poté, co se zákazník seznámí s Pojistnými podmínkami, Informacemi pro zájemce o 

pojištění, Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a Informačním dokumentem o pojistném produktu, 

podepíše zákazník Souhlas se sjednáním Pojištění a na základě tohoto souhlasu bude zákazníkovi zajištěno sjednání 

Pojištění; 

f) Pojištění může být poskytováno až od okamžiku připojení OPM zákazníka a zahájení odběru elektřiny v rámci produktu 

"GREEN AXA". 

3/  Další dokumentace vztahující se k Pojištění je uvedena na webových stránkách www.armexenergy.cz/greenaxa a patří sem 

především, nikoliv však výlučně: 

─ Pojistné podmínky "pojištění asistenčních služeb v domácnosti PP-D-ARM" ze dne 1.11.2020; 

─ Informace pro zájemce o pojištění; 

─ Informační memorandum o zpracování osobních údajů; 

─ Informační dokument o pojistném produktu; 

─ Souhlas pojištěného se sjednáním pojištění, Doklad o sjednání pojištění; 

S uvedenými podmínkami produktu, jakožto i s dokumenty, které s produktem souvisí, jsem se seznámil(a) a souhlasím s nimi. 
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