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Èlánek 1
Úvodní ustanovení
6RXNURPpSRMLÆWQtNWHUp81,4$SRMLÆËRYQDDV GiOHMHQÅSRMLVWLWHO´ X]DYtUi
se zájemcem o pojištìní, se øídí právním øádem Èeské republiky. Platí pro
Q ]iNRQ R SRMLÆËRYQLFWYt D SÀtVOXÆQi XVWDQRYHQt REmDQVNpKR ]iNRQtNX W\WR
YÆHREHFQp SRMLVWQp SRGPtQN\ GiOH MHQ Å933´  ]YOiÆWQt miVW 933 GRSONRYp
SRMLVWQp SRGPtQN\ GiOH MHQ Å'33´  D SRMLVWQi VPORXYD 933 ]YOiÆWQt miVW
933'33DSRMLVWQiVPORXYDVSROHmQGiOHWDNpMHQÅ6POXYQtGRNXPHQW\´mL
MHGQRWOLYWDNpÅ6POXYQtGRNXPHQW´ 9SÀtSDGÎHQNWHUÛ]YÛÆHXYHGHQÛFK
Smluvních dokumentù obsahuje v souladu se zákonem odchylnou úpravu,
SODWtWRWRSRÀDGtVSHFLDOLW\~SUDY SRMLVWQiVPORXYD '33 ]YOiÆWQtmiVW
933 933
Èlánek 2
Všeobecná ustanovení
2.1.

2.2.

Na základì uzavøené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vùèi
pojistníkovi v pøípadì vzniku pojistné události poskytnout mu nebo
WÀHWt RVRE RSUiYQQi RVRED  YH VMHGQDQpP UR]VDKX SRMLVWQp SOQQt
a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pro právní jednání, týkající se vzniku, zmìny a zániku pojištìní, je tøeba
písemné formy. Veškeré zmìny musí být provedeny písemnì, jinak jsou
SRYDÎRYiQ\ ]D QHSODWQp =D StVHPQRX IRUPX VH SRYDÎXMH SRGHSVDQÛ
dokument v papírové podobì nebo jednání uèinìné elektronickými nebo
jinými technickými prostøedky. Pro vylouèení pochybností se smluvní
VWUDQ\GRKRGO\ÎHStVHPQiIRUPDMH]DFKRYDQiWDNpYSÀtSDGSRNXGMH
jednání uèinìno formou elektronické zprávy ve formátu, který dostateènì
zabezpeèuje jeho obsah proti zmìnì, a je opatøeno elektronickou známkou
jednající osoby dle zvláštního právního pøedpisu. Pro komunikaci týkající
se události, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, spojuje
SRÎDGDYHNQDSRMLVWQpSOQQtYÆDNSRVWDmXMHIRUPDWHOHIRQLFNpKRKRYRUX
s call centrem pojistitele, zprávy sms, èi e-mailové elektronické zprávy. Pro
vydání pojistky a její zaslání pojistníkovi, potvrzení pojistitele o platnosti
pojištìní, oznámení pojistitele o nepøijetí návrhu pojistné smlouvy, jiné
oznámení pojistitele, které nemìní obsah pojistné smlouvy, protinávrh
SRMLVWLWHOH D SUR VRXKODV VH ÎiGRVWt SRMLVWQtND QD ]PQX SRMLVWQp VPORXY\
nebo údajù v pojistné smlouvì postaèuje jejich uèinìní formou elektronické
zprávy ve formátu, který dostateènì zabezpeèuje jeho obsah proti zmìnì,
bez potøeby elektronického podepsání.

Èlánek 3
Vymezení pojmù
Pro úèely pojištìní se rozumí
D  nahodilou skuteèností VNXWHmQRVWNWHUiMHPRÎQiDXNWHUpQHQtMLVWp
zda v dobì trvání soukromého pojištìní vùbec nastane, nebo není známa
doba jejího vzniku,
E  pojistnou událostí QDKRGLOi VNXWHmQRVW EOtÎH R]QDmHQi Y SRMLVWQp
smlouvì nebo ve zvláštním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva
odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní,
F 
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištìní sjednáno,
G 
zájemcem osoba, která má zájem o uzavøení pojistné smlouvy s pojistitelem,
H  úèastníkem soukromého pojištìní SRMLVWLWHO D SRMLVWQtN MDNRÎWR
VPOXYQtVWUDQ\DGiOHSRMLÆWQÛDNDÎGiGDOÆtRVREDNWHUp]HVRXNURPpKR
pojištìní vzniklo právo nebo povinnost,
I 
pojistitelemSUiYQLFNiRVREDNWHUiMHRSUiYQQDSURYR]RYDWSRMLÆËRYDFt
èinnost podle zvláštního zákona,
J 
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu,
K  pojištìným RVRED QD MHMtÎ ÎLYRW ]GUDYt PDMHWHN RGSRYGQRVW QHER MLQp
hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištìní vztahuje,
L 
oprávnìnou osobou osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnìní,
M 
obmyšleným osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které
vznikne právo na pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného,
N  skupinovým pojištìním soukromé pojištìní, které se vztahuje na
VNXSLQX SRMLÆWQÛFK EOtÎH Y\PH]HQÛFK Y SRMLVWQp VPORXY MHMLFKÎ
WRWRÎQRVWYGREX]DYÀHQtWpWRVPORXY\QHQtREY\NOH]QiPD

O 
pojistným nebezpeèímPRÎQiSÀtmLQDY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWL
P  pojistným rizikem míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpeèím,
Q  pojistným zájmem oprávnìná potøeba ochrany pøed následky pojistné
události,
R  pojistnou hodnotou QHMY\ÆÆt PRÎQi PDMHWNRYi ~MPD NWHUi PÕÎH
v dùsledku pojistné události nastat,
S  pojistným úplata za soukromé pojištìní,
U 
EÎQÛPSRMLVWQÛP pojistné stanovené za pojistné období,
V  pojistným obdobím èasové období dohodnuté v pojistné smlouvì, za
které se platí pojistné,
W 
jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou
bylo soukromé pojištìní sjednáno,
X  škodnou událostí skuteènost, ze které vznikla škoda a která by mohla
být dùvodem vzniku práva na pojistné plnìní,
Y  èasovou cenou cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou
XGiORVWtVWDQRYtVH]QRYpFHQ\YFLSÀLmHPÎVHSÀLKOtÎtNHVWXSQLRSRWÀH
EHQtQHERMLQpKR]QHKRGQRFHQtDQHERN]KRGQRFHQtYFLNQPXÎGRÆOR
její opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem,
Z  novou cenou cena, za kterou lze v daném místì a v daném èase vìc
stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou,
stejného druhu a úèelu,
[  odkupným èást nespotøebovaného pojistného ukládaná pojistitelem
jako technická rezerva vypoètená pojistnì matematickými metodami
k datu zániku soukromého pojištìní,
\  èekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost
poskytnout pojistné plnìní z událostí, které by jinak byly pojistnými
událostmi,
]  pojištìním škodovým VRXNURPp SRMLÆWQt MHKRÎ ~mHOHP MH QiKUDGD
škody vzniklé v dùsledku pojistné události,
Î  pojištìním obnosovým VRXNURPp SRMLÆWQt MHKRÎ ~mHOHP MH ]tVNiQt
obnosu, tj. dohodnuté finanèní èástky v dùsledku pojistné události ve
výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
DD  nabídkou jakýkoli návrh na uzavøení pojistné smlouvy, obsahuje-li
SRGVWDWQpQiOHÎLWRVWLVPORXY\
DE  mìsícem období 30ti kalendáøních dní,
DF  sazebníkem poplatkùVH]QDP~KUDG]DVOXÎE\SRVN\WRYDQpSRMLVWLWHOHP
ve verzi platné v dobì sjednání pojistné smlouvy, který je zpøístupnìn na
webových stránkách pojistitele.
Èlánek 4
3RMLVWQi VPORXYD GRED WUYiQt SRMLÆWQt SRMLVWQp REGREt SÀHGEÎQp
pojištìní
4.1.

Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavøení a zmìnu pojistné smlouvy
pøedkládá navrhovatel pojistiteli. Souèástí návrhu jsou písemné dotazy
pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, které je navrhovatel povinen
pravdivì a úplnì zodpovìdìt.
4.2. Pojistitel na základì návrhu rozhodne do 2 mìsícù od jeho pøevzetí nebo
v pøípadì jednání uèinìného elektronickými nebo jinými technickými
SURVWÀHGN\RGMHKRGRUXmHQtRMHKRSÀLMHWtmLQHSÀLMHWt2NDPÎLNHPSÀLMHWt
návrhu je pojistná smlouva uzavøena. Jako potvrzení o uzavøení pojistné
VPORXY\Y\GiSRMLVWLWHOSRMLVWQtNRYLSRMLVWNXYQtÎMHXYHGHQGHQX]DYÀHQt
pojistné smlouvy.
4.3. Obsahuje-li pøijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, omezení
QHER MLQp ]PQ\ SURWL SÕYRGQtPX QiYUKX SRYDÎXMH VH WDNRYp MHGQiQt ]D
nový návrh. Nevyjádøí-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas
ve lhùtì 1 mìsíce ode dne, kdy jí byl doruèen, nebo neuhradí-li v této lhùtì
SRMLVWQpMHKRVSOiWNXmLMHMLFKGRSODWHNVWDQRYHQÛSRMLVWLWHOHPSRYDÎXMHVH
návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištìní. Pokud je pojistná doba
VMHGQDQi QD GREX  URNX D QHQt XMHGQiQR MLQDN SURGOXÎXMH VH YÎG\
automaticky o další rok, pokud nìkterá ze smluvních stran smlouvu
nevypoví nejménì 6 týdnù pøed uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištìní zaèíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako poèátek pojištìní a konèí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec
pojištìní. Pojištìní nelze pøerušit, není-li ujednáno jinak.
 3RNXGSRMLVWQiGREDmLQtDOHVSRURNMHSRMLVWQÛPREGREtPP
sícù.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v náYUKX MDNR SRmiWHN SRMLÆWQt GR RNDPÎLNX UR]KRGQXWt R QiYUKX
SÀHGEÎQp SRMLÆWQt 5R]VDK SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt XUmXMH
SRMLVWLWHO
4.8. 3ÀHGEÎQp SRMLÆWQt NRQmt GQHP X]DYÀHQt SRMLVWQp VPORXY\
automatickým uplynutím 2 mìsícù od data pøevzetí návrhu
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí
SRMLVWLWHOH QDYUKRYDWHOL 'DWXP ]iQLNX SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak,
aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku
XSO\QXORDOHVSRGQt
4.9. 3RMLVWLWHOPiSUiYRQDSRMLVWQp]DGREXSÀHGEÎQpKRSRMLÆWQt
4.10. 'RMGHOL Y GRE SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt N SRMLVWQp XGiORVWL Pi
pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na
MHGQRUi]RYpSRMLVWQp
 9SÀtSDGÎHMHQiYUKSRMLVWLWHOHPSÀLMDWSRVN\WXMHSRMLVWLWHOSOQÛUR]VDK
pojištìní od poèátku, který je uveden v návrhu.

1

Èlánek 5
Pojistné
5.1.

Pojistné je úplatou za poskytování pojištìní. Výše pojistného se urèuje
na základì sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištìní
podle zásad pojistné matematiky.
 3RMLVWQpVHVWDQRYtEXuSURFHORXVMHGQDQRXGREXSRMLÆWQt MHGQRUi]RYp
SRMLVWQp QHERSURSRMLVWQpREGREt EÎQpSRMLVWQp 9SRMLVWQpVPORXY
lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny
jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úètuje pojistitel
SÀLUiÎN\RGSRYtGDMtFtSÀtVOXÆQpPXSRGURmQtPXSODFHQt
5.3. Pojistné za první pojistné období èi jeho splátku nebo jednorázové
SRMLVWQp SUYQt SRMLVWQp  MH QXWQR XKUDGLW GR  GQÕ RG GDWD X]DYÀHQt
SRMLVWQpVPORXY\QHQtOL XMHGQiQRMLQDN7RWpÎSODWt SUR ]PQXSRMLVWQp
VPORXY\3RMLVWQp]DGDOÆtSRMLVWQiREGREtMHVSODWQpYÎG\NYÛURmQtPXGQL
poèátku pojištìní, není-li ujednáno jinak.
5.4. Není-li pojistné èi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má
SRMLVWLWHO SUiYR SRÎDGRYDW ~KUDGX XSRPtQDFtFK QiNODGÕ GOH VD]HEQtNX
SRSODWNÕD~URN\]SURGOHQtMHMLFKÎYÛÆLVWDQRYtSUiYQtSÀHGSLV=DGDWXP
úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pøipsány na úèet
pojistitele nebo jím hotovostnì inkasovány.
 3RMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLWXÆNRGRYpKRSRMLÆWQtYÛÆLEÎQpKRSRMLVWQpKR
pro další pojistné období. Pojistitel sdìlí novì stanovenou výši pojistného
pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì 2 mìsícù pøed splatností pojistného za
pojistné období, ve kterém se má výše pojistného zmìnit. Pokud pojistník
se zmìnou výše pojistného nesouhlasí, musí svùj nesouhlas uplatnit do
1 mìsíce ode dne, kdy se o navrhované zmìnì výše pojistného dozvìdìl.
Pojištìní pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví zvláštní èást VPP.
 0LPR SRMLVWQp PÕÎH SRMLVWLWHO ~mWRYDW SRMLVWQtNRYL URYQÎ MHGQRUi]RY
poplatky dle sazebníku poplatkù.
5.7. Pojistitel má právo odeèíst od pojistného plnìní splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištìní, pokud se nejedná o pojistné
plnìní z povinného pojištìní.

6.5. 'DOÆtGÕYRG\]iQLNX
6.5.1. Pojištìní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištìná vìc nebo
jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištìné fyzické
osoby nebo zániku pojištìné právnické osoby bez právního nástupce, neníli dohodnuto jinak. Pøi zmìnì vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištìného
majetku zanikne pojištìní dnem písemného oznámení této zmìny a prokázání
této skuteènosti pojistiteli.
6.5.2. Pojištìní zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání
SRMLÆWQtSRMLVWLWHOPiYÆDNSUiYRQDSRMLVWQpDÎGRGRE\NG\VHR]iQLNX
pojistného zájmu dozvìdìl.
 3RMLÆWQt ]DQLNi URYQÎ GQHP XYHGHQÛP Y StVHPQp GRKRG SRMLVWLWHOH
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištìní sjednáno.
Èlánek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
7.1.

7.3.

7.4.

Èlánek 6
Zánik pojištìní
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Pojištìní zaniká marným uplynutím lhùty stanovené pojistitelem
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruèené pojistníkovi. Lhùta k zaplacení je 45 kalendáøních dní, nebylo-li dohodnuto
MLQDNDSRmtQiEÎHWRGHGQHRGHVOiQtXSRPtQN\
6.2. Výpovìdí
 -HOL SRMLÆWQt XMHGQiQR V EÎQÛP SRMLVWQÛP ]DQLNi YÛSRYGt SRMLVWLWHOH
nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovìï musí být doruèena
DOHVSR  WÛGQÕ SÀHG GQHP YH NWHUpP XSO\QH SRMLVWQp REGREt MLQDN
zaniká pojištìní ke konci následujícího pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 2 mìsícù ode dne
X]DYÀHQt SRMLVWQp VPORXY\ 9ÛSRYGQt GRED mLQt RVP GQt SÀLmHPÎ SRmtQi
EÎHWGQHPGRUXmHQtYÛSRYGL8SO\QXWtPYÛSRYGQtGRE\SRMLÆWQt]DQLNi
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 3 mìsícù ode dne
doruèení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruèení výpovìdi
SRmtQiEÎHWYÛSRYGQtGREDPVtFHMHMtPÎXSO\QXWtPSRMLÆWQt]DQLNi
Pojištìní skonèí dnem, který se pojmenováním nebo èíslem shoduje se
dnem doruèení výpovìdi.
 3RMLVWLWHOQHPÕÎHSRGOHRGVWDYFÕDY\SRYGWÎLYRWQtSRMLÆWQt
3RYLQQiSRMLÆWQtPÕÎHY\SRYGWMHQWHKG\SRNXGWR]iNRQSÀLSRXÆWt
6.3. Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotøebitelem nebo pojistná smlouva uzavøena
formou obchodu na dálku je pojistník oprávnìn od pojistné
VPORXY\RGVWRXSLWYHOKÕWGQÕRGHGQHMHMtKRX]DYÀHQt-HGQi
OL VH R SRMLÆWQt VSDGDMtFt GR RGYWYt ÎLYRWQtFK SRMLÆWQt mLQt WDWR
OKÕWDGQt9]RURYÛIRUPXOiÀSURRGVWRXSHQtMH]SÀtVWXSQQQD
ZHERYÛFKVWUiQNiFKSRMLVWLWHOH
6.3.2. Zodpoví-li zájemce pøi uzavírání pojistné smlouvy èi pojistník pøi zmìnì
pojistné smlouvy úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, má pojistitel
SUiYR RG SRMLVWQp VPORXY\ RGVWRXSLW MHVWOLÎH SÀL SUDYGLYpP D ~SOQpP
]RGSRY]HQt GRWD]Õ E\ SRMLVWQRX VPORXYX QHX]DYÀHO 7RWR SUiYR PÕÎH
pojistitel uplatnit do 2 mìsícù ode dne, kdy takovou skuteènost zjistil
nebo musel zjistit. To platí i v pøípadì zmìny pojistné smlouvy.
6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poèátku ruší. Pojistitel je
povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne
odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeète
WRFRMLÎ]SRMLÆWQtSOQLO9SÀtSDGRGVWRXSHQtSRMLVWLWHOHVHRG]DSODFHQpKR
pojistného odeèítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištìní. Pojistník,
pojištìný nebo jiná osoba je ve stejné lhùtì jako pojistitel povinen pojistiteli
vrátit èástku vyplaceného pojistného plnìní, která pøesahuje výši zaplaceného
pojistného.
 3RMLVWLWHOPÕÎHSRGOHRGVWDYFÕDRGVWRXSLWRGSRMLVWQpVPORX
vy povinného pojištìní jen tehdy, pokud to zákon pøipouští.
6.4. Odmítnutím pojistného plnìní
 3RMLVWLWHOSOQQtPÕÎH]SRMLVWQpVPORXY\RGPtWQRXWMHVWOLÎH
D  SÀtmLQRXSRMLVWQpXGiORVWLE\ODVNXWHmQRVWRNWHUpVHGR]YGODÎSRY]QLNX
pojistné události a kterou nemohl zjistit pøi sjednávání pojištìní nebo jeho
zmìnì v dùsledku úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì
]RGSRY]HQÛFKStVHPQÛFKGRWD]ÕDMHVWOLÎHE\SÀL]QDORVWLWpWRVNXWHmQRVWL
v dobì uzavøení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo ji uzavøel za
jiných podmínek nebo
E  RSUiYQQiRVREDXYHGHSÀLXSODWRYiQtSUiYDQDSOQQt]SRMLÆWQtYGRP
nepravdivé nebo hrubì zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlèí.
6.4.2. Dnem doruèení oznámení o odmítnutí pojistného plnìní pojištìní
zanikne.
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7.6.









7.12.

V pøípadì pojištìní cizího pojistného nebezpeèí je pojistník povinen
seznámit tøetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.
3UiYRQDSRMLVWQpSOQQtPÕÎHSRMLVWQtNXSODWQLWSRX]HWHKG\MHVWOLÎHSURNiÎH
ÎH WÀHWt  RVREX V REVDKHP VPORXY\ VH]QiPLO D ÎH WD YGRPD VL ÎH SUiYR
na pojistné plnìní nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnìní pøijal.
Zemøe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal
pojištìní cizího pojistného rizika, vstupuje pojištìný do soukromého
pojištìní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemøel nebo zanikl
bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli v písemné formì do
WÀLFHWLGQÕRGHGQHSRMLVWQtNRY\VPUWLQHERRGHGQHMHKR]iQLNXÎHQD
trvání pojištìní nemá zájem, zaniká pojištìní dnem smrti, nebo dnem
zániku pojistníka.
Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu nebo má právní zájem na
SRMLVWQpP SOQQt PÕÎH SRMLÆËRYQ R]QiPLW XGiORVW VH NWHURX VSRMXMH
SRÎDGDYHNQDSRMLVWQpSOQQt
Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, je povinen bez zbyteèného
RGNODGX SRMLVWLWHOL R]QiPLW ÎH QDVWDOD SRMLVWQi XGiORVW SRGDW SUDYGLYp
vysvìtlení o vzniku a rozsahu následkù této události, o právech tøetích osob
DRMDNpPNROLYYtFHQiVREQpPSRMLÆWQtMDNRÎLSÀHGORÎLWNWRPXSRWÀHEQp
doklady a postupovat dohodnutým zpùsobem. Není-li souèasnì pojistníkem
nebo pojištìným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištìný. Stejné oznámení
PÕÎH XmLQLW MDNiNROLY RVRED NWHUi Pi QD SRMLVWQpP SOQQt SUiYQt ]iMHP
V pøípadì pojistné události hlášené prostøednictvím telefonického hovoru
VFDOOFHQWUHPSRMLVWLWHOHMHSRMLVWLWHORSUiYQQSRÎDGRYDW~GDMHWÛNDMtFtVH
SRMLVWQp XGiORVWL URYQÎ Y StVHPQp IRUP 2SUiYQQi RVRED MH SRYLQQD
YSÀtSDGY]QHVHQtWRKRSRÎDGDYNXSRMLVWLWHOLY\KRYW
7HQ NGR VH SRNOiGi ]D RSUiYQQRX RVREX MH SRYLQHQ XPRÎQLW SRMLVWLWHOL
nebo jím povìøeným osobám šetøení o pøíèinách vzniklé škody, o okolnostech
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnìní a jeho výši, vèetnì
provedení místního šetøení škodné události a jeho zdokumentování.
2SUiYQQi RVRED MH ]HMPpQD SRYLQQD XPRÎQLW SRMLVWLWHOL SURKOpGQRXW
poškozenou vìc, pøípadné odebrání vzorkù této vìci nebo její znalecké
zkoumání, vèetnì zabezpeèovacích zaøízení, a zajistit dùkazy o vzniku škody
DMHMtPUR]VDKX7HQNGRVHSRNOiGi]DRSUiYQQRXRVREXVLMHYGRPWRKRÎH
je pojistitel v rámci šetøení škody oprávnìn ovìøovat u tøetích osob pravdivost
D~SOQRVWMtPVGOHQÛFK~GDMÕSÀHGORÎHQÛFKGRNODGÕDYFt
Pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu oznámit pojistiteli zmìnu
nebo zánik pojistného nebezpeèí. V pøípadì pojištìní cizího pojistného
nebezpeèí má tuto povinnost pojištìný.
-HVWOLÎH VH Y SRMLVWQp GRE SRMLVWQp UL]LNR SRGVWDWQ VQtÎt MH SRMLVWLWHO
SRYLQHQ~PUQWRPXWRVQtÎHQtVQtÎLWSRMLVWQpDWRV~mLQQRVWtRGHGQH
NG\VHRVQtÎHQtSRMLVWQpKRUL]LNDGR]YGO
-HVWOLÎH VH Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt SRMLVWQp UL]LNR SRGVWDWQ ]YÛÆt WDN ÎH
SRNXGE\SRMLVWQpUL]LNRYH]YÛÆHQpPUR]VDKXH[LVWRYDORMLÎSÀLX]DYtUiQt
pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavøel za jiných podmínek, má
pojistitel právo navrhnout novou výši pojistného do 1 mìsíce ode dne,
kdy mu byla zmìna oznámena. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu
vyjádøit do 1 mìsíce ode dne jeho doruèení, nebylo-li dohodnuto jinak.
-HVWOLÎHWHQWRQRYÛQiYUKQHQtSÀLMDWQHERQRYXUmHQpSRMLVWQp]DSODFHQR
do 1 mìsíce ode dne doruèení návrhu, nebylo-li dohodnuto jinak, má
pojistitel právo pojištìní vypovìdìt s osmidenní výpovìdní dobou.
1HXmLQtOLWDNSRMLVWLWHOGRGYRXPVtFÕRGHGQHNG\REGUÎHOQHVRXKODV
s návrhem, nebo kdy marnì uplynula doba k vyjádøení pojistníka podle
odstavce 7.8., zanikne jeho právo vypovìdìt pojištìní.
-HVWOLÎH E\ SRMLVWLWHO Y]KOHGHP N SRGPtQNiP SODWQÛP Y GRE X]DYÀHQt
smlouvy smlouvu neuzavøel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném
UR]VDKX MLÎ SÀL X]DYtUiQt VPORXY\ Pi SUiYR SRMLÆWQt Y\SRYGW
s osmidenní výpovìdní dobou. Neuèiní-li tak pojistitel do jednoho mìsíce ode
dne, kdy mu zmìna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovìdìt pojištìní.
3UR SRMLÆWQt RVRE SUR SÀtSDG QHPRFL VH RGVWDYFH  DÎ  QHSRXÎLMt
Pro pojištìní osob pro jiné pøípady se ustanovení o zmìnì pojistného
UL]LNDQHSRXÎLMtPQtOLVHSRMLVWQpUL]LNRYSUÕEKXGRE\WUYiQtSRMLÆWQt
nebyla-li tato zmìna promítnuta ve výpoètu pojistného, vzniká pojistníkovi
nebo pojištìnému povinnost bezodkladnì oznámit pojistiteli zvýšení
pojistného rizika.
Pojistník je povinen neprodlenì oznámit pojistiteli veškeré zmìny údajù
uvedených v pojistné smlouvì, které nastanou bìhem pojistné doby,
]HMPMDNRXNROL]PQXYVXEMHNWX SRMLVWQtNSRMLÆWQÛ =PQDYVXEMHNWX
VHSRYDÎXMH]DSRGVWDWQp]YÛÆHQtSRMLVWQpKRUL]LNDYVRXODGXVRGVWDYFHP
7.8. tìchto VPP.

Èlánek 8
Následky porušení povinností
8.1.

8.2.

Porušil-li pojistník nebo pojištìný pøi sjednávání pojištìní, v prùbìhu
pojištìní nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených
v právních pøedpisech nebo v pojistné smlouvì a bylo-li v dùsledku toho
VWDQRYHQRQLÎÆtSRMLVWQpPÕÎHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtSÀLPÀHQVQtÎLW
Pokud mìlo porušení povinností pojistníka, pojištìného nebo jiné osoby,

která má na pojistné plnìní právo, podstatný vliv na vznik pojistné
události, její prùbìh, na zvìtšení rozsahu jejích následkù nebo na zjištìní
mLXUmHQtYÛÆHSRMLVWQpKRSOQQtPiSRMLVWLWHOSUiYRVQtÎLWSRMLVWQpSOQQt
úmìrnì k tomu, jaký vliv mìlo toto porušení na rozsah pojistitelovy
povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vìdomì nepravdivé nebo
hrubì zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události,
anebo zamlèí-li se v nìm vìdomì údaje týkající se této události, má
SRMLVWLWHO SUiYR QD QiKUDGX QiNODGÕ ~mHOQ Y\QDORÎHQÛFK QD ÆHWÀHQt
VNXWHmQRVWt R QLFKÎ PX E\O\ W\WR ~GDMH VGOHQ\ QHER ]DPOmHQ\
9SÀtSDGÎHQHE\ODVSOQQDSRYLQQRVWR]QiPLW]YÛÆHQtSRMLVWQpKRUL]LND
a pojistitel na základì svého zjištìní pojistnou smlouvu vypovìdìl, náOHÎtPXSRMLVWQpDÎGRNRQFHSRMLVWQpKRREGREtYHNWHUpPGRÆORN]iQLNX
soukromého pojištìní.
 3RMLVWLWHOQHQtSRYLQHQSOQLWDÎGRRNDPÎLNXNG\WHQNGRVHSRNOiGi]D
oprávnìnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v èlánku 7 odstavci 7.5.
Èlánek 9
Pojistné plnìní
9.1.
9.2.

Pojistné plnìní je splatné do 15 dnù po skonèení šetøení pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetøením dále upravuje
obèanský zákoník.
Pojistné plnìní se poskytuje v penìzích.

Èlánek 10
Postup pøi rozdílných názorech
10.1. Pøi neshodì o výši pojistného plnìní stanoveném pojistitelem lze dohodnout øízení znalcù.
 .DÎGi VPOXYQt VWUDQD XUmt YÎG\ QD YODVWQt QiNODG\ SR MHGQRP ]QDOFL
a písemnì o nìm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní
VWUDQD StVHPQ ]QDOFH EKHP  WÛGQÕ RG RNDPÎLNX NG\ VH RE VWUDQ\
dohodnou na zavedení øízení, platí tato skuteènost jako uznání názoru
druhé strany.
 =QDOFL QHVPt PtW N ÎiGQp ]H VPOXYQtFK VWUDQ ]iYD]N\ 1iPLWNX SURWL
osobì znalce lze vznést pøed zahájením jeho èinnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude pøedán pojistiteli
i pojistníkovi a oprávnìné osobì.
10.5. Oba urèení znalci se dohodnou na osobì tøetího znalce jako pøedsedy, který má rozhodující hlas v pøípadì neshody; ten své rozhodnutí pøedá
obìma smluvním stranám.
10.6. Náklady na èinnost pøedsedy øízení hradí obì smluvní strany rovným dílem.
Èlánek 11
'RUXmRYiQt

pošty jako obyèejné èi doporuèené zásilky, pøípadnì jiným vhodným
zpùsobem, není-li dohodnuto jinak. V pøípadì právního jednání
uèinìného elektronickými nebo jinými technickými prostøedky pojistitel
doruèuje dokumenty na emailovou adresu uvedenou v návrhu na
uzavøení nebo zmìnu pojistné smlouvy nebo na jinou emailovou adresu,
která mu byla, v pøípadì zmìny této emailové adresy, prokazatelnì
oznámena.
 1HQtOLDGUHViWGRSRUXmHQp]iVLON\]DVWLÎHQDmNROLYVHYPtVWGRUXmHQt
]GUÎXMH GRUXmt VH MLQp GRVSOp RVRE E\GOtFt Y WpPÎH E\W QHER
Y WpPÎH GRP SÕVREtFt Y WpPÎH PtVW SRGQLNiQt DQHER ]DPVWQDQp
QD WpPÎH SUDFRYLÆWL MHOL RFKRWQD REVWDUDW RGHY]GiQtStVHPQRVWL 1HQt
OL PRÎQR DQL WDNWR GRUXmLW StVHPQRVW VH XORÎt X SRÆW\ MHÎ DGUHViWD
vhodným zpùsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si
DGUHViW ]iVLONX GRÆOi ]iVLOND RGHVODQi SURVWÀHGQLFWYtP SRÆWRYQt VOXÎE\
VH SRYDÎXMH ]D GRUXmHQRX WÀHWt SUDFRYQt GHQ SR RGHVOiQt UHVSHNWLYH
SDWQiFWÛ SUDFRYQt GHQ Y SÀtSDG RGHVOiQt GR ]DKUDQLmt 7RWpÎ SODWt
SRNXGVHDGUHViWYPtVWGRUXmHQtQH]GUÎXMHDQLÎRWRPYmDVLQIRUPRYDO
pojistitele.
Èlánek 12
Postoupení pohledávky
Pojistník/pojištìný/oprávnìná osoba je oprávnìn postoupit své pohledávky za
SRMLVWLWHOHPQDWÀHWtRVREXmLRVRE\SRX]H]DSRGPtQN\ÎHSRMLVWLWHOSÀHGHP
písemnì udìlí souhlas s postoupením pohledávky.
Èlánek 13
Informaèní povinnost
13.1. 'RKOHG Y SRMLÆËRYQLFWYt Y\NRQiYi kHVNi QiURGQt EDQND
1D3ÀtNRS3UDKD GiOHMHQÅk1%´ 
13.2. 3ÀtSDGQpVWtÎQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRQHERRSUiYQQpRVRE\
O]H]DVtODW~WYDUXVWtÎQRVWtSRMLVWLWHOHQDDGUHVHXYHGHQpY]iKODYt
WFKWR933QHERWDNpk1%
13.3. Pro pøípadné soudní øešení sporù s pojistitelem je pøíslušný ObvodQt VRXG SUR 3UDKX  XO  SOXNX  E   3UDKD 
13.4. Pro pøípadné mimosoudní øešení sporù s pojistitelem je v pøípadì
ÎLYRWQtKRSRMLÆWQtSÀtVOXÆQÛPRUJiQHP)LQDQmQtDUELWU/HJHURYD
110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, a v oblasti ostatních pojistných odvìtví
je pøíslušným orgánem Èeská obchodní inspekce, Štìpánská 567/15,
120 00 Praha 2, www.coi.cz.
Èlánek 14
Úèinnost
Tyto VPP nabývají úèinnosti 1. 2. 2016.

11.1. Písemnosti doruèuje pojistitel na adresu v Èeské republice prostøednictvím
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Všeobecné pojistné podmínky
pojištìní vozidel - zvláštní èást
Obsah
èl. 1 Èást první - všeobecná ustanovení
èl. 2 Výklad pojmù
èl. 3 Vinkulace pojistného
èl. 4 Kategorizace vozidel
èl. 5 Všeobecná ustanovení pro pøipojištìní
mO3ÀHGEÎQpSRMLÆWQt
èl. 7 Èást druhá – pøipojištìní SKLA
èl. 8 Èást tøetí – pøipojištìní SEDADEL
èl. 9 Èást ètvrtá – pøipojištìní ZAVAZADEL
èl. 10 Èást pátá – pøipojištìní PØÍSPÌVKU NA NÁHRADNÍ VOZIDLO
èl. 11 Èást šestá – pøipojištìní RÁFKÙ a PNEUMATIK
èl. 12 Prima Bonus
èl. 13 Závìreèná ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných pojistných podmínek
vèetnì pøipojištìní, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást
UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a pøíslušnými
pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO pojištìní, které spolu tvoøí
nedílnou souèást.
Èlánek 1
Èást první - všeobecná ustanovení
1.

2.

4.


Tyto VPP stanovují spoleèná ustanovení pro pojištìní vozidel, za jakých
podmínek je pojištìní POV a KASKO uzavøeno v jedné smlouvì a stanovují
SRGPtQN\ GDOÆtFK SÀLSRMLÆWQt GRSOXMtFtFK VDPRVWDWQp GUXK\ SRMLÆWQt
329QHER.$6.2 
V jedné pojistné smlouvì lze ujednat i pojištìní pro více vozidel za podmínek ve smlouvì uvedených.
9MHGQpSRMLVWQpVPORXYO]HURYQÎXMHGQDWYtFHGUXKÕSRMLÆWQt SÀLSRMLÆWQt NWHUiVHYiÎRXNSRMLÆWQpPXYR]LGOX
Právní úkony týkající se pojištìní vozidel mají v souladu s UCZ/15 èl. 2
odst. 2.2. písemnou formu.
9 SÀtSDG X]DYtUiQt SRMLÆWQt QD GiONX VH XMHGQiYi ÎH RGFK\OQ RG mO 

odst. 4.1. UCZ/15 je pojistitel navrhovatelem v tìch pøípadech, kdy je
pojistná smlouva uzavøena zaplacením pojistného.
6.
Škodní události lze oznámit
D  SURVWÀHGQLFWYtPWHOHIRQLFNpOLQN\QHER
E  SURVWÀHGQLFWYtPZZZXQLTDF]QHER
F  StVHPQQDDGUHVX

81,4$SRMLÆËRYQDDV
Likvidace škod z pojištìní dopravních prostøedkù
Evropská 136
160 12 Praha 6
 2GFK\OQ RG mO  ERG  8&= SRMLÆWQt QH]DQLNi Y SÀtSDG ÎH
pojistná smlouva byla uzavøena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo
SÀHYHGHQR]SURQDMtPDWHOH OHDVLQJRYpVSROHmQRVWL QDQiMHPFH
8.
V pøípadì zániku pojistné smlouvy z dùvodu oznámení zmìny vlastnictví je osoba, která oznamuje zmìnu vlastníka vozidla podléhajícího
HYLGHQFL YR]LGHO SRYLQQD VRXmDVQ GRORÎLW SRMLVWLWHOL ]iSLV ]PQ\ YODVWQtND
tuzemského vozidla u orgánu evidence vozidel podle zákona è. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znìní.
Èlánek 2
Výklad pojmù
Ve smyslu tìchto pojistných podmínek se rozumí:
1.
Domovským servisem
D  Y SÀtSDG SURGHMH YR]LGOD  SURGHMQD YH NWHUp E\OR YR]LGOR ]DNRXSHQR
a tato je uvedena v pojistné smlouvì,
E  Y SÀtSDG RSUDY\  VHUYLV NWHUÛ SURGHMQD YR]LGOD YODVWQt QHER VH NWHUÛP
spolupracuje.
 *DUiÎtYODVWQtQHERSURQDMDWRXX]DP\NDWHOQiQHPRYLWRVWXUmHQiN~VFKRY RGVWDYHQpKR YR]LGOD 3UR ~mHO\ WRKRWR SRMLÆWQt VH PÕÎH YÆDN MHGQDW
RJDUiÎVSHFLILNRYDQRXYÛÆHQHERJDUiÎRYpVWiQtNGHVLFHYR]LGORQHO]HVDmostatnì uzamknout, avšak je odstaveno na krytém místì hlídaném stálou
VOXÎERX]DQÎRGSRYtGiXUmLWiSUiYQLFNimLI\]LFNiRVRED
3.
Havárií - poškození nebo znièení pojištìné vìci nebo její èásti jakoukoliv
QDKRGLORX XGiORVWt WM SÕVREHQtP YQMÆtFK VLO QDSÀ VWÀHWHP QiUD]HP
SiGHPDSRG

3

4.

Homologovaným zaøízením - funkèní zaøízení, které bylo odzkoušeno a na
QÎE\ORY\GiQRRVYGmHQtRWHFKQLFNp]SÕVRELORVWLSÀtVOXÆQÛPRUJiQHPk5
5.
Kabinou vozidla - vnitøní prostor vozidla mimo zavazadlový prostor.
 .RHILFLHQWHP NRUHNFH SRMLVWQp miVWN\  NRHILFLHQW NRUHNFH SRXÎtYDQÛ SÀL
YÛSRmWXSRMLVWQpKRX.$6.2 .$6.20D[UHVSGDOÆtFK.$6.2SRMLÆWQt
MHMLFKÎSRMLÆWQtMHYHVP\VOX9338&=X]DYÀHQRQDQRYRXFHQX ]GÕvodu pojistnì technické potøeby zohlednìní diferencí mezi novou cenou
vozidla a pojistnou èástkou urèenou v pojistné smlouvì ve vztahu ke zpùsobu likvidace škodní události pøi parciálních škodách.
 1iUD]HPWDNRYÛSRK\EYFLmL]YtÀHWHMHKRÎYÛVOHGNHPMHQiUD]GRSRMLÆtìného vozidla a vznik škody na tomto vozidle.
 1HRSUiYQQÛPXÎtYiQtP]PRFQQtVHSRMLÆWQpYFLEH]YGRPtDSURWL
YÕOLYODVWQtNDV~P\VOHPMLSÀHFKRGQXÎtYDW
9.
Neoprávnìným øidièem - osoba, která nebyla povìøená pojistníkem nebo
pojištìným k øízení pojištìného dopravního prostøedku.
10. Neoriginálním dílem – náhradní díl vyrábìný jakýmkoliv výrobcem, o kteUpPPÕÎHNGRNROLY]RERUXSRWYUGLWÎHGDQÛQiKUDGQtGtORGSRYtGiNYDOLW
NRPSRQHQWÕNWHUpVHSRXÎtYDMtQHERSRXÎtYDO\NPRQWiÎLGRW\mQÛFKPRtorových vozidel.
11. Novým vozidlem - vozidlo max. 6 mìsícù staré a s najetými max. 100 km,
není-li ve smlouvì uvedeno jinak.
 2EY\NORX REHFQRX FHQRXYHVP\VOX8&=mDVRYiFHQDWHG\SÀLPÀHQÛQiNODGQDSRÀt]HQtQRYpYFLVWHMQpKRGUXKXDNYDOLW\VQtÎHQpRmiVWNX
odpovídající stupni opotøebení èi jiného znehodnocení, s pøihlédnutím
NGDQpVLWXDFLQDWUKX3URVWDQRYHQtYÛÆHREY\NOp REHFQp FHQ\YR]XSÀL
likvidaci škodné události pojistitel vychází z ceny, která je uvedena v ceníku
ojetých vozidel Eurotax, IBS Expert nebo jiného, znaleckou obcí uznávaného ceníku, platného ke dni pojistné události.
13. Odcizením:
² NUiGHÎ YORXSiQtP NG\ SDFKDWHO SÀHNRQDO SÀHNiÎN\ QHER RSDWÀHQt FKUiQtFt PRWRURYp YR]LGOR QHER MHKR miVWL GiOH MHQ YR]LGOR  SÀHG RGFL]HQtP
a zmocnil se ho zpùsobem, pøi kterém prokazatelnì pøekonal uzamèení
QHERMLQRXMLVWtFtSÀHNiÎNXQHERRSDWÀHQtFKUiQtFtYR]LGORSÀHGRGFL]HQtP
a to nástroji, které nejsou urèeny k jejich øádnému otevírání nebo jiným
GHVWUXNWLYQtP]SÕVREHPSÀLmHPÎSÀHNRQDONRQVWUXNFL SOiÆË YR]LGODQHER
místa, kde bylo vozidlo uzamèeno,
²
ORXSHÎWMSÀLYODVWQQtVLSRMLÆWQpKRYR]LGODWDNÎHSDFKDWHOSURND]DWHOQ
XÎLMH SURWL SRMLÆWQpPX MHKR ]DPVWQDQFL QHER MLQp RVRE SRMLÆWQÛP
SRYÀHQpQiVLOtQHERSRKUÕÎNXEH]SURVWÀHGQtKRQiVLOtY~P\VOX]PRFQLW
se pojištìného vozidla.
14. Originálním dílem – díl dodávaný výrobcem vozidla.
15. Pádem - trvalý pohyb vìci èi zvíøete, který má znaky pádu v dùsledku zemVNpJUDYLWDFHMHKRÎYÛVOHGNHPMHÆNRGDQDSRMLÆWQpPYR]LGOH
16. Parciální škodou ve všech druzích pojištìní KASKO - škoda na pojištìném
vozidle, kdy se nejedná o totální škodu podle ustanovení odstavce 25.
17. Poøizovací cenou vozidla - cena vozidla uvedená na faktuøe/kupní smlouvì,
která se vztahuje k vozidlu a jeho výbavì na faktuøe/kupní smlouvì uveGHQp3RÀL]RYDFtFHQRXQHMVRXMDNpNROLYGDOÆtVOXÎE\mLSRSODWN\NWHUpE\O\
poøízeny k vozidlu ani díly èi výbava poøízená dodateènì.
18. Pojistnou dobou – odchylnì od èl. 4, bod 4.5. UCZ/15 pojištìní zaèíná
dnem a hodinou uvedenou v pojistné smlouvì, není-li ujednáno jinak.
19. 3RXÎLWtP YR]LGOD  ]SÕVRE XÎtYiQt YR]LGOD EKHP GRE\ SRMLÆWQt
Tento zpùsob musí být stanoven ve smlouvì, jinak se pøedmìtné poMLÆWQtHYLGXMHVSRXÎLWtPÅVRXNURPp´ VQiVOHGN\PRÎQpKRNUiFHQt
SRMLVWQpKRSOQQtYSÀtSDGSRXÎLWtYR]LGODMLQÛP]SÕVREHP V poMLVWQpVPORXYPÕÎHEÛWVWDQRYHQLMLQÛ]SÕVRESRXÎLWtYR]LGODQHÎMHXYHGHQ
QtÎH
² ÅVRXNURPp´YR]LGORMHXÎtYiQRYÛKUDGQSURVRXNURPpSRWÀHE\I\]LFNÛFK
osob,
² ÅSRGQLNDWHOVNp´YR]LGORMHXÎtYiQRSURSRGQLNDWHOVNp~mHO\I\]LFNÛFKQHER
SUiYQLFNÛFKRVREQHERSURMLQpQHÎSRGQLNDWHOVNp~mHO\SUiYQLFNÛFKRVRE
EH] ]YOiÆWQtKR XUmHQt WRKRWR YR]LGOD Y\MPD GiOH XYHGHQpKR  ]D SRGQLNDWHOVNp YR]LGOR VH SRYDÎXMH WpÎ YR]LGOR VRXNURPp NWHUp MH Y SUÕEKX
SRMLVWQpKRREGREtRSDNRYDQSRXÎLWRNSRGQLNDWHOVNÛP~mHOÕP
² ÅSÀHGQRVW Y Mt]G´ YR]LGOR MH XÎtYiQR MDNR YR]LGOR V SUiYHP SÀHGQRVWQt
Mt]G\ Y\MPDYR]LGHOGiOHXYHGHQÛFK 
² ÅVDQLWND´YR]LGORMHXÎtYiQRSURSÀHSUDYXQHPRFQÛFKmL]UDQQÛFKRVRE
² Å~NOLG´YR]LGORMHXÎtYiQRSURVYR]RGSDGXD~NOLGSR]HPQtFKNRPXQLNDFt
² ÅGRSUDYD´YR]LGORMHXÎtYiQRNSÀHSUDYQiNODGX]D~SODWX
² Å0+'´YR]LGORMHXÎtYiQRSURPVWVNRXKURPDGQRXSÀHSUDYX
² ÅWD[L´YR]LGORMHXÎtYiQRSUR~mHO\WD[LVOXÎE\QHERNXUÛUQtVOXÎE\DQHER
smluvní pøepravy osob,
² ÅDXWRSÕMmRYQD´YR]LGORMHXÎtYiQRSURSÕMmRYiQt]D~SODWX
² ÅSÀHGYiGFt´YR]LGORMHXÎtYiQRSURSÕMmRYiQtNOLHQWÕPDXWRSURGHMHQ
² ÅSRÎiUQt´ YR]LGOR MH XÎtYiQR Y VRXYLVORVWL V OLNYLGDFt SRÎiUÕ D SUR MLQp
]iFKUDQQpDY\SURÆËRYDFtmLQQRVWL
² ÅQHEH]SHmQÛ QiNODG´ YR]LGOR MH XÎtYiQR SUR SÀHSUDYX QHEH]SHmQpKR
QiNODGXW]Y$'5 YÛEXÆQLQKRÀODYLQDM 
² ÅRE\WQpYR]LGOR´YR]LGORMHXÎtYiQRSURVRXNURPpSRWÀHE\I\]LFNÛFKRVRE
pøi cestování za úèelem pøenocování ve vozidle.
20. Registraèní znaèka – tabulka státní poznávací znaèky pøidìlená vozidlu
registraèním orgánem.
21. Smluvní Autosklo – smluvní opravna pojistitele specializovaná pro výmìnu
autoskel.
22. Smluvní opravna – opravna vozidel, která má s pojistitelem uzavøen smluvQtY]WDK6H]QDPVPOXYQtFKRSUDYHQMHXYHGHQQDZZZXQLTDF]
23. Støetem se zvìøí - fyzický kontakt vozidla se zvíøetem, ke kterému došlo na
pozemní komunikaci.
24. Technickým prùkazem - technický prùkaz silnièního motorového vozidla
DSÀtSRMQpKRYR]LGOD 2VYGmHQtRUHJLVWUDFLYR]LGOD QHY\VWDYXMHOLVHNH
konkrétnímu dopravnímu prostøedku technický prùkaz, rozumí se tím jiný
obdobný doklad.
25. Totální škodou v pojištìní KASKO øídícím se
D  8&=.DVÆNRGDQDSRMLÆWQpPYR]LGOHNG\QiNODG\QDRGVWUDQQtÆNRG\YQRYÛFKFHQiFKSÀHY\ÆXMtKUDQLFL]mDVRYp REY\NOp FHQ\YR]LGOD
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ke dni škodní události. O tom, zda se jedná o škodu totální, rozhoduje
pojistitel na základì prohlídky vozidla po škodní události.
MLQÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL ÆNRGDQDSRMLÆWQpPYR]LGOH GHILQRYDQi
v konkrétních pojistných podmínkách.
Vandalismem - škoda na pojištìné vìci vzniklá v dùsledku úmyslného jednání tøetí osoby.
9,1  LGHQWLILNDmQt mtVOR YR]LGOD YHKLFOH LGHQWLILFDWLRQ QXPEHU  XYHGHQp
v technickém prùkazu vozidla a vyznaèené na skeletu karosérie zpravidla
na více místech.
Vlastníkem/provozovatelem vozidla - osoba uvedená jako vlastník/provozovatel v technickém prùkazu.
Výbavou vozidla:
GRGDWHmQi W]Q YÛEDYD GRGDWHmQ ]DPRQWRYDQi L SURGHMFHP YR]LGOD  QDG UiPHF YÛEDY\ ]iNODGQt SÀLmHPÎ X QNWHUpKR YR]LGOD PÕÎH EÛW NRQNUpWQt GtO YR]LGOD YH YÛEDY ]iNODGQt X MLQpKR Y GRGDWHmné. Pokud nejsou výrobcem vyjmenovány ve výbavì základní, rozumí se touto výbavou následující díly: ABS, ampérmetr, autosvítilna
L EDWHUND  EH]SHmQRVWQt SiV\ FHQWUiOQt ]DP\NiQt GWVNi VHGDmND
ekonotester, HF sada, hasicí pøístroj vèetnì pomocných prostøedkù,
KXVWLOND mL NRPSUHVRU QD KXÆWQt SQHXPDWLN NDWDO\]iWRU NDSRWiÎ
X PRWRF\NOÕ NODNVRQ L MLQi KRPRORJRYDQi VLJQDOL]DmQt ]DÀt]HQt  NOLPDWL]DFHNREHUHmN\NU\W]DYD]DGHO QDSÀYDN OpNiUQLmNDOÕÎNRYpVHGDGOR
PDSD L DXWRDWODV  POKRYN\ SÀHGQt L ]DGQt  QDIXNRYDFt EH]SHmQRVWQt
YDN QiÀDGt REY\NOi VDGD  QDYLJDFH SHYQ ]DEXGRYDQi QRVLm Mt]GQtFK
NRORFKUDQQiSÀLOEDRWimNRPUSRNOLFHQDNROHFK LR]GREQpPH]LNUXÎt 
SDQRUDPDWLFNp]UFiWNR LVGLJKRGLQDPL SROHS\SRSODÆQpD]DEH]SHmRYDFt]DÀt]HQtSRWDK\SÀtmQtN\SÀtGDYQpFKODGLmRYpÎDOX]LHDGHmN\UiGLR
L V SÀHKUiYDmHP &' GLVNÕ YmHWQ ]iVREQtNX QHER SÀHKUiYDmHP ND]HW mL
UDGLRYÛP GRSUDYQtP GHNRGpUHP  UiIN\ ] OHKNÛFK NRYÕ UHSURGXNWRU\
UH]HUYQt NROR UH]HUYQt NDQ\VWU VDGD QiKUDGQtFK ÎiURYHN YmHWQ SRMLVWHN
spoilery, sportovní volant, startovací kabely k baterii, støešní okno, støešní
zahrádka vè. jedné sady úchytù, støešní box, tašky na jednostopých voziGOHFK WDÎQp ODQR L W\m  WDÎQp ]DÀt]HQt WODNRPU YROWPHWU Y\SURÆËRYDFt
ÀHW]\ D ]DÀt]HQt YmHWQ ORSDWN\ YÛVWUDÎQi ODPSD WURM~KHOQtN mL SUDSRUHN
zvedák a další zaøízení èi výbava zvyšující bezpeènost posádky a vozidla
Y VLOQLmQtP SURYR]X 8 YR]LGHO VSHFLiOQ SRMLÆWQÛFK VH PÕÎH GiOH MHGQDW
R GUÎiN UHNODP\ UDGLRYp ]DÀt]HQt V DQWpQRX VYWHOQÛ PDMiN ÆWtWHN 7D[L
tachograf, taxametr, vyhledávací reflektor. Výše uvedená specifikace dodateèné výbavy neplatí v pøípadì, kdy je ve VPP nebo v pojistné smlouvì stanovena pro urèité pøípady povinnost dodateènou výbavu pøesnì specifikovat.
základní, tzn. výbava dodávaná výrobcem za základní cenu vozidla.
Zabezpeèovacím zaøízením:
0=PHFKDQLFNp]DEH]SHmHQt²QDSÀ]DP\NDFtW\m]DP\NDFtÀHW]]DP\kací vidlice do kola, zámek brzdového kotouèe nebo jiné obdobné zaøízení
XUmHQpNX]DPmHQtYR]LGODQHERMLQiMLVWtFtSÀHNiÎND
0== KRPRORJRYDQp PHFKDQLFNp ]DEH]SHmRYDFt ]DÀt]HQt SHYQ VSRMHQp
s vozidlem namontované dodateènì zevnitø vozidla, a to nad rámec provedený výrobcem. Zámky øadicí páky jsou do vozidla dodateènì trvale namonWRYiQ\ QDSÀ&RQVWUXFW'HIHQG/RFN0HGYG%ORN0XO7/RFNDSRG 
(==KRPRORJRYDQpHOHNWULFNpmLHOHNWURQLFNp]DEH]SHmRYDFt]DÀt]HQtNWHUp
YR]LGORFKUiQtSÀHGQHRSUiYQQÛPSRXÎLWtP
,==LPRELOL]pUHOHNWULFNp]DEH]SHmRYDFt]DÀt]HQtNWHUp]DEORNXMHQHMPpQ
jednu øídící èi hnací funkci vozidla, napø. zapalování, palivové èerpadlo,
øízení aj.,
$==KRPRORJRYDQpDNWLYQt(==QHMY\ÆÆtKRVWXSQNWHUpNURPREY\NOÛFK
IXQNFt EORNRYiQt KQDFtFK DJUHJiWÕ RSWLFNi D ]YXNRYi VLJQDOL]DFH  QDYtF
NRPXQLNXMH V XÎLYDWHOHP L FHQWUiOQtP GLVSHmLQNHP D XPRÎXMH GiONRY
XUmLWSRORKXYR]LGOD QDSÀ6DIH/LQH6HFXULW\ SRSÀ]DEORNRYDWYR]LGOR
6%= V\VWpP EH]SHmQRVWQtKR ]QDmHQt HYLGHQFH YR]LGOD D MHKR YODVWQtND
v evropské databázi a ochranné znaèení vozidla vyznaèením èíselného
kódu na sklech vozidla provedené metodou pískování,
$872'27 2&,6 ]DEH]SHmRYDFt V\VWpP V YDULDELOQtP KRORJUDILFNÛP
SUYNHP V NyGHP XPRÎXMtFtP VQDGQRX LGHQWLILNDFL PRWRF\NOX L MHKR
dílu,
7HOHPDWLFNiMHGQRWNDWMVRXERU+:SURVWÀHGNÕLQVWDORYDQÛFKGRYR]LGOD
jedná se o satelitní pøijímaè vybavený akcelerometrickým senzorem pro
GHWHNFL DXWRQHKRG DQWpQDPL *36*60 ]iORÎQtP DNXPXOiWRUHP QDSÀ
6DIH/LQHYMDNpNROLYYDULDQW 
Zavazadlovým prostorem – èást vozidla za poslední øadou sedadel vozidla
]DYD]DGHOQtNNXIU 
Zpronevìrou – situace, kdy si tøetí osoba pøisvojí pojištìné vozidlo nad
rámec, ve kterém jí bylo pojištìné vozidlo svìøeno.
ÍLYHOQtXGiORVWtÆNRGDY]QLNOiYGÕVOHGNXSÕVREHQt
SRÎiUXUHVSRKQY]QLNOpKRPLPRXUmHQpRKQLÆWQHERRKQNWHUÛXUmHné ohništì opustil a který se vlastní silou rozšíøil nebo byl tøetí osobou úmyslnì
UR]ÆtÀHQ ]DSRÎiUVHQHSRYDÎXMt~mLQN\XÎLWNRYpKRRKQQHERViODYpKRWHSOD
DGRXWQiQtVRPH]HQÛPSÀtVWXSHPY]GXFKX 
výbuchu, tj. náhlý nièivý projev tlakové síly spoèívající v rozpínavosti plynù
nebo par; výbuchem není výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího
motoru nebo aerodynamický tøesk,
úderu blesku, tj. bezprostøední pùsobení energie blesku nebo teploty jeho
výboje na pojištìné vìci,
povodní a záplavou, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostøedního okolí
vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bøehù, a to
i v pøípadì došlo-li k záplavì z dùvodu poruchy na vodovodním zaøízení,
YLFKÀLFtWMSRK\EYWUXRU\FKORVWLYWÆtQHÎPV
krupobitím,
sesouváním pùdy,
zøícením skal, pádem lavin,
tíhou snìhu.

Èlánek 3
Vinkulace pojistného plnìní


3RMLVWQp SOQQt ] SRMLVWQp VPORXY\ O]H YLQNXORYDW SRX]H QD ÎiGRVW SRMLVW-

2.
3.
4.


QtNDYHSURVSFKWÀHWtRVRE\W]QÎHSRMLVWQpSOQQtY\SODWtSRMLVWLWHOWÀHWt
RVREYMHMtÎSURVSFKE\ORSOQQtYLQNXORYiQR YLQNXODmQtYÀLWHO 
Uhrazením pojistného plnìní vinkulaènímu vìøiteli je splnìn závazek
SRMLVWLWHOH YÕmL RSUiYQQp RVRE 9LQNXODmQt YÀLWHO PÕÎH GiW VRXKODV
s vyplacením pojistného plnìní oprávnìné osobì.
Je-li pojistník odlišný od pojištìného, lze vinkulovat pojistné plnìní jen se
souhlasem pojištìného.
Zrušení vinkulace písemnì oznámí pojistitel vinkulaènímu vìøiteli.
9LQNXODFH MH ~mLQQi SR StVHPQpP SRWYU]HQt ÎiGRVWL R YLQNXODFL SRMLVWLWHlem.

Èlánek 4
Kategorizace vozidel
Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, jsou pro úèely stanovení pojistného pro všechny druhy pojištìní vozidla rozdìlena na následující kategorie.
$ PRWRF\NO\²PRWRF\NOVN~WUPRNLNPRSHGPRWRF\NOVRXWÎQtMt]GQtNROR
VPRWRUHP GUXKYR]LGODÅPRWRF\NO\´ 
B - osobní automobily vè. elektromobilù - zahrnuje vozidla pro pøepravu
PD[WLVHGtFtFKRVRED]DYD]DGHOMHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWQHSÀHY\ÆXMH
NJ]DKUQXMHWpÎYR]LGODVSHFLiOQtGRNJMDNRQDSÀVDQLWQtSRKÀHEQtRE\WQpSRÎiUQLFNp]iFKUDQiÀVNpPRQWiÎQtVSRUWRYQtWHFKQLFNp
]iVDKRYpY\SURÆËRYDFtDSRG GUXKYR]LGODÅRVREQtDXWRPRELO\´ 
C - autobusy - zahrnuje autobusy a minibusy, tj. vozidla pro pøepravu více
QHÎ WL RVRE MHMLFKÎ FHONRYi KPRWQRVW SÀHY\ÆXMH   NJ GUXK YR]LGOD
ÅDXWREXV\´ 
D - trolejbusy - zahrnuje vozidla na elektrický pohon urèená pro pøepravu více
QHÎWLRVRE GUXKYR]LGODÅDXWREXV\´ 
* QiNODGQt DXWRPRELO\ 1 D 1   ]DKUQXMH YR]LGOD SUR SÀHSUDYX YFt
MHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWSÀHY\ÆXMHNJ GUXKYR]LGODÅQiNODGQtDXWRPRELO\´ 
+ VSHFLiOQtDXWRPRELO\GRNJ²YR]LGODVHVSHFLiOQtPSRXÎLWtPMHMLFKÎ
FHONRYiKPRWQRVWQHSÀHY\ÆXMHNJ GUXKYR]LGODÅVSHFLiOQtYR]LGOD´ 
, VSHFLiOQtDXWRPRELO\QDGNJ²YR]LGODVHVSHFLiOQtPSRXÎLWtPMHMLFKÎ
FHONRYiKPRWQRVWSÀHY\ÆXMHNJ GUXKYR]LGODÅVSHFLiOQtYR]LGOD´ 
- WDKDmH²]DKUQXMHYR]LGODXUmHQiNWDÎHQtQiYVXQHERSÀtYVX
K - traktory – zahrnuje všechna vozidla s koly nebo pásy s nejménì dvìma
QiSUDYDPL MHMLFKÎ IXQNFH MH GiQD WDÎQRX VLORX NRQVWUXNmQ XUmHQp SUR
WDÎHQtWODmHQtQHVHQtQHERSRKRQXUmLWÛFKQiÀDGtVWURMÕQHERSÀtSRMQÛFK
YR]LGHOXUmHQÛFKSURXÎtYiQtY]HPGOVNpPOHVQtPQHERMLQpPKRVSRGiÀVWYt GUXKYR]LGODÅ]YOiÆWQtYR]LGOD´ 
L - pøípojná vozidla vyjma návìsù – zahrnuje všechna vozidla vyjma traktorových
bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urèena
N WDÎHQt ]D RVREQtP mL QiNODGQtP YR]LGOHP QHER YR]LGOD VSHFLiOQt VORXÎtFt
N Y\NRQiYiQt XUmLWÛFK SUDFRYQtFK ~NRQÕ QDSÀ YUWQi VRXSUDYD SRÎiUQLFNÛ
RE\WQÛ GUXKYR]LGODÅSÀtSRMQiYR]LGOD´ 
M - návìsy – zahrnuje všechna vozidla bez omezení celkové hmotnosti, která
QHPDMtYODVWQtSRKRQSÀHYiÎQimiVWMHMLFKFHONRYpKPRWQRVWLVHSÀHQiÆtQD
WDKDmQiYVÕDMHMLFKQiSUDYD QiSUDY\ MVRXXPtVWQQ\]DWÎLÆWPYR]LGOD
GUXKYR]LGODÅSÀtSRMQiYR]LGOD´ 
1 QHPRWRURYiYR]LGODQHERQHPRWRURYÛSUDFRYQtVWURMWDÎHQÛQHERWODmHQÛ
SÆN\MGRXFtRVRERX GUXKYR]LGODÅ]YOiÆWQtYR]LGOD´ 
2 QiNODGQt DXWRPRELO\ 1   ]DKUQXMH YR]LGOD SUR SÀHSUDYX YFt MHMLFKÎ
FHONRYiKPRWQRVWQHSÀHY\ÆXMHNJ GUXKYR]LGODÅQiNODGQtDXWRPRELO\´ 
P - pøípojná vozidla traktorù vyjma návìsù – zahrnuje všechna vozidla bez
omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urèena
NWDÎHQt]DWUDNWRU\ GUXKYR]LGODÅSÀtSRMQiYR]LGOD´ 
4 WÀtNRON\DmW\ÀNRON\MHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWSÀHY\ÆXMHNJ²]DKUQXMH
WÀtNRORYiQHERmW\ÀNRORYiYR]LGODMHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWSÀHY\ÆXMH
kg,
R - terénní vozidla – zahrnuje osobní vozidla svojí konstrukcí urèená pro proYR]QDVLOQLFLLYWHUpQX GUXKYR]LGODÅRVREQtDXWRPRELO\´QHERÅQiNODGQt
DXWRPRELO\´ 
S - pracovní stroje – zahrnuje samojízdné pracovní stroje s vlastním zdrojem
pohonu urèené k vykonávání urèitých èinností i pracovní stroje bez vlastního zdroje pohonu, tj. pracovní stroje pøípojné a pracovní stroje nesené,
Y\VRNR]GYLÎQpYR]tN\ GUXKYR]LGODÅ]YOiÆWQtYR]LGOD´ 
7 WÀtNRON\DmW\ÀNRON\MHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWQHSÀHY\ÆXMHNJ²]DKUQXMH
WÀtNRORYi QHER mW\ÀNRORYi YR]LGOD MHMLFKÎ FHONRYi KPRWQRVW QHSÀHY\ÆXMH
NJ GUXKYR]LGODÅPRWRF\NO\´ 
: RVWDWQt YR]LGOD ² ]DKUQXMH SRWDKRYp YR]LGOR MHGQRQiSUDYRYÛ WUDNWRU
VSÀtYVHPVQÎQÛVN~WUUROED GUXKYR]LGODÅRVWDWQtVLOQLmQtYR]LGOD´ 
Èlánek 5
Všeobecná ustanovení pro pøipojištìní
1.
2.

3.
4.
5.

Není-li dále uvedeno jinak, a je-li sjednáno POV nebo KASKO, lze k tìmto
SRMLÆWQtPURYQÎVMHGQDWSÀLSRMLÆWQtXYHGHQiQtÎHSRMLÆWQtSUiYQtRFKUDQ\DDVLVWHQmQtVOXÎE\
Územní platnost pojištìní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu,
vèetnì asijské èásti Turecka. Pøi pøepravì vozidla po vodì se pojištìní neSÀHUXÆXMHMHVWOLÎHPtVWDQDORÎHQtDY\ORÎHQtOHÎtXYQLWÀ~]HPQtKRUR]VDKX
SRMLÆWQt3RNXGPtVWRY\NOiGN\YR]LGODOHÎtPLPR~]HPQtUR]VDKSRMLÆWQt
NRQmtRNDPÎLNHPXNRQmHQtY\NOiGN\
Pøípadná výplata pojistného plnìní z pøipojištìní sjednaných podle této
zvláštní èásti VPP nemá vliv na systém Bonus-Malus v POV nebo KASKO.
Na pøipojištìní skel, pøipojištìní zavazadel, pøipojištìní pøíspìvku na
náhradní vozidlo a pøipojištìní ráfkù a pneumatik se analogicky vztahují
pøíslušná ustanovení UCZ/Kas/15.
Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí pøesáhnout poMLVWQRXmiVWNXXYHGHQRXYHVPORXY-HOLSRMLÆWQtVMHGQiQRQD
dobu kratší jednoho roku, nesmí èástka vyplacená za všechny
škody pøesáhnout sjednanou pojistnou èástku uvedenou ve
VPORXY

Èlánek 6
3ÀHGEÎQpSRMLÆWQt RGFK\OQRGmORGVW8&=


2.
3. 



6.
7.

3ÀHGEÎQp SRMLÆWQt VH Y]WDKXMH QD WD SRMLÆWQt X NWHUÛFK E\OD SRML
stitelem pro jejich pøijetí do pojištìní stanovena povinnost prohlídky voziGOD 9,1)2729,17(67DM XVPOXYQtKRSDUWQHUDSRMLVWLWHOHVSROHmQRVWL
&HELDVSROVUR GiOHMHQÅ&HELD´ 6H]QDPSURYR]RYHQ&HELDMHXYHGHQ
QDZZZXQLTDF]3ÀHGEÎQpSRMLÆWQtWUYiRGGDWDXYHGHQpKRQDQiYUKX
jako poèátek pojištìní do doby provedení prohlídky.
3RGREXSÀHGEÎQpKRSRMLÆWQtSRVN\WXMHSRMLVWLWHOSRMLVWQpNU\Wt
VVSROX~mDVWt
9 SÀtSDG ÎH SRMLÆWQp YR]LGOR E\OR ]DNRXSHQR X SURGHMFH HYLGRYDQpKR QD ZZZXQLTDF] SRVN\WXMH SRMLVWLWHO SRMLVWQp NU\Wt VH
spoluúèastí ve výši dvojnásobku sjednané spoluúèasti, minimálnì
YÆDN]SRMLVWQpmiVWN\
3RMLVWLWHOPiSUiYRQDSRMLVWQp]DGREXSÀHGEÎQpKRSRMLÆWQt
'RMGHOL Y GRE SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt N SRMLVWQp XGiORVWL Pi SRMLVWLWHO
právo na pojistné za celé pojistné období.
3URYHGHQtP SURKOtGN\ GOH RGVW  WRKRWR mO SÀHGEÎQp SRMLÆWQt
NRQmtDSRMLVWLWHOGiOHSRVN\WXMHVMHGQDQÛUR]VDKSRMLÆWQt
Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, je pojistník povinen
uhradit náklady za vstupní prohlídku provedenou v souladu
V RGVW  WRKRWR mOiQNX Y SÀtSDG NG\ YR]LGOR E\OR SR SURYHGHQt
SURKOtGN\ SRMLÆWQR SR GREX NUDWÆt QHÎ  PVtFÕ 7R QHSODWt
YSÀtSDGNG\GRMGHN]iQLNXSRMLÆWQtSRGOHmORGVW8&=

Èlánek 7
Èást druhá – pøipojištìní SKLA
1.
Pøedmìt pojištìní
1.1. Pøedmìtem pojištìní jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvì. Toto
pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
1.2. Pojištìní se sjednává pro pøípady poškození èi znièení skla nárazem, dojde-li k prasknutí resp. lomu skla na vozidle.
1.3. Pojištìní se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na škody na vìFHFKVSRMHQÛFKVHVNO\YR]LGOD QDSÀGiOQLmQt]QiPN\RFKUDQQp
IROLH FORQ\ DSRG  QD ÆNRG\ VRXYLVHMtFt QDSÀ SRÆNR]HQt ODNX
mDORXQQt DSRG  QD ÆNRG\ Y]QLNOp SRÆNR]HQtP QHER ]QLmHQtP
VNHOYR]LGODSÀHSUDYRYDQÛPQiNODGHP
1.4. O technologii opravy poškozeného skla rozhoduje pojistitel.
2.
Varianty pojištìní, pojistná èástka
2.1. Pojištìní skel lze sjednat v tìchto variantách:
D  Å6WDQGDUG´ VH VMHGQiYi EH] MDNÛFKNROLY GRGDWHmQÛFK RPH]HQt SRMLVWQpho plnìní a vlivu ceny skla na výši pojistného. Základem pro výpoèet
SRMLVWQpKR MH FHQtNRYi FHQD QRYpKR YR]LGOD 3RMLVWQRX miVWNRX
DKRUQtPOLPLWHPSOQQtMHREY\NOiFHQDYR]LGOD
E  Å/LPLW´VHVMHGQiYiQDSRMLVWQRXmiVWNX]YROHQRXSRMLVWQtNHPYHYÛÆLRGhadovaných nákladù na výmìnu nového skla a s dodateèným omezením
vyplývajícím z odst. 3 tohoto èlánku.
2.2. V pojistné smlouvì musí být uvedeno, zda se pojištìní týká pouze
èelního skla a nebo všech skel kabiny vozidla, vè. støešních skel.
3.
Pojistné plnìní
3.1. Pojistné plnìní zahrnuje náklady na práci i materiál potøebné pro výmìnu
poškozeného skla za nové.
 8YDULDQW\SRMLÆWQtÅ/LPLW´MHSRMLVWLWHORSUiYQQSURYÛSRmHWSRMLVWQpKR
SOQQt SRXÎtW FHQ QHRULJLQiOQtFK GtOÕ FHQD RULJLQiOQtKR GtOX VH SRXÎLMH
SRX]HYSÀtSDGÎHQHRULJLQiOQtQiKUDGQtGtOQHQtQDWUKXYk5GRGiYiQ
 3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQDSRÆNR]HQtVNODH[LVWXMtFtMLÎYRNDPÎLNXSÀLMHWtGR
pojištìní.
4.
Spoluúèast
Spoluúèast, je-li sjednána ve smlouvì, se neodeèítá pøi opravì èelního skla
scelením.
Èlánek 8
kiVWWÀHWt²SÀLSRMLÆWQt6('$'(/
1.

Pøedmìtem pojištìní jsou osoby pøepravované v motorovém vozidle. Toto
pojištìní se sjednává jako pojištìní obnosové.
2.
Pøedmìt a rozsah pojištìní, pojistné nebezpeèí, škodná a pojistná událost
 3RMLÆWQtVHVMHGQiYiSURSÀtSDG~UD]XSRMLÆWQpRVRE\SÀLÀt]HQtmLXÎtYiQt
motorového vozidla, dále pøi nakládce nebo vykládce motorového vozidla,
HYHQWXiOQMHKRQiYVXQHERSÀtYVX5RYQÎMVRXSRMLÆWQ\RVRE\NWHUp
utrpí úraz pøi nastupování nebo vystupování z motorového vozidla bezprostøednì pøed nebo po jízdì.
 3RMLVWQÛPQHEH]SHmtPMHPRÎQiSÀtmLQD~UD]RYpKRGMHYMHKRÎGÕVOHGNX
dojde k poškození zdraví nebo smrti pojištìného.
2.3. Škodnou událostí je úraz pojištìného. Škodná událost se stává pojistnou
XGiORVWt Y RNDPÎLNX NG\ SRMLVWLWHO PÕÎH ] GRORÎHQÛFK SRGNODGÕ MHGQR]QDmQ XUmLW ÎH SRMLÆWQp RVRE Y]QLNO QiURN QD SRMLVWQp SOQQt ÃHWÀHQt
škodné události pojistitel zahájí ihned po doruèení vyplnìného oznámení
R ÆNRG YmHWQ SÀLORÎHQp OpNDÀVNp ]SUiY\ SUR ÆHWÀHQt YH YFL QiURNÕ
z pojištìní trvalých následkù úrazu je rozhodující pøedání písemného
rozhodnutí lékaøe pojistiteli o jejich existenci.
 ÔUD]RYpSRMLÆWQtPÕÎHEÛWVMHGQiQRSUR
D  SÀtSDG WUYDOpKR WOHVQpKR SRÆNR]HQt SRMLÆWQpKR QiVOHGNHP ~UD]X GiOH
MHQÅWUYDOpQiVOHGN\´ 
E  SÀtSDGVPUWLSRMLÆWQpKRQiVOHGNHP~UD]X GiOHMHQÅVPUW~UD]HP´ 
F  GREXKRVSLWDOL]DFHYGÕVOHGNX~UD]X GiOHMHQÅQHPRFQLmQtRGÆNRGQp´ 
2.5. Rozsah pojištìní je urèen v pojistné smlouvì.
3.
Varianty pojištìní a pojištìné osoby
3.1. Pojištìní se uzavírá v rozsahu uvedeném v èlánku 8 v následujících variantách:
D  Å3DXÆiOQtV\VWpP´SRMLÆWQtVHY]WDKXMHQDRVRE\NWHUpYSRMLÆWQpPYR]Ldle cestovaly v dobì pojistné události, nejvýše však na maximální pøípustný poèet osob uvedený v technickém prùkazu vozidla. Výše dohodnuté
SRMLVWQpmiVWN\VHY]WDKXMHQDNDÎGRXRVREX]YOiÆË
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E  Å½LGLm´SRMLÆWQtDYÛÆHGRKRGQXWpSRMLVWQpmiVWN\VHY]WDKXMtSRX]HQD
øidièe vozidla v dobì pojistné události.
3.2. Varianta pojištìní je urèena v pojistné smlouvì.
4.
Úraz
4.1. Úrazem se pro úèely tohoto pojištìní rozumí neoèekávané a náhlé pùsobení vnìjších sil nebo vlastní tìlesné síly nezávisle na vùli pojištìného, ke kterému došlo bìhem trvání pojištìní a kterým bylo pojištìnému zpùsobeno
SRÆNR]HQt]GUDYtQHERVPUW=D~UD]VHWpÎSRYDÎXMHVWDYNG\YGÕVOHGNX
zvýšené svalové síly vyvinuté na konèetiny nebo páteø dojde k vymknutí
NORXEXQHERNSÀHWUÎHQtQHERQDWUÎHQtVYDOÕÆODFKYD]ÕQHERSRX]GHU
 =D~UD]VHSRYDÎXMtLQiVOHGXMtFtXGiORVWLQH]iYLVOpQDYÕOLSRMLÆWQpKR
D  VPUWXWRQXWtP
E  WOHVQi SRÆNR]HQt ]SÕVREHQi SRSiOHQtP RSDÀHQtP SÕVREHQtP ~GHUX
EOHVNXHOHNWULFNÛPSURXGHPSO\Q\QHERSDUDPLSRÎLWtPMHGRYDWÛFKQHbo leptavých látek, vyjma pøípadù, kdy jejich pùsobení probíhá postupnì
a dlouhodobì,
F  QiND]DWHWDQHPSÀL~UD]X
 =D ~UD] VH SRYDÎXMH SRX]H WDNRYp SRÆNR]HQt SiWHÀH Ym KHUQLt SORWÛQHN
ke kterému došlo pøímým mechanickým pùsobením na páteø a nejednáOLVHSRX]HR]KRUÆHQtSURMHYXQHPRFLNWHUiMLÎH[LVWRYDODSÀHG~UD]HP
Poruchy hybnosti páteøe v dùsledku obvykle vykonávaných pohybù nebo
]YHGiQtEÀHPHQHQHMVRXSRYDÎRYiQ\]D~UD]
 %ÀLÆQt QHER WÀtVHOQi NÛOD MDNpKRNROLY GUXKX VH SRYDÎXMH ]D ~UD] SRX]H
tehdy, pokud byla zpùsobena pøímým mechanickým pùsobením zvenèí
a nebyla-li dispoziènì podmínìna.
4.5. =D~UD]VHQHSRYDÎXMt
D  SV\FKLFNp QHER GXÆHYQt QHPRFL FKRUREQp VWDY\  L NG\Î N QLP GRÆOR
v dùsledku tìlesného poškození nebo v dùsledku psychického traumatu;
E  QHPRFL Ym LQIHNmQtFK RQHPRFQQt VUGHmQt LQIDUNW D PR]NRYi PUWYLFH
LNG\ÎQDVWDO\MDNRQiVOHGHN~UD]X
F  VRFLiOQtQHERSV\FKLFNiQHSRKRGDLNG\ÎY]QLNODMDNRQiVOHGHN~UD]X
G  VHEHYUDÎGDSRNXVRQLDQL~P\VOQpVHEHSRÆNR]HQtQHER]SÕVREHQt~UD]X
jinou osobou z podnìtu pojištìného.
5.

Pojistné plnìní z úrazového pojištìní

$7UYDOpQiVOHGN\~UD]X
1.
Pokud bylo v pojistné smlouvì sjednáno pojištìní trvalých následkù úrazu
a tento úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce tìlesných orgánù
nebo jejich ztrátu, vzniká pojištìnému nárok na pojistné plnìní. Rozsah
WUYDOÛFKQiVOHGNÕXUmXMHOpNDÀSRMLVWLWHOHYSURFHQWHFKGOHSÀtVOXÆQpRFHRvací tabulky platné v dobì uzavøení pojistné smlouvy, se kterou je pojistitel
SRYLQHQ SRMLÆWQpKR VH]QiPLW -HVWOLÎH YÆDN SRMLÆWQÛ Y GÕVOHGNX ~UD]X
bìhem jednoho roku od vzniku úrazu zemøe, nárok na pojistné plnìní za
trvalé následky nevzniká.
 3RNXG VWDQRYt SÀtVOXÆQi RFHRYDFt WDEXOND SURFHQWXiOQt UR]SWt XUmt
pojistitel výši plnìní tak, aby v rámci daného rozpìtí odpovídalo rozsahu
a povaze tìlesného poškození vzniklého následkem úrazu. Pokud rozsah
WUYDOÛFKQiVOHGNÕSRGOHSÀtVOXÆQpRFHRYDFtWDEXON\QHQtPRÎQpVWDQRYLW
je rozhodující, do jaké míry je z lékaøského hlediska ovlivnìna tìlesná funkce poškozeného orgánu.
3.
Zemøe-li pojištìný bìhem jednoho roku po úrazu z jiné pøíèiny, která nesouvisí
s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnìní podle stupnì trvalých následkù,
NWHUÛMHPRÎQRXUmLWQD]iNODGQDSRVOHG\Y\VWDYHQÛFKOpNDÀVNÛFKQiOH]Õ
4.
V dùsledku jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit nejvýše
GRVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\UHVSQiVRENXGOHRGVWWRKRWR
èlánku pro pøípad trvalých následkù, a to i v pøípadì, kdy souèet proFHQWSURMHGQRWOLYpWUYDOpQiVOHGN\KUDQLFLSÀHNURmt
5.
Pokud je v pojistné smlouvì sjednáno progresivní plnìní za trvalé následky
úrazu, stanoví se výše plnìní podle jejich rozsahu stanoveném v procenWHFKGOHSÀtVOXÆQpRFHRYDFtWDEXON\WDNWR

6.

8.

9.

Rozsah trvalých následkù úrazu v %

Výpoèet pojistného plnìní

do 25% vèetnì
nad 25% do 50% vèetnì
nad 50% do 75% vèetnì
nad 75% do 100% vèetnì

z 1x pojistné èástky
z 2x pojistné èástky
z 3x pojistné èástky
z 4x pojistné èástky

V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnìní pouze v tom pøípadì,
lze-li z lékaøského hlediska jednoznaènì stanovit koneèný rozsah trvalých
následkù úrazu.
3RNXGSURFHQWRWUYDOÛFKQiVOHGNÕQHQtPRÎQRMHGQR]QDmQXUmLWMHGHQURN
od data úrazu, je oprávnìn jak pojistitel, tak pojištìný nechat rozsah trvaOÛFKQiVOHGNÕNDÎGRURmQSRGREXmW\ÀOHWRGHGQH~UD]XSURYÀLWOpNDÀHP
Pøi urèení procenta trvalých následkù se odeèítá procento pøedchozích
trvalých následkù, které mìl pojištìný ještì pøed úrazem. Pøedchozí náVOHGN\VHVWDQRYtSRGOHSÀtVOXÆQpRFHRYDFtWDEXON\SURXUmRYiQtUR]VDKX
trvalých následkù.
Pokud je v pojistné smlouvì sjednána procentuální výše hodnocení
trvalých následkù úrazu, od které poskytne pojistitel pojistné plnìní, má
SRMLÆWQÛ QiURN QD SRMLVWQp SOQQt SRX]H WHKG\ NG\Î FHONRYp KRGQRFHQt
WUYDOÛFKQiVOHGNÕGRViKQHDOHVSRWXWRVMHGQDQRXSURFHQWXiOQtYÛÆL7DWR
SURFHQWXiOQtYÛÆHSODWtVDPRVWDWQSURNDÎGRXSRMLVWQRXXGiORVW

%6PUW~UD]HP
1.
Pokud bylo ve smlouvì sjednáno pojištìní pro pøípad smrti úrazem a pojištìný zemøe na následky úrazu, nejpozdìji však do tøí let ode dne úrazu,
vyplatí pojistitel pojistnou èástku pro pøípad smrti úrazem sjednanou
v pojistné smlouvì k datu úrazu.
2.
3RMLVWQpSOQQtYGÕVOHGNXVPUWL~UD]HPVHVQLÎXMHRSOQQtNWHUp
E\OR MLÎ Y\SODFHQR SRMLÆWQpPX ]D WUYDOp QiVOHGN\ WRKRWR ~UD]X
3RNXGMLÎE\ORSRMLVWLWHOHPY\SODFHQRY\ÆÆtSRMLVWQpSOQQt]DWUYDOpQiVOHGN\WRKRWR~UD]XQHÎMHSRMLVWQimiVWNDVMHGQDQiSURSÀtSDGVPUWL~UD]HP
QHPiSRMLVWLWHOSUiYRSRÎDGRYDWYUiFHQtUR]GtOXWFKWRGYRXSOQQt
3.
Plnìní je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvì urèen jako obmyšlená
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4.

osoba nebo obmyšleným osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena
obmyšlená osoba nebo nenabyla-li práva na plnìní, je pojistné plnìní
vyplaceno osobám urèeným dle § 2831 odst. 1 a 2 zákona è. 89/2012 Sb.,
obèanský zákoník.
8 RVRE PODGÆtFK WL OHW SOQt SRMLVWLWHO Y SÀtSDG VPUWL ~UD]HP
PD[LPiOQGRYÛÆH.m

&1HPRFQLmQtRGÆNRGQp
1.
Nemocnièním odškodným se rozumí v pojistné smlouvì sjednaná èástka za
den hospitalizace pojištìného v nemocnici v dùsledku úrazu.
2.
Hospitalizací se rozumí z lékaøského hlediska nezbytné poskytnutí nemocQLmQtOÕÎNRYpSpmHNWHUiWUYiPLQLPiOQKRGLQDNG\PXVtEÛWRÆHWÀHQt
DOpmHQtSURYHGHQRYOÕÎNRYpmiVWLQHPRFQLFH
 1HPRFQLmQtRGÆNRGQpVHSOQt]DNDÎGÛGHQKRVSLWDOL]DFHYGÕVOHGNXOpmHQt
~UD]XVWtPÎHVHGHQNG\E\OSRMLÆWQÛSÀLMDWNKRVSLWDOL]DFLDGHQNG\E\O
]WRKRWRRÆHWÀHQtSURSXÆWQVmtWDMtDSRYDÎXMt]DMHGHQGHQKRVSLWDOL]DFH
3RMLVWQpSOQQtVHY\SOiFtSRSÀHGORÎHQtOpNDÀVNpKRSRWYU]HQtRGREWUYiQt
a termínu hospitalizace, nejdéle však za 365 dnù v prùbìhu dvou let
RGGDWD~UD]X
4.
Pojistné plnìní se neposkytuje za pobyt v léèebných, peèovatelských èi kosmetických ústavech, v léèebnách pro dlouhodobì
a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeòských
zaøízeních, v rehabilitaèních zaøízeních, v dietetických zaøízeních,
YGRPRYHFKGÕFKRGFÕDSRG
6.  3RYLQQRVWLSRMLÆWQpKR SRMLVWQtNDDRSUiYQQpRVRE\
 9ÆLFKQL SRMLÆWQt MVRX SRYLQQL GRGUÎRYDW SODWQp SUiYQt QRUP\ WÛNDMtFt VH
jízdy motorovým vozidlem.
6.2. Pojištìný je povinen nejpozdìji do 10 dnù písemnì nahlásit úraz. Výjimky
MVRX PRÎQp SRX]H Y SÀtSDG NG\ Y]KOHGHP N ]GUDYRWQtPX VWDYX QHE\OR
PRÎQpWXWR]SUiYXRGHVODW
 3RMLÆWQÛMHSRYLQHQQHSURGOHQSRREGUÎHQtY\SOQLWSRGUREQDSUDYGLY
formuláø oznámení o škodì, nechat vyplnit lékaøskou zprávu a zaslat neprodlenì pojistiteli.
6.4. Pokud je pojištìno nemocnièní odškodné, musí pojištìný zaslat ihned po
propuštìní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména, rodného
mtVODGDWDSÀLMHWtDSURSXÆWQtMDNRÎLGLDJQy]\
6.5. Pojištìný je povinen bez zbyteèného odkladu vyhledat po úrazu lékaøské
RÆHÀHQt OpmLW VH SRGOH SRN\QÕ OpNDÀH D Y\ÎDGXMHOL WR SRMLVWLWHO GiW VH QD
jeho náklady vyšetøit lékaøem, kterého pojistitel urèí.
 9 SÀtSDG Y]QLNX ÆNRGQp XGiORVWL MH SRMLVWLWHO RSUiYQQ ]MLÆËRYDW D SÀH]NRXPiYDW]GUDYRWQtVWDYSRMLÆWQpKR=MLÆËRYiQt]GUDYRWQtKRVWDYXVHSURYiGtQD
]iNODG ]SUiY D ]GUDYRWQLFNp GRNXPHQWDFH Y\ÎiGDQÛFK SRMLVWLWHOHP SRYøeným zdravotnickým zaøízením od ošetøujících lékaøù, a v pøípadì potøeby
i prohlídkou nebo vyšetøením provedeným zdravotnickým zaøízením. Pojištìný
MHSRYLQHQWPWRSRÎDGDYNÕPSRMLVWLWHOHY\KRYW,YSÀtSDGVPUWLSRMLÆWQpKRMHSRMLVWLWHORSUiYQQY\ÎDGRYDWOpNDÀVNp]SUiY\SRWÀHEQpNÆHWÀHQt
6.7. Pojištìný je povinen zplnomocnit pojistitele k jednání s ošetøujícími lékaøi
D]GUDYRWQLFNÛPL]DÀt]HQtPLD]SURVWLWMHPOmHQOLYRVWL6RXKODVVH]MLÆËRYiním a pøezkoumáváním svého zdravotního stavu dává pojištìný zejména
SRGSLVHPVPORXY\QDMHMtPÎ]iNODGY]QLNiSRMLÆWQtDWDNpSRGSLVHPQD
pøíslušném tiskopisu, kterým škodu oznamuje.
6.8. V pøípadì rozdílných názorù nechat se vyšetøit znalci nebo jimi urèenými
lékaøi a podrobit se takovým opatøením, které znalci pokládají za nutné.
 6QtÎHQtSRMLVWQpKRSOQQt
 3RMLVWLWHO PÕÎH VQtÎLW SRMLVWQpSOQQtGRÆOROLN ~UD]XQiVOHGNHP
SRÎLWtDONRKROXQHERSRXÎLWtPQiY\NRYpOiWN\QHERSÀtSUDYNXWDNRYRXOiWNXREVDKXMtFt
3RMLVWLWHOPiSUiYRVQtÎLWSRMLVWQpSOQQt
D  RYOLYQLO\OL QiVOHGN\ ~UD]Õ QHER RQHPRFQQt H[LVWXMtFt MLÎ SÀHG
úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léèení, a to v pomìru, v jakém je negativní pùsobení nemocí a tìlesných poškození
k následkùm úrazu;
b) došlo-li k úrazu pojištìného s následkem smrti v souvislosti s úmyslným
MHGQiQtP MtPÎ MLQpPX ]SÕVRELO WÎNRX ~MPX QD ]GUDYt QHER VPUW
3RMLVWLWHOPiSUiYRVQtÎLWSRMLVWQpSOQQtSURQHVSOQQtSRYLQQRVWt
SRMLVWQtNDUHVSSRMLÆWQpKR]HMPpQDYWFKWRSÀtSDGHFK
a) pojištìný nevyhledal neodkladnì lékaøské ošetøení;
E  SRMLÆWQÛQHGRGUÎHOOpmHEQÛUHÎLP
c) pojištìný nepodstoupil vyšetøení smluvním lékaøem pojistitele;
G  SRMLÆWQÛSRUXÆLOSRYLQQRVWYmDVQpKRQDKOiÆHQtSRMLVWQpXGiORVWL
'iOHPÕÎHSRMLVWLWHOSÀLPÀHQVQtÎLWSRMLVWQpSOQQtYQiVOHGXMtFtFKSÀtSDGHFK
D  SRMLÆWQÛMDNRÀLGLmSRXÎtYDOYR]LGORNWHUpQHE\ORSRGOHSUiYQtFK
pøedpisù technicky zpùsobilé k provozu,
E  YR]LGOR E\OR SRXÎLWR Y UR]SRUX V SRGPtQNDPL VWDQRYHQÛPL YÛrobcem nebo právními pøedpisy pro pøepravu osob v pøíslušném
druhu vozidla,
F  YH YR]LGOH FHVWRYDO Y\ÆÆt SRmHW RVRE QHÎ MH PD[LPiOQt SRmHW RVRE
uvedený v technickém prùkazu vozidla; v takovém pøípadì bude pojistné plnìní kráceno ve stejném pomìru všem pojištìným osobám,
d) k úrazu dojde v dùsledku ztráty vìdomí, srdeèního infarktu nebo
PR]NRYpPUWYLFH
=SÕVRELODOL SRMLÆWQpPX VPUW RVRED NWHUi MH SRGH]ÀHOi ]H VSichání úmyslného trestného èinu s následkem smrti pojištìného
a která podle smlouvy má nárok na plnìní v pøípadì smrti pojištìQpKRSDNSRMLVWLWHOY\SODWtSRMLVWQpSOQQtDÎSRQDE\WtSUiYQtPRFLRVYRER]XMtFtKRUR]VXGNX9RSDmQpPSÀtSDGQiURNQDSRMLVWQp
SOQQtWpWRRVREQHY]QLNi
 9ÛOXN\
3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQD~UD]\NWHUpY]QLNO\
a) v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištìný uznán vinným úmyslným trestným èinem, nebo pøi kterém si úmyslnì poškodil zdraví;
b) váleènými událostmi, teroristickými èiny, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji;

c)

pøi vnitøních nepokojích, pokud se jich pojištìný aktivnì zúèastnil
na stranì organizátora;
d) jakýmkoliv pùsobením nukleárních, chemických nebo biologických zbraní;
e) pøímo èi nepøímo pùsobením jaderné energie nebo vlivem jonizovaného záøení;
f)
tìlesným poškozením pøi léèebných opatøeních a zákrocích, které
pojištìný provede nebo nechá provést na svém tìle, pokud dùvodem tìchto zákrokù nebyla pojistná událost;
g) pøi aktivní úèasti na motoristických závodech a s tím souvisejících
tréninkových jízdách;
K  SRMLÆWQpPXSÀLÀt]HQtPRWRURYpKRYR]LGODEH]WRKRÎHE\YODVWQLO
pøíslušné platné øidièské oprávnìní;
L  RVREiPNWHUpYR]LGORXÎtYDO\EH]VRXKODVXGUÎLWHOHYR]LGOD

2.2.

Èlánek 9
kiVWmWYUWiSÀLSRMLÆWQt=$9$=$'(/

2.4.
2.5.

1.
Pøedmìt a rozsah pojištìní
1.1. Pøedmìtem pojištìní jsou vìci a zvíøata pøepravované pojištìným vozidlem
VSHFLILNRYDQpYRGVWDYFLWRKRWRmOiQNX GiOHMHQ]DYD]DGOD 
1.2. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
1.3. Pojistnou událostí je škoda vzniklá v dùsledku následujících pøíèin:
D  KDYiULt
E  YDQGDOLVPHP
F  ÎLYHOQtXGiORVWt
G  SiGHPmLQiUD]HPYFL
H  SiGHPmLQiUD]HP]YtÀHWH
I  RGFL]HQtP NUiGHÎtLORXSHÎt YR]LGODQHERMHKRmiVWL
1.4.  3RMLÆWQtSRGOHUL]LNXYHGHQÛFKYERGStVPG DH MHSODWQp
SRX]HYSÀtSDGQHQtOLYFmL]YtÀHYHYODVWQLFWYtQHERXÎtYiQtSRjištìného nebo osoby jemu blízké
2.
Pojištìní se sjednává ve dvou variantách:
D  Å=DYD]DGOD VWDQGDUG´  SÀHGPWHP SRMLÆWQt MH YÛKUDGQ ÆNRGD Y]QLNOi
na souboru vìcí movitých a zvíøatech ve vlastnictví pøepravovaných osob
cestujících v pojištìném vozidle. Zavazadlem není èást, souèást èi výbava
YR]LGODYQPÎMVRX]DYD]DGODSÀHYiÎHQD
E  Å=DYD]DGODNRPIRUW´SÀHGPWHPSRMLÆWQtMHÆNRGDY]QLNOiQD
² ]DYD]DGOHFKGOHRGVWDYFHD WRKRWRmOiQNXDGiOHQD
² DXWRSÀtVOXÆHQVWYtWMDXWRSRWD]tFKDXWRUiGLX YmHWQDXWRUiGLDV&'PQLmHP GWVNÛFKDXWRVHGDmNiFKDXWRER[XDVWÀHÆQtFKSÀtmQtFtFK
–
dodateèné výbavì vozidla uvedené na detailním soupisu v pøíloze pojistné
smlouvy,
² SÀtVWURMtFKDYFHFKSÀHYiÎHQÛFKSURYÛNRQSRYROiQtÀLGLmHQHERSURYR]Rvatele vozidla, pokud jsou uvedeny na detailním soupisu v pøíloze pojistné
smlouvy,
–
obsahu støešního boxu,
–
jízdních kolech umístìných na nosièi urèeném pro pøepravu jízdních kol
QHQtSRMLÆWQRRGFL]HQtGOHERGXStVPI 
² REVDKXSÀtYVQpKRYR]tNXWDÎHQpKRSRMLÆWQÛPYR]LGOHP(není pojištìno
RGFL]HQtGOHERGXStVPI 
3.
Pojistné plnìní
 9 SÀtSDG WRWiOQtKR ]QLmHQt ]DYD]DGOD YmHWQ RGFL]HQt  MVRX SRMLVWQÛP
plnìním pøimìøené náklady na poøízení nové vìci stejného druhu a kvality
VQtÎHQpRmiVWNXRGSRYtGDMtFtVWXSQLRSRWÀHEHQtmLMLQpKR]QHKRGQRFHQtSR
odpoètu zbytkù s pøihlédnutím k dané situaci na trhu.
 9 SÀtSDG RSUDYLWHOQpKR SRÆNR]HQt ]DYD]DGHO SÀtSDG\ NG\ VH QHMHGQi
RWRWiOQtÆNRGXSRGOHXVWDQRYHQtRGVWDYFHWRKRWRmOiQNX MVRXSRMLVWQÛPSOQQtPSÀLPÀHQpQiNODG\QDRSUDYXYFLYQRYÛFKFHQiFKVQtÎHQp
o èástku odpovídající stupni opotøebení èi jiného znehodnocení, maximálnì však do výše èástky rovnající se èástce, která by byla pojistitelem
vyplacena jako pojistné plnìní za totální škodu vypoètené v souladu
VXVWDQRYHQtPRGVWDYFHWRKRWRmOiQNXSRRGSRmWXY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
3.3. Pøimìøenými náklady na opravu se rozumí náklady na úèelné odstranìní
škody vzniklé na vìci.
3.4. V pøípadì odcizení zavazadel z kabiny nebo støešního boxu voziGOD Y\SODWt SRMLVWLWHO PD[  ]H VMHGQDQp SRMLVWQp miVWN\ 7RWR
omezení neplatí, je-li sjednána varianta „Zavazadla komfort“
a k odcizení došlo z uzamèené kabiny vozidla definovaného jako
RE\WQÛYÕ]mLRE\WQÛSÀtYV
3.5. Týká-li se škoda více cestujících a pøesahuje pojistnou èástku, bude pojistné
plnìní poskytnuto pøedevším pojistníkovi. Není-li plnì vyèerpána, bude
pojistné plnìní poskytnuto ostatním cestujícím ve stejném pomìru podle
výše vzniklé škody.
 9ÛOXN\
3RNXGQHQtXMHGQiQRMLQDN]SÀLSRMLÆWQt=$9$=$'(/VHÆNRGDQHKUDGt
a) v pøípadì odcizení zavazadel z vozidla, kdy nedošlo k prokazatelQpPXSÀHNRQiQtSÀHNiÎHNQHER
E  GRÆORNRGFL]HQt]DYD]DGHOYGRERGKRGLQ\YHmHUQtGRKRdiny ranní (nevztahuje se na variantu „Zavazadla komfort“) nebo
c) na penìzích, drahých kovech a pøedmìtech z nich vyrobených,
FHQQRVWHFK SODWHEQtFK NDUWiFK YNODGQtFK D ÆHNRYÛFK NQtÎNiFK
FHQQÛFKSDStUHFKDFHQLQiFK
Èlánek 10
kiVWSiWi²SÀLSRMLÆWQt3½Ì639.81$1É+5$'1Ì92=,'/2
1.
Pøedmìt pojištìní
1.1. Pøedmìtem pojištìní je pøíspìvek na náklady s vypùjèením náhradního vo]LGODMHVWOLÎHSRMLVWLWHOLVRXmDVQY]QLNODSRYLQQRVWSOQLW]DÆNRGX].$6.2
mLGRSONRYpKRSÀLSRMLÆWQt
1.2. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
2.
Pojistné plnìní
2.1. Pøi parciální škodì pojistitel uhradí pøíspìvek na vypùjèení náhradního
YR]LGODVWHMQp]QDmN\DVWHMQpQHERQLÎÆtNDWHJRULHQHÎYR]LGORRSUDYRYDQp

2.3.

nejdéle však po dobu opravy, nebylo-li vypùjèené vozidlo vráceno døíve. Za
PD[LPiOQtGpONXSÕMmRYQpKRVHSRYDÎXMHREY\NOiGREDRSUDY\YR]LGODGOH
pøíslušných èasových norem výrobce a neobsahuje èasové prodlevy související s kapacitou servisu provádìjícího opravu vozidla, vè. kapacity jeho
subdodavatelù. Do maximální délky vypùjèení se nezapoèítávají èasové prodlevy související s dodáním dílù potøebných k provedení opravy. V pøípadì
poškození skla je maximální doba pùjèovného jeden kalendáøní den.
9ÛÆHSÀtVSYNXmLQtPD[LPiOQ]SRMLVWQpmiVWN\QDMHGHQGHQ
YÛSÕMmN\/LPLW]SRMLVWQpmiVWN\QDMHGHQGHQYÛSÕMmN\QHSODWt
SÀLRSUDYYHVPOXYQtPVHUYLVXSRMLVWLWHOH
Fakturovaná cena bude pojistitelem akceptována jen na základì
GRNODGXY\VWDYHQpKRDXWRRSUDYFHPQHERDXWRSÕMmRYQRX&HQD]D
jeden den výpùjèky bude pojistitelem akceptována jen do výše ceQ\REY\NOpYSÀtVOXÆQpPUHJLRQX9ÛÆHSÕMmRYQpKRQHVPtSÀHYÛÆLW
SRMLVWQpKRSOQQt]DRSUDYX]KDYDULMQtKRSRMLÆWQt
Pojistitel je oprávnìn pøezkoumat dobu opravy.
Pøi totální škodì je pøimìøenou dobou vypùjèení náhradního vozidla doba
GRVGOHQtSRMLVWLWHOHÎHVHMHGQiRWRWiOQtÆNRGX9ÛÆHSRMLVWQpKRSOQQt
nesmí pøekroèit sjednanou pojistnou èástku.

Èlánek 11
kiVWÆHVWi²SÀLSRMLÆWQt5É).ÓD31(80$7,.
1.
Pøedmìt pojištìní
1.1. Pojištìní se vztahuje na všechna pojistná nebezpeèí definovaná v pøíslušných VPP KASKO.
1.2. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
 3RMLVWQRX XGiORVWt MH WDNRYi XGiORVW NWHUi ]QHPRÎXMH GDOÆt SRXÎtYiQt
SQHXPDWLN\QHERUiINX GLVNX SÀLEÎQpPSURYR]X
3.
Pojistné plnìní
3.1. Pojistným plnìním jsou pøimìøené náklady na poøízení nové vìci stejného
GUXKXDNYDOLW\VQtÎHQpRmiVWNXRGSRYtGDMtFtVWXSQLRSRWÀHEHQtmLMLQpKR
znehodnocení po odpoètu zbytkù s pøihlédnutím k dané situaci na trhu.
3.2. Pøi opravì poškozených ráfkù a pneumatik jsou pøimìøenými náklady na
opravu náklady na úèelné odstranìní škody vèetnì pøípadného pøíslušenství.
3.3. Pojištìní se sjednává se spoluúèastí uvedenou ve smlouvì.
4.
Výluky

3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQDSRNOLFHNROSRMLÆWQpKRYR]LGOD
Èlánek 12
Prima Bonus


D 
E 
²
²
–
F 
G 
H 

-HOLYSÀtVOXÆQÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKXYHGHQRÎHNOLHQWPiQiURNQD
Å35,0$%RQXV´]QDPHQiWRÎHWDEXOND%RQXVX0DOXVXYWRPWRmOiQNX
XYHGHQiMHUR]ÆtÀHQDRWÀtG\%%D%VWtPÎHYHYÆHFKWÀHFKQRYÛFK
WÀtGiFKmLQtYÛÆH%RQXVXW]QÎH
RGFK\OQRG8&=.DVmOERGD8&=329mOERGVH]DÀD]HQtPGRWÀtG\%%QHER%SRMLVWQpMLÎQHVQLÎXMHDMHYHVWHMQpYÛÆL
jako pøi zaøazení ve tøídì B10.
YSÀtSDGSRMLVWQpXGiORVWLMH
Y GUXKpP URFH WUYiQt SRMLVWQp VPORXY\ V  %RQXVHP SÀHVWXSRYiQt
PtUQMÆtR %RQXVSRMHGQpÆNRGEXGH
YHWÀHWtPURFHWUYiQtSRMLVWQpVPORXY\V%RQXVHPSÀHVWXSRYiQtPtUQMÆtR %RQXVSRMHGQpÆNRGEXGH
ve ètvrtém a dalším roce trvání pojistné smlouvy s 50 % Bonusem ke zmìnì
YÛÆH%RQXVXMLÎQHGRFKi]t %RQXVSRMHGQpÆNRGEXGHLQDGiOH 
35,0$%RQXVQHO]HSÀHYiGWGRMLQpSRMLVWQpVPORXY\
35,0$ERQXVVHQHXSODWXMHQHQtOLWDNYSÀtVOXÆQÛFK933 329.$6.2 
výslovnì uvedeno.
35,0$ %RQXV VH QHXSODWXMH SÀL VMHGQiQt QRYpKR SRMLÆWQt 0D[LPiOQt
vstupní tøída Bonusu/Malusu je B10.
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Èlánek 13
Závìreèná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.
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Všeobecné pojistné podmínky

UCZ/POV/15

pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou
provozem vozidla (POV)
- zvláštní èást

Obsah
èl. 1
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èl. 4
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èl. 7
èl. 8
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Všeobecná ustanovení
5R]VDKSRMLÆWQt SOQQtSRMLVWLWHOH
Územní platnost pojištìní
Pojistné, Bonus-Malus
3RYLQQRVWLSRMLVWQtND SRMLÆWQpKR
Výluky
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
Spoluúèast
Zánik pojištìní
Závìreèná ustanovení

3RMLÆWQt RGSRYGQRVWL ]D ~MPX ]SÕVREHQRX SURYR]HP YR]LGOD GiOH MHQ
329  MH XSUDYHQR WRXWR ]YOiÆWQt miVWt YÆHREHFQÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtnek, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást UCZ/15 a zákonem o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla è. 168/1999 Sb. ve znìní
SR]GMÆtFK QRYHO GiOH MHQ Å]iNRQ 329´  NWHUp VSROX WYRÀt QHGtOQRX VRXmiVW
Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
Èlánek 1
Všeobecná ustanovení
1.
2.

Pojištìní se sjednává pro pøípad právním pøedpisem stanovené odpovìdQRVWL SURYR]RYDWHOH ÀLGLmH D GDOÆtFK RVRE GiOH MHQ ÅSRMLÆWQt´  ]D ~MPX
zpùsobenou provozem tuzemského motorového vozidla.
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištìného nahradit poškozenému
újmu zpùsobenou provozem motorového vozidla uvedeného v pojistné
smlouvì.

Èlánek 2
5R]VDKSRMLÆWQt SOQQtSRMLVWLWHOH

2.
D 
E 
F 
G 
3.


3URUR]VDKSRMLÆWQt SOQQtSRMLVWLWHOH SODWtXVWDQRYHQt]iNRQD329XSUDvující rozsah pojištìní a pojistné plnìní .
Nestanoví-li zákon POV jinak, má pojištìný nárok, aby pojistitel za nìho
uhradil poškozeným:
~MPXY]QLNORXXEOtÎHQtPQD]GUDYtQHERXVPUFHQtP
ÆNRGX Y]QLNORX SRÆNR]HQtP ]QLmHQtP QHER ]WUiWRX YFL MDNRÎ L ÆNR
du vzniklou odcizením vìci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
XÆOÛ]LVN
~mHOQY\QDORÎHQpQiNODG\VSRMHQpVSUiYQtP]DVWRXSHQtPSÀLXSODWRYiQtQiURNÕSRGOHStVPHQD DÎF 
Limity pojistného plnìní jsou ujednány v pojistné smlouvì.
3RMLVWLWHOYUiPFLOLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtSUR~MPXY]QLNORXXEOtÎHQtPQD
]GUDYtQHERXVPUFHQtPURYQÎXKUDGtQiNODG\Y]QLNOpSRVN\WQXWtPOpmHEné péèe v dùsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, pokud je pojištìný
povinen uhradit je podle zvláštního právního pøedpisu.

Èlánek 3
Územní platnost pojištìní





















%H]HÆNRGQtGREDYPVtFtFK

7ÀtGD]SRMLVWQpKR

DÎDYtFH
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ²PVtF
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
-109 a více mìsícù

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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5.



D 
E 
F 

9.

Pokud není v pojistné smlouvì dohodnuto jinak, vztahuje se pojištìní podle
tìchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném v provádìcí
Y\KOiÆFH ]iNRQD 329 MDNRÎ L QD ~]HPt VWiWÕ Y\]QDmHQÛFK QD ]HOHQp NDUW
pojistitele.
Èlánek 4
3RMLVWQp%RQXV0DOXV
D  3RMLVWQp VH VWDQRYXMH Y ]iYLVORVWL QD YÛVOHGFtFK ÆNRGQtKR SUÕEKX GDQp
skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.
E  kORGVW9338&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLWYÛÆLSRMLVWQpKRYSÀtSDGHFK
- kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho
RUJDQL]DmQtPVORÎNiPQHER
- kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù
NRKURÎHQtVSOQLWHOQRVWL]iYD]NÕSRMLVWLWHOHQHER
- kdy dojde ke zmìnì indexù vývoje cen pojištìných vìcí, pøíSDGQ FHQ SUDFt QD MHMLFK UHSURGXNFL MHÎ ]YHÀHMXMH kHVNÛ
statistický úøad, pokud za sledované období tento rùst èiní
YtFHQHÎ
2.
Není-li v pojistné smlouvì stanoveno jinak, pojistné za pojištìní POV je
upravováno systémem Bonus-Malus:
D  %RQXVMHVOHYD]H]iNODGQtKRSRMLVWQpKR]DEH]HÆNRGQtSUÕEK
E  0DOXVMHSÀLUiÎNDN]iNODGQtPXSRMLVWQpPXY]iYLVORVWLQDSRmWXSRMLVWQÛFK
událostí.
3.
Pro pøiznání Bonusu nebo uplatnìní Malusu je rozhodující škodní prùbìh
Y SÀHGFKR]tP REGREt MHKRÎ YÛVOHGNHP MH EH]HÆNRGQt GRED %H]HÆNRGQt
GREDVHXGiYiYPVtFtFKDYQiYD]QRVWLQDÆNRGQtSUÕEKPÕÎHQDEÛYDW
kladných i záporných hodnot.
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11.
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.H ]PQ WÀtG\ %RQXVX0DOXVX ~SUDY SRMLVWQpKR  GRFKi]t YÎG\ MHGHQkrát roènì ke dni a mìsíci shodnému s poèátkem pojištìní. Rozhodná doba
pro zapoèítání škodního prùbìhu konèí 3 mìsíce pøed datem uvedené
~SUDY\ SRMLVWQpKR ÃNRG\ Y]QLNOp SR WpWR GRE VH ]DSRmtWDMt DÎ Y GDOÆt
~SUDY ]DMHGHQURN 
Bezeškodní dobu lze zvýšit pouze za dobu celých mìsícù, po kterou nedošlo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zaøazeno v následujícím
SRMLVWQpPREGREtRPVtFÕYÛÆHDEXGHSODFHQRQLÎÆtSRMLVWQp
=DNDÎGRXSRMLVWQRXXGiORVW]329VHEH]HÆNRGQtGREDVQLÎXMHRPVtFÕ
a bude placeno vyšší pojistné.
3RMLVWQiSOQQtVHQH]RKOHGXMtMHVWOLÎHE\ODSRMLVWQtNHPQDKUD]HQDGRWL
týdnù poté, co se o výplatì pojistného plnìní nebo o vytvoøení rezervy
a jejích okolnostech pojistník dovìdìl.
%H]HÆNRGQtGREDVHQHVQLÎXMH
]DSRMLVWQRXXGiORVWNWHUiQDVWDODSÀLXÎtYiQtYR]LGODQHRSUiYQQÛPÀLGLmHP
]DÆNRGQtXGiORVW]QtÎQHE\ORSRMLVWLWHOHPSOQQR
MHOLYSRMLVWQpVPORXYXYHGHQDÅ7ROHUDQFHSUYQtÆNRG\´]QDPHQiWRÎH
první pojistná událost nemá vliv na výši procenta Bonusu evidovaného
v této smlouvì a nebude z tohoto dùvodu navýšeno pojistné.
1HXSODWQQt V\VWpPX %RQXV0DOXV YÆDN QHPi YOLY QD SÀHVWXSRYiQt
v Evidenci pojistnì škodného prùbìhu, vedené Èeskou kanceláøí pojistitelù a nelze ho uplatnit v potvrzení o dobì trvání pojištìní a o škodním
prùbìhu, vydaného pøi ukonèení pojištìní.
Po zániku pøedmìtného pojištìní lze bezeškodní dobu pøevést na stejný
GUXK SRMLÆWQt 329329  Y]WDKXMtFt VH SRX]H N MHGQRPX YR]LGOX WpKRÎ
pojistníka. Ustanovení pøedchozí vìty lze uplatnit i na leasingového nájemce, který mìl pronajato vozidlo pojištìné leasingovou spoleèností za
SÀHGSRNODGXÎHYR]LGORXYHGHQpYOHDVLQJRYpVPORXYSÀHFKi]tGRMHKR
YODVWQLFWYtDÎHEÛYDOÛQiMHPFHGRMHGQRKRURNXRGNRQFHOHDVLQJXX]DYÀH
novou pojistnou smlouvu.
Pojistná událost uplatnìná z POV nemá vliv na bezeškodní dobu v KASKO
a naopak.
Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus/Malus, lze u produktù sjednaných ve variantì Super uplatnit PRIMA Bonus viz UCZ/Voz/15 èl. 12.
3URPtWQXWt YOLYX %RQXVX0DOXVX QHQt ]PQRX EÎQpKR SRMLVWQpKR YH
smyslu obèanského zákoníku. Oznámení výše pojistného po zapoètení
%RQXVX0DOXVX MH SURYiGQR MDNR VRXmiVW EÎQpKR SÀHGSLVX SRMLVWQpKR
k datu výroèí smlouvy.

Èlánek 5
Povinnosti pojistníka (pojištìného)






5.

3RMLVWQtNMDNRÎLSRMLÆWQÛMHSRYLQHQGRGUÎRYDWSUiYQtSÀHGSLV\XSUDYXMtFt
provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel a øídit se
specifickými povinnostmi uvedenými v zákonì POV a pojistných podmínkách UCZ/15.
3RMLVWQtNMHSRYLQHQVH]QiPLWYODVWQtNDYR]LGOD SRMLÆWQpKR SURYR]RYDtele, øidièe a popøípadì další osoby, které byly povìøeny obsluhou vozidla,
s podmínkami pojištìní a zajistit, aby tyto osoby plnily povinnosti uvedené v pøíslušných právních pøedpisech a podmínkách pojištìní.
1D YÛ]YX SRMLVWLWHOH MH SRMLVWQtN SRYLQHQ XPRÎQLW SURKOtGNX SRMLÆWQpKR
vozidla v souvislosti s nahlášením škodné události.
3RMLVWQtNMDNRÎLSRMLÆWQÛMHSRYLQHQR]QiPLWSRMLVWLWHOL]GDE\ODÆNRGQi
událost zpùsobena pøi výkonu èinnosti pro zamìstnavatele èi jinou právnickou èi fyzickou osobu.
Pøi úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle
 viz § 6 a násl. zákona POV

zákona jeho dìdic, v pøípadì více dìdicù ten, který k tomu byl ostatními
dìdici povìøen, nebyl-li nikdo povìøen, pak tyto povinnosti vykonává
soudem urèený správce dìdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení
o nabytí dìdictví pøecházejí práva a povinnosti z pojištìní na dìdice
spoleènì a nerozdílnì. V pøípadì zániku právnické osoby povinnosti
vlastníka vozidla podle zákona vykonává její právní nástupce, zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba
v konkursu správce podstaty.



3.

3RNXG SRMLVWLWHO QDKUDGLO ]D SRMLÆWQpKR ~MPX SÀHFKi]t QD QKR DÎ
do výše vyplacených èástek právo pojištìného na náhradu újmy proti
jinému, pøípadnì jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho
odpovìdností za újmu vzniklo.
Pojištìný, resp. pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu poMLVWLWHOL R]QiPLW ÎH QDVWDO\ RNROQRVWL RGÕYRGXMtFt SUiYD XYHGHQi
v pøedchozím odstavci a pøedat mu doklady potøebné k uplatnìní
tìchto práv.

Èlánek 6
Výluky

Èlánek 8
Spoluúèast

 3RMLVWLWHOQHKUDGt
D  ~MPXNWHURXXWUSOÀLGLmYR]LGODMHKRÎSURYR]HPE\OD~MPD]SÕsobena,
E  ~MPDSRGOHRGVWStVPE DF ]iNRQD329NWHURXMHSRMLÆWQÛSRYLQHQXKUDGLWVYpPXPDQÎHOXQHERRVREiPNWHUpVQtP
Y GRE Y]QLNX ÆNRGQp XGiORVWL ÎLO\ YH VSROHmQp GRPiFQRVWL
V YÛMLPNRX ~MP\ SRGOH   RGVW  StVP F  ]iNRQD 329 MHVWOLÎH
WDWR~MPDVRXYLVtV~MPRXSRGOHRGVWStVPD ]iNRQD329
F  ÆNRGX QD YR]LGOH MHKRÎ SURYR]HP E\OD ÆNRGD ]SÕVREHQD MDNRÎ
i na vìcech pøepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou újmy zpùsobené na vìci, kterou mìla tímto vozidlem pøepravovaná osoba
v dobì škodné události na sobì nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištìný povinen škodu nahradit,
G  ~MPX SRGOH   RGVW  StVP E  D F  ]iNRQD 329 Y]QLNORX PH]L
vozidly jízdní soupravy tvoøené motorovým a pøípojným vozidlem,
MDNRÎLÆNRGXQDYFHFKSÀHSUDYRYDQÛFKWPLWRYR]LGO\QHMHGQiOL
se o škodu zpùsobenou provozem jiného vozidla,
e) újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f)
náklady vzniklé poskytnutím léèebné péèe, dávek nemocenského
pojištìní (péèe) nebo dùchodù z dùchodového pojištìní v dùsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpìl øidiè vozidla,
MHKRÎSURYR]HPE\ODWDWR~MPD]SÕVREHQD
g) újmu zpùsobenou provozem vozidla pøi jeho úèasti na organi]RYDQpP PRWRULVWLFNpP ]iYRGX QHER VRXWÎL V YÛMLPNRX ~MP\
]SÕVREHQp SÀL WDNRYpWR ~mDVWL MHVWOLÎH MH ÀLGLm SÀL WRPWR ]iYRGX
QHER VRXWÎL SRYLQHQ GRGUÎRYDW SUDYLGOD SURYR]X QD SR]HPQtFK
komunikacích,
h) újmu vzniklou provozem vozidla pøi teroristickém èinu nebo váOHmQpXGiORVWLMHVWOLÎHPiWHQWRSURYR]SÀtPRXVRXYLVORVWVWtPWR
mLQHPQHERXGiORVWt
 %\ODOL~MPD]SÕVREHQDYODVWQtNXYR]LGODSURYR]HPMHKRYR]LGOD
které v dobì vzniku újmy øídila jiná osoba, nebo osobì, která
V YR]LGOHP MHKRÎ SURYR]HP E\OD WpWR RVRE ÆNRGD ]SÕVREHQD
oprávnìnì nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávnìnì
Y\NRQiYi SUiYR SUR VHEH D MHVWOLÎH Y GRE Y]QLNX ~MP\ ÀtGLOD
vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku
QHER WpWR RVRE SRX]H ~MPX SRGOH   RGVW  StVP D  ]iNRQD
329
 9 SÀtSDG VWÀHWX YR]LGHO NWHUi MVRX YH YODVWQLFWYt WpÎH RVRE\ VH
~MPD]SÕVREHQiWpWRRVREKUDGtSRX]HWHKG\MHVWOLÎHMGHRUÕ]Qp
provozovatele vozidel zúèastnìných na vzniku škodné události
D MHVWOLÎH QHQt VRXmDVQ WDWR RVRED SURYR]RYDWHOHP YR]LGOD QD
QPÎE\ODWDWRÆNRGD]SÕVREHQD

Pojištìní je sjednáno se spoluúèastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

Èlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
1.

Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky platí pøíslušná ustanovení
zákona POV a obèanského zákoníku. Pojistitel má dále právo také na
úhradu pøimìøené èásti vyplacené èástky pojistného plnìní v pøípadech, kdy
pojištìný, resp. pojistník porušil pøi sjednávání pojištìní, v prùbìhu pojištìní
nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených v právních
SÀHGSLVHFKQHERSRMLVWQpVPORXYDE\OROLYGÕVOHGNXWRKRVWDQRYHQRQLÎÆt
pojistné.

Èlánek 9
Zánik pojištìní
3RMLÆWQt]DQLNi
D  GQHPNG\SRMLVWQtNMHKRGGLFSUiYQtQiVWXSFHQHERYODVWQtNYR]LGODMHOL
osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmìnu vlastníka tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavøena nájemcem
vozidla a vlastnické právo bylo pøevedeno z pronajímatele – leasingové
spoleènosti na nájemce,
E  GQHPNG\YR]LGORSÀHVWDORMDNRYR]LGORI\]LFN\H[LVWRYDW
F  GQHPY\ÀD]HQtWX]HPVNpKRYR]LGOD]HYLGHQFHYR]LGHO
G  RGFL]HQtPYR]LGOD

QHO]HOLGREXRGFL]HQtSÀHVQXUmLWSRYDÎXMHVHYR]LGOR]DRGFL]HQpMDNPLle Policie Èeské republiky pøijala oznámení o odcizení vozidla,
H  YSÀtSDGHFKXYHGHQÛFKYREHFQpmiVWL9338&=
2.
Se zánikem pojištìní zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li v mezinárodní kartì automobilového pojištìní vyznaèena delší doba
WUYiQt
3.
Po zániku pojištìní je:
D  SRMLVWQtN SRYLQHQ EH] ]E\WHmQpKR RGNODGX RGHY]GDW SRMLVWLWHOL ]HOHQRX
kartu, pokud byla vydána,
E  SRMLVWLWHO SRYLQHQ SRMLVWQtNRYL QD ]iNODG MHKR ÎiGRVWL Y\GDW YH OKÕW
15 dnù potvrzení o dobì trvání pojištìní a škodném prùbìhu zaniklého
pojištìní.
4.
Zanikne-li pojištìní pøed uplynutím doby, na kterou bylo pojistné zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáøního mìsíce, ve kterém pojištìní zaniklo. Zbývající èást pojistného je pojistitel povinen vrátit.
Nastala-li v dobì do zániku pojištìní škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle vìty první; povinnost zbývající èást pojistného vrátit
Pi SRX]H WHKG\ MHVWOLÎH PX ] WpWR ÆNRGQp XGiORVWL QHY]QLNQH SRYLQQRVW
plnit.
 -HVWOLÎH SRMLVWQtN QHVSOQLO SRYLQQRVW SRGOH RGVWDYFH  StVP D  WRKRWR
èlánku, není pojistitel povinen do doby splnìní této povinnosti vrátit pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení podle odstavce 3.
StVPE WRKRWRmOiQNX
 =DQLNOROL VSROHmQp MPQt PDQÎHOÕ GiOH MHQ 6-0  VPUWt QHER SURKOiÆHQtP ]D PUWYpKR WRKR ] PDQÎHOÕ NWHUÛ X]DYÀHO SRMLVWQRX VPORXYX
o pojištìní vozidla patøícího do SJM, vstupuje do pojištìní na jeho místo
SR]ÕVWDOÛPDQÎHONDSRNXGMHQDGiOHYODVWQtNHPQHERVSROXYODVWQtNHP
YR]LGOD=DQLNQHOL6-0MLQDNSRYDÎXMHVH]DWRKRNGRX]DYÀHOSRMLVWQRX
VPORXYX WHQ ] PDQÎHOÕ NWHUpPX SRMLÆWQp YR]LGOR SÀLSDGOR Y UiPFL
vypoøádání SJM.
Èlánek 10
Závìreèná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.

DPP/POV/Eko/15

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\
POV Ekonom k pojištìní UCZ/POV/15
Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4

Pøedmìt pojištìní
Bonus-Malus
Spoluúèast
Závìreèná ustanovení

Pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla POV Ekonom je upraveno tìmito
GRSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL YÆHREHFQÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL
– obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15,
které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní
škodové.
 viz § 10 zákona POV

Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní
Pojištìní POV Ekonom se øídí pojistnými podmínkami UCZ/POV/15 a upravují
SÀHVWXSRYiQtSRMLVWQpKRV\VWpPHP%RQXV0DOXV mO8&=329 DVSROX~mDVWL mO8&=329 
Èlánek 2
%RQXV0DOXV
2.1. Výše Bonusu-Malusu na poèátku pojištìní je pøiznávána v souladu
s UCZ/POV/15 a podmínkami na nì navazujícími.
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 2GFK\OQRGmOERG8&=329VHVMHGQiYiÎH]DNDÎGRXSRMLVWQRX
XGiORVW]329VHEH]HÆNRGQtGREDVQLÎXMHRPVtFÕDbude placeno
Y\ÆÆtSRMLVWQp
 2GFK\OQRGmO8&=329VHSÀHVWXSRYiQt%RQXVX²0DOXVXEKHP
trvání pojištìní POV Ekonom øídí tabulkou:


























%H]HÆNRGQtGREDYPVtFtFK

7ÀtGD]SRMLVWQpKR

DÎDYtFH
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ
DÎ²PVtF
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
DÎ²PVtFÕ
-169 a více mìsícù

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Èlánek 3
Spoluúèast
9VRXODGXVmO8&=329VHSRMLÆWQtVMHGQiYiVHVSROX~mDVWt
YHYÛÆL.mQDNDÎGRXSRMLVWQRXXGiORVW
 6SROX~mDVWVHXSODWXMHSRX]HXÆNRGY]QLNOÛFKPLPR~]HPtkHVNp
UHSXEOLN\
1DYÛ]YXSRMLVWLWHOHMHSRMLÆWQÛSRYLQHQXKUDGLWVSROX~mDVW
Èlánek 4
Závìreèná ustanovení
4.1. Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní POV Ekonom pojistné podmínky UCZ/POV/15 v plném rozsahu.
 7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

UCZ/Kas/15

Všeobecné pojistné podmínky
havarijního pojištìní vozidel (KASKO) – zvláštní èást

Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
mO
èl. 9
èl. 10
mO
èl. 12
èl. 13
èl. 14

Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
Územní platnost, poèátek pojištìní
Pøedmìt pojištìní
Pojistná èástka
Pojistné, Bonus-Malus
Pojistné plnìní
Spoluúèast
9\XÎLWHOQp]E\WN\DQiOH]YR]LGOD
Výplata pojistného plnìní
Pøechod práv a povinností
3RYLQQRVWLSRMLVWQtND SRMLÆWQpKRDRSUiYQQpRVRE\
Zvláštní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing
Výluky
Závìreèná ustanovení

Havarijní pojištìní vozidel KASKO je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných
pojistných podmínek, Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást
UCZ/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto
pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
Èlánek 1
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
1.
D 
E 
F 
G 
H 
I 

3.
D 
E 

Pojištìní se sjednává pro pøípad vzniku pojistné události na pojištìném
YR]LGOH Y GÕVOHGNX QiVOHGXMtFtFK SÀtmLQ SRMLVWQi QHEH]SHmt  QHER MHMLFK
kombinace podle specifikace uvedené v pojistné smlouvì:
KDYiULt
YDQGDOLVPHP
ÎLYHOQtXGiORVWt
SiGHPmLQiUD]HPYFL
SiGHPmLQiUD]HP]YtÀHWHSRSÀtSDGSRÆNR]HQtPmiVWtYR]LGOD]YtÀDW\
RGFL]HQtP NUiGHÎtLORXSHÎt YR]LGODQHERMHKRmiVWL
3RMLÆWQtSRGOHQHEH]SHmtXYHGHQÛFKYRGVWStVPG DH MHSODWQpSRX]H
YSÀtSDGQHQtOLYFmL]YtÀHYHYODVWQLFWYtQHERXÎtYiQtSRMLÆWQpKRQHER
osoby jemu blízké.
Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, lze v souladu s odst. 1 tohoto
èlánku sjednat kombinace pojistných nebezpeèí v tìchto variantách:
.RPSOHW  SRMLVWQi QHEH]SHmt XYHGHQi SRG StVPHQ\ D  DÎ I  RGVWDYFH 
tohoto èlánku,
2GFL]HQt  SRMLVWQi QHEH]SHmt XYHGHQi SRG StVPHQHP F  I  RGVWDYFH 
tohoto èlánku.

Èlánek 2
Územní platnost, poèátek pojištìní
1.
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Územní platnost pojištìní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu,
vèetnì asijské èásti Turecka. Pøi pøepravì vozidla po vodì se pojištìní

QHSÀHUXÆXMHMHVWOLÎHPtVWDQDORÎHQtDY\ORÎHQtOHÎtXYQLWÀ~]HPQtKRUR]VDKX SRMLÆWQt 3RNXG PtVWR Y\NOiGN\ YR]LGOD OHÎt PLPR ~]HPQt UR]VDK
SRMLÆWQtNRQmtRNDPÎLNHPXNRQmHQtY\NOiGN\
 1HQtOL YH VPORXY GRKRGQXWR MLQDN MH SRMLÆWQt SODWQp RG RNDPÎLNX
sjednaného ve smlouvì za podmínek uvedených v èl. 4 UCZ/15 a èl. 6
UCZ/Voz/15.
Èlánek 3
Pøedmìt pojištìní
1.

Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, je pøedmìtem pojištìní vozidlo
specifikované v pojistné smlouvì, pokud je vybaveno platným èeským
technickým prùkazem a je mu pøidìlena registraèní znaèka.
2. Pojištìní se vztahuje na škody vzniklé na:
D  YR]LGOHDVRXmiVWHFKNQPXSHYQSÀLSHYQQÛFKYUR]VDKX]iNODGQtYÛEDY\
E  GRGDWHmQp YÛEDY D YÛEDY SÀHGHSVDQp SUiYQtPL SÀHGSLV\ DÎ GR
YÛÆHSRMLVWQpmiVWN\
Èlánek 4
Pojistná èástka
 3RMLVWQi miVWND MH miVWND XUmHQi Y SRMLVWQp VPORXY MDNR QHMY\ÆÆt PRÎQi
hranice pojistného plnìní a stanoví ji na svoji odpovìdnost pojistník tak,
aby odpovídala pojistné hodnotì vozidla v dobì uzavøení smlouvy, není-li
v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.
2. Dojde-li v prùbìhu trvání pojistné smlouvy k výraznìjší zmìnì hodnoty voziGODSURYHGHSRMLVWLWHONQHMEOLÎÆtPXSÀtÆWtPXYÛURmtVPORXY\QD]iNODGStVHPQpÎiGRVWLSRMLVWQtND~SUDYXSRMLVWQpmiVWN\QHQtOLYHVPORXYXYHGHQRMLQDN
3. Pojištìní vozidel podle tìchto pojistných podmínek je ve smyslu podmínek
8&=²REHFQimiVWSRMLÆWQtPQDQRYRXFHQXVWtPÎHYHYÛSRmWXSRMLVWného musí být zapoèten koeficient korekce pojistné èástky. Pokud pøi výpoètu pojistného koeficient korekce pojistné èástky uplatnìn není, je pojistitel
oprávnìn postupovat podle èl. 6, odst. 15 tìchto podmínek.
Èlánek 5
3RMLVWQp%RQXV0DOXV
1.
2.

Výše pojistného se stanoví sazbou z pojistné èástky vozidla. Sazbu v závislosti na pojistnì technických parametrech urèuje pojistitel.
kO  RGVW  8&= VH GRSOXMH WDN ÎH SRMLVWLWHO MH RSUiYQQ
XSUDYLWYÛÆLSRMLVWQpKRYSÀtSDGHFK
- kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho
RUJDQL]DmQtPVORÎNiPQHER
- kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù
NRKURÎHQtVSOQLWHOQRVWL]iYD]NÕSRMLVWLWHOHQHER
- kdy dojde ke zmìnì indexù vývoje cen pojištìných vìcí, pøípadQFHQSUDFtQDMHMLFKUHSURGXNFLMHÎ]YHÀHMXMHkHVNÛVWDWLVWLFNÛ~ÀDGSRNXG]DVOHGRYDQpREGREtWHQWRUÕVWmLQtYtFHQHÎ

3.

Není-li v pojistné smlouvì stanoveno jinak, pojistné za KASKO pojištìní je
upravováno systémem Bonus - Malus:
D  %RQXVMHVOHYD]H]iNODGQtKRSRMLVWQpKR]DEH]HÆNRGQtSUÕEK
E  0DOXVMHSÀLUiÎNDN]iNODGQtPXSRMLVWQpPXY]iYLVORVWLQDSRmWXSRMLVWQÛFK
událostí.
4. Pro pøiznání Bonusu nebo uplatnìní Malusu je rozhodující škodní prùbìh
Y SÀHGFKR]tP REGREt MHKRÎ YÛVOHGNHP MH EH]HÆNRGQt GRED %H]HÆNRGQt
GREDVHXGiYiYPVtFtFKDYQiYD]QRVWLQDÆNRGQtSUÕEKPÕÎHQDEÛYDW
kladných i záporných hodnot. Bezeškodní dobu je pojistitel povinen zapomtWDW SRX]H Y SÀtSDG MHOL VMHGQiQR SRMLVWQp QHEH]SHmt KDYiULH YL] mO 
ERGD 
Be]HÆNRGQtGREDYPVtFtFK
1DÎDYtFH
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ
 DÎ²PVtF
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
 DÎ²PVtFÕ
-109 a více mìsícù

7ÀtGD

]SRMLVWQpKR

%  
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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5.  .H]PQWÀtG\%RQXVX0DOXVX ~SUDYSRMLVWQpKR GRFKi]tYÎG\MHGHQkrát roènì ke dni a mìsíci shodnému s poèátkem pojištìní. Rozhodná doba
pro zapoèítání škodního prùbìhu konèí 3 mìsíce pøed datem uvedené úpraY\SRMLVWQpKRÃNRG\Y]QLNOpSRWpWRGREVH]DSRmtWDMtDÎYGDOÆt~SUDY ]D
MHGHQURN 
6. Netrvá-li doba od zániku pøedmìtného pojištìní do vzniku následujícího
GpOHQHÎMHGHQURNEH]HÆNRGQtGREDVHQHPQt
7. Bezeškodní dobu lze zvýšit pouze za dobu celých mìsícù, po kterou nedošlo
k pojistné události z KASKO. Vozidlo bude zaøazeno v následujícím pojistQpPREGREtRPVtFÕYÛÆHDEXGHSODFHQRQLÎÆtSRMLVWQp
 =DNDÎGRXSRMLVWQRXXGiORVW].$6.2VHEH]HÆNRGQtGREDVQLÎXMHRPVtFÕ
a bude placeno vyšší pojistné.
 %H]HÆNRGQtGREDVHQHVQLÎXMHYSÀtSDGHFK
² NG\SRMLVWQtNVGOtStVHPQSRMLVWLWHOLÎHVHY]GiYiSRMLVWQpKRSOQQt]D
MLÎQDKOiÆHQRXÆNRGQRXXGiORVWMHVWOLÎHSRMLVWLWHOGRVXGSRMLVWQpSOQQt
neuhradil nebo
² MHVWOLÎHSRMLVWQtNSOQQtYUiWLOGRWLWÛGQÕSRWpNG\YÛSODWXSRMLVWQpKR
SOQQtREGUÎHODStVHPQRWRPSRMLVWLWHOHLQIRUPRYDOQHER
² SRMLVWQp XGiORVWL ]SÕVREHQp ÎLYHOQt XGiORVWt KURPDGQpKR FKDUDNWHUX
nebo
– pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se v dobì škodné
XGiORVWLQDOp]DORYX]DPmHQpJDUiÎL
 3RMLVWLWHOPÕÎHUR]KRGQRXWÎHVHEH]HÆNRGQtGREDQHVQLÎXMHWDNpYSÀtSDG
SRMLVWQp XGiORVWL SURND]DWHOQ ]DYLQQp WÀHWt RVRERX YÕmL QtÎ O]H XSODWQLW
regres.
 -HVWOLÎH GRED RG ]iQLNX SÀHGPWQpKR SRMLÆWQt GR Y]QLNX QiVOHGXMtFtKR
SRMLÆWQtWUYiGpOHQHÎMHGHQURNDOHPpQQHÎSWOHWNODGQiEH]HÆNRGQt
GREDVHVQLÎXMHRSRmHWFHOÛFKPVtFÕNWHUpXSO\QXO\PH]L]iQLNHPSÀHGmìtného pojištìní do vzniku následujícího, nejvýše však o celou výši kladné
bezeškodní doby. Záporná bezeškodní doba se v tomto pøípadì nemìní.
-HVWOLÎHGREDRG]iQLNXSÀHGPWQpKRSRMLÆWQtGRY]QLNXQiVOHGXMtFtKRWUYi
GpOHQHÎSWOHWSÀHGFKR]tEH]HÆNRGQtGREDVHQH]DSRmtWiYi
12. Po zániku pøedmìtného pojištìní lze bezeškodní dobu pøevést na všechny
GUXK\ KDYDULMQtKR SRMLÆWQt Y]WDKXMtFt VH SRX]H N MHGQRPX YR]LGOX WpKRÎ
pojistníka. Ustanovení pøedchozí vìty lze uplatnit i na leasingového nájemce, který mìl pronajato vozidlo pojištìné leasingovou spoleèností za
SÀHGSRNODGX ÎH YR]LGOR XYHGHQp Y OHDVLQJRYp VPORXY SÀHFKi]t GR MHKR
YODVWQLFWYtDÎHEÛYDOÛQiMHPFHGRMHGQRKRURNXRGNRQFHOHDVLQJXX]DYÀH
novou pojistnou smlouvu.
13. Pojistná událost uplatnìná z KASKO pojištìní nemá vliv na bezeškodní dobu
SRMLÆWQt RGSRYGQRVWL ]D ~MPX ]SÕVREHQRX SURYR]HP YR]LGOD GiOH MHQ
Å329´ DQDRSDN
 3URPtWQXWt YOLYX %RQXVX0DOXVX QHQt ]PQRX EÎQpKR SRMLVWQpKR YH
smyslu obèanského zákoníku. Oznámení výše pojistného po zapoètení
%RQXVX0DOXVX MH SURYiGQR MDNR VRXmiVW EÎQpKR SÀHGSLVX SRMLVWQpKR
k datu výroèí smlouvy.
Èlánek 6
Pojistné plnìní
Pojistitel v pøípadì pojistné události rozhodne, zda na pojištìném vozidle došlo k parciální èi totální škodì a pojistné plnìní vypoète následovnì:
 9 SÀtSDG WRWiOQt ÆNRG\ Y]QLNOp QD SRMLÆWQpP YR]LGOH YmHWQ RGFL]HQt YR]LGOD  Y\FKi]t SRMLVWLWHO SÀL YÛSRmWX YÛÆH SRMLVWQpKR SOQQt
z obecné ceny vozu ke dni vzniku škody.
2. V pøípadì parciální škody, vzniklé na pojištìném vozidle, jsou pojistným
plnìním pøimìøené náklady na opravu vozidla v cenách nových dílù, po

RGSRmWXY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕPD[LPiOQGRYÛÆH obecné ceny vozu
ke dni vzniku pojistné události. Technologii odstranìní škody stanovuje
pojistitel. Škody pøevyšující tuto hranici jsou øešeny jako škody totální.
3. Pøimìøenými náklady na opravu se v pøípadì parciální škody, podle odst. 2 tohoto èlánku, rozumí náklady na úèelné odstranìní škody vzniklé na vozidle, stanovené výpoètem pojistitele, který vychází
z doporuèených cen výrobce èi dovozce vozidla nebo distributora náKUDGQtFK GtOÕ 9ÛSRmHW MH SURYiGQ SRPRFt YÆHREHFQ SRXÎtYDQpKR DXWRPDWL]RYDQpKR V\VWpPX QDSÀ $8'$7(; QHER MLQp UHOHYDQWQt YÛSRmWRYp
V\VWpP\ QiVOHGRYQ
D  QiNODG\ QD SURYHGHQRX SUiFL MVRX VWDQRYHQ\ YH YÛÆL UR]SLVX SUDFRYQtFK
mDVÕ SRWÀHEQÛFK N RSUDY mL YÛPQ SRÆNR]HQpKR GtOX W]Q VRXmiVWL
SRGVNXSLQ\mLVNXSLQ\YR]LGOD NWHUpMVRXQiVREHQ\KRGLQRYRXVD]ERXGOH
volby limitu oprav ve smlouvì,
E  QiNODG\QDPDWHULiOMVRXVWDQRYHQ\UR]SLVHPY\PQQÛFKGtOÕmLSRXÎLWpKR
materiálu na opravu. 9SÀtSDGÎHEXGHSRMLVWLWHOHPSURNi]iQRRGVWUDQQtÆNRG\]DSRXÎLWtVWDUÆtFKQHERQHRULJLQiOQtFKQiKUDGQtFK
dílù, je pojistitel oprávnìn zohlednit tuto skuteènost ve výpoètu
YÛÆHSRMLVWQpKRSOQQtY\FKi]HMH]FHQVNXWHmQSRXÎLWÛFKQiKUDGQtFKGtOÕ
4. Ve smlouvì mohou být zvoleny limity oprav:
D  Å6YpSRPRF´ NGH SÀLPÀHQÛPL QiNODG\ QD RSUDYX VH UR]XPt YÛSRmHW SRjistitele obsahující hodinovou sazbu stanovenou pojistitelem pro opravy
VYpSRPRFt WDWR VD]ED MH ]YHÀHMRYDQi QD ZZZXQLTDF]  D FHQ\ QRYÛFK
QiKUDGQtFKGtOÕMVRXOLNGLVSR]LFLSRXÎLMHSRMLVWLWHOFHQGtOÕNYDOLWDWLYQURYnocenných, dodávaných na trh nezávislými distributory. Úhrada rozpoètem
je omezena dle èl. 9 odst. 3., 4. a 5.
E  Å6HUYLV Y k5´ NGH SÀLPÀHQÛPL QiNODG\ QD RSUDYX VH UR]XPt QiNODG\ QD
opravu vozidla v servisu v ÈR obvyklé v místì a èase limitované pouze podmínkami tohoto èlánku.
F  Å%H]RPH]HQt´NGHSÀLPÀHQÛPLQiNODG\QDRSUDYXVHUR]XPtQiNODG\QD
opravu vozidla v servisu obvyklé v místì a èase limitované pouze podmínkami tohoto èlánku.
5. Ostatní náklady jsou posuzovány individuálnì podle doporuèení výrobce, znaèkové opravny èi naøízení souvisejících právních pøedpiVÕ QDSÀtNODG SURSODFHQt '3+ QHPiOL SRMLÆWQÛ QiURN QD RGSRmHW 
U plátcù DPH poskytuje pojistitel pojistné plnìní bez DPH s výjimkou
SÀtSDGÕ NG\ SOiWFH '3+ QHPÕÎH ] GÕYRGÕ GDQÛFK SÀtVOXÆQÛPL SUiYQtPL
pøedpisy uplatnit odpoèet u finanèního úøadu.
6. Pøimìøenými náklady na opravu nejsou smluvní ceny dohodnuté
PH]LRSUDYQRXDREMHGQDWHOHPRSUDY\Smluvní cena za opravu vozidla
EXGH SRMLVWLWHOHP DNFHSWRYiQD SRX]H ]D SÀHGSRNODGX ÎH QHSÀHYÛÆt miVWNX
vypoètenou podle podmínek výše uvedených.
7. 3ÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtPÕÎHEÛWYPtVWQHKRG\SURYHGHQDRSUDYD
a) se souhlasem pojistitele ve výši limitované ustanoveními tohoto
èlánku nebo
E  QRX]RYi UHVS SURYL]RUQt RSUDYD SRNXG MH WR ~mHOQp Y]KOHGHP
k místu škodné události a dále k rozsahu a povaze poškození voziGOD7\WRQiNODG\EXGRXKUD]HQ\GRYÛÆH]SRMLVWQpKRSOQQt
]DRSUDYXYR]LGODDWRQDGUiPHFQiNODGÕGOHWRKRWRmOiQNX
Náklady na nouzovou opravu však nelze uhradit
² YHYÛÆLSÀHVDKXMtFtQiNODG\NWHUpE\PXVHO\EÛWY\QDORÎHQ\QD
odtah vozidla nebo
² E\O\OL]WpÎHSRMLVWQpXGiORVWLKUD]HQ\QiNODG\QDRGWDKYR]LGOD
8. Pojistitel poskytuje pojistné plnìní v tuzemské mìnì, není-li ujednáno jinak.
3UR SÀHSRmHW FL]t PQ\ VH SRXÎLMH NXU]X Y\KOiÆHQpKR k1% NH GQL Y]QLNX
pojistné události.
 3RMLVWLWHOXKUDGtW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQY\QDORÎHQpQiNODG\SÀLRGYUiFHQtEH]SURVWÀHGQKUR]tFtSRMLVWQpXGiORVWLQHERQD]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQp QiNODG\ ] GÕYRGX K\JLHQLFNÛFK HNRORJLFNÛFK mL EH]SHmQRVWních pøi povinnosti odklidit poškozené pojištìné vozidlo nebo jeho zbytky.
ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQXÎLYRWDD]GUDYtRVREVHRPH]XMHGRYÛÆHVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
ÔKUDGD RVWDWQtFK Y\QDORÎHQÛFK ]DFKUDRYDFtFK QiNODGÕ SRGOH
StVP D  E  WRKRWR RGVWDYFH VH RPH]XMH GR YÛÆH  ]H VMHGQDQp
SRMLVWQpmiVWN\
10. Náklady na vyproštìní, dopravu a uskladnìní poškozeného vozidla
SRMLVWLWHO XKUDGt GR YÛÆH  ] REHFQp FHQ\ YR]LGOD SODWQp Y kHVNp
UHSXEOLFHSRNXGE\O\~mHOQY\QDORÎHQ\QDSÀHPtVWQtSRÆNR]HQpKR
pojištìného vozidla, a to z místa škodné události do místa opravy vozidla, nejdále však do místa trvalého bydlištì nebo sídla provozovatele
SRMLÆWQpKRYR]LGOD
11. Pokud není v tìchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvì uveGHQRMLQDNMHRSRWÀHEHQtXSODWRYiQRSRX]HYSÀtSDGHFK
D  WRWiOQtÆNRG\
E  WRWiOQt ÆNRG\ QD PRWRUX QHWÛNi VH MHKR SÀtVOXÆHQVWYt MDNR QDSÀ VWDUWpU
DOWHUQiWRU 
F  ÆNRG\ QD DNXPXOiWRUX SQHXPDWLNiFK YÛIXNRYpP SRWUXEt YmHWQ ODPEGD
sondy a katalyzátoru, audio èi audiovizuální výbavì a navigaèních zaøízeních,
G  ÆNRG\QDGRGDWHmQpYÛEDYYR]LGOD
12. Pøedmìtem pojistného plnìní nejsou nepøímé škody všeho druhu
QDSÀXÆOÛ]LVNXÆOÛYÛGOHNQHPRÎQRVWSRXÎtYDWSRMLÆWQRXYF 
D YHGOHMÆt YÛORK\ QDSÀ H[SUHVQt SÀtSODWN\ MDNpKRNROLY GUXKX
QiNODG\SUiYQtKR]DVWRXSHQtDSRG SRNXGQHQtXMHGQiQRMLQDN
13. V pøípadì vyèerpání sjednané pojistné èástky uhradí pojistitel úèelnì vynaORÎHQpQiNODG\YHYÛÆLGOHRGVWWRKRWRmOiQNXQDGUiPHFWpWRmiVWN\
14. Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li k nim písemný pokyn.
 3RNXG SRMLVWQi miVWND E\OD VWDQRYHQD QLÎÆt QHÎ QRYi FHQD YR]LGOD MH SRMLVWLWHO RSUiYQQ SRMLVWQp SOQQt VQtÎLW ] GÕYRGX SRGSRMLÆWQt 6QtÎHQt VH
provede v pomìru, v jakém je pojistná èástka k nové cenì vozidla. Pojistitel
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YÆDNWRWRVQtÎHQtRSUiYQQSURYiGWQHQtMHVWOLÎHE\OYHYÛSRmWXSRMLVWQpKR
uplatnìn koeficient korekce pojistné èástky podle èl. 4, odst. 3 tìchto podPtQHNDQHERYSÀtSDGHFKNG\MHSRMLÆËRYiQRYR]LGORQRYp
16. Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí pøesáhnout pojistQRX miVWNX XYHGHQRX YH VPORXY SUR WRWR YR]LGOR -HOL SRMLÆWQt
sjednáno na dobu kratší jednoho roku, nesmí èástka vyplacená za
všechny škody pøesáhnout sjednanou pojistnou èástku uvedenou ve
VPORXYSURWRWRYR]LGOR
Èlánek 7
Spoluúèast
1. 1HQtOLYHVPORXYXYHGHQRMLQDNNDÎGpYR]LGORMHSRMLÆWQRVHVSROX~mDVWt
QDNDÎGpSRMLVWQpXGiORVWL9ÛÆHVSROX~mDVWLMHXYHGHQDYSRMLVWQpVPORXY
a v pøípadì pojistné události se odeèítá od pojistného plnìní.
2. Pro všechna pojistná nebezpeèí pojištìní KASKO platí stejná spoluúèast,
není-li v pojistné smlouvì nebo dále výslovnì uvedeno jinak. Výše sjednané
spoluúèasti je urèena dvìma hodnotami:
– minimální spoluúèastí a
– spoluúèastí z pojistného plnìní.

.RQHmQiYÛÆHWpWRVSROX~mDVWLMHVWDQRYHQDDÎYGRESRMLVWQpXGiORVWLMDNR
výsledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúèasti minimální a spoluúèasti
z pojistného plnìní.
3. Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, sjednaná spoluúèast se automaWLFN\]Y\ÆXMH
D  QDGYRMQiVREHN]DNDÎGpFK\EMtFtGRGDWHmQPRQWRYDQp]DEH]SHmRYDFt]DÀt]HQtXYHGHQpYSRMLVWQpVPORXY=YÛÆHQtPVSROX~mDVWL
QHQt GRWmHQR SUiYR SRMLVWLWHOH SÀLPÀHQ VQtÎLW SRMLVWQp SOQQt
v souladu s platnými právními pøedpisy (bylo-li chybìjící nebo nefunkèní zabezpeèení ve smlouvì uvedeno jako povinné a zároveò za
QKRSRMLVWLWHOSRVN\WOVOHYX 
E  QD]SRMLVWQpKRSOQQtSURQiNODGQtYR]LGODWMYR]LGODVFHONRYRX KPRWQRVWt Y\ÆÆt QHÎ  NJ GRÆOROL N RGFL]HQt QD ~]HPt
VWiWÕY]QLNOÛFK]HYURSVNpmiVWLEÛYDOp6665VWHMQiVSROX~mDVWEXGH
odeètena i v pøípadì pøívìsù èi návìsù pro tato vozidla, došlo-li
NMHMLFKRGFL]HQtQD~]HPtWFKWRVWiWÕ
c) na dvojnásobek za øízení vozidla osobou odlišnou od øidièù, uvedených v pojistné smlouvì, v pøípadech, kdy si pojistitel pøi sjednání
SRMLÆWQtY\ÎiGDOVSHFLILNDFLNRQNUpWQtFKÀLGLmÕ
 3RMLVWLWHO PÕÎH UR]KRGQRXW R QHXSODWQQt VSROX~mDVWL Y SÀtSDG SRMLVWQp
XGiORVWLSURND]DWHOQ]DYLQQpWÀHWtRVRERXYÕmLQtÎO]HXSODWQLWUHJUHV
Èlánek 8
9\XÎLWHOQp]E\WN\DQiOH]YR]LGOD
1.

2.
3.
4.

Nebylo-li pøed výplatou pojistného plnìní s pojistitelem písemnì dohodnuto jinak, zùstávají pøi škodì na vozidle pojištìnému pùvodní èásti, souèásti
LSÀtSDGQYUDNYR]LGODSRÆNR]HQpKRSRMLVWQRXXGiORVWtSÀLmHPÎKRGQRWD
WFKWRY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕVWDQRYHQiSRMLVWLWHOHPEXGHYÎG\RGHmWHQDRG
pojistného plnìní.
Zjistí-li po pojistné události spoèívající v odcizení pojištìného vozidla pojistQtNmLRSUiYQQiRVREDÎHYR]LGORE\ORQDOH]HQRR]QiPtWXWRVNXWHmQRVW
bez zbyteèného odkladu pojistiteli.
Poskytl-li pojistitel pojistníkovi èi oprávnìné osobì po vzniku této pojistné
události pojistné plnìní, nepøechází na nìho vlastnické právo k pojištìnému
majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnìní poskytl.
Povinnost dle pøedchozího odstavce však pojistníkovi èi oprávnìné osobì
nevznikne, pokud pojistitel zprostøedkuje prodej nalezeného vozidla a pojištìný poskytne pojistiteli nezbytnou souèinnost nutnou pro zajištìní prodeje.

Èlánek 9
Výplata pojistného plnìní
1.



D 
E 
F 




Je-li poškozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnì pojistitele resp.
YRSUDYQXUmHQpSRMLVWLWHOHPPÕÎHSRMLVWLWHOXKUDGLWSRMLVWQpSOQQtSÀtPR
na úèet této opravny. Pøípadné rozdíly ve výši poskytnutého plnìní
SRMLVWLWHOHP D QiURN\ RSUDYQ\ ]D RSUDYX XKUDGt SRMLVWQtN UHVS
REMHGQDYDWHORSUDY\
-HOLYR]LGORRSUDYRYiQRYMLQp QHVPOXYQt RSUDYQSRMLVWQpSOQQtY\SRmWHQpMDNRQiNODG\QDRSUDYXMHSRMLVWLWHOHPXKUD]HQR]DSÀHGSRNODGXÎH
PXEXGRXSÀHGORÎHQ\IDNWXU\]DRSUDYX
3RMLVWQi SOQQt EH] SÀHGORÎHQt IDNWXU SOQQt UR]SRmWHP  MVRX XKUD]HQD
v souladu s èl. 6 tìchto VPP v pøípadech:
WRWiOQtÆNRG\
NG\SRMLÆWQÛSURGiYR]LGORYSRÆNR]HQpPVWDYXWÀHWtRVREDSURNiÎHWXWR
skuteènost pojistiteli kupní smlouvou a kopií technického prùkazu s vyznaèeným pøevodem,
E\OROLWDNVSRMLVWLWHOHPGRKRGQXWR
3RGOHERGXQHO]HSRVWXSRYDW QHO]HXKUDGLWIRUPRXUR]SRmWX SÀLRGFLzení nebo znièení spínací skøínky, zámkù vozidla, vnìjšího osvìtlení vozu,
snadno demontovatelných prvkù interiéru, a nebo bezpeènostních prvkù
vozidla, napø. airbagy, bezpeènostní pásy, zabezpeèovací zaøízení, øídící jedQRWN\DSRG7R]QDPHQiÎHSRGPtQNRXSRMLVWLWHOHSUR~KUDGXSRMLVWQpKR
SOQQt]DW\WRGtO\MHGRORÎHQtIDNWXU]DMHMLFK]QRYXSRÀt]HQt
-HOL SRVN\WRYiQR SOQQt SRGOH RGVWDYFH  WRKRWR mOiQNX SOQQt UR]SRmWHP SRXÎtYiSRMLVWLWHOYÎG\FHQ\QRYÛFKQiKUDGQtFKGtOÕMVRXOLNGLVSR]LFLSRXÎLMHSRMLVWLWHOFHQGtOÕNYDOLWDWLYQURYQRFHQQÛFKGRGiYDQÛFKQDWUK
nezávislými distributory a hodinových sazeb stanovených pojistitelem pro
RSUDY\VYpSRPRFtW\WRVD]E\MVRX]YHÀHMRYiQ\QDZZZXQLTDF]

dìdici povìøen, nebyl-li nikdo povìøen, pak tyto povinnosti vykonává
soudem urèený správce dìdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení
o nabytí dìdictví pøecházejí práva a povinnosti z pojištìní na dìdice spoleènì a nerozdílnì. V pøípadì zániku právnické osoby povinnosti vlastníka
vozidla podle zákona vykonává její právní nástupce, zaniká-li právnická
osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu, správce
podstaty.
 =DQLNOROLVSROHmQpMPQtPDQÎHOÕ GiOHMHQ6-0 VPUWtQHERSURKOiÆHQtP
]D PUWYpKR WRKR ] PDQÎHOÕ NWHUÛ X]DYÀHO SRMLVWQRX VPORXYX R SRMLÆWQt
vozidla patøícího do SJM, vstupuje do pojištìní na jeho místo pozùstalý
PDQÎHOND SRNXG MH QDGiOH YODVWQtNHP QHER VSROXYODVWQtNHP YR]LGOD
=DQLNQHOL6-0MLQDNSRYDÎXMHVH]DWRKRNGRX]DYÀHOSRMLVWQRXVPORXYX
WHQ ] PDQÎHOÕ NWHUpPX SRMLÆWQp YR]LGOR SÀLSDGOR Y UiPFL Y\SRÀiGiQt
SJM.
Èlánek 11
Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)
1.

Kromì povinností stanovených v pojistných podmínkách UCZ/15 a UCZ/Voz/15
MHSRMLVWQtN SRMLÆWQÛDRSUiYQQiRVRED GiOHSRYLQHQ
GRGUÎRYDW SUiYQt SÀHGSLV\ XSUDYXMtFt SURYR] QD SR]HPQtFK NRPXQLNDcích a podmínky provozu vozidel a podmínky smluvního vztahu s pojistitelem.
 3RMLVWQtN SRMLÆWQÛ MHSRYLQHQVH]QiPLWVSRYLQQRVWPLXYHGHQÛPLYWRPWR
mOiQNXRVREXNWHUpVYÀtYR]LGORNXÎLWtQHERXÎtYiQt RSUiYQQiRVRED 
 3RMLVWQtN SRMLÆWQÛmLRSUiYQQiRVRED MHGiOHSRYLQHQ
D  XGUÎRYDWSRMLÆWQpYR]LGORYÀiGQpPWHFKQLFNpPDYÛUREFHPSÀHGHSVDQpP
stavu,
E  YR]LGORY\EDYLW]DEH]SHmRYDFtP]DÀt]HQtPXYHGHQÛPYHVPORXYDSRFHORXGREXSRMLÆWQtYR]LGORDYHÆNHUpMHKR]DEH]SHmRYDFt]DÀt]HQtXGUÎRYDW
Y SURYR]XVFKRSQpP VWDYX Y\ÎDGXMHOL WR SRYDKD WRKRWR ]DÀt]HQt  GOH SRkynù výrobce,
F  GRORÎLW SRMLVWLWHOL GRNODG\ R Y\EDYHQt ]DEH]SHmRYDFtP ]DÀt]HQtP SÀHG
Y]QLNHPSRMLVWQpXGiORVWL-LQDNMHSRMLVWLWHORSUiYQQSRYDÎRYDWGRGDWHmQp
zabezpeèení vozu za neprokázané.
G  SÀLNDÎGpPRSXÆWQtYR]LGODXYiGWYHÆNHUpMHKR]DEH]SHmHQtYmLQQRVWWDN
aby bylo funkèní po celou dobu opuštìní vozidla,
H  ]DMLVWLWYÛPQXYÆHFKGRWmHQÛFK]iPNÕMHVWOLÎHGRMGHNH]WUiWQHERRGFLzení jednoho a více klíèù; v pøípadì odcizení vozidla pøedat všechny klíèe
DRYOiGiQtRGYR]LGODDMHKR]DEH]SHmHQtSRNXGVLMHMSRMLVWLWHOY\ÎiGi
I  EH]]E\WHmQpKRRGNODGXR]QiPLWSRMLVWLWHOLÎHSÀHGPWSRMLÆWQtMHSRMLÆWQ
pro stejný pøípad u jiného pojistitele,
J  SRNXG GRMGH NH ÆNRGQp XGiORVWL XmLQLW WDNRYi RSDWÀHQt DE\ QDVWDOi ÆNRGD
vzniklá touto událostí nebo v souvislosti s ní, byla co nejmenší,
K  R]QiPLWQHSURGOHQSÀtVOXÆQÛPSROLFHMQtPRUJiQÕPNDÎGRXÆNRGX
– pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù,
² MHVWOLÎH ÆNRGD Y]QLNOD ]D RNROQRVWt Y]EX]XMtFtFK SRGH]ÀHQt ] WUHVWQpKR
èinu èi pokusu o nìj,
L  YSÀtSDGHFKNG\QDYR]LGOHY]QLNODÆNRGD]QtÎEXGHXSODWRYDWSUiYRQD
pojistné plnìní
– poskytnout pojistiteli bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do ètrnácti dnù, pravdivé informace o jejím vzniku, místì, pøíèinì, o èasových
dispozicích souvisejících s nastalou škodou a o rozsahu jejích následkù,
² Y\mNDW V RSUDYRX SRÆNR]HQp YFL QHER V RGVWUDRYiQtP ]E\WNÕ WDNWR
znièené nebo poškozené vìci na písemný pokyn pojistitele a to nejdéle
do doby 30 dnù od nahlášení pojistné události, pokud z bezpeènostQtFKK\JLHQLFNÛFKQHERMLQÛFKYiÎQÛFKGÕYRGÕQHQtQXWQRVRSUDYRX
QHER V RGVWUDRYiQtP ]E\WNÕ ]DmtW QHSURGOHQ 9 WFKWR SÀtSDGHFK
je povinen zabezpeèit dostateènì prùkazné dùkazy o rozsahu vzniklé
škody uschováním vìci, vymìnìných poškozených dílù, fotografickým,
filmovým nebo video záznamem,
² XPRÎQLW SRMLVWLWHOL SURYpVW SRÀt]HQt ]YXNRYp D REUD]RYp GRNXPHQWDFH
z místa škodné události, poškozených vìcí, zabezpeèovacích zaøízení
pro úèely provedení expertního zkoumání, provést diagnostiku øídící
jednotky vozidla atd.; pro pøípad potøeby ovìøení údajù pojistník proKODÆXMHYVRXODGXVSÀtVOXÆQÛPLXVWDQRYHQtPL]iNRQDRSRMLÆËRYQLFWYt
ÎH VRXKODVt V SRVN\WQXWtP ~GDMÕ SRMLVWLWHOL R MHKR PLQXOpP mL VRXmDVQpPSRMLÆWQtYHGHQÛFKXMLQÛFKSRMLÆËRYHQQHERXSUiYQLFNpRVRE\YH
NWHUpPDMtPDMHWNRYÛSRGtOmLYNODGSRX]HSRMLÆËRYQ\QHERSRVN\WQXWt
údajù o jeho pojištìní jiným pojistitelùm.
M  SRVWXSRYDWWDNDE\SRMLVWLWHOPRKOYÕmLMLQpPXXSODWQLWSUiYRQDQiKUDGX
škody zpùsobené pojistnou událostí a uèinit opatøení, aby nedošlo k promlèení nebo zániku práva na náhradu škody, písemnì uplatnit právo na
QiKUDGXÆNRG\XSURYR]RYDWHOÕSRVN\WXMtFtFKXE\WRYDFtVOXÎE\SURYR]RYDWHOÕJDUiÎtPRWRUHVWÕDXWRNHPSLQNÕKOtGDQÛFKSDUNRYLÆËDMXQLFKÎE\OR
vozidlo umístìno. Obdobnì je pojištìný povinen zabezpeèit pro pojistitele
zachování nároku pro uplatnìní práv z odpovìdnosti za vady pøedmìtu
pojištìní vùèi prodávajícímu v záruèní dobì.
N  ]DMLVWLW XORÎHQt RULJLQiOX WHFKQLFNpKR SUÕND]X D RULJLQiOQtFK QiKUDGQtFK 
klíèù na bezpeèném místì mimo vozidlo a v pøípadì totální škody na vozidle
MHMSÀHGDWSRMLVWLWHOLSRNXGVLMHMSRMLVWLWHOY\ÎiGi
O  SOQLWGDOÆtSRYLQQRVWLGRKRGQXWpYHVPORXYUHVSSRGPtQNiFKSRMLÆWQt
2. Následky porušení tìchto povinností urèuje èlánek 8 odst. 8.2 pojistných
podmínek UCZ/15.
 =MLVWtOLSRMLVWQtNSRR]QiPHQtSRMLVWQpXGiORVWLÎHVHQDÆODRGFL]HQimL]WUDFHQiYFSRVWLÎHQiSRMLVWQRXXGiORVWtMHSRYLQHQ
D  WXWRVNXWHmQRVWQHSURGOHQR]QiPLWSRMLVWLWHOL
E  Y VRXODGX V mOiQNHP  WFKWR SRMLVWQÛFK SRGPtQHN SRVN\WQRXW SRMLVWLWHOL
potøebnou souèinnost.

Èlánek 10
Pøechod práv a povinností

Èlánek 12
Zvláštní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing

1.

1.

12

Pøi úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnost vlastníka vozidla podle
zákona jeho dìdic, v pøípadì více dìdicù ten, který k tomu byl ostatními

Pøi pojistné události na dodateènì namontované výbavì má nárok na
SRMLVWQp SOQQt YODVWQtN YFL 3UR SÀtSDG\ ÎH YR]LGOR MH SRMLÆWQR Y UiPFL

KURPDGQp UiPFRYp VPORXY\VHXMHGQiYiÎHSUiYRQDSOQQt]SRMLVWQp
XGiORVWLPiYÎG\SRMLVWQtNSRNXGWHQWRQHVWDQRYtMLQDN
 =PQRX YODVWQtND SRMLÆWQpKR YR]LGOD SRMLÆWQt QH]DQLNi MHVWOLÎH MH SRMLVWQtNHPQiMHPFHYR]LGODQDQKRÎSRXNRQmHQtOHDVLQJXSÀHFKi]tYODVWQLFNp
právo z leasingové spoleènosti, není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak.
Èlánek 13
Výluky
 3RMLÆWQtSRGOHWFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNVHQHY]WDKXMHQDXGiORVWL
a) zpùsobené pøímo nebo nepøímo povstáním, stávkami, jinými
ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, teroristickými
èiny, váleènými událostmi, vojenskými policejními a úøedními
opatøeními, vyšší mocí, zemìtøesením nebo úèinky jaderné energie,
E  SÀLQLFKÎGRÆORNSRÆNR]HQtmL]QLmHQtSQHXPDWLNGLVNÕNRO UiINÕ 
a to ani v pøípadì, kdy pøi opravì dochází k pøemìøení èi seøízení
geometrie, krytù kol (poklic) nebo elektrického zaøízení zkratem,
pokud nedošlo souèasnì i k jinému poškození, za které je pojistitel
povinen plnit,
F  SÀL QLFKÎ GRÆOR N SRÆNR]HQt ]QLmHQt mL RGFL]HQt ]i]QDPÕ QD PDJQHWLFNÛFK PHGLtFK YÆHKR GUXKX ]YXNRYp REUD]RYp GDWRYp DM 
vèetnì jejich obsahu,
G  SÀLQLFKÎGRÆORNSRÆNR]HQtmL]QLmHQtYR]LGODQHERMHKRmiVWLMHMtP
funkèním namáháním, pøirozeným opotøebením nebo únavou
PDWHULiOX WtP VH UR]XPt QDSÀ WpÎ GUREQi SRÆNR]HQt ODNX Y]QLNOi
REY\NOÛPSRXÎtYiQtPYR]LGOD
H  SÀLQLFKÎGRÆORNSRÆNR]HQtmL]QLmHQtYR]LGODQHERMHKRmiVWLYGÕVOHGNX QHVSUiYQp REVOXK\ QHER ~GUÎE\ PDMtFt SÀtPÛ YOLY QD Y]QLN
WpWRXGiORVWLQDSÀ
– v dùsledku nadmìrného opotøebení pneumatik, nesplòujících
podmínky provozu dle pøíslušného právního pøedpisu, èi pneumatik, neschválených pro provoz pojištìného vozidla,
² QHVSUiYQp QDNOiGiQt mL Y\NOiGiQt YR]LGOD mL XORÎHQt QiNODGX
bìhem jízdy,
– jiné nesprávné èinnosti analogicky odvoditelné z uvedených
pøípadù,
I  NG\YR]LGORE\ORSRXÎLWRYUR]SRUXVSRN\Q\VWDQRYHQÛPLYÛUREFHP
GRSUDYQtKRSURVWÀHGNXQHERNMLQÛP~mHOÕPQHÎMHXYHGHQRYSRMLVWQpVPORXY
J  SÀLQLFKÎGRÆORNSRÆNR]HQtmL]QLmHQtVNHOYR]LGODSRNXGQHGRÆOR
VRXmDVQLNMLQpPXSRÆNR]HQt]DNWHUpMHSRMLVWLWHOSRYLQHQSOQLW
 3RNXGQHQtYSRMLVWQpVPORXYGRKRGQXWRMLQDNSRMLÆWQtVHGiOH
QHY]WDKXMHQDXGiORVWL
D  NG\ SRMLÆWQÛ GRSUDYQt SURVWÀHGHN E\O SRXÎLW N WDNRYp DNFL SÀL
NWHUpGRFKi]tNGRVDKRYiQtQHMY\ÆÆtU\FKORVWLSÀHNRQiQtSÀHNiÎHN
a nebo kdy jsou nutné zvláštní jízdní dovednosti øidièe, a nebo
N YÛFYLNX SUR W\WR DNFH 7tPWR VH UR]XPt ]HMPpQD ]iYRG\ MDNpKRNROLY GUXKX VRXWÎH V U\FKORVWQt YORÎNRX MDNRÎ L SÀtSUDYQp Mt]G\
SURW\WRDNFH
b) zpùsobené výbuchem hoølavých, tøaskavých látek, a nebo náhlým nièivým projevem tlakové síly spoèívající v rozpínavosti

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\

c)
d)
e)

f)
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SO\QÕ QHER SDU NWHUp GRSUDYQt SURVWÀHGHN ViP SÀHYiÎHO WRXWR
látkou není palivo potøebné k pohonu pojištìného dopravního
prostøedku),
poškození èi znièení vozidla nebo jeho èásti pøi jeho èinnosti jako
pracovního stroje,
poškození, znièení èi odcizení vozidla nebo jeho èásti, za které je
odpovìdný opravce nebo dodavatel ze zákona èi ze smlouvy,
kdy osoba øídící vozidlo nemìla v dobì vzniku události pøedepsané
øidièské oprávnìní nebo jí bylo øidièské oprávnìní rozhodnutím
správního orgánu odòato nebo pozastaveno, a nebo jí bylo øízení
vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu
zakázáno nebo pokud osoba, která v dobì vzniku události vozidlo
øídila, nesplòovala jiné, právním pøedpisem stanovené podmínky
k øízení vozidla nebo nebyla jednoznaènì identifikována,
zpùsobené úmyslným jednáním pojistníka, pojištìného èi jiného
RSUiYQQpKRXÎLYDWHOHYR]LGODQHERMLQpRVRE\MHGQDMtFt]SRGQWX
nìkteré z tìchto osob nebo byly-li zpùsobeny nesplnìním povinnosti tìchto osob k odvrácení škody,
NG\ YR]LGOR E\OR SRXÎLWR Y GRE XGiORVWL N WUHVWQp mLQQRVWL RVRE
uvedených v pøedešlém odstavci,
NG\RVREDÀtGtFtYR]LGORE\ODSRGYOLYHPSRÎLWtDONRKROXQHERSRXÎLWtQiY\NRYpOiWN\QHERSÀtSUDYNXWDNRYRXOiWNXREVDKXMtFtVWHMQ
bude posuzováno, nepodrobí-li se øidiè vozidla zjištìní, zda není
RYOLYQQDONRKROHPQHERSRXÎLWtPQiY\NRYpOiWN\QHERSÀtSUDYNX
takovou látku obsahující, po nehodì po dobu, do kdy by to bylo na
~MPX]MLÆWQt]GDSÀHGMt]GRXQHEREKHPMt]G\SRÎLODONRKROLFNÛ
QiSRMQHERSRXÎLOQiY\NRYRXOiWNXQHERSÀtSUDYHNWDNRXWROiWNX
obsahující,
pøi soukromých nebo testovacích jízdách na uzavøeném okruhu,
NG\SRMLVWLWHO]MLVWtÎHQDSRMLÆWQpPYR]LGOHMVRXSR]PQQpLGHQtifikátory vozidla a vozidlo tak není technicky zpùsobilé k provozu
dle platných právních pøedpisù,
vzniklé v dùsledku podvodu nebo zpronevìry vypùjèitele, který
QHYUiWLOY\SÕMmHQpYR]LGOR
8VWDQRYHQtRGVWStVPD F DÎJ DRGVWStVPD DÎF H DJ 
DÎL WRKRWRmOiQNXVHQHY]WDKXMHQDSÀtSDG\NG\GRÆORNHÆNRGiP
na vozidle v dobì od odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto
odcizení kryto pojištìním a pøíslušnými orgány èinnými v trestním
Àt]HQtE\OSÀtSDGX]DYÀHQ
3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQDSRÆNR]HQtH[LVWXMtFtMLÎYRNDPÎLNXSÀLMHWt
GR SRMLÆWQt mL SÀHG Y]QLNHP ÆNRGQp XGiORVWL ] QtÎ MVRX XSODWRYiQ\ QiURN\ QD SRMLVWQp SOQQt 7tPWR SRÆNR]HQtP VH UR]XPt MDN
SRÆNR]HQt PHFKDQLFNp SRYDK\ QDSÀ KDYiULH EÎQp RSRWÀHEHQt
DSRG  WDN FKHPLFNp QDSÀ SRÆNR]HQt ODNX KORXENRYp QDUXÆHQt
NDURVHULH NRUR]t SURUH]DYQt GtOX Y\ÎDGXMtFt MHKR YÛPQX VOHSp
SDUDERO\VYWHODSRG 

Èlánek 14
Závìreèná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.

UCZ/Kas/Max/16

pro pojištìní KASKO Max
Obsah
èl.
èl.
mO
èl.
èl.
èl.

1
2

4
5
6

Pøedmìt pojištìní
Pojistná èástka
'RSOXMtFtXVWDQRYHQtSUR%RQXV0DOXV
Pojistné plnìní
Spoluúèast
Závìreèná ustanovení

5R]ÆtÀHQp KDYDULMQt SRMLÆWQt YR]LGHO .$6.2 0D[ je upraveno tìmiWR GRSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL YÆHREHFQÛPL SRMLVWQÛPL SRGmínkami – obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a zvláštní èástí
UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako
pojištìní škodové.
Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní
1.1. Pojištìní KASKO Max je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami
8&=.DVVQtÎHXYHGHQÛPL]PQDPL
 2GFK\OQ RG mO  ERG  StVP E  8&=.DV VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH QD
škody vzniklé na dodateèné výbavì vozidla a výbavì pøedepsané právními
SÀHGSLV\DÎGRYÛÆHSRMLVWQpmiVWN\
Èlánek 2
Pojistná èástka
 3RMLVWQimiVWNDMHVWDQRYHQDRGFK\OQRGmO8&=.DVGOHQtÎHXYHGHného.

2.2. Pojistná èástka se stanoví ve výši poøizovací ceny vozidla. Poøizovací
cenou vozidla se rozumí cena motorového vozidla uvedená na faktuøe,
která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uvedené.
3RÀL]RYDFtFHQRXQHMVRXMDNpNROLYGDOÆtVOXÎE\NWHUpE\O\SRÀt]HQ\NPRWRrovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozidla, ani díly
èi výbava poøízená dodateènì.
 3RMLVWQimiVWNDMHmiVWNDXYHGHQiYSRMLVWQpVPORXYMDNRQHMY\ÆÆtPRÎQi
hranice pojistného plnìní.
Sjednanou pojistnou èástku nelze v prùbìhu platnosti pojištìní
X WRKRWR SURGXNWX VQLÎRYDW Y QiYD]QRVWL QD ]YROHQRX YDULDQWX
GOHmORGVWSRGREXSUYQtFKUHVSPVtFÕSODWQRVWL
SRMLVWQpVPORXY\
2.4. Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojetých vozidel poMLVWQimiVWNDSÀLVMHGQiQtSRMLÆWQtSÀHNURmLWFHQ\RGSRYtGDMtFt FHQ REY\NOp NH GQL SRmiWNX SRMLÆWQt 3RMLVWLWHO VH XVWDnovením vìty pøedchozí bude øídit pøi øešení škodní události
LYSÀtSDGNG\SRMLVWQimiVWNDE\ODYHVPORXYVWDQRYHQDY\ÆÆt
Èlánek 3
'RSOXMtFtXVWDQRYHQtSUR%RQXV0DOXV
3.1. Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus-Malus, lze uplatnit výhodu PRIMA
Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 èl. 12.
3.2. Bezeškodní doba se kromì pøípadù uvedených v èl. 5, bod 9
8&=.DV URYQÎ QHVQLÎXMH Y SÀtSDG SUYQt SRMLVWQp XGiORVWL ] SÀHGmìtného pojištìní, byla-li škoda odstranìna ve smluvní opravnì pojistitele.
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Èlánek 4
Pojistné plnìní
/LPLW\SRMLVWQpKRSOQQt /33 
doba pojištìní v mìsících
od
0
13
25
37
49
61
73
85
97
109

/33Y]SRMLVWQpmiVWN\
(vDULDQW\.$6.20D[
do
.$6.20D[.$6.20D[

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120 a více

100%
85%
72%
61%
52%
44%
38%
32%
27%
23%

100%
100%
100%
85%
72%
61%
52%
44%
38%
32%

4.2. Výplata pojistného plnìní se øídí UCZ/Kas/15. Za pøedpokladu naplnìní
podstaty následujících ustanovení, poskytne pojistitel pojistné plnìní ve
výši dle èl. 4, odst. 4.1.
D  SURGHMFH SRMLÆWQpKR YR]LGOD MH RVRED MHGQR]QDmQ LGHQWLILNRYDQi
v pojistné smlouvì a jedná se o osobu oprávnìnou k prodeji vozidel
v rámci pøíslušného zákona,
E  VRXmiVWt SRMLVWQp VPORXY\ MH QDEÛYDFt SURWRNRO N YR]LGOX V XYHGHQtP SRÀL]RYDFtFHQ\DVSHFLILNDFtYR]LGOD QDSÀIDNWXUDSÀHGiYDFtSURWRNROUHVS
NXSQtVPORXYDNYR]LGOX 
F  SRMLÆWQtE\ORVMHGQiQRQHMSR]GMLGRGQÕRGNRXSYR]LGOD
G  SRMLVWQi VPORXYD E\OD X]DYÀHQD SRMLVWQtNHP NWHUÛ MH ]iURYH YODVWQtNHP
nebo provozovatelem vozidla uvedeným v technickém prùkazu, není-li
dohodnuto jinak.

UCZ/Kas/Super/16

4.3. Pøi výpoètu výše pojistného plnìní za totální škodu vychází pojistitel
z limitù pojistného plnìní, uvedených v tabulce èl. 4, odst. 4.1. V pøípadì,
ÎHSRÀL]RYDFtFHQDXYHGHQiQDIDNWXÀHE\ODRGOLÆQiRGVMHGQDQpSRMLVWQp
miVWN\Y\FKi]tSRMLVWLWHO]QLÎÆtKRGQRW\
4.4. Odchylnì od èl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto pojistné podmínky nevztaKXMHOLPLWRSUDYÅ6YpSRPRF´
 3ÀLRSUDYYR]LGODYHVPOXYQtRSUDYQVHXVWDQRYHQtmOERGStVPF 
8&=.DVQHXSODWXMH
4.6. Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí v prvním roce pojištìní pøesáhnout pojistnou èástku sjednanou ve smlouvì pro toto
vozidlo, v dalších letech pojištìní pak limit pojistného plnìní vypoètený vynásobením sjednané pojistné èástky a pøíslušného procenta pojistného plnìní odpovídajícího dobì pojištìní a sjednané
YDULDQW .$6.2 0D[ Je-li pojištìní sjednáno na dobu kratší jednoho
roku, nesmí èástka vyplacená za všechny škody pøesáhnout sjednanou
pojistnou èástku uvedenou ve smlouvì pro toto vozidlo.
Èlánek 5
Spoluúèast
 1D W\WR SRMLVWQp SRGPtQN\ VH QHY]WDKXMH mO  ERG  StVP E 
UCZ/Kas/15.
 9SRMLVWQpVPORXYO]HVMHGQDWW\SVSROX~mDVWL)UDQÆt]DLQWHJUiOQt GiOHMHQ
)UDQÆt]D  -HOL SRMLVWQp SOQQt GR YÛÆH VMHGQDQp )UDQÆt]\ SRMLVWQp SOQQt
VHQHY\SOiFt-HOLSRMLVWQpSOQQtY\ÆÆtQHÎVMHGQDQiYÛÆH)UDQÆt]\Y\SODWt
pojistitel pojistné plnìní v plné výši bez odpoètu Franšízy.
Èlánek 6
Závìreèná ustanovení
6.1. Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní KASKO Max pojistné podmínky
UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.
 7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\
pro pojištìní KASKO Super

Obsah
èl. 1
èl. 2
mO
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8

Pøedmìt pojištìní
Pojistná èástka
'RSOXMtFtXVWDQRYHQtSUR%RQXV0DOXV
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 12
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 36
Pojistné plnìní – spoleèná ujednání
Spoluúèast
Závìreèná ustanovení

5R]ÆtÀHQp KDYDULMQt SRMLÆWQt .$6.2 6XSHU MH XSUDYHQR WPLWR GRSOkovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami –
obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15,
které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní
škodové.
Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní
1.1. Pojištìní KASKO Super je upraveno pojistnými podmínkami UCZ/Kas/15
VQtÎHXYHGHQÛPL]PQDPL
 2GFK\OQ RG mO  ERG  StVP E  8&=.DV VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH QD
škody vzniklé na dodateèné výbavì vozidla a výbavì pøedepsané právními
SÀHGSLV\DÎGRYÛÆHSRMLVWQpmiVWN\
1.3. Pojištìní KASKO Super lze sjednat ve dvou variantách Super 12
a Super 36. Obì varianty se liší délkou doby, po kterou je poskytováno
SRMLVWQpSOQQtDÎGRYÛÆHVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\3URYDULDQWX6XSHU
12 platí èlánek 4., pro variantu Super 36 platí èlánek 5.
Èlánek 2
3RMLVWQimiVWNDRGFK\OQRGmO8&=.DV
2.1. Pojistná èástka se stanoví ve výši poøizovací ceny vozidla. Poøizovací
cenou vozidla se rozumí cena motorového vozidla uvedená na faktuøe,
která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uveGHQp3RÀL]RYDFtFHQRXQHMVRXMDNpNROLYGDOÆtVOXÎE\NWHUpE\O\SRÀt]HQ\
k motorovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozidla, ani díly èi výbava poøízená dodateènì.
 3RMLVWQimiVWNDMHmiVWNDXYHGHQiYSRMLVWQpVPORXYMDNRQHMY\ÆÆtPRÎQi
hranice pojistného plnìní. 6MHGQDQRXSRMLVWQRXmiVWNXQHO]HVQLÎRYDW
GÀtYHQHÎSRXSO\QXWtGRE\SUYQtFK
a) 12 mìsícù platnosti pojistné smlouvy pøi sjednání varianty Super 12,
E  PVtFÕSODWQRVWLSRMLVWQpVPORXY\SÀLVMHGQiQtYDULDQW\6XSHU
2.3. Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojetých vozidel poMLVWQimiVWNDSÀLVMHGQiQtSRMLÆWQtSÀHNURmLWFHQ\RGSRYtGDMtFt FHQ REY\NOp NH GQL SRmiWNX SRMLÆWQt 3RMLVWLWHO VH XVWDnovením vìty pøedchozí bude øídit pøi øešení škodní události
LYSÀtSDGNG\SRMLVWQimiVWNDE\ODYHVPORXYVWDQRYHQDY\ÆÆt
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Èlánek 3
'RSOXMtFtXVWDQRYHQtSUR%RQXV0DOXV
3.1. Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus/Malus, lze uplatnit výhodu PRIMA
Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 èl. 12.
3.2. Bezeškodní doba se kromì pøípadù uvedených v èl. 5, bod 9
8&=.DVURYQÎQHVQLÎXMHYSÀtSDGSUYQtSRMLVWQpXGiORVWL]SÀHGPWného pojištìní, byla-li škoda odstranìna ve smluvní opravnì pojistitele.
Èlánek 4
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 12
4.1. V pøípadì totální škody vychází pojistitel pøi výpoètu pojistného plnìní:
D  YSUYQtFKGYDQiFWLPVtFtFKSRMLÆWQt]YÛÆHVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\NWHUi
byla sjednána ve výši poøizovací ceny uvedené na faktuøe od oficiálního
SURGHMFHYR]XDNRSLHWpWRIDNWXU\E\ODSÀLORÎHQDNHVPORXY NQiYUKX 
E  Y RVWDWQtFK SÀtSDGHFK ] YÛÆH REHFQp FHQ\ YR]X QDYÛÆHQp R   SÀLmHPÎ
SOQQt SRGOH WpWR YW\ QHPÕÎH SÀHViKQRXW VMHGQDQRX YÛÆL SRMLVWQp miVWN\
9 SÀtSDG ÎH SRÀL]RYDFt FHQD XYHGHQi QD IDNWXÀH E\OD RGOLÆQi RG VMHGQDQp
SRMLVWQpmiVWN\Y\FKi]tSRMLVWLWHO]QLÎÆtKRGQRW\
Èlánek 5
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 36
5.1. V pøípadì totální škody vychází pojistitel pøi výpoètu pojistného plnìní:
D  YSUYQtFKWÀLFHWLÆHVWLPVtFtFKSRMLÆWQt]YÛÆHVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
která byla sjednána ve výši poøizovací ceny uvedené na faktuøe od ofiFLiOQtKR SURGHMFH YR]X D NRSLH WpWR IDNWXU\ E\OD SÀLORÎHQD NH VPORXY
NQiYUKX 
E  Y RVWDWQtFK SÀtSDGHFK ] YÛÆH REHFQp FHQ\ YR]X QDYÛÆHQp R   SÀLmHPÎ
SOQQt SRGOH WpWR YW\ QHPÕÎH SÀHViKQRXW VMHGQDQRX YÛÆL SRMLVWQp miVWN\
9 SÀtSDG ÎH SRÀL]RYDFt FHQD XYHGHQi QD IDNWXÀH E\OD RGOLÆQi RG VMHGQDQp
SRMLVWQpmiVWN\Y\FKi]tSRMLVWLWHO]QLÎÆtKRGQRW\
Èlánek 6
Pojistné plnìní – spoleèná ujednání platná pro variantu Super 12
i Super 36
 2GFK\OQRG8&=9R]mOERGO]H]DSDUFLiOQtÆNRGXSRYDÎRYDW
RSUDYLWHOQpSRÆNR]HQtYR]LGODDÎGRYÛÆHREHFQpFHQ\YR]LGODMHVWOLÎHRSUDYXSURYiGtVPOXYQtRSUDYQDSRMLVWLWHOH3ÀLRSUDYiFKUHDOL]RYDQÛFK
jiným zpùsobem a v jiné opravnì je výše opravy limitována obecnou cenou vozidla. V pøípadì parciální škody vzniklé na pojištìném vozidle jsou
pojistným plnìním pøimìøené náklady na opravu vozidla v cenách nových
GtOÕ SR RGSRmWX Y\XÎLWHOQÛFK ]E\WNÕ PD[LPiOQ YÆDN GR YÛÆH VMHGQDQp
pojistné èástky. Technologii odstranìní škody stanovuje pojistitel. Pøed
zapoèetím opravy vozidla ve smluvní opravnì je pojištìný oprávnìn rozKRGQRXWRÀHÆHQtÆNRG\MDNRWRWiOQtMHVWOLÎHQiNODG\QDRSUDYXSÀHViKQRX
obecnou cenu vozidla.

6.2. Odchylnì od èl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto pojistné podmínky nevztaKXMHOLPLWRSUDYÅ6YpSRPRF´
 3ÀLRSUDYYR]LGODYHVPOXYQtRSUDYQVHXVWDQRYHQtmOERGStVPF 
8&=.DVQHXSODWXMH
kOiQHN
Spoluúèast
7.1 1DW\WRSRMLVWQpSRGPtQN\VHQHY]WDKXMHmOStVPE ERG8&=.DV
 3ÀLRSUDYYR]LGODYHVPOXYQtRSUDYQNWHURXYUiPFLVYÛFKVOXÎHE]DMLÆËXMH
VXEMHNWXYHGHQÛYSRMLVWQpVPORXYMDNRÅSURGHMQDYR]LGOD´ W]YGRPRYVNÛ VHUYLV ]YÛKRGXMHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtQLÎÆt VSROX~mDVWt 1HQtOL
uvedeno pojistitelem jinak, odeète pojistitel pojistníkovi z pojistného plnìní jednu polovinu sjednané spoluúèasti.
 9 SÀtSDG ÎH VXEMHNW SURGiYDMtFt YR]LGOR ]DQLNQH DQHER QHPi V 81,4$
SRMLÆËRYQRXVMHGQiQXVPORXYXQDW]YVPOXYQtRSUDYQXSODWtYÛKRGDXYH-

GHQiYRGVWYNDÎGpVPOXYQtRSUDYQNWHUiMHSRMLVWQtNRYLGRSRUXmHQD
pojistitelem.
 9SÀtSDGWRWiOQtÆNRG\SRMLVWLWHOYUiWtSRMLVWQtNRYLFHORXVSROX~mDVWMHVWOLÎH
NOLHQWGRORÎtIDNWXUX]DNRXSLYR]LGODXVWHMQpSURGHMQ\DWRWRYR]LGORSRMLVWt
X81,4$SRMLÆËRYQ\
 9SRMLVWQpVPORXYO]HVMHGQDWW\SVSROX~mDVWL)UDQÆt]DLQWHJUiOQt GiOHMHQ
)UDQÆt]D  -HOL SRMLVWQp SOQQt GR YÛÆH VMHGQDQp )UDQÆt]\ SRMLVWQp SOQQt
VHQHY\SOiFt-HOLSRMLVWQpSOQQtY\ÆÆtQHÎVMHGQDQiYÛÆH)UDQÆt]\Y\SODWt
pojistitel pojistné plnìní v plné výši bez odpoètu Franšízy.
Èlánek 8
Závìreèná ustanovení
8.1. Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní KASKO Super pojistné podmínky UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.
 7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

DPP/Kas/Basic/16

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\
pojištìní Basic
Obsah

E  Basic Plus, tj. dle tìchto DPP v kompletním rozsahu èl. 1 odst. 1 a 2.

èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5

Èlánek 2
Omezení rozsahu pojištìní, spoluúèast

Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
Omezení rozsahu pojištìní, spoluúèast
Pojistná èástka, limit plnìní
Pojistné, Bonus - Malus
Závìreèné ustanovení

Èásteèné havarijní pojištìní %DVLFD%DVLF3OXVMHXSUDYHQRWPLWRGRSONRYÛPLSRMLVWQÛPLSRGPtQNDPL GiOHMHQÅ'33´ 9ÆHREHFQÛPLSRMLVWQÛPLSRGPtQNDPL GiOHMHQÅ933´ ²REHFQimiVW8&=933]YOiÆWQtmiVW8&=.DV GiOH
MHQÅ8&=.DV´ SÀtVOXÆQÛPL933SURKDYDULMQtSRMLÆWQtYR]LGODD]YOiÆWQtmiVWt
8&=9R] GiOHMHQÅ8&=9R]´ NWHUpVSROXWYRÀtQHGtOQRXVRXmiVW7RWR
pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
Èlánek 1
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
Pojištìní Basic a Basic Plus je pojištìní vozidla uvedeného ve smlouvì podle VPP
UCZ/Kas/15 v rozsahu dále omezeném.
1.
Pojištìní pro pøípady vzniku totálních i parciálních škod
Pojištìní se sjednává pro pøípad vzniku pojistné události na pojištìném
YR]LGOH Y GÕVOHGNX QiVOHGXMtFtFK SÀtmLQ SRMLVWQi QHEH]SHmt  GOH mO 
UCZ/Kas/15, v rozsahu bodu 1 písm.:
H  SiGHPmLQiUD]HP]YtÀHWHSRSÀtSDGSRÆNR]HQtPmiVWLYR]LGOD]YtÀDW\
G  SiGHPmLQiUD]HPYFL
2.
Pojištìní pro pøípady vzniku totální škody
Pojištìní v pøípadì totální škody se sjednává pro pøípad vzniku pojistné
XGiORVWL QD SRMLÆWQpP YR]LGOH Y GÕVOHGNX QiVOHGXMtFtFK SÀtmLQ SRMLVWQi
QHEH]SHmt GOHmO8&=.DVYUR]VDKXERGXStVP
F  ÎLYHOQtXGiORVWt
I  RGFL]HQtP
3.
Pojmy parciální a totální škoda jsou definované v UCZ/Voz/15 èl. 2 odst.
16 a 25. 3UR~mHO\WFKWR'33SODWtÎHVH]DWRWiOQtÆNRGXSRYDÎXMH
pouze pøípad takové škody na vozidle, která splòuje definici totálQtÆNRG\GOHXVWDQRYHQt8&=9R]mORGVWDYSÀtSDGHFK
SRMLVWQÛFK QHEH]SHmt SRGOH RGVW  WRKRWR mOiQNX ]iURYH GRMGH
k trvalému vyøazení vozidla z provozu na pozemních komunikaFtFKQDSÀtVOXÆQpPUHJLVWUDmQtPPtVW
4.
Není-li dále dohodnuto jinak, lze pojištìní sjednat ve dvou variantách:
D  BasicWMGOHWFKWR'33YUR]VDKXmORGVWStVPH G DYUR]VDKXmO
RGVWStVPF DQHER

3RMLÆWQt SRGOH WFKWR '33 VH Y ÎiGQpP SÀtSDG QHY]WDKXMH na
pojistná nebezpeèí uvedená v UCZ/Kas/15 v èl. 1 pod písmeny:
D  KDYiULH
E  YDQGDOLVPHP
2.
7RWR SRMLÆWQt VH URYQÎ QHY]WDKXMH na pojistná nebezpeèí uvedená
v UCZ/Kas/15 v èl. 1 pod písmenem
I  RGFL]HQtPQHE\ODOLVMHGQiQDYDULDQWD%DVLF3OXV
3.
Pojištìní se dále nevztahuje na škody na èelním skle, to však neplatí
v pøípadì, bylo-li výslovnì uzavøeno pojištìní èelního skla.
4.
Pojištìní se nevztahuje na parciální škody, kromì pøípadù
v tìchto DPP výslovnì uvedených v èl. 1 odst. 1.
5.
'RMGHOLYGREGRGQÕYmHWQRGGDWDVMHGQDQpKRMDNRSRmiWHN
pojištìní k pojistné události, zvyšuje se spoluúèast na pojistné
XGiORVWLQD
6.
V pøípadech nespadajících pod dikci pøedchozího bodu platí spoluúèast
dohodnutá ve smlouvì.
1.

Èlánek 3
Pojistná èástka, limit plnìní
1.


Pojistnou èástkou je obecná cena vozidla v dobì pojistné události.
3UR NDÎGRX SRMLVWQRX XGiORVW Y]QLNORX SRGOH WFKWR '33 SODWt OLPLW poMLVWQpKR SOQQt  .m. Limit stanovený v pøedchozí vìtì nelze
YÎiGQpPSÀtSDGSÀHNURmLWLNG\E\VWDQRYHQpSRMLVWQpSOQQtE\ORY\ÆÆt

Èlánek 4
3RMLVWQp%RQXV0DOXV
Odchylnì od UCZ/Kas/15 èl. 5 se pojištìní sjednává bez systému Bonus - Malus.
Pojistné vypoètené ve smlouvì je koneèné a po celou dobu pojištìní nemìnné,
není-li ve smlouvì dohodnuto jinak.
Èlánek 5
Závìreèné ustanovení
1.


Kromì shora uvedeného platí VPP UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWLGQH

Všeobecné pojistné podmínky

UCZ/As/15

Asistence vozidel
– zvláštní èást
Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8
èl. 9
èl.10
èl.11
èl.12

Úvodní ustanovení
Výklad pojmù
Rozsah pojištìní
Èást A - rozsah asistence
Èást B - rozsah základní asistence pro vozidla do 3,5 t
Èást C - rozsah Komfort asistence pro vozidla do 3,5 t
Èást D - rozsah základní asistence pro vozidla nad 3,5 t
Èást E - rozsah Transport asistence pro vozidla nad 3,5 t
Èást F - rozsah Komfort asistence pro vozidla nad 3,5 t
Èást G - Výluky z pojištìní
Ostatní ujednání
Závìreèná ustanovení

Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí Všeobecných podmínek, Všeobecnými
pojistnými podmínkami – obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní
èásti UCZ/Kas/15, pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO pojištìní
a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se
sjednává jako pojištìní škodové.
Èlánek 1
Úvodní ustanovení
 3RMLÆWQt DVLVWHQFH 81,4$ MH ]DMLÆËRYiQR VPOXYQtP SDUWQHUHP SRMLVWLWHOH QD
~]HPtkHVNpUHSXEOLN\LY]HPtFKXYHGHQÛFKY]HOHQpNDUW ]DKUDQLmt N]DEH]SHmHQtVOXÎHEGOHUR]VDKXWFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHN
 3RMLÆWQt DVLVWHQFH 81,4$ VH Y]WDKXMH ]D SRGPtQHN QtÎH XYHGHQÛFK QD
NDÎGp YR]LGOR NWHUp Pi X SRMLVWLWHOH X]DYÀHQR SRMLÆWQt RGSRYGQRVWL ]D
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3.

újmu zpùsobenou provozem vozidla POV nebo havarijní pojištìní KASKO.
Asistence je poskytována oprávnìným osobám celoroènì a to 24 hodin
dennì.

Èlánek 2
Výklad pojmù
 .UiGHÎt VH UR]XPt SURWLSUiYQt MHGQiQt FL]t RVRE\RVRE Y MHKRÎ GÕVOHGNX
MH SRMLÆWQp YR]LGOR RGFL]HQR D WR EXu YORXSiQtP QHER ORXSHÎQÛP SÀHSDGHQtP =D NUiGHÎ VH SUR ~mHO\ WRKRWR SRMLÆWQt SRYDÎXMH L VWDY NG\ QHE\ORYR]LGORYGÕVOHGNXSRNXVXRNUiGHÎRGFL]HQRDOHMHQHSRMt]GQpQHER
QH]SÕVRELOp N SURYR]X GOH SÀtVOXÆQÛFK SÀHGSLVÕ QDSÀ UR]ELWp mHOQt VNOR
]QLmHQiVStQDFtVNÀtSRÆNR]HQÛ]iPHN]DSDORYiQtDWS
2. Náhradním vozidlem se rozumí vozidlo kategorie B, napø. Škoda Fabia, Opel
&RUVD)RUG)LHVWDDSRG1NWHUpDXWRSÕMmRYQ\Y\ÎDGXMtVORÎHQtNDXFHEXu
YKRWRYRVWLQHERSODWHEQt NUHGLWQt NDUWRX]DSRVN\WQXWtQiKUDGQtKRYR]LGOD7XWRNDXFLKUDGtRSUiYQQiRVREDQLNROLYDVLVWHQmQtVOXÎED9SÀtSDG
nezaplacení kauce autopùjèovna náhradní vozidlo neposkytne.
3. Nárok na právní ochranu pøi regresním vymáhání újmy a v pøípadném
soudním øízení se provádí v pøípadì škody zpùsobené pojištìnému pøíslušQtNHPFL]tKRVWiWXQD~]HPtWRKRWRVWiWX$VLVWHQmQtVOXÎEDSURYHGHUHJUHVní vymáhání škody bez nárokù na honoráø. Klient hradí pouze pøípadné
náklady na zahranièní právní kanceláø v pøípadì soudního øízení.
 1HKRGRXVHUR]XPtQDKRGLOiXGiORVWSÀLQtÎYOLYHPYQMÆtFKmLQLWHOÕ MDNR
napø. støet s jiným vozidlem, náraz vozidla do objektu, vyjetí mimo silnièní
NRPXQLNDFL  GRMGH N SRÆNR]HQt ]QLmHQt QHER SURYR]QtPX ]QHKRGQRFHQt
YR]LGOD Y GÕVOHGNX mHKRÎ MH YR]LGOR QHSRMt]GQp =D QHKRGX VH SRYDÎXMH
WpÎLÎLYHOQtXGiORVWQHERNUiGHÎ MHOLNUiGHÎYR]LGODQHSURGOHQQDKOiÆHQD
SROLFLLYPtVWNUiGHÎH 
 2GWDKHP YR]LGOD VH UR]XPt RGWDK GR QHMEOLÎÆt RSUDYQ\ SRNXG MH YR]LGOR
Y ]iUXFH WDN GR QHMEOLÎÆtKR DXWRUL]RYDQpKR VHUYLVX 3ÀL RGWDKX Y k5 MH WR
odtah do smluvního servisu pojistitele. Pøi odtahu ze zahranièí do ÈR se
posuzuje ekonomiènost odtahu.
6. Oprávnìnou osobou se rozumí øidiè i osoby pøepravované v pojištìném vozidle, kdy maximální poèet pøepravovaných osob pøi jedné pojistné události
je dán poètem sedadel uvedených v technickém prùkazu. Oprávnìnou
RVRERXQHMVRXVWRSDÀLDRVRE\SÀHSUDYRYDQp]D~SODWX
7. Pojistnou událostí je nepojízdnost pojištìného vozidla zpùsobená výhradnì
nehodou èi poruchou.
8. Poruchou se rozumí stav, kdy vozidlo je nepojízdné nebo nezpùsobilé
k provozu na pozemních komunikacích podle pøíslušných pøedpisù z dùvodu opotøebení nebo poškození souèástí motorového vozidla, zpùsobených
YODVWQt IXQNFt MHGQRWOLYÛFK VRXmiVWt YR]LGOD FK\EQRX PRQWiÎt ~QDYRX
PDWHULiOX3RUXFKRXQHQtV\VWHPDWLFNiREQRYDYR]LGODMHKR~GUÎED SHULRGLFNiQHERMLQi WHFKQLFNiSURKOtGNDLQVWDODFHGRGDWNRYÛFK]DÀt]HQtDQL
QHGRVWDWHNYSRYLQQÛFKGRSOFtFKYR]LGOD
9. Vozidlem do 3,5 t se rozumí: motocykly, tøíkolky, ètyøkolky, osobní vozidla,
YR]LGODXÎLWNRYiWHUpQQtVSHFLiOQtWUDNWRU\SÀtYV\QiYV\SUDFRYQtVWURMH
a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích dle pøíslušných zákonù a pøedpisù Èeské republiky.
10. Vozidlem nad 3,5 t se rozumí: nákladní vozidla, tahaèe, speciální vozidla,
autobusy, traktory, pøívìsy, návìsy, pracovní stroje a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích dle pøíslušných zákonù a pøedpisù Èeské republiky.
11. Vznik, trvání a zánik pojištìní – Pojištìní základní asistence pro vozidla do
a nad 3,5 t vzniká sjednáním pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou
provozem vozidla nebo havarijního pojištìní a trvá po dobu platnosti pojištìní za újmu zpùsobenou provozem vozidla nebo havarijního pojištìní a zaQLNiRNDPÎLNHP]iQLNXWFKWRGYRXSRMLÆWQt3RMLÆWQt7UDQVSRUWL.RPIRUW
asistence pro vozidla do a nad 3,5 t vzniká sjednáním pojištìní asistence,
WUYiSRGREXSODWQRVWLWRKRWRSRMLÆWQtD]DQLNiRNDPÎLNHP]iQLNXSRMLVWQp
VPORXY\QHERQD]iNODGÎiGRVWLNOLHQWD
 =iORKD SÕMmND D NDXFH MVRX ILQDQmQt SURVWÀHGN\ NWHUp DVLVWHQmQt VOXÎED
poskytne oprávnìné osobì. Tyto úhrady budou poskytnuty za podmínky
ÀiGQpKR ]DMLÆWQt WÀHWt RVRERX QHER SRMLVWLWHOHP D EXGRX SRYDÎRYiQ\ ]D
SÕMmNXSRVN\WQXWRXDVLVWHQmQtVOXÎERXSRMLÆWQpPXNWHUÛMLDVLVWHQmQtVOXÎbì vrátí v plné výši nejdéle do dvou mìsícù ode dne poskytnutí.
13. Zorganizování je provedení veškerých nutných úkonù, které je podle tìchto
SRGPtQHN SRYLQQD SURYpVW DVLVWHQmQt VOXÎED D NWHUp MVRX SURYiGQ\ ]D
~mHOHP SRVN\WQXWt GRKRGQXWÛFK DVLVWHQmQtFK VOXÎHE XYHGHQÛFK Y WFKWR
podmínkách. 9HÆNHUpQiNODG\]DSRVN\WQXWtWDNRYÛFKWRVOXÎHEQHVH
RSUiYQQiRVRED
 ÍLYHOQtXGiORVWtVHUR]XPtVWDYNG\MHYR]LGORQHSRMt]GQpYGÕVOHGNXSRÎiru, výbuchu, úderu blesku, povodnì a záplavy, vichøice, krupobití, sesuvu
pùdy, zøícení skal, pádu laviny a tíhy snìhu.
Èlánek 3
5R]VDKSRMLÆWQt
1.
D 
E 
F 
G 
H 
2.
3.

Pojištìní asistence pøi pojistné události je poskytováno ve variantách:
]iNODGQtDVLVWHQFH81,4$SURRVREQtDXÎLWNRYiYR]LGODGRW miVW%
.RPIRUWDVLVWHQFH81,4$SURRVREQtDXÎLWNRYiYR]LGODGRW miVW&
]iNODGQtDVLVWHQFH81,4$SURQiNODGQtYR]LGODQDGW miVW'
7UDQVSRUWDVLVWHQFH81,4$SURQiNODGQtYR]LGODQDGW miVW(
.RPIRUWDVLVWHQFH81,4$SURQiNODGQtYR]LGODQDGW miVW) 
V èásti A je uveden rozsah pojištìní stejný pro všechny varianty.
9miVWL*MVRXXYHGHQ\YÛOXN\SODWQpSURFHOpW\WRSRMLVWQpSRGPtQN\

Èlánek 4
Èást A - rozsah asistence
Z pojištìní asistence má oprávnìná osoba nárok:
D  QDSÀHGFHVWRYQtDVLVWHQFL LQIRUPDFHRYt]HFKPQRYÛFKNXU]HFKUDG\YVLtuaci nouze, lékaøské informace o nutnosti oèkování, informace o poplatcích
QDGiOQLFtFKPÛWQpP
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E  QDWHOHIRQLFNRXSRPRFYQRX]L UDG\YSÀtSDGSRMLVWQpXGiORVWLUDG\SÀL
Y\SORYiQtGRNODGÕY\KOHGiYiQtGRGDYDWHOÕVOXÎHERKOiÆHQtSRMLVWQpXGiORVWLSRMLÆËRYQSÀHGiQtY]ND]ÕURGLQ]DPVWQDYDWHOL 
F  QDWHOHIRQLFNpWOXPRmHQtDSÀHNODG\ SÀLFHOQtPÀt]HQtWHOHIRQLFNpSÀHNODG\
D UDG\ SÀL Y\SORYiQt GRNODGÕ RNDPÎLWp WHOHIRQLFNp WOXPRmHQt SÀL VW\NX
VSROLFLtSÀLVLOQLmQtNRQWUROH]RUJDQL]RYiQtWOXPRmQtNDSURSROLFHMQtÆHWÀHQt
G  QD ]RUJDQL]RYiQt OpNDÀVNp DVLVWHQFH SÀHYR] ]UDQQpKR D KRVSLWDOL]DFH GR
QHMEOLÎÆtKR PtVWD RG SRMLVWQp XGiORVWL SÀHYR] ]UDQQpKR GR OpNDÀVNpKR
]DÀt]HQtYk5 léèebné náklady v cizinì hradí oprávnìná osoba
H  YSÀtSDG~PUWtRSUiYQQpRVRE\Y]DKUDQLmt]RUJDQL]XMHDVLVWHQmQtVOXÎED
repatriaci tìlesných ostatkù do ÈR, kremaci a pøepravu urny do ÈR, pøíp.
zajistí pohøeb v zemi pojistné události
I  QD]RUJDQL]RYiQtQiNXSXDRGHVOiQtQiKUDGQtFKGtOÕYSÀtSDGHFKNG\W\WR
nejsou dostupné v místì opravy v zahranièí; oprávnìná osoba hradí nákupní cenu tìchto dílù.
Èlánek 5
kiVW%UR]VDK]iNODGQtDVLVWHQFH81,4$SURYR]LGODGRW
1.


D 

E 

3.
D 

E 
F 
G 
H 
I 

J 

V pøípadì pojistné události v ÈR má oprávnìná osoba nárok na
opravu na místì pojistné události nebo RGWDK GR QHMEOLÎÆt VPOXYní opravny nebo úschovu nepojízdného vozidla maximálnì do výše
2 500 Kè. V pøípadì pojistné události v zahranièí má oprávnìná osoba nárok
na opravu na místì pojistné události nebo RGWDKGRQHMEOLÎÆtRSUDYQ\PD[Lmálnì do výše 150 EUR; nevztahuje se na cenu náhradních dílù.
9 SÀtSDG ÎH YR]LGOR QHQt RSUDYLWHOQp GR  KRGLQ Pi RSUiYQQi RVRED
nárok:
SÀLnehodìQDQRFXE\WRYiQtYPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[
(85  QD RVREX nebo na vozidlo kategorie B po dobu 24 hodin nebo na
vlak II tøídy nebo, v pøípadì pojistné události v zahranièí, na letenku tøídy
(&2$VLVWHQmQtVOXÎED]YROtWDNRYÛGRSUDYQtSURVWÀHGHNNWHUÛEXGHYVRXladu s cílem cesty pojištìného.
SÀLporuše na zorganizování ubytování nebo zorganizování zapùjèení vozidla kategorie B nebo organizaci jízdenky na vlak II. tøídy nebo, v pøípadì
pojistné události v zahranièí, na organizaci letenky tøídy ECO. O výbìru
GRSUDYQtKR SURVWÀHGNX UR]KRGXMH DVLVWHQmQt VOXÎED D WR WDN DE\
celkový prùbìh asistence byl optimální ve vztahu k potøebám kliHQWDSRmWXDVLVWRYDQÛFKRVREDUDFLRQiOQtPXY\QDORÎHQtQiNODGÕ
QXWQÛFKNOLNYLGDFLSRMLVWQpXGiORVWL
Oprávnìná osoba má dále dle tìchto podmínek nárok:
YSÀtSDGSRMLVWQpXGiORVWLYGÕVOHGNXNUiGHÎHSRNXVXRNUiGHÎmLÎLYHOQt
události na opravu na místì nebo QD RGWDK GR QHMEOLÎÆt RSUDYQ\ Y PD[
YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85 YSÀtSDGSRWÀHE\PiRSUiYQQi
RVREDQiURNQDQRFXE\WRYiQtYPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[
(85 QDRVREX
YSÀtSDG]WUiW\mLNUiGHÎHNOtmÕRGYR]LGODQD]RUJDQL]RYiQtRWHYÀHQtYR]LGODDYÛPQ\]iPNÕWRWpÎSODWt]ÕVWDQRXOLNOtmHQHGRSDWÀHQtPX]DPmHQ\
uvnitø vozidla
QD]RUJDQL]RYiQtGRYR]XmLSÀHmHUSiQt YSÀtSDG]iPQ\ SDOLYDQD]RUganizování opravy èi výmìny defektu pneumatiky
QD ]RUJDQL]RYiQt FHVW\ GR ]DKUDQLmt SUR Y\]YHGQXWt RSUDYHQpKR YR]LGOD
nebo]RUJDQL]RYiQtRGWDKXYR]LGODGRk5YSÀtSDGÎHQHQtPRÎQpRSUDYLW
vozidlo v místì události do 7 dnù
Y SÀtSDG KRVSLWDOL]DFH RSUiYQQp RVRE\ GHOÆt QHÎ  SR VRE MGRXFtFK
dnù v zahranièí na zorganizování návštìvy rodinného pøíslušníka vè. jeho
dopravy, pøípadnì jeho ubytování
SÀL]DGUÎHQtY]HWtGRYD]E\mLXY]QQt]GÕYRGXQHKRG\QHERYSÀtSDG
nepøimìøených administrativních komplikací na zorganizování zálohového
VORÎHQtILQDQmQtmiVWN\MDNR]iUXN\ NDXFL QD]DSODFHQtSRSODWNÕVRXGQtKR
Àt]HQtVYÛMLPNRX]iORKSRÎDGRYDQÛFKQD~KUDGXFLYLOQSUiYQtFK]iYD]NÕ
pokut nebo osobních odškodnìní, která má zaplatit pojištìný; na zaplacení
NDXFH]DSURSXÆWQtSRMLÆWQpKRYSÀtSDGÎHE\OSRGRSUDYQtQHKRGY]DW
do vazby; na zorganizování právního zastupování pøi soudním jednání,
které má urèit míru odpovìdnosti za újmu; na zorganizování regresního vymáhání škody; na poskytnutí pùjèky na tlumoèení pøi soudním jednání; na
poskytnutí zálohy v max. výši 1 000 EUR pøi vzniku újmy tøetí osobì z odpovìdnosti. Nárok na poskytnutí záruky nebo kauce se nevztahuje na
soudní øízení z dùvodu trestné èinnosti, øízení pod vlivem alkoholu,
SRXÎLWtPQiY\NRYpOiWN\QHERSÀtSUDYNXWDNRYRXOiWNXREVDKXMtFt
NWHUpRYOLYXMt]iYDÎQÛP]SÕVREHP]SÕVRELORVWSRMLÆWQpKRNÀt]HQtGRSUDYQtKRSURVWÀHGNX
SÀL SRMLVWQp XGiORVWL Y ]DKUDQLmt QD ]RUJDQL]RYiQt ]DMLÆWQt IRUPDOLW VSRMHných s vyøazením neopraveného vozidla z evidence a zorganizování sešrotování vozidla.

Èlánek 6
kiVW&UR]VDK.RPIRUWDVLVWHQFH81,4$SURYR]LGODGRW
1.  .RPIRUWDVLVWHQFL81,4$SURRVREQtDXÎLWNRYiYR]LGODGRWO]HVMHGQDW
SUR PRWRF\NO\ mW\ÀNRON\ RVREQt YR]LGOD XÎLWNRYi YR]LGOD WHUpQQt YR]LGOD
a speciální vozidla.
2. V pøípadì pojistné události v ÈR má oprávnìná osoba nárok na opravu na
místì pojistné události nebo RGWDK GR QHMEOLÎÆt VPOXYQt RSUDYQ\ nebo
úschovu nepojízdného vozidla maximálnì do výše 5 000 Kè. V pøípadì
pojistné události v zahranièí má oprávnìná osoba nárok na opravu na místì
pojistné události neboRGWDKGRQHMEOLÎÆtRSUDYQ\PD[LPiOQGRYÛÆH
EUR; nevztahuje se na cenu náhradních dílù. V pøípadì pojistné události
].$6.2SRMLÆWQtVMHGQDQpKRX81,4$SRMLÆËRYQ\QHQtYÛÆHmiVWN\]DSÀtpadný odtah v ÈR limitována.
 9 SÀtSDG ÎH YR]LGOR QHQt RSUDYLWHOQp GR  KRGLQ Pi RSUiYQQi RVRED
nárok:
na ubytování na 1 noc v max. výši 2 500 Kè na osobu v ÈR a na 2 noci ubytování v max. výši 200 EUR/noc na osobu v zahranièí nebo na zapùjèení
YR]LGOD NDWHJRULH % QDSÀ ÃNRGD )DELD 2SHO &RUVD )RUG )LHVWD DWS  SR
dobu max. 5 kalendáøních dní, vèetnì pøistavení a odstavení, nebo na vlak
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,, WÀtG\ QHER QD OHWHQNX WÀtG\ (&2 VWDODOL VH SRMLVWQi XGiORVW Y ]DKUDQLmt  SUR SRNUDmRYiQt Y FHVWQiYUDW GR YODVWL O výbìru dopravního
SURVWÀHGNX UR]KRGXMH DVLVWHQmQt VOXÎED D WR WDN DE\ FHONRYÛ SUÕbìh asistence byl optimální ve vztahu k potøebám klienta, poètu
DVLVWRYDQÛFK RVRE D UDFLRQiOQtPX Y\QDORÎHQt QiNODGÕ QXWQÛFK
NOLNYLGDFLSRMLVWQpXGiORVWL
Oprávnìná osoba má dle tìchto podmínek dále nárok:
YSÀtSDGSRMLVWQpXGiORVWLYGÕVOHGNXNUiGHÎHSRNXVXRNUiGHÎmLÎLYHOQt
události na opravu na místì nebo QD RGWDK GR QHMEOLÎÆt RSUDYQ\ nebo
~VFKRYX Y QHMEOLÎÆt RSUDYQ Y PD[ YÛÆL  .m Y ]DKUDQLmt PD[ 
(85  Y SÀtSDG SRWÀHE\ Pi RSUiYQQi RVRED QiURN QD  QRF XE\WRYiQt
YPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtQDQRFLXE\WRYiQtYPD[(85QRF 
na osobu nebo na vlak II. tøídy neboQDOHWHQNXWÀtG\(&2 VWDODOLVHSRMLVWQiXGiORVWY]DKUDQLmt O výbìru dopravního prostøedku rozhoduje
DVLVWHQmQtVOXÎEDDWRWDNDE\FHONRYÛSUÕEKDVLVWHQFHE\ORSWLPiOní ve vztahu k potøebám klienta, poètu asistovaných osob a racioQiOQtPXY\QDORÎHQtQiNODGÕQXWQÛFKNOLNYLGDFLSRMLVWQpXGiORVWL
YSÀtSDG]WUiW\mLNUiGHÎHNOtmÕRGYR]LGODQD]RUJDQL]RYiQtD~KUDGXRWHYÀHQtDYÛPQ\]iPNÕYPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85 WRWpÎSODWt]ÕVWDQRXOLNOtmHQHGRSDWÀHQtPX]DPmHQ\XYQLWÀYR]LGOD1iNODG\
na výrobu nových klíèù, zámkù budou plnì hrazeny oprávnìnou osobou.
QD]DMLÆWQt]RUJDQL]RYiQtD~KUDGXGRYR]XmLSÀHmHUSiQt YSÀtSDG]iPQ\ SDOLYDQD]RUJDQL]RYiQtRSUDY\mLYÛPQ\GHIHNWXSQHXPDWLN\QDPtVW
XGiORVWL Y PD[ YÛÆL   .m Y ]DKUDQLmt PD[  (85  FHQD QiKUDGQt
SQHXPDWLN\DSDOLYDMGHSOQNWtÎLRSUiYQQpRVRE\
Y SÀtSDG KRVSLWDOL]DFH RSUiYQQp RVRE\ GHOÆt QHÎ  SR VRE MGRXFtFK
dnù v zahranièí na zajištìní návštìvy rodinného pøíslušníka vè. dopravy
DXE\WRYiQtDÎQDGQtYPD[YÛÆL(85QDQRFDRVREXD[(&2OHWHQNX
KUD]HQDMHGQD]SiWHmQtMt]GHQNDOHWHQND 
SÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQDNDXFLYPD[YÛÆL(85SÀLXY]QQt
v dùsledku újmy zpùsobené provozem vozidla, na poskytnutí pùjèky na
DGYRNiWQtVOXÎE\YSÀtSDGVRXGXYPD[YÛÆL(85QDUHJUHVQtY\Pihání škody, na poskytnutí pùjèky na tlumoèení pøi soudním jednání v max.
výši 750 EUR, na poskytnutí zálohy v max. výši 2 500 EUR pøi vzniku újmy
tøetí osobì z odpovìdnosti. Právní pomoc se nevztahuje na pøípady
Y\ÆHWÀRYiQtWUHVWQpKRmLQXQHERSRUXÆHQt]iNRQQÛFKXVWDQRYHQt
SÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQD]DMLÆWQtIRUPDOLWVSRMHQÛFKVY\ÀD]HQtP
neopraveného vozidla z evidence, vè. sešrotování v max. výši 150 EUR; za
SÀHGSRNODGXÎHQHQtPRÎQiRSUDYDYPtVWXGiORVWLGRGQÕQD]DEH]SHèení odtahu neopraveného vozidla do ÈR v max. výši 1 700 EUR.
YSÀtSDGILQDQmQtWtVQSÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQD]iORKRYpSRVN\WQXWtSÕMmN\QDRSUDYXYPD[YÛÆL(85]DSÀHGSRNODGXÎHWÀHWtRVRED
tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.

Èlánek 7
kiVW'UR]VDK]iNODGQtDVLVWHQFH81,4$SURYR]LGODQDGW
1. V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:
D  SÀL]DGUÎHQtY]HWtGRYD]E\mLXY]QQt]GÕYRGXQHKRG\QHER]GÕYRGX
QHSÀLPÀHQÛFKDGPLQLVWUDWLYQtFKNRPSOLNDFtQD]iORKXQDNDXFL SÀLXY]QQtSRQHKRG YPD[YÛÆL(85QD]iORKXQDSUiYQtVOXÎE\ DGYRNiWD YPD[YÛÆL(85Právní pomoc se nevztahuje na pøípady
Y\ÆHWÀRYiQtWUHVWQpKRmLQXQHERSRUXÆHQt]iNRQQÛFKXVWDQRYHQt
E  QD]iORKXSÀLRGSRYGQRVWL]D~MPXYPD[YÛÆL(85
F  QD~KUDGXWOXPRmQtNDSÀLVRXGQtPÀt]HQtQDSÀHGiQt]SUiYURGLQ]DMLÆWQt
kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì.
G  SÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQDSÕMmNXYPD[YÛÆL(85
2. Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše.
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
D  QD]DMLÆWQtRSUDY\QDPtVWYPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85 
nebo zorganizování vyslání vlastního mechanika
E  QD ]DMLÆWQt Y\SURÆËRYDFt WHFKQLN\ RGWDKX QHER ~VFKRY\  GR QHMEOLÎÆt
RSUDYQ\YPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85
F  SÀL RSUDY WUYDMtFt GpOH QHÎ  GQt QD ]RUJDQL]RYiQt UHSDWULDFH YR]LGOD GR
opravny v ÈR
G  Y SÀtSDG ÎH QiNODG\ QD RSUDYX SÀHYÛÆt WUÎQt KRGQRWX YR]LGOD Y k5 QD
vyøízení formalit s vyøazením neopraveného vozidla z evidence a na zorganizování jeho sešrotování
H  QD ]RUJDQL]RYiQt QiNXSX QiKUDGQtFK GtOÕ MHMLFK XKUD]HQt D RGHVOiQt GR
pøíslušné opravny nebo na letištì a na uhrazení celních doplatkù pøi vyøízení
formalit pøi dovozu dílù
I  QD]RUJDQL]RYiQt]DSÕMmHQtQiKUDGQtKRYR]LGODYSÀtSDGNUiGHÎHmLQHO]HOL
RSUDYXSURYpVWGRKRGLQSRSRMLVWQpXGiORVWLSÀLNUiGHÎLY]DKUDQLmtQD
1 den ubytování v max. výši 75 EUR na noc a osobu
J  YSÀtSDG]WUiW\mLNUiGHÎHNOtmÕRGYR]LGODQD]RUJDQL]RYiQtRWHYÀHQtYR]LGODDYÛPQ\]iPNÕWRWpÎSODWt]ÕVWDQRXOLNOtmHQHGRSDWÀHQtPX]DPmHQ\
uvnitø vozidla
K  QD]RUJDQL]RYiQtGRYR]XmLSÀHmHUSiQt YSÀtSDG]iPQ\ SDOLYDQD]RUganizování opravy èi výmìny defektu pneumatiky.
3. Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
D  QD ]RUJDQL]RYiQt ]DSÕMmHQt QiKUDGQtKR QiYVX WDKDmH ]RUJDQL]RYiQt
~VFKRY\QiNODGXmL]RUJDQL]RYiQtMHKRSÀHORÎHQtDRVWUDKXQiNODGXQDPtVW
E  YSÀtSDGILQDQmQtWtVQSÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQD]iORKRYpSRVN\WQXWtSÕMmN\QDRSUDYXYPD[YÛÆL(85]DSÀHGSRNODGXÎHWÀHWtRVRED
tuto èástku pøedem uhradí v ÈR
F  QD]RUJDQL]RYiQtRSUDY\mLYÛPQ\GHIHNWXSQHXPDWLN\
Èlánek 8
kiVW(UR]VDK7UDQVSRUWDVLVWHQFH81,4$SURYR]LGODQDGW
1.

Transport asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat jen pro nákladní vozidla,
tahaèe, speciální vozidla, pøívìsy a návìsy.

2. V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:
D  SÀL]DGUÎHQtY]HWtGRYD]E\mLXY]QQt]GÕYRGXQHKRG\QHERYSÀtSDG
nepøimìøených administrativních komplikací v zahranièí na zálohu na kauci
SÀL XY]QQt SR QHKRG  Y PD[ YÛÆL   (85 QD ]iORKX QD SUiYQt
VOXÎE\ DGYRNiWD YPD[YÛÆL(85Právní pomoc se nevztahuje
na pøípady vyšetøování trestného èinu nebo porušení zákonných
XVWDQRYHQt
E  QD]iORKXSÀLRGSRYGQRVWL]D~MPXYPD[YÛÆL(85
F  QD~KUDGXWOXPRmQtNDSÀLVRXGQtPÀt]HQtQDSÀHGiQt]SUiYURGLQ]DMLÆWQt
kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì
G  SÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQDSÕMmNXYPD[YÛÆL(85
3. Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše.
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
D  QD]DMLÆWQtRSUDY\QDPtVWYPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85 
nebo na zorganizování vyslání vlastního mechanika nebo v pøípadì haYiULHQD]DMLÆWQtY\SURÆËRYDFtWHFKQLN\YPD[OLPLWX.m Y]DKUDQLmt
(85 DRGWDKXQHSRMt]GQpKRYR]LGODGRQHMEOLÎÆtRSUDYQ\YPD[YÛÆL
  .m Y ]DKUDQLmt  (85  9 SÀtSDG SRUXFK\ QD RGWDK QHER
~VFKRYX  GR QHMEOLÎÆt RSUDYQ\ Y PD[ YÛÆL   .m Y ]DKUDQLmt PD[
(85 
E  YSÀtSDGRSUDY\YGÕVOHGNXQHKRG\Y]DKUDQLmtWUYDMtFtGpOHQHÎGQtQD
zorganizování repatriace do opravny v ÈR; v pøípadì poruchy na zorganizování repatriace do opravny v ÈR
F  YSÀtSDGÎHQiNODG\QDRSUDYXSÀHYÛÆtWUÎQtKRGQRWXWDKDmHYk5QDY\Àtzení formalit s vyøazením vozidla z evidence; v pøípadì poruchy na zorganizování sešrotování tahaèe; v pøípadì nehody na zorganizování sešrotování.
G  QD ]RUJDQL]RYiQt QiNXSX QiKUDGQtFK GtOÕ ~KUDGX MHMLFK RGHVOiQt GR SÀtslušné opravny nebo na letištì a na úhradu celních doplatkù pøi vyøízení
formalit pøi dovozu dílù
H  QD]RUJDQL]RYiQt]DSÕMmHQtQiKUDGQtKRWDKDmHYSÀtSDGNUiGHÎHmLQHO]HOL
opravu provést do 6 hodin po pojistné události
I  YSÀtSDGNUiGHÎHWDKDmHY]DKUDQLmtQDGQ\XE\WRYiQtYPD[YÛÆL(85
na noc a osobu.
J  YSÀtSDGSRUXFK\QHERQHKRG\QD~VFKRYXYR]LGODGQ\²UHiOQpQiNODG\
K  Y SÀtSDG ]WUiW\ mL NUiGHÎH NOtmÕ RG YR]LGOD Pi RSUiYQQi RVRED QiURN QD
RWHYÀHQtYR]LGODDYÛPQX]iPNÕWRWpÎSODWt]ÕVWDQRXOLNOtmHQHGRSDWÀHQtP
uzamèeny uvnitø vozidla; do limitu 2 500 Kè v pøípadì události na území ÈR
a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy
DSUiFHSRVN\WRYDWHOHDVLVWHQmQtKR]iVDKXQiNODG\QDSRXÎLWpQiKUDGQtGtO\
hradí oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
L  RSUiYQQiRVREDPiQiURNQDGRYR]mLSÀHmHUSiQt YSÀtSDG]iPQ\ SDliva, na opravu èi výmìnu defektu pneumatiky do limitu 2 500 Kè v pøípadì
události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní
je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na
dovezené palivo, novou pneumatiku èi další obdobné náklady nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
4. Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
D  QD]RUJDQL]RYiQt]DSÕMmHQtQiKUDGQtKRQiYVXWDKDmH~VFKRYXQiNODGXmL
MHKRSÀHORÎHQtDRVWUDKXQiNODGXQDPtVW
E  YSÀtSDGILQDQmQtWtVQSÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQD]iORKRYpSRVN\WQXWtSÕMmN\QDRSUDYXYPD[YÛÆL(85]DSÀHGSRNODGXÎHWÀHWtRVRED
tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.
F  YSÀtSDGSRUXFK\QHERQHKRG\QD~VFKRYXYR]LGODGQ\²UHiOQpQiNODG\
G  RSUiYQQi RVRED Pi QiURN QD RSUDYX mL YÛPQX GHIHNWX SQHXPDWLN\ GR
limitu 2 500 Kè v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí.
Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na novou pneumatiku èi další obdobné náklady
nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
Èlánek 9
kiVW)UR]VDK.RPIRUWDVLVWHQFH81,4$SURYR]LGODQDGW
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Komfort asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat jen pro nákladní vozidla,
tahaèe, speciální vozidla, pøívìsy a návìsy.
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:
SÀL ]DGUÎHQt Y]HWt GR YD]E\ mL XY]QQt ] GÕYRGX QHKRG\ QHER Y SÀtSDG QHSÀLPÀHQÛFK DGPLQLVWUDWLYQtFK NRPSOLNDFt QD ]iORKX QD NDXFL SÀL
XY]QQtSRQHKRG YPD[YÛÆL(85QD]iORKXQDSUiYQtVOXÎE\
DGYRNiWD YPD[YÛÆL(85Právní pomoc se nevztahuje na pøípaG\Y\ÆHWÀRYiQtWUHVWQpKRmLQXQHERSRUXÆHQt]iNRQQÛFKXVWDQRYHQt
QD]iORKXSÀLRGSRYGQRVWL]DÆNRGXYPD[YÛÆL(85
QD~KUDGXWOXPRmQtNDSÀLVRXGQtPÀt]HQtQDSÀHGiQt]SUiYURGLQ]DMLÆWQt
kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì
SÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQDSÕMmNXYPD[YÛÆL(85
Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše.
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
QD ]DMLÆWQt RSUDY\ QD PtVW Y PD[ YÛÆL   .m Y ]DKUDQLmt PD[
 (85  QHER QD ]RUJDQL]RYiQt Y\VOiQt YODVWQtKR PHFKDQLND QHER QD
]DMLÆWQtY\SURÆËRYDFtWHFKQLN\RGWDKX QHER~VFKRY\ GRQHMEOLÎÆtRSUDYQ\
YPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85
Y SÀtSDG RSUDY\ Y GÕVOHGNX QHKRG\ Y ]DKUDQLmt WUYDMtFt GpOH QHÎ  GQt
na zajištìní repatriace do opravny v ÈR v max. výši 1 500 EUR; v pøípadì
poruchy na zorganizování repatriace do opravny v ÈR
Y SÀtSDG ÎH QiNODG\ QD RSUDYX SÀHYÛÆt WUÎQt KRGQRWX WDKDmH Y k5 QD
vyøízení formalit s vyøazením vozidla z evidence; v pøípadì poruchy na
zorganizování sešrotování tahaèe; v pøípadì nehody na zajištìní sešrotování
YPD[YÛÆL.m Y]DKUDQLmtPD[(85
QD ]RUJDQL]RYiQt QiNXSX QiKUDGQtFK GtOÕ ~KUDGX MHMLFK RGHVOiQt GR SÀtslušné opravny nebo na letištì a na úhradu celních doplatkù pøi vyøízení
formalit pøi dovozu dílù
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H  QD]RUJDQL]RYiQt]DSÕMmHQtQiKUDGQtKRWDKDmHYSÀtSDGNUiGHÎHmLQHO]HOL
opravu provést do 6 hodin po pojistné události
I  YSÀtSDGNUiGHÎHWDKDmHY]DKUDQLmtQDGQ\XE\WRYiQtYPD[YÛÆL(85
na noc a osobu,
J  Y SÀtSDG ]WUiW\ mL NUiGHÎH NOtmÕ RG YR]LGOD Pi RSUiYQQi RVRED QiURN QD RWHYÀHQt YR]LGOD D YÛPQX ]iPNÕ WRWpÎ SODWt ]ÕVWD
QRXOL NOtmH QHGRSDWÀHQtP X]DPmHQ\ XYQLWÀ YR]LGOD  GR OLPLWX   .m
v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu,
QiNODG\ QD SRXÎLWp QiKUDGQt GtO\ KUDGt RSUiYQQi RVRED VDPD ]H VYÛFK
vlastních prostøedkù.
K  RSUiYQQiRVREDPiQiURNQDGRYR]mLSÀHmHUSiQt YSÀtSDG]iPQ\ SDliva, na opravu èi výmìnu defektu pneumatiky do limitu 3 000 Kè v pøípadì
události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní
je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na
dovezené palivo, novou pneumatiku èi další obdobné náklady nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
4. Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:
D  QD]RUJDQL]RYiQt]DSÕMmHQtQiKUDGQtKRQiYVXWDKDmH~VFKRYXQiNODGXmL
MHKRSÀHORÎHQtDRVWUDKXQiNODGXQDPtVWYSÀtSDGQHKRG\Y]DKUDQLmtQD
zajištìní ostrahy v max. výši 500 EUR
E  YSÀtSDGILQDQmQtWtVQSÀLSRMLVWQpXGiORVWLY]DKUDQLmtQD]iORKRYpSRVN\WQXWtSÕMmN\QDRSUDYXYPD[YÛÆL(85]DSÀHGSRNODGXÎHWÀHWtRVRED
tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.
F  RSUiYQQi RVRED Pi QiURN QD RSUDYX mL YÛPQX GHIHNWX SQHXPDWLN\ GR
limitu 3 000 Kè v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí.
Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na novou pneumatiku èi další obdobné náklady
nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
Èlánek 10
Èást G - výluky z pojištìní
 3RMLVWLWHOQHSRVN\WQHSRMLVWQpSOQQtYSÀtSDG
D  QHNRQWDNWRYiQtDVLVWHQmQtVOXÎE\81,4$SRSRMLVWQpXGiORVWLDQHUHVSHNWRYiQtSRN\QÕDVLVWHQmQtVOXÎE\
E  ÎH RSUiYQQi RVRED Y GRE SRMLVWQp XGiORVWL QHYODVWQt SODWQÛ ÀLdièský prùkaz nebo øidièské oprávnìní neodpovídá typu øízeného
vozidla
F  ÎHNSRMLVWQpXGiORVWLGRMGHYGÕVOHGNXSÀHWÎRYiQtYR]LGOD FHONRYiKPRWQRVWYR]LGODMHY\ÆÆtQHÎMHXYHGHQRYWHFKQLFNpPSUÕND]H
G  ÎH GRÆOR N SRMLVWQp XGiORVWL SÀL YiOHmQpP VWDYX DË MLÎ E\OD YiOND
vyhlášena èi nikoliv), stávce èi obèanských nepokojích, omezení

H 
I 
J 
K 
L 


a)
b)
c)
d)

volného pohybu, ekologické katastrofì nebo v pøípadì jiné nahodilé události nebo zásahu vyšší moci
ÎHNSRMLVWQpXGiORVWLGRÆORYGÕVOHGNX~P\VOQpKRMHGQiQtWUHVWQpKRmLQXmLVHEHYUDÎG\mLVi]N\
ÎHSRMLVWQiXGiORVWMH]SÕVREHQDQHRGERUQÛP]iVDKHPmLQHGRVWDWHmQRX~GUÎERX QHQtOLSURYiGQDYÛUREFHPSÀHGHSVDQiSUDYLGHOQiDWHFKQLFNi~GUÎED
ÎHNSRMLVWQpXGiORVWLGRÆORSÀLVRXWÎLVSRUWRYQtP]iSROHQtDSÀtpravì na nì nebo pøehlídkách
ÎH SRMLVWQi XGiORVW E\OD ]SÕVREHQD SRG YOLYHP SRÎLWt DONRKROX
QHERSRXÎLWtQiY\NRYpOiWN\QHERSÀtSUDYNXWDNRYRXOiWNXREVDKXjícím
SDVDÎpUÕ SRMLÆWQpKR YR]LGOD NWHÀt MVRX Y SRMLÆWQpP YR]LGOH SÀHSUDYRYiQL]D~SODWX QDSÀSDVDÎpÀLDXWREXVXWD[LVOXÎE\mLVPOXYQt
dopravy); pojištìní se také nevztahuje na stopaøe èi jiné obdobné
SDVDÎpU\ SRMLÆWQpKR YR]LGOD EH] RKOHGX QD WR ]GD MVRX Y SRMLÆWQpPYR]LGOHSÀHSUDYRYiQL]D~SODWXmLEH]~SODWQ
3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQD
náklady, které se nevztahují k pojistné události
dálnièní a tranzitní poplatky a danì, náklady na pohonné hmoty
a parkovné
palivo, maziva, dálnièní poplatky, mýtné ani pøípadné opravy náhradního vozidla
náklady spojené se škodami následnými, které nejsou v pøíèinné
VRXYLVORVWLVSRMLVWQRXXGiORVWt

Èlánek 11
Ostatní ujednání
1.

V pøípadì poskytování pojistného plnìní v zahranièní mìnì se pro pøepoèet
QD mHVNRX PQX SRXÎLMH VPQQÛ NXU] Y\KOiÆHQÛ k1% Y GHQ SRVN\WQXWt
DVLVWHQmQtVOXÎE\
 9SÀtSDGSRMLVWQpXGiORVWLSÀtSRMQpKRYR]LGODMHQiURNQDDVLVWHQmQtVOXÎEX
MHQYSÀtSDGÎHMHSÀtSRMQpYR]LGORY\EDYHQRUHJLVWUDmQt]QDmNRX
3. V podmínkách uvedené èástky se nenaèítají. Uvedený limit je horní hranice
SURNRQNUpWQtSRVN\WRYDQRXVOXÎEXmiVWN\QDGWHQWROLPLWMGRXNWtÎLRSUiYnìné osoby.

Èlánek 12
Závìreèná ustanovení
Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištìní Asistence vozidel UCZ/As/15
nabývají úèinnosti dnem 1. 5. 2015.

DPP/SafeLine/16

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\
k pojištìní Asistence vozidel

Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8
èl. 9
èl. 10
èl. 11
èl. 12

Pøedmìt a obsah pojištìní
Výklad pojmù
Spoleèná ujednání
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
Varianta SafeLine SECURITY
Varianta SafeLine RENT+
Varianta SafeLine EASY
Komfort asistence
Pojistné a slevy
Zvláštní ustanovení
Zánik pojištìní asistence SafeLine
Závìreèná ustanovení

3RMLÆWQt 6DIH/LQH MH XSUDYHQR WPLWR GRSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL
GiOH MHQ '33  YÆHREHFQÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL ² REHFQi miVW 8&=
zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15, pojistnými podmínkami
pro jednotlivé typy KASKO pojištìní, zvláštní èástí UCZ/Voz/15 a zvláštní èástí
UCZ/As/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako
pojištìní škodové.
Èlánek 1
Pøedmìt a obsah pojištìní
1.
2.

Pøedmìtem pojištìní SafeLine jsou vozidla kategorie B, O, R, H, dle èl. 4
8&=9R]MHMLFKÎFHONRYiKPRWQRVWQHSÀHY\ÆXMHNJ
Obsahem pojištìní je zajištìní aktivní asistence. Pojistným nebezpeèím je
QHSRMt]GQRVWmLMLQpRNROQRVWL]QHPRÎXMtFtEÎQpXÎtYiQtYR]LGOD

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
D 
E 

Èlánek 2
Výklad pojmù
1.
2.

18

Aktivní asistence – asistence v rozsahu varianty Komfort dle UCZ/As/15
a tìchto DPP, která je vyvolána automatickou èinností telematické jednotky
QiUD]RYpmLGOR DQHERWODmtWNHP%&DOO
$3& - Autorizované pracovištì Cebia – fyzická nebo právnická osoba podnikající v opravárenském sektoru, která na základì smlouvy s Cebia provádí

11.
D 

PRQWiÎGHPRQWiÎDNWLYDFLD~GUÎEXWHOHPDWLFNpKR]DÀt]HQt
%&DOO WODmtWNR - asistenèní tlaèítko instalované ve vozidle pro vyjádøení
SRÎDGDYNXQDY\XÎLWtDVLVWHQmQtFKVOXÎHE
&HELD ² &HELD VSRO V UR - garant technického zabezpeèení provozu
telematického systému, smluvní partner pojistitele, který vykonává èinnost
spojenou s aktivací zaøízení, kontrolou funkènosti zaøízení ve vozidlech
a technickou podporu pro kontaktní osoby pojistníka.
'HDNWLYDmQtSRSODWHN – èástka úètovaná pojistitelem v pøípadì ukonèení
pojistné smlouvy nebo aktivní asistence SafeLine. Základem pro stanovení
této èástky je základní výše roèního pojistného za asistenci SafeLine pøed
zapoètením pøípadné slevy za soubìh s jiným pojištìním.
'RVWXSQRVW VLJQiOX – funkènost telematického zaøízení je podmínìna
MDN GRVWXSQRVWt *60 PRELOQtKR  VLJQiOX D YLGLWHOQRVWt SRWÀHEQÛFK *36
VDWHOLWÕWDNLWHFKQLFNÛPLPRÎQRVWPLSRNU\Wt~]HPtDGDOÆtPLYOLY\]HMPpQD
fyzikálními, které mohou kvalitu poskytování signálù ovlivnit.
Kontaktní údaje ² ~GDMH VGOHQp SRMLVWQtNHP QD NWHUÛFK MH PRÎQR SUR
]DMLÆWQt SRVN\WRYDQÛFK VOXÎHE SRMLVWQtND NRQWDNWRYDW ]HMPpQD WHOHIRQQt
mtVODHPDLORYiDGUHVDDSRG 
Náhlé zastavení – zastavení vozidla, ke kterému došlo v dùsledku zpomaOHQt GHFHOHUDFH Y\ND]XMtFtKRGQRWXQDG* * SÀHWtÎHQt 
6H]QDP$3&²SUDYLGHOQDNWXDOL]RYDQÛVH]QDPDXWRUL]RYDQÛFKSUDFRYLÆË
&HELDYHGHQÛ]D~mHOHPSÀHKOHGXDGUHVNRQWDNWÕDVOXÎHENWHUpNOLHQWÕP
jednotlivá pracovištì nabízejí. Seznam je dostupný na www.cebia.cz.
6OHYD]D
ujeté kilometry – sleva na pojistném za poèet ujetých kilometrù, její výše
je uvedena v pojistné smlouvì.
za zpùsob jízdy – sleva na pojistném za zpùsob jízdy, kdy je vyhodnocováQRY\XÎtYiQtYR]LGODW]QMt]GDSÀHVGHQmLYQRFLSRMDNpPGUXKXNRPXQLkace, v obci èi mimo obec, pouze víkendové jízdy apod. Vyhodnocováno je
WpÎFKRYiQtÀLGLmHMDNRQDSÀtNODGSUXGNpEUÎGQtD]U\FKOHQtU\FKOpSUÕMH]G\]DWimNRXSÀHNUDmRYiQtU\FKORVWLDSRG3DUDPHWU\GRVDÎHQpVSRMLÆWQÛP
YR]LGOHPMVRXSRURYQiYiQ\VRVWDWQtPLXÎLYDWHOLV\VWpPX6DIH/LQH
Vyhodnocování a sbìr dat jsou provádìny pomocí telematického zaøízení
dle varianty SafeLine a prostøednictvím informaèních serverù telematického
operátora pro potøeby zajištìní úèelu poskytovaného pojištìní a asistenèQtFKVOXÎHE
7HOHPDWLFNpVOXÎE\
VEU GDW LQIRUPDFH R SROR]H QHER SRK\EX YR]LGOD ]SUiY\ R QHKRGiFK

E 
F 
G 

12.

13.

14.

a jejich prùbìhové analýzy, mapové podklady vè. jejich aktualizace, chování
ÀLGLmH DSRG  D MHMLFK DXWRPDWLFNp RGHVOiQt SURVWÀHGQLFWYtP LQIRUPDmQtFK
serverù telematického operátora pro potøeby zajištìní úèelu poskytovaného
SRMLÆWQtDDVLVWHQmQtFKVOXÎHE
DNWLYQt VWÀHÎHQt YR]LGOD ILUPRX 6(&85,7$6 k5 VUR Ym SiWUiQt SR RGFL]Hném vozidle.
SDVLYQt VWÀHÎHQt YR]LGOD ² QD ]iNODG WHOHIRQLFNpKR SRÎDGDYNX SRMLVWQtND
VOHGRYiQt ORNDOL]DFH D ]DMLÆWQt YR]LGOD DVLVWHQmQt VOXÎERX Ym VRXmLQQRVWL
s Policií ÈR a zpìtném vyrozumìní pojistníka.
GDWDDGDOÆt~GDMHY\KRGQRFRYDQpWHOHPDWLFNÛPRSHUiWRUHPMVRXSRMLVWQtkovi zpøístupnìna prostøednictvím webových a mobilních aplikací. V tìchto
DSOLNDFtFKMHPRÎQRVOHGRYDW~GDMHSRGVWDWQpSURVOHY\]DXMHWpNPQHER
zpùsob jízdy.
3URYDULDQWX6DIH/LQH6(&85,7<VHSRXÎtYiWHOHPDWLFNp]DÀt]HQt MHGQRWND 
&HELD6$7 GHWDLOQYL]WDEXONDYmOERGWFKWR'33 VRXERU+:SURVWÀHGkù instalovaných do vozidla; jedná se o satelitní pøijímaè vybavený akceleroPHWULFNÛPVHQ]RUHPSURGHWHNFLDXWRQHKRGDQWpQDPL*36*60]iORÎQtP
akumulátorem, jednotkou pro bezkontaktní identifikaci oprávnìného øidièe
D%&DOODVLVWHQmQtPWODmtWNHPXPtVWQÛPYHYR]LGOHSURY\MiGÀHQtSRÎDGDYNXQDY\XÎLWtDVLVWHQmQtFKVOXÎHE-HGQRWNDMHYODVWQLFWYtPVXEMHNWXYMHKRÎ
majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spojených, nebezpeèí škody na jednotce nebo jednotkou zpùsobené nevyjímaje.
3URYDULDQWX6DIH/LQH5(17VHSRXÎtYiWHOHPDWLFNp]DÀt]HQt MHGQRWND 
&RPPRGDWXP²SRGREQÛFKYODVWQRVWtMDNR&HELD6$7 GHWDLOQYL]WDEXOND
YmOERGWFKWR'33 7HOHPDWLFNiMHGQRWNDMHDÎGRGRE\XNRQmHQt
smlouvy majetkem telematického operátora. Ukonèením pojistné smlouvy,
QHQtOLGiOHXYHGHQRMLQDNSÀHFKi]tMHGQRWNDGRYODVWQLFWYtVXEMHNWXYMHKRÎ
majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spojeQÛFK6WHMQÛPRNDPÎLNHPQDQKRSÀHFKi]tQHEH]SHmtÆNRG\QDMHGQRWFH
nebo jednotkou zpùsobené.
3UR YDULDQWX 6DIH/LQH ($6< VH SRXÎtYi WHOHPDWLFNp ]DÀt]HQt MHGQRWND 
6XSHU(DV\²SRGREQÛFKYODVWQRVWtMDNR&RPPRGDWXP GHWDLOQYL]WDEXOND
YmOERGWFKWR'33 7HOHPDWLFNiMHGQRWNDMHDÎGRGRE\XNRQmHQt
smlouvy majetkem telematického operátora. Ukonèením pojistné smlouvy,
QHQtOLGiOHXYHGHQRMLQDNSÀHFKi]tMHGQRWNDGRYODVWQLFWYtVXEMHNWXYMHKRÎ
majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spojeQÛFK6WHMQÛPRNDPÎLNHPQDQKRSÀHFKi]tQHEH]SHmtÆNRG\QDMHGQRWFH
nebo jednotkou zpùsobené.

Èlánek 3
Spoleèná ujednání
1.


Pojistitel má uzavøeny smlouvy o spolupráci:
V WHOHPDWLFNÛP RSHUiWRUHP NWHUÛ ]DMLÆËXMH SURYR] WHOHPDWLFNÛFK MHGQRWHN
po celou dobu platnosti pojištìní,
 VHVSROHmQRVWt&HELDNWHUiSURVWÀHGQLFWYtP$3&]DMLÆËXMHGRGiYN\WHOHPDWLFNÛFKMHGQRWHNDRUJDQL]XMHMHMLFKPRQWiÎDNWLYDFL~GUÎEXDGHPRQWiÎ
 VGDOÆtPLVXEMHNW\]DMLÆËXMtFtPLREVDKSRMLÆWQtDVOXÎE\YWFKWR'33XYHGHné.
2. DPP SafeLine
D  UR]ÆLÀXMt8&=9R]mOERGRGDOÆtV\VWpP]DEH]SHmHQtYmVOXÎHE
E  UR]ÆLÀXMt8&=$VRDVLVWHQmQtVOXÎE\GHILQRYDQpYmO
F  Y SÀHGHP GRKRGQXWÛFK SÀtSDGHFK XPRÎXMt SRMLVWQtNRYL ]YROLW VL SÀHGSRkládaný poèet ujetých km za pojistné období a tento poèet km promítnout
GRYÛÆHFHQ\SRMLVWQpKR329.$6.2 YL]mO 'UXKRXPRÎQRVWtMHVOHYD
]D]SÕVREMt]G\ YL]mO 
 6OXÎE\6DIH/LQHMVRXSRVN\WRYiQ\SURVWÀHGQLFWYtPIXQNmQtWHOHPDWLFNpMHGnotky nainstalované do vozidla. Pojistitel neodpovídá za škodu zpùsobenou
YGÕVOHGNXYDGQpPRQWiÎHWHOHPDWLFNpMHGQRWN\3RMLVWLWHOURYQÎQHRGSRvídá za škodu zpùsobenou výrobní vadou jednotky. Za tuto škodu plnì
odpovídá pøíslušné APC. Pojistník je v takovém pøípadì povinen neprodlenì
oznámit pojistiteli nefunkènost telematické jednotky.
 7HOHPDWLFNi MHGQRWND XPRÎXMH Y\XÎtYiQt D SURYR] SRMLVWQpKR SURGXNWX
aktivní asistence SafeLine podle tìchto DPP.
 Ô]HPQtSODWQRVWVOXÎE\MVRXSRVN\WRYiQ\QDFHOpP~]HPtkHVNpUHSXEOLN\
LY(YURS YHVKRGV933SUR.$6.2SRMLÆWQt 
6. Není-li dále uvedeno jinak, obsahují všechny varianty SafeLine tyto vlastnosti:
D  monitorování vozidla senzorem havárie pøi nárazu vozidla pøevyšující
KRGQRWX*DDXWRPDWLFNp]DVOiQt]SUiY\RWpWRVLWXDFLDVLVWHQmQtVOXÎE
E  pøesné vygenerování èasové analýzyKDYiULH GÕOHÎLWÛDUJXPHQWYSÀtSDG]MLÆËRYiQtYLQtND3ROLFLtDSRMLÆËRYQRX 
F  v pøípadì odcizení lokalizace vozidla DVLVWHQmQt VOXÎERX QD ]iNODG
WHOHIRQLFNpKRSRÎDGDYNXSRMLVWQtND SDVLYQtVWÀHÎHQt 
G  na základì výslovného pokynu pojistníka aktivace státních bezpeèQRVWQtFK VOXÎHE QDSÀ 3ROLFLH k5 &HOQt VSUiYD 0VWVNi SROLFLH DSRG 
za úèelem zajištìní a zabránìní škod a další trestné èinnosti v souvislosti
s narušením vozidla,
H  elektronická kniha jízd MHMtPÎ SURVWÀHGQLFWYtP MH SRMLVWQtN ]SWQ
informován zejména o pohybu vozidla v konkrétním èase a místì, poètu
ujetých km, rychlosti jízdy, apod. Jedná se o elektronickou aplikaci, do které
SRMLÆWQÛmLSRMLVWQtNPÕÎHQDKOtÎHWSURVWÀHGQLFWYtPLQWHUQHWRYpKRUR]KUDQt
DUR]OLÆRYDWVRXNURPpDVOXÎHEQtMt]G\=iURYHVLPÕÎHSÀHKOHGMt]GY\WLVNQRXWDSÀtSDGQMHMSRXÎtWSURMHGQiQtV~ÀDG\
7. V pøípadì nutnosti odtahu vozidla je pojistník oprávnìn kontaktovat asisWHQmQtVOXÎEX YL]8&=$V 
8. Pøi nedostupnosti kontaktních osob bude po pøijetí poplachového signálu
YSÀtSDGKDYiULHYR]LGODUR]KRGQXWtRGDOÆtPSRVWXSXYGLNFL]DMLÆËRYDWHOH
VOXÎE\
 9 SÀtSDGÎHEXGHRGFL]HQpYR]LGOR GRKOHGiQREXGHQiVOHGQ]DMLÆWQR
D VWÀHÎHQR 1iNODG\ QD VWÀHÎHQt YR]X MVRX KUD]HQ\ SRMLVWLWHOHP Y UR]VDKX
UCZ/As/15 nebo UCZ/Kas/15.
 1iNODG\]DGRKOHGiQtD]DMLÆWQtYR]LGODY]DKUDQLmtDMHKRVWÀHÎHQt
mohou být úètovány pojistníkovi dle platného ceníku spolupracuMtFtKR VXEMHNWX NWHUÛ VH SRGtOHO QD GRKOHGiQt D ]DMLÆWQt YR]LGOD

2 FHQ WFKWR VOXÎHE EXGH SRMLVWQtN LQIRUPRYiQ SÀHG ]DSRmHWtP
DVLVWHQmQtKR]iNURNX
11. Tabulka s vlastnostmi telematických jednotek s ohledem na jednotlivé varianty: SafeLine SECURITY, SafeLine RENT+ a SafeLine EASY.

Vlastnost telematické jednotky

SafeLine
6(&85,7<5(17

($6<

Monitoring polohy vozidla

ANO

ANO

ANO

Aktivní komunikace telematické jednotky
s asistencí

ANO

ANO

ANO

1iUD]RYpmLGOR GHWHNFHDXWRQHKRG 

$12

$12

$12

Dohledání poslední známé polohy vozidla
a pøedání této informace policii
 QDY\ÎiGiQtSÀLRGFL]HQt 

$12

$12

$12

$SOLNDFHSUR3& QiMH]GNPGUXK\VLOQLF
VFRULQJÀLGLmHDSRG 

$12

$12

$12

ANO

ANO

ANO

$SOLNDFHSURFK\WUpWHOHIRQ\ EH]SODWQiYHU]H 

Kniha jízd

$12

$12

$12

0RÎQRVWVOHY\]DXMHWpNP 

$12

$12



Tlaèítko zpìtného volání
 %&DOO 

$12

$12



ANO

-

-

ANO

-

-

ANO

-

-

Identifikace øidièe – radiokarty
6WÀHÎHQtSÀHVSXOWFHQWUDOL]RYDQpRFKUDQ\
24 hod dennì
Náklonová èidla


WDWRPRÎQRVWPXVtEÛWYÛVORYQVMHGQiQDYHVPORXY
1NWHUpSURGXNW\329.$6.2WXWRPRÎQRVWQHPXVtSÀLSRXÆWW

 $NWLYQtDVLVWHQFH6DIH/LQHYMDNpNROLYGiOHXYHGHQpYDULDQWREVDKXMHDVLVWHQmQtVOXÎE\YUR]VDKX$VLVWHQFH.RPIRUWGiOHYL]mO
Èlánek 4
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
Kromì povinností dále uvedených je pojistník, pojištìný nebo jím
RSUiYQQiRVREDSRYLQHQ
a) Pøi uzavírání objednávky sdìlit kontaktní údaje pro zabezpeèení
SRVN\WRYDQÛFKVOXÎHEGOHWFKWRSRGPtQHN
E  7HOHIRQLFN\QDKOiVLWYSUDFRYQtGREQDmtVOHmLSURVWÀHGQLFWYtP HPDLOX VDW#FHELDF]  MDNRXNROLY ]PQX Y NRQWDNWQt
RVREmLXYHGHQÛFKWHOHIRQQtFKmtVOHFK
F  -HOL]DÀt]HQt6DIH/LQHLQVWDORYDQpGRYR]LGODRSDWÀHQRL%&DOOWODmtWNHPMHSRYLQHQXmLQLWSRWÀHEQiRSDWÀHQtDE\QHGRÆORNMHKR]QHXÎLWt
EH]GÕYRGQÛP SRÎDGDYNHP QD DVLVWHQmQt VOXÎE\ 1iNODG\ Y]QLNOp DVLVWHQmQtVOXÎE]GÕYRGX]QHXÎLWt%&DOOWODmtWNDMHSRMLVWLWHORSUiYQQ
SRMLVWQtNRYLY\~mWRYDW
d) Bìhem doby platnosti pojištìní SafeLine pojistník (èi jiná osoba,
NWHUp SRMLVWQtN VYÀLO YR]LGOR  QHQt RSUiYQQ ÎiGQÛP ]SÕVREHP
zasahovat do nainstalovaného zaøízení èi s ním jakkoliv manipuloYDW3RMLVWQtNMHSRYLQHQRWpWRVNXWHmQRVWLY\UR]XPWRVREXNWHUp
YR]LGORVYÀLO9SÀtSDGSRUXÆHQtWpWRSRYLQQRVWLMGHRSUDYD]DÀt]HQt
NWtÎLSRMLVWQtND
H  9SÀtSDGY\]YiQt&HELDVHQHSURGOHQGRVWDYLWNHNRQWUROHIXQNmQRVWL]DÀt]HQt1HSURYiGWGHPRQWiÎDQLGHDNWLYDFL]DÀt]HQtEKHP
SODWQRVWL SRMLÆWQt 6DIH/LQH 9 RSDmQpP SÀtSDG QHQHVH SRMLVWLWHO
ani smluvní partneøi odpovìdnost za nefunkènost zaøízení a za
QH]DMLÆWQtGHNODURYDQÛFKVOXÎHE
I  9 SÀtSDG ÎH GRMGH N SRVN\WQXWt DVLVWHQmQt VOXÎE\ L miVWHmQpPX 
v dùsledku nedbalosti èi opomenutí pojistníka, pojištìného èi
RSUiYQQp RVRE\ WM Y\YROiQt ]iVDKX Y GÕVOHGNX mO  ERGX  mL
omylu ze strany øidièe, jsou pojistník, pojištìný èi oprávnìná osoba
SRYLQQL Y\ÎiGDQp VOXÎE\ XKUDGLW Ym VOXÎHE NWHUp E\O\ Y\ÎiGiQ\
DQiVOHGQSRUR]MHWt]iVDKRYpKRYR]LGODVWRUQRYiQ\ 
g) Pøi servisních prohlídkách èi opravách vozidla je pojistník povinen
XSR]RUQLWVHUYLV RSUDYQX QDQDLQVWDORYDQp]DÀt]HQt
Èlánek 5
9DULDQWD6DIH/LQH6(&85,7<
1. Aktivace a provoz pojištìní
1.1. Telematická jednotka Cebia SAT je na základì podmínek pojistné smlouvy
D REMHGQiYN\ NOLHQWVNpKR NXSyQX  SÀHGORÎHQp SRMLÆWQÛP QDLQVWDORYiQD
prostøednictvím APC do pojištìného vozidla.
3RÀL]RYDFtQiNODG\QDWHOHPDWLFNp]DÀt]HQtMHKRPRQWiÎDNWLYDFL
LSURYR]MVRXSOQKUD]HQ\SRMLVWQtNHPQHQtOLGRKRGQXWRMLQDN
2. Rozsah pojištìní SafeLine SECURITY
 'RGDWHmQÛ UR]VDK DNWLYQtFK VOXÎHE QHSÀHWUÎLWp VWÀHÎHQt  KRGLQ YÛMH]G
VGRKOHGiQtPYR]LGODDSRG MHXYHGHQYSÀtOR]HSRMLVWQpVPORXY\
2.2. Monitorování vozidla aktivované B-Call tlaèítkem, kdy je souèasnì asistenèQt VOXÎE Y\VOiQ SRÎDGDYHN QD ]SWQÛ WHOHIRQLFNÛ NRQWDNW SRMLVWQtND YL]
.RQWDNWQt~GDMH 
2.3. Pokud dojde k odcizení vozidla D SRMLVWLWHO MH ]iURYH SRYLQHQ ]D WXWR
škodnou událost vyplatit pojistné plnìní z KASKO pojištìní, poskytne poMLVWLWHOURYQÎSOQQtYHYÛÆLGYRMQiVRENXSRÀL]RYDFtFKQiNODGÕQD]DÀt]HQt
Cebia SAT v dobì pojistné události.
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3. Povinnosti pojistníka
3RMLVWQtN MH SRYLQHQ QHSURGOHQ SR X]DYÀHQt VPORXY\ XPRÎQLW LQVWDODFL
zaøízení v souladu s tìmito DPP a pokyny Cebia. Teprve po trvalé aktivaci
]DÀt]HQt PÕÎH SRMLVWLWHO SÀLVWRXSLW N ]DMLÆWQt VOXÎHE D YÛKRG Y WFKWR '33
REVDÎHQÛFK
3.2 Pøi servisních prohlídkách èi opravách vozidla je pojistník dále povinen
ohlásit skuteènost pøedání a pøevzetí vozidla ze servisu na pracovištì pultu
centralizované ochrany nebo na pracovištì technické podpory. Kontaktní
LQIRUPDFH MVRX XYHGHQ\ QD NDUW +(/3&$5' NWHURX SRMLVWQtN REGUÎt SR
aktivaci zaøízení. V pøípadì porušení této povinnosti nenese pojistitel ani
pøíslušné APC odpovìdnost za vzniklé škody.
4. Ukonèení pojištìní
4.1. Pøi ukonèení pojištìní z jakéhokoliv dùvodu se deaktivaèní poplaWHNQHKUDGt

Èlánek 8
Komfort asistence

Èlánek 6
9DULDQWD6DIH/LQH5(17



1. Aktivace a provoz pojištìní
1.1. Telematická jednotka Commodatum je na základì podmínek pojistné smlouY\DREMHGQiYN\ NOLHQWVNpKRNXSyQX SÀHGORÎHQpSRMLVWQtNHPQDLQVWDORYiQD
prostøednictvím APC do pojištìného vozidla.
3RÀL]RYDFtQiNODG\QDWHOHPDWLFNp]DÀt]HQtYmMHKRPRQWiÎHDDNWLYDFHMVRXSOQKUD]HQ\SRMLVWLWHOHPQHQtOLGRKRGQXWRMLQDN
1.3. Po dobu platnosti pojištìní SafeLine RENT+ pojistník hradí náklady na proYR]VOXÎHE6DIH/LQH5(17YUR]VDKXXYHGHQpPYWRPWRmOiQNXMDNRVRXmiVW
pojištìní.
2. Rozsah pojištìní SafeLine RENT+
3RMLÆWQt 6DIH/LQH 5(17 ]DKUQXMH VOXÎE\ Y mOiQNX  RGVW  WFKWR '33
a navíc:
monitorování vozidla aktivované B-Call tlaèítkem, kdy je souèasnì asistenèQt VOXÎE Y\VOiQ SRÎDGDYHN QD ]SWQÛ WHOHIRQLFNÛ NRQWDNW SRMLVWQtND YL]
.RQWDNWQt~GDMH 
3. Povinnosti pojistníka

3RMLVWQtN MH SRYLQHQ QHSURGOHQ SR X]DYÀHQt VPORXY\ XPRÎQLW LQVWDODFL
v souladu s tìmito DPP a pokyny Cebia. Teprve po trvalé aktivaci zaøízení
PÕÎH SRMLVWLWHO SÀLVWRXSLW N ]DMLÆWQt VOXÎHE D YÛKRG Y WFKWR '33 REVDÎHných.
 8NRQmHQtSRMLÆWQt
3ÀL XNRQmHQt SRMLÆWQt ]H VWUDQ\ SRMLVWQtND Y SUÕEKX SODWQRVWL
pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit za toto pojištìní poMLVWLWHOLW]YGHDNWLYDmQtSRSODWHN
'HDNWLYDmQtSRSODWHN YL]mORGVWWFKWR'33 VHY\SRmWH]H
základního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed
SÀtSDGQÛPLVOHYDPL]WRKRWRSURGXNWX
a) V prvním roce trvání pojištìní, bez ohledu na délku jejího trvání,
èiní výše deaktivaèního poplatku èástku rovnající se celé výši základního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed
SÀtSDGQÛPLVOHYDPL]WRKRWRSURGXNWX
b) V druhém a dalším roce je pojistník povinen uhradit deaktivaèní
poplatek ve výši alikvótní èásti pojistného zbývajícího do výroèí
smlouvy GREDXSO\QXOiRGNRQFHSRMLÆWQt6DIH/LQHGRQHMEOLÎÆtKRQiVOHGXMtFtKRYÛURmtVPORXY\ 
c) Ve ètvrtém a dalším roce trvání smlouvy èiní výše deaktivaèního
SRSODWNX PD[LPiOQ  YÛÆH ]iNODGQtKR URmQtKR SRMLVWQpKR
uvedeného v pojistné smlouvì pøed pøípadnými slevami z tohoto
SURGXNWX
'HDNWLYDmQt SRSODWHN VH QHKUDGt GRMGHOL N XNRQmHQt SRMLVWQp
VPORXY\ N GDWX GUXKpKR D NDÎGpKR GDOÆtKR YÛURmt DQHER YOLYHP
WRWiOQtÆNRG\YmHWQRGFL]HQtYR]LGOD
ÈliQHN
9DULDQWD6DIH/LQH($6<
1. Aktivace a provoz pojištìní
1.1. Telematická jednotka SuperEasy je na základì podmínek pojistné smlouvy
DREMHGQiYN\ NOLHQWVNpKRNXSyQX SÀHGiQDSRMLVWQtNRYL
1.2. Poøizovací náklady na telematické zaøízení a aktivace jsou plnì hrazeny
pojistitelem, není-li dohodnuto jinak.
3RGREXSODWQRVWLSRMLÆWQt6DIH/LQH($6<QiNODG\QDSURYR]VOXÎHEYUR]VDhu uvedeném v tomto èlánku hradí pojistník jako souèást pojištìní.
2. Rozsah pojištìní
3RMLÆWQt]DKUQXMHVOXÎE\YmOiQNXRGVWWFKWR'33
3. Povinnosti pojistníka

3RMLVWQtNMHSRYLQHQ]DMLVWLWPRQWiÎWHOHPDWLFNpKR]DÀt]HQtGRYR]LGOD
D  YODVWQtPLVLODPLSÀHVQGOHSÀLORÎHQpKRQiYRGXDQHER
E  SURVWÀHGQLFWYtP$3&

7HSUYHSRWUYDOpDNWLYDFL]DÀt]HQtPÕÎHSRMLVWLWHOSÀLVWRXSLWN]DMLÆWQtVOXÎHE
DYÛKRGYWFKWR'33REVDÎHQÛFK
4. Ukonèení pojištìní
3ÀL XNRQmHQt SRMLÆWQt ]H VWUDQ\ SRMLVWQtND Y SUÕEKX SODWQRVWL
pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit za toto pojištìní poMLVWLWHOLW]YGHDNWLYDmQtSRSODWHN
'HDNWLYDmQtSRSODWHN YL]mORGVWWFKWR'33 VHY\SRmWH]H
základního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed
SÀtSDGQÛPLVOHYDPL]WRKRWRSURGXNWX
a) V prvním roce trvání pojištìní, bez ohledu na délku jejího trvání,
èiní výše deaktivaèního poplatku èástku rovnající se celé výši roèníKRSRMLVWQpKR
b) V druhém a dalším roce je pojistník povinen uhradit deaktivaèní
poplatek ve výši alikvótní èásti pojistného zbývajícího do výroèí
smlouvy GREDXSO\QXOiRGNRQFHSRMLÆWQt6DIH/LQHGRQHMEOLÎÆtKRQiVOHGXMtFtKRYÛURmtVPORXY\ 
c) Ve ètvrtém a dalším roce trvání smlouvy èiní výše deaktivaèního
SRSODWNX PD[LPiOQ  YÛÆH ]iNODGQtKR URmQtKR SRMLVWQpKR
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uvedeného v pojistné smlouvì pøed pøípadnými slevami z tohoto
SURGXNWX
'HDNWLYDmQt SRSODWHN VH QHKUDGt GRMGHOL N XNRQmHQt SRMLVWQp
VPORXY\ N GDWX GUXKpKR D NDÎGpKR GDOÆtKR YÛURmt  DQHER YOLYHP
WRWiOQtÆNRG\YmHWQRGFL]HQtYR]LGOD

1.
2.








9.


²
²
–
²
²

Tato èást je spoleèná pro všechny varianty SafeLine, které jsou uvedeny
v tìchto VPP.
Ujednání èlánku 8 tìchto DPP navazuje na UCZ/As/15 a rozšiøuje èást pojistQÛFKSRGPtQHN8&=$V .RPIRUWDVLVWHQFH YUR]VDKXGiOHXYHGHQpP
9SÀtSDGQiKOpKR]DVWDYHQtYR]LGOD YL]mORGVW QHERYSÀtSDGDNWLYDFH%&DOOWODmtWND YL]mORGVW MHWDWRLQIRUPDFHSÀHGiQDSURVWÀHGQLFWYtP
LQIRUPDmQtFKVHUYHUÕWHOHPDWLFNpKRRSHUiWRUDDVLVWHQmQtVOXÎE81,4$
$VLVWHQmQt VOXÎED NRQWDNWXMH SURVWÀHGQLFWYtP VGOHQÛFK WHOHIRQQtFK mtVHO
kontaktní osobu a po domluvì zajistí další postup.
9 SÀtSDG ÎH QHGRMGH NH VSRMHQt V NRQWDNWQt RVRERX QDSÀ QHQt VLJQiO
Y\ELWÛmL]DSRPHQXWÛPRELOQHVSUiYQpWHOHIRQQtmtVORDSRG GRPLQXW
od náhlého zastavení vozidla nebo od aktivace B-Call tlaèítka a vozidlo dle
informace poskytnuté z informaèních serverù telematického operátora náVOHGQSRNUDmXMHYMt]GGDOÆtWHOHIRQQtNRQWDNWMLÎQHQtXVNXWHmRYiQ
9 SÀtSDG ÎH QHGRMGH NH VSRMHQt V NRQWDNWQt RVRERX GR  PLQXW RG QiKOpKR
zastavení vozidla nebo od aktivace B-Call tlaèítka a vozidlo dle informace poskytnuté z informaèních serverù telematického operátora nepokraèuje v jízdì,
DVLVWHQmQtVOXÎED]DMLVWtYÛMH]GVLOQLmQtVOXÎE\
9 SÀtSDG QHIXQNmQRVWL ÎiURYN\ YH VYWORPHWHFK Pi SRMLVWQtN RSUiYQQi
RVRED QiURNQDRSUDYXÎiURYN\QDPtVWYPD[LPiOQtYÛÆL.m
EUR. Materiál je hrazen oprávnìnou osobou.
3ÀLQHIXQNmQRVWL[HQRQÕPiSRMLVWQtN RSUiYQQiRVRED QiURNQDRGWDKYR]Ldla do smluvního servisu v maximální výši 2.500,- Kè/100,- EUR. Materiál je
hrazen oprávnìnou osobou.
V pøípadì pojistné události v dùsledku nehody èi poruchy má pojistník
RSUiYQQiRVRED QiURNQD]DMLÆWQtWD[LSURGRNRQmHQtFHVW\YPD[LPiOQt
YÛÆL.m(85]DSÀHGSRNODGXÎHQHE\ORY\XÎLWRQiKUDGQtYR]Ldlo.
6OXÎE\.RPIRUWDVLVWHQFHVHUR]ÆLÀXMtRLQIRUPDmQtDRUJDQL]DmQtVOXÎE\SUR
SRMLVWQtND RSUiYQQRXRVREX YUR]VDKX
]DMLÆWQtDREMHGQiQtQDWHFKQLFNRXNRQWUROXYSRÎDGRYDQpPmDVH
]MLÆWQtGRVWXSQRVWLQHMEOLÎÆtFK67.YSRÎDGRYDQpORNDOLW
zajištìní informací o dostupnosti smluvních servisù pojistitele vè. pracovní
doby,
]DMLÆWQtLQIRUPDFtRGRVWXSQRVWLSQHXVHUYLVÕYSRÎDGRYDQpORNDOLWYm]MLÆWQt
dostupnosti konkrétní znaèky pneumatiky, jejího dezénu, rozmìru a ceny,
]DMLÆWQt D REMHGQiQt QD YÛPQX SQHXPDWLN YH Y\ÎiGDQpP SQHXVHUYLVX
YSRÎDGRYDQpPmDVH

kOiQHN
Pojistné a slevy
 -HOL WDN Y SRMLVWQp VPORXY XYHGHQR ]DSRmtWiYi SRMLVWLWHO VOHYX
za ujeté kilometry z POV i KASKO ve výši uvedené v bodì 3 tohoto èlánku.
Pøedpokladem poskytnutí slevy je provozovávání telematické jednotky miQLPiOQPVtFÕRGMHMtLQVWDODFH9WDNRYpPSÀtSDGSRMLVWLWHONDÎGRURmQ
pøezkoumává oprávnìnost výše poskytnuté slevy a její hodnotu upravuje
YÎG\NQHMEOLÎÆtPXYÛURmt6OHYD]DXMHWpNPQiOHÎtSRMLVWQtNRYLQHMGÀtYHRG
data aktivace telematické jednotky ve vozidle.
2. Zvolený roèní poèet ujetých kilometrù a výše poskytnuté slevy jsou uvedeny
v pojistné smlouvì.
3. Poèet kilometrù a poskytnutých slev je rozdìlen do následujících skupin:
– skupina I. do 8 tis. ujetých km/rok 25% sleva na pojistném
– skupina II. do 12 tis. ujetých km/rok 20% sleva na pojistném
– skupina III. do 16 tis. ujetých km/rok 15% sleva na pojistném
– skupina IV. do 20 tis. ujetých km/rok. 10% sleva na pojistném
4. Z poètu kilometrù ujetých po dálnici se do celkového roèního poètu ujetých
kilometrù zapoèítává jen jedna polovina.
5. Po ukonèení prvních 9ti mìsícù platnosti pojistné smlouvy provede pojistitel
na základì údajù z databázového systému vyhodnocení alikvotní èásti pomWXXMHWÛFKNLORPHWUÕ.DÎGpGDOÆtQiVOHGQpY\KRGQRFHQtEXGHSURYHGHQR
po uplynutí 12 mìsícù od prvního pøepoètu, tj. 3 mìsíce pøed následným
výroèím pojistné smlouvy.
6. Po vyhodnocení poètu ujetých kilometrù pojistitelem dojde k pøípadné
úpravì slevy za ujeté kilometry. Upravená výše pojistného pro následující
pojistné období bude pojistníkovi zaslána v rámci následného pøedpisu
SÀHG YÛURmtP SRMLVWQp VPORXY\ 7R ]QDPHQi ÎH SRmHW QDMHWÛFK NP EXGH
porovnán s limity km dle bodu 3 tohoto èlánku a pøípadnému zaøazení do
MLQpVNXSLQ\WDNÎHSÀL
D  SÀHNURmHQt ]YROHQpKR SRmWX NLORPHWUÕ GRMGH N ]DÀD]HQt GR VNXSLQ\ V QLÎÆt
slevou,
E  QHQDSOQQtSRmWX]YROHQÛFKNLORPHWUÕGRMGHN]DÀD]HQtGRVNXSLQ\VY\ÆÆt
slevou.
 3URSUYQtY\KRGQRFHQtSRmWXQDMHWÛFKNPSODWtÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQ
D  VWDQRYLWGRSODWHNSRMLVWQpKR]DXSO\QXOpREGREtDSRMLVWQtNMHSRYLQHQMHM
ve stanovené lhùtì uhradit, dojde-li k pøekroèení zvoleného poètu km,
E  VWDQRYLWSÀHSODWHNSRMLVWQpKRDWHQWRYUiWLWGRKRGQXWÛP]SÕVREHPSRMLVWníkovi, dojde-li k nenaplnìní zvoleného poètu km.
8. Je-li tak v pojistné smlouvì uvedeno, zapoèítává pojistitel slevu
z POV za zpùsob jízdy. Výše slevy a podmínky, za kterých je poskytována,
jsou uvedeny v pojistné smlouvì.
Èlánek 10
Zvláštní ustanovení
1.

Uzavøením tohoto pojištìní dává pojistník souhlas se zpracováním dat zís-

2.
3.

kaných prostøednictvím systému SafeLine pro úèely sjednaného pojištìní.
Pojistitel je povinen získaná data zpracovávat po dobu nezbytnì nutnou
k zajištìní práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.
Pojistitel je povinen pøijmout taková opatøení, aby nemohlo dojít k neoprávnìnému nebo nahodilému pøístupu k pøedaným datùm, k jejich neoprávnìQpPX]SUDFRYiQtMDNRÎLNMHMLFK]QHXÎLWt

Èlánek 12
Závìreèná ustanovení
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

Èlánek 11
Zánik pojištìní asistence SafeLine
1.

Kromì zániku pojištìní z dùvodù uvedených v pøíslušných pojistných podPtQNiFKSRMLÆWQt]DQLNiWpÎRGYROiQtPVRXKODVXVH]SUDFRYiQtPGDW

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\

DPP/As/Profík/15

pro pojištìní vozidel k pojištìní
Asistence vozidla
Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8
èl. 9
èl.10

Úvodní ustanovení
Výklad pojmù
Rozsah pojištìní
Výluky
Pojistné plnìní
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
Pøechod práva
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
Zvláštní ujednání
Závìreèná ustanovení

5R]ÆtÀHQp SRMLÆWQt $VLVWHQFH YR]LGHO MH XSUDYHQR WPLWR GRSONRYÛPL
podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní èástí UCZ/As/15,
pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO/POV pojištìní, které spolu
tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
Èlánek 1
Úvodní ustanovení

2.
3.
4.

7RWR SRMLÆWQt GRSOXMH SRMLÆWQt $VLVWHQFH YR]LGOD GOH 8&=$V miVW &
.RPIRUWDVLVWHQFHSURRVREQtDXÎLWNRYiYR]LGOD 
Na tyto pojistné podmínky se nevztahuje èl. 5 UCZ/Kas/15.
Odchylnì od èl. 7 UCZ/Kas/15 se pojištìní se sjednává bez spoluúèasti,
není-li dohodnuto jinak.
Platnost pojištìní je shodná s dobou pojištìní Asistence vozidla.

Èlánek 2
Výklad pojmù

2.

3.

4.

6POXYQt VHUYLV RSUDYQD  MH VHUYLV RSUDYQD  NWHUÛ MH V SRMLVWLWHOHP YH
smluvním vztahu a je uveden na internetových stránkách pojistitele ZZZXQLTDF]
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, napø.
KDYiULHQHERVUiÎNDNWHUiVHVWDODQHERE\OD]DSRmDWDQDSR]HPQtNRPXQLNDFLDSÀLQtÎGRMGHNHÆNRGQDYR]LGOHLGHQWLILNRYDQpPYSRMLVWQpVPORXY
provozem jiného vozidla v pohybu.
Skuteènou škodou se rozumí újma spoèívající ve zmenšení majetkového
stavu poškozeného, která vznikla v dùsledku škodní události a v pøíèinné
souvislosti s ní.
Pøedstavuje majetkové hodnoty potøebné k uvedení v pøedešlý stav, popø.
N Y\YiÎHQt GÕVOHGNÕ SO\QRXFtFK ] WRKR ÎH QHGRÆOR N XYHGHQt Y SÀHGHÆOÛ
VWDY DËMLÎYSHQ]tFKmLMLQRXIRUPRXSOQQt 
Obvyklá cena je cena, která odpovídá pøimìøeným nákladùm na poøízení
srovnatelného vozidla stejného druhu a kvality v dobì bezprostøednì pøed
SRMLVWQRXXGiORVWtVQtÎHQiRmiVWNXRGSRYtGDMtFtVWXSQLRSRWÀHEHQtmLMLQpho znehodnocení.

Èlánek 4
Výluky
1. 

3RMLÆWQtVHQHY]WDKXMHQDSRÆNR]HQtYR]LGODNQPXÎGRÆORYGÕVOHGNX
D  øízení vozidla osobou, která nemìla v dobì vzniku pojistné události pøedepsané øidièské oprávnìní nebo jí bylo øidièské oprávnìní
rozhodnutím správního orgánu odòato nebo pozastaveno, a nebo
jí bylo øízení vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo
správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v dobì vzniku události vozidlo øídila, nesplòovala jiné, právním pøedpisem
stanovené podmínky k øízení vozidla nebo nebyla jednoznaènì
identifikována,
E  Àt]HQtYR]LGODRVRERXNWHUiE\ODSRGYOLYHPSRÎLWtDONRKROXQHER
SRXÎLWt QiY\NRYp OiWN\ QHER SÀtSUDYNX WDNRYRX OiWNX REVDKXMtFt
stejnì bude posuzováno, nepodrobí-li se øidiè vozidla zjištìní, zda
QHQt RYOLYQQ SRÎLWtP DONRKROX QHER SRXÎLWtP QiY\NRYp OiWN\ mL
pøípravku takovou látku obsahujícím po nehodì po dobu, do kdy
E\WRE\ORQD~MPX]MLÆWQt]GDSÀHGMt]GRXQHEREKHPMt]G\SRÎLO
alkoholický nápoj nebo návykovou látku,
F  Àt]HQtYR]LGODRVRERXSRGYOLYHPOpNXVQtPÎMHVSRMHQ]iND]Àt]HQt
YR]LGHO D WR SR GREX V QtÎ MH WHQWR ]iND] VSRMHQ REGREQ SODWt
LSUROpNDÀVNÛ]iVDKVQtPÎMHSRXUmLWRXGREXVSRMHQ]iND]ÀtGLW
vozidlo nebo doèasná nezpùsobilost (fyzická i duševní) øídit voziGORSÀtSDGQÀt]HQtYR]LGODRVRERXNWHUiQHQtYGDQpPRNDPÎLNX
NMHKRÀt]HQtWOHVQ]SÕVRELOi QDSÀYOLYHP~UD]X 
G  SRXÎLWt YR]LGOD N WUHVWQp mLQQRVWL RVRERX SRMLVWQtND SRMLÆWQpKR
mLMLQpKRRSUiYQQpKRXÎLYDWHOHYmHWQRVREMHPXEOt]NÛFKQHER
jakékoliv jiné osoby jednající z podnìtu tìchto osob,
H  støetu s nezjištìným vozidlem,
I  støetu mezi vozidly jízdní soupravy tvoøené motorovým a pøíSRMQÛP YR]LGOHP MDNRÎ L ÆNRGX QD YFHFK SÀHSUDYRYDQÛFK WPLWR
vozidly,
J
manipulace s nákladem stojícího vozidla,
K
støetu s jiným vozidlem, který zpùsobily osoby jemu blízké,
L  VWÀHWXVMLQÛPYR]LGOHPWpKRÎYODVWQtND
M  ~mDVWLSRMLÆWQpKRYR]LGODQD]iYRGHFKmLVRXWÎtFKYÆHKRGUXKX
SÀLVRXWÎtFKVU\FKORVWQtYORÎNRXMDNRÎLSÀLSÀtSUDYQÛFKMt]GiFK
N QLP V YÛMLPNRX ~mDVWL MHVWOLÎH MH ÀLGLm SÀL WRPWR ]iYRGX QHER
VRXWÎLSRYLQHQGRGUÎRYDWSUDYLGODSURYR]XQDSR]HPQtFKNRPXnikacích,
N
úèasti pojištìného vozidla pøi soukromých nebo testovacích jízGiFKQDX]DYÀHQpPRNUXKX
2.
Nárok na pojistné plnìní nevzniká, jsou-li u pojištìného vozidla
SR]PQQ\LGHQWLILNiWRU\
 9ÛOXN\ XYHGHQp Y RGVW  WRKRWR mOiQNX SRG StVPHQ\ D  DÎ F  QHSODWt
pokud k poškození vozidla došlo v dobì od odcizení do vrácení vozidla
majiteli.

Èlánek 3
5R]VDKSRMLÆWQt

Èlánek 5
Pojistné plnìní

1.



2.
3.
4.
5.

6.

Toto pojištìní se vztahuje výluènì na škody zpùsobené na pojištìném voziGOHSURYR]HPMLQpKRQHÎSRMLÆWQpKRYR]LGODNWHUpQHQtYHYODVWQLFWYtQHER
Y GUÎHQt SRMLÆWQpKR D WR Y UR]VDKX YH NWHUpP ]D W\WR ÆNRG\ RGSRYtGi
SURYR]RYDWHOMLQpKRQHÎSRMLÆWQpKRYR]LGOD ÆNÕGFH 
Pojistným nebezpeèím je poškození nebo znièení vozidla v dùsledku nehody.
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnìní je jednoznaèné urèení toho,
NGRRGSRYtGi]DÆNRGXY]QLNORXSÀLGRSUDYQtQHKRGYmGRORÎHQtSÀtVOXÆQÛFKGRNODGÕ YL]mORGVWStVPI WFKWRSRGPtQHN
Poškozené pojištìné vozidlo musí být opraveno ve smluvním servisu
RSUDYQ  SRMLVWLWHOH 6H]QDP VPOXYQtFK VHUYLVÕ RSUDYHQ  MH XYHGHQ QD
ZZZXQLTDF]
Odtah poškozeného pojištìného vozidla, zapùjèení náhradního vozidla
D GDOÆt DVLVWHQmQt VOXÎE\ VH ÀtGt SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL 8&=$V
2GFK\OQRGmiVWL&mOiQHNERG8&=$VVHSURGOXÎXMHGRED]Dpùjèení náhradního vozidla v pøípadì parciální škody na nezbytnì nutnou
dobu opravy, odpovídající pøimìøené dobì opravy dle rozsahu poškození
vozidla, maximálnì však na dobu 30 dní. V pøípadech totálních škod je pak
maximální doba zapùjèení náhradního vozidla 15 dní.
Pojištìní se vztahuje na škody vzniklé na území Èeské republiky.

2.

3.
4
5.

7.

3RMLVWQp SOQQt MH SRVN\WQXWR ]D SÀHGSRNODGX ÎH MVRX ÀiGQ VSOQQ\
všechny povinnosti øidièe vozidla, stanovené obecnì závaznými právními
pøedpisy v pøípadì dopravní nehody a pojištìný, pøíp. oprávnìná osoba
EH]SURVWÀHGQ QHMSR]GMLGRKRGLQ SRY]QLNXGRSUDYQtQHKRG\WXWR
VNXWHmQRVWRKOiVLOSRMLVWLWHOLmLDVLVWHQmQtVOXÎE
Pojistné plnìní je poskytováno ve výši skuteèné škody na vozidle podle
míry úèasti pojištìného na zpùsobení vzniklé škody. Pøi výpoètu pojistného
plnìní se vychází z obvyklé ceny vozidla, kterou vozidlo mìlo bezprostøednì pøed poškozením.
Pojistné plnìní nesmí pøesáhnout obvyklou cenu pojištìného vozidla.
Zbytky poškozených nebo znièených vìcí zùstávají ve vlastnictví pojištìného / vlastníka vozidla.
U plátcù DPH poskytuje pojistitel pojistné plnìní bez DPH s výjimkou
SÀtSDGÕNG\SOiWFH'3+QHPÕÎH]GÕYRGÕGDQÛFKSÀtVOXÆQÛPLSUiYQtPL
pøedpisy uplatnit odpoèet u finanèního úøadu.
.URPSÀtSDGÕXYHGHQÛFKYREmDQVNpP]iNRQtNXPÕÎHSRMLVWLWHOSRMLVWQp
SOQQtVQtÎLWSRNXGGRMGHNSRUXÆHQtSRYLQQRVWtXYHGHQÛFKYmO
Obsahuje-li oznámení vìdomì nepravdivé nebo hrubì zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené pojistné události, anebo zamlèí-li
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se v nìm vìdomì údaje, týkající se této události, má pojistitel právo na
QiKUDGXQiNODGÕ~mHOQY\QDORÎHQÛFKQDÆHWÀHQtVNXWHmQRVWtRQLFKÎPX
byly tyto údaje sdìleny nebo zamlèeny.
Èlánek 6
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
9SÀtSDGÎHSRYÛSODWSRMLVWQpKRSOQQtEXGH]MLÆWQRÎHQiURNQDSRMLVWQp
plnìní nevznikl, má pojistitel právo na vrácení takto vyplaceného plnìní.
Èlánek 7
Pøechod práva
Vyplacením pojistného plnìní pøechází na pojistitele právo na náhradu škody
nebo jiné obdobné právo za podmínek a v rozsahu stanoveném právními
pøedpisy.
Èlánek 8
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby


3RMLVWQtNSRMLÆWQÛLMLQiRSUiYQQiRVREDMVRXSRYLQQLGRGUÎRYDWSUiYQt
pøedpisy upravující provoz vozidla po pozemní komunikaci a podmínky
SURYR]XYR]LGHOSUiYQtSÀHGSLV\YREODVWLSÀHGFKi]HQtÆNRGiPDVQLÎRYiQt
jejich rozsahu.
2.
Pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba jsou povinni:
D  Y\mNDWVRSUDYRXSRÆNR]HQpQHER]QLmHQpYFLQHERVRGVWUDRYiQtP]E\Wkù takto znièené èi poškozené vìci na pokyn pojistitele a to nejdéle do 30
dnù od nahlášení pojistné události, pokud z bezpeènostních, hygienických
QHERMLQÛFK YiÎQÛFK GÕYRGÕ QHQtQXWQR V RSUDYRX QHERRGVWUDRYiQtP
zbytkù zaèít neprodlenì; v tìchto pøípadech je povinnost zabezpeèit dostateènì prùkazné dùkazy o rozsahu vzniklé škody,
E  XPRÎQLW SRMLVWLWHOL SURYpVW SRÀt]HQt ]YXNRYp D REUD]RYp GRNXPHQWDFH

R]QiPLW QHSURGOHQ SÀtVOXÆQÛP RUJiQÕP NDÎGRX ÆNRGX SRNXG tato
povinnost vyplývá z právních pøedpisù a je zde podezøení ze spáchání
trestného èinu, pøestupku èi pokusu o nìj,
G  VGOLWSRMLVWLWHOLEH]]E\WHmQpKRRGNODGXÎHYVRXYLVORVWLVSRMLVWQRXXGilostí bylo zahájeno trestní øízení a informovat o jeho prùbìhu a výsledcích,
H  XmLQLW RSDWÀHQt DE\ QHGRÆOR N SURPOmHQt QHER ]iQLNX SUiYD QD QiKUDGX
škody; zabezpeèit právo poškozeného na pojistné plnìní podle zákona
m6E RSRMLÆWQtRGSRYGQRVWL]SURYR]XYR]LGOD MLQpKRYR]LGODMHKRÎSURYR]HPE\ODÆNRGDQDYR]LGOH]SÕVREHQDQDQiKUDGXÆNRG\
a na postih a vypoøádání nebo jiná obdobná práva,
I  MHSRYLQHQSÀHGORÎLWSRMLVWLWHOLYUiPFLÆHWÀHQtSRMLVWQpXGiORVWLNURP
MLQÛFK GRNODGÕ URYQÎ SUDYRPRFQp UR]KRGQXWt 3ROLFLH k5 QHER SÀtslušného správního orgánu o výsledku šetøení dopravní nehody nebo
RULJLQiOQt]i]QDPRQHKRGVHSVDQÛ~mDVWQtN\QDPtVWQHKRG\]QLFKÎ
EXGH MHGQR]QDmQ Y\SOÛYDW RGSRYGQRVW VSROXRGSRYGQRVW  SURYR]RYDWHOH ÀLGLmH  MLQpKR QHÎ SRMLÆWQpKR YR]LGOD ]D ÆNRGX Y]QLNORX QD
vozidle.
Èlánek 9
Zvláštní ujednání

2.

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\

DPP/KasStr/15
Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8
mO
èl.10

Výklad pojmù
Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
Zpùsob pojištìní
Výluky z pojištìní
Územní platnost
Pojistná hodnota, pojistná èástka
Pojistné
Pojistné plnìní
3RYLQQRVWLSRMLVWQtND SRMLÆWQpKRDRSUiYQQpRVRE\
Závìreèná ustanovení

6WURMQtSRMLÆWQtYR]LGHOMHXSUDYHQRWPLWRGRSONRYÛPLSRMLVWQÛPLSRGPtQNDmi, všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/15 – obecná èást a zvláštní èástí
UCZ/Kas/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako
pojištìní škodové.
Èlánek 1
Výklad pojmù
1.
2.
3.
4.

Stroj je zaøízení vykonávající nebo ulehèující vykonávanou práci pøenášením sil nebo pøemìnou energií.
Poškozením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou lze objektivnì odstranit opravou.
Znièením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou nelze objektivnì odVWUDQLWRSUDYRXDVWURMVHSURWRQHPÕÎHSRXÎtYDWNSÕYRGQtPX~mHOX
Dodateènou výbavou se rozumí strojní nástavba zabudovaná do vozidla
pøi jeho výrobì èi dodateènì, napø. hydraulické zvedací zaøízení apod.

Èlánek 2
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
1.
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 

L 
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Odchylnì od èl. 1 UCZ/Kas/15 se pojištìní sjednává pro pøípad poškození
QHER]QLmHQtYR]LGODQHERMHKRGRGDWHmQpVWURMQtYÛEDY\ GiOHMHQVWURMH 
dojde-li k pojistné události z tìchto pøíèin:
NRQVWUXNmQtYDGRXYDGRXPDWHULiOXQHERYÛUREQtYDGRX
I\]LNiOQtPYÛEXFKHP²SÀHWODNHPSiU\SO\QXQHERNDSDOLQ\mLSRGWODNHP
QHGRVWDWNHPYRG\YNRWOL
ORPHPSUDVNQXWtPRGVWÀHGLYRXVLORX
YQLNQXWtPFL]tKRSÀHGPWX
EH]SURVWÀHGQtP SÕVREHQtP HOHNWULFNp HQHUJLH ]HMPpQD ]NUDWHP SÀHStím, vadou izolace;
VHOKiQtPPÀtFtFKUHJXODmQtFKD]DEH]SHmRYDFtFK]DÀt]HQt
FK\EQRXREVOXKRXQHSR]RUQRVWtQHGEDORVWt~P\VOQÛPMHGQiQtPSRNXG
škoda nebyla zpùsobena úmyslným jednáním pojištìného nebo jiné osoby
z podnìtu pojištìného nebo nesplnìním povinnosti pojištìného k odvrácení škody;
YGÕVOHGNXQiKOpKRSÕVREHQtYQMÆtFKPHFKDQLFNÛFKVLO
3RMLÆWQt VH Y]WDKXMH SRX]H QD SÀtSDG WDNRYpKR SRÆNR]HQt QHER

3UiYRQDSRMLVWQpSOQQt]SRMLÆWQtSRGOHWFKWRSRGPtQHNPÕÎHRSUiYQná osoba postoupit pouze a jen s písemným souhlasem pojistitele.
V pøípadì postoupení práva na pojistné plnìní bez souhlasu pojistitele,
má pojistitel právo vyøízení takového události odmítnout a pojištìný
MH SRYLQHQ SÀtSDGQp PDUQ Y\QDORÎHQp QiNODG\ QD ÎiGRVW SRMLVWLWHOH
vrátit.

- strojní pojištìní vozidel
k pojištìní UCZ/Kas/15
]QLmHQtVWURMHNWHUp]FHODY\OXmXMHMHKRIXQNmQRVW
 =WRKRWRSRMLÆWQtQHY]QLNiQiURNQDSRMLVWQpSOQQt]DMDNpNROLY
škody èi zvìtšení rozsahu škody pøímo èi nepøímo vzniklé následNHP
a) vady, kterou mìl stroj v dobì uzavøení pojištìní a která byla nebo
mohla být známa pojištìnému, jeho zmocnìncùm èi zástupcùm
bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;
b) zastavení nebo pøerušení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát
YÆHKR GUXKX QDSÀ SHQiOH XÆOÛ ]LVN SRNXW\ PDQND ]YÛÆHQp QiNODG\QDYÛUREX]WUiW\Y]QLNOp]SURGOHQt]WUiWDNRQWUDNWXDSRG 
 =SRMLÆWQtGiOHQHY]QLNiSUiYRQDSOQQt]DÆNRG\]SÕVREHQp
a) trvalým pùsobením chemických, teplotních, mechanických a elektrických vlivù, postupným stárnutím, provozem nebo pøirozeným
opotøebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací, usazováním kotelního kamene a jiných usazenin, únavou materiálu, mechanickým
poškrábáním lakovaných a leštìných ploch;
b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle
zákona nebo smlouvy za škody odpovìdný;
c) uvedením do provozu po škodì pøed ukonèením øádné opravy
D]NRXÆHN
 = SRMLÆWQt MVRX Y\ORXmHQ\ ÆNRG\ QD QtÎH XYHGHQÛFK VWURMQtFK
souèástech, dílech, nástrojích, èástech stroje a médiích, pokud
k jejich poškození nedošlo v pøímé pøíèinné souvislosti a jako
QiVOHGHNÆNRG\]DNWHURXMHSRMLVWLWHOSRYLQHQSOQLW
D  VRXmiVWLGtO\DQiVWURMHMHÎVHSUDYLGHOQY\PXMtSÀL]PQ
SUDFRYQtKR ~NRQX QDSÀ ÀH]Qp EUXVQp WYiÀHFt D MLQp QiVWURje);
b) souèásti, které se pravidelnì vymìòují pro opotøebení nebo stárnutí
QDSÀ SQHXPDWLN\ KDGLFH PDQÎHW\ SiV\ ÀHPHQ\ WVQQt ODQD
ÀHW]\UDGOLFHSOXK\ÆDPRWRYpYÛVWHON\DSRG 
F  VRXmiVWLSURNOX]QiDYDOLYiXORÎHQtSURSÀtPRmDUÛDURWDmQtSRK\E
QDSÀORÎLVNDStVW\YORÎN\YiOFÕDSRG 
d) souèásti ze skla, porcelánu a keramiky;
H  mLQQi PpGLD QDSÀ SDOLYD PD]LYD K\GUDXOLFNp FKODGtFt D ÀH]Qp
NDSDOLQ\DSRG 
f)
akumulátorové baterie, elektrochemické èlánky, fotoèlánky, kataO\]iWRU\DSRG
 1HQtOLYSRMLVWQpVPORXYXMHGQiQRMLQDNSRMLÆWQtVHQHY]WDKXMH
QD
a) vìcné škody na stroji pøi tunelových pracích v podzemí;
E  ÆNRG\Y]QLNOpSÀLSURYR]XQDOHWLÆWL
Èlánek 3
Zpùsob pojištìní
1.
2.


Strojní pojištìní lze sjednat pouze se základním pojištìním KASKO, není-li
ujednáno ve smlouvì jinak.
Pojistná èástka vozidla resp. jeho dodateèné strojní výbavy musí být shodná s pojistnou èástkou uvedenou pro pojištìní KASKO.
9SÀtSDG]iQLNXSRMLÆWQt.$6.2]DQLNiURYQÎVWURMQtSRMLÆWQt

Èlánek 4
Výluky z pojištìní
Kromì výluk stanovených ve UCZ/15 a UCZ/Kas/15 se pojištìní nevztahuje
QD
a) škody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištìného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné
vìci, nebo ostrahou místa pojištìní, osoby pojištìnému blízké
QHERRVRE\ÎLMtFtYHVSROHmQpGRPiFQRVWLVSRMLÆWQÛPYSÀtSDG
ÎH SRMLÆWQÛP MH SUiYQLFNi RVRED ]D ]iVWXSFH SRMLÆWQpKR MVRX
SRYDÎRYiQL mOHQRYp VWDWXWiUQtFK RUJiQÕ SURNXULVWp D MHGQDWHOp
b) škody vzniklé v dùsledku poškození nebo znièení pojištìné vìci poÎiUHP~GHUHPEOHVNXYÛEXFKHPMLQÛPQHÎGOHmORGVWStVP
b) tìchto pojistných podmínek, nárazem nebo zøícením osádkou
obsazeného letícího tìlesa, jeho èásti nebo nákladem, vichøicí,
NUXSRELWtP VHVXYHP SÕG\ VNDO D ]HPLQ\ SiGHP VWURPÕ VWRÎiUÕ
a jiných pøedmìtù, tíhou snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní
D]HPWÀHVHQtPYRGRX]YRGRYRGQtKR]DÀt]HQtDNUiGHÎtYORXSiQtP
DORXSHÎt
Èlánek 5
Územní platnost
Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, místo pojištìní se shoduje s pojištìním KASKO.

pojištìné vìci, se kterou je podle tìchto pojistných podmínek spojena
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnìní.
 1iNODG\ QD SURYL]RUQt RSUDYX XKUDGt SRMLVWLWHO SRX]H Y SÀtSDG ÎH W\WR
nároky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvyšují celkové
pojistné plnìní pojistitele.
3.
-DNpNROLY ]YOiÆWQt YÛGDMH WM YÛGDMH ]D SÀHVmDVRYRX SUiFL SUiFL
v noci, ve dnech pracovního volna a klidu, expresní pøíplatky,
letecké dodávky náhradních dílù, cestovní náklady technikù a expertù ze zahranièí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlouY YÛVORYQ XMHGQiQR QHER SRNXG SR MHMLFK Y\QDORÎHQt GRÆOR NH
VQtÎHQtFHONRYÛFKQiNODGÕQDRSUDYXVWURMH
 7tPWRSRMLÆWQtPQHMVRXNU\W\QiNODG\QDMDNpNROLY]PQ\VWURMH
GRSOQQt SRSÀ Y\OHSÆHQt VWURMH QiNODG\ QD SÀHGHSVDQp RSUDY\
DNRQWURO\
 3RMLVWLWHO SRVN\WQH SRMLVWQp SOQQt DÎ SR GRNRQmHQt RSUDY\ SRÆNR]HQpKR
VWURMHQHERYÛPQ]QLmHQpKRVWURMHDSRSÀHGORÎHQtYÆHFKNWRPX~mHOX
nezbytných dokladù, potvrzujících výši škody.
6.
V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení
pøedmìtu pojištìní pøesahuje v dobì vzniku pojistné události
 QRYp FHQ\ SRVN\WQH SRMLVWLWHO SRMLVWQp SOQQt SRX]H Y mDVRYpFHQ
Èlánek 9
Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)

3RMLVWQimiVWNDVHVWDQRYtYÎG\MHGQRXSRORÎNRXSURFHOÛVWURMQHERQiVWDYEX

.URPSRYLQQRVWtVWDQRYHQÛFKYH8&=D8&=.DVMHSRMLVWQtN SRMLÆWQÛ
D RSUiYQQi RVRED  GiOH SRYLQHQ R]QiPLW SRMLVWLWHOLÎH X]DYÀHO GDOÆt SRMLÆWQt
VWHMQÛFKSRORÎHNQDVWHMQpQHEH]SHmtXMLQpKRSRMLVWLWHOHDVGOLWMHKRREFKRGQt
název a výši pojistné èástky.

Èlánek 7
Pojistné

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení

2GFK\OQRG8&=.DVmORGVWVHQDWRWRSÀLSRMLÆWQtQHY]WDKXMHV\VWpP%RQXV0DOXV

1.

Èlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná èástka

Èlánek 8
Pojistné plnìní
1.



Kromì shora uvedeného platí pro strojní pojištìní pojistné podmínky
UCZ/Kas/15.
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWL

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná škoda na

UCZ/GAP/16

Všeobecné pojistné podmínky
pojištìní GAP – zvláštní èást
Obsah
èl. 1
èl. 2
èl. 3
èl. 4
èl. 5
èl. 6
èl. 7
èl. 8
mO
èl. 10

Úvodní ustanovení
Vymezení pojmù
Pøedmìt pojištìní
Doba trvání pojištìní, zánik pojištìní
Pojistná událost, územní rozsah pojištìní
Limit pojistného plnìní, pojistná èástka, spoluúèast
Pojistné
Pojistné plnìní
3RYLQQRVWLSRMLVWQtND SRMLÆWQpKRDRSUiYQQpRVRE\
Závìreèné ustanovení

Pojištìní GAP je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných pojistných podmínek,
všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/15 – obecná èást a zvláštní èástí
UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako
pojištìní škodové.
Èlánek 1
Úvodní ustanovení
Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnìní pojištìnému je spojena se
vznikem pojistné události, kterou je finanèní újma, kterou utrpìl pojištìný
v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního pojištìní
z dùvodu totální škody na vozidle a pøedstavuje rozdíl poøizovací ceny vozidla
a pojistného plnìní stanoveného primárním pojistitelem. Tento rozdíl je urèen
podle pravidel uvedených v èlánku 8 tìchto pojistných podmínek. Nedílnou
VRXmiVWt VPORXY\ MVRX NRSLH QDEÛYDFtFK GRNODGÕ N YR]LGOX QDSÀ IDNWXUD
DSÀHGiYDFtSURWRNRO 
Èlánek 2
Vymezení pojmù
Pro úèely tìchto pojistných podmínek se rozumí:
1.
poøizovací cenou vozidla cena motorového vozidla uvedená na faktuøe,
která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uveGHQp SRÀL]RYDFt FHQRX QHMVRX MDNpNROLY GDOÆt VOXÎE\ NWHUp E\O\ SRÀt]HQ\
k motorovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozidla,
ani díly èi výbava poøízená dodateènì
2.
primárním pojistitelem SRMLÆËRYQDVHNWHURXE\ODX]DYÀHQDSULPiUQt
pojistná smlouva
3.
primární pojistnou smlouvou - pojistná smlouva o havarijním pojištìní
.$6.2 X]DYÀHQiPH]LSRMLÆWQÛPDSULPiUQtPSRMLVWLWHOHPSODWQiD~mLQQi

ke dni škody, která se vztahuje na materiální škodu na vozidle a škody na vozidle vzniklé v dùsledku odcizení vozidla
4.
primárním pojištìním - pojištìní sjednané primární pojistnou smlouvou, uvedenou v bodì 3. tohoto èlánku
5.
5= - registraèní znaèka vozidla
6.
smlouvouSRMLVWQiVPORXYDX]DYÀHQiV81,4$SRMLÆËRYQRXMHMtÎVRXmiVWt
jsou tyto pojistné podmínky
7.
totální škodouWDNRYiÆNRGDQDYR]LGOHNWHUiVSOXMHQiVOHGXMtFtSRGmínky:
D  YR]LGORMHRGFL]HQR GOH8&=9R]mOERG DGRNDOHQGiÀQtFK
dnù od nahlášení policii není nalezeno nebo náklady na opravu vozidla,
poškozeného v souvislosti se škodní událostí, které pøesáhnou obecnou
cenu vozidla
E  ÆNRGDQDYR]LGOHMHÀHÆHQDSULPiUQtPSRMLVWLWHOHPMDNRÅWRWiOQtÆNRGD´
8.
závodním vozidlemYR]LGORSRXÎtYDQpSÀL]iYRGHFKMDNpKRNROLYGUXKX
VRXWÎtFKVU\FKORVWQtYORÎNRXMDNRÎLSÀtSUDYQpMt]G\SURW\WRDNFH
Èlánek 3
Pøedmìt pojištìní
1.

Pøedmìtem pojištìní je vozidlo vybavené platným technickým prùkazem
a RZ, které je souèasnì kryto primárním pojištìním. Pøedmìtem pojištìní
mohou být pouze nová vozidla.
 1HQtOL YH VPORXY YÛVORYQ XYHGHQR MLQDN SÀHGPWHP SRMLÆWQt
QHPÕÎHEÛWYR]LGORNWHUpQHPiYGRESRMLVWQpXGiORVWLVMHGQiQR
SULPiUQtSRMLÆWQtQHERYR]LGORMHKRÎFHONRYiKPRWQRVWSÀHY\ÆXMH
NJQHERNWHUpMHXÎtYiQRNQNWHUpPX]QiVOHGXMtFtFK~mHOÕ
– k pronájmu (autopùjèovny),

²WD[LVOXÎEDQHERSÀHSUDYDRVRE]D~SODWX

²YR]LGORDXWRÆNRO\QHERVORXÎtFtSURYÛFYLNÀLGLmÕ
– vozidlo závodní
Èlánek 4
'REDWUYiQtSRMLÆWQt]iQLNSRMLÆWQt
1.

Pojištìní lze sjednat nejdéle do 90ti dnù od prvního pøevzetí vozidla kupujícím od prodávajícího, pokud není ujednáno jinak.
2.
Dle druhu primárního pojištìní se pojištìní GAP sjednává na dobu:
D  URN\NMDNpPXNROLSRMLÆWQtQDWUKXk5QHQtOLQtÎHXYHGHQRMLQDN
E  URN\N+\XQGDLSRMLÆWQt.RPSOHW GOH8&=+\XQGDL .$6.20D[
GOH8&=.DV0D[ D.$6.26XSHU GOH8&=.DV6XSHU
F  OHWNSRMLÆWQt.$6.20D[ GOH8&=.DV0D[ D.$6.26XSHU
GOH8&=.DV6XSHU 
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3.

Kromì zániku pojištìní uvedeného v UCZ/15, èl. 6 pojištìní pøedmìtného
YR]LGOD]DQLNiWpÎY\SODFHQtPSRMLVWQpKRSOQQtSRGOHWFKWRSRGPtQHN

Èlánek 5
Pojistná událost, územní rozsah pojištìní
1.
2.

Pojistnou událostí je vznik totální škody na vozidle, jak je definována v èl.
2 odst. 7. tìchto VPP, ze které vznikl nárok na poskytnutí pojistného plnìní
z primárního pojištìní.
Územní rozsah pojištìní je shodný s územním rozsahem primárního pojištìní.

Èlánek 6
Limit pojistného plnìní, pojistná èástka, spoluúèast
 /LPLW SRMLVWQpKR SOQQt MH QHMY\ÆÆt KUDQLFt SRMLVWQpKR SOQQt
SRMLVWLWHOH D mLQt  SRÀL]RYDFt FHQ\ YR]LGOD QHQtOL YH VPORXY
XYHGHQR MLQDN Pojistné plnìní všech pojistitelù z jedné pojistné události nesmí pøekroèit èástku odpovídající poøizovací cenì vozidla uvedené
v pojistné smlouvì.
2.
Poøizovací cena musí být uvedena ve smlouvì, a to ve výši ceny vozidla
uvedené na faktuøe.
3.
Pojistná èástka nesmí pøekroèit èástku odpovídající poøizovací cenì vozidla
uvedené v pojistné smlouvì.
4.
Pojištìní se v rozsahu tìchto VPP sjednává bez spoluúèasti, není-li ujednáno jinak.

2.

Pojistné plnìní nesmí nikdy pøekroèit èástku odpovídající rozdílu poøizovací
FHQ\ YR]LGOD D FHQ\ YR]LGOD REY\NOp REHFQp GOH 8&=9R] mO  ERG
 YGREY]QLNXWRWiOQtÆNRG\
 3RMLVWLWHOMHRSUiYQQ]FHODRGPtWQRXWSRMLVWQpSOQQtSRNXG
primární pojistitel poèítal pojistné plnìní jako totální škodu,
LNG\ÎMLE\ORPRÎQRSRmtWDWMDNRSDUFLiOQt
4.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnìní, pokud pojistník v dobì
VMHGQiQtSRMLVWQpVPORXY\YGOQHERYGWPODPRKOÎHSRMLVWQiXGiORVWMLÎQDVWDOD
kOiQHN
Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)
1.
D 
E 
F 
G 
H 

kOiQHN
Pojistné

I 

1.




3.
4.
5.

Výše pojistného se stanoví sazbou z poøizovací ceny vozidla s DPH. Sazbu
v závislosti na pojistnì technických parametrech urèuje pojistitel.
3RMLVWQpMHSRMLVWQÛPMHGQRUi]RYÛPDQiOHÎtSRMLVWLWHOLYÎG\FHOp
Pojistné je nutno uhradit do 30 dnù ode dne sjednání pojistné smlouvy,
není-li ujednáno jinak.
Za datum úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy je pøipsáno na úèet urèený pojistitelem.
Pojistné není upravováno systémem Bonus - Malus.

J 

2.

Èlánek 8
Pojistné plnìní

D 

E 
F 
G 
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3RMLVWQp SOQQt MH UR]GtO PH]L SRÀL]RYDFt FHQRX YR]LGOD GOH IDNWXU\ 
a pojistným plnìním z primárního pojištìní. Od takto stanovené èástky
pojistitel odeète
YÛÆL MDNpNROLY VSROX~mDVWL VMHGQDQp D RGHmWHQp SULPiUQtP SRMLVWLWHOHP
8VWDQRYHQtYW\SUYQtQHSODWtMHVWOLÎHMHYSRMLVWQpVPORXYYÛVORYQXMHGQiQR ÎH VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH L QD WX miVW ILQDQmQt ~MP\ MHÎ SÀHGVWDYXMH
spoluúèast pojištìného na primárním pojištìní,
miVWNXRGSRYtGDMtFtKRGQRWY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
'3+SRNXG'3+RGHmHWOLSULPiUQtSRMLVWLWHO
VQtÎHQtSRMLVWQpKRSOQQtSURYHGHQpKRSULPiUQtPSRMLVWLWHOHP]MDNpKRNRliv dùvodu.

Pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba jsou kromì povinností, vyplývajících
z UCZ/15 a právních pøedpisù, dále povinny zajistit, aby:
SÀLSÀLMHWtGRSRMLÆWQtE\ODSRMLVWLWHOLSÀHGORÎHQDNRSLHIDNWXU\DSÀHGiYDFtho protokolu,
SÀLNDÎGpPRSXÆWQtYR]LGODE\ORXYHGHQRYmLQQRVWYHÆNHUpMHKR]DEH]SHèení tak, aby bylo funkèní po celou dobu opuštìní vozidla,
E\O\Y\PQQ\YÆHFKQ\GRWmHQp]iPN\EH]SURVWÀHGQSRWpNG\GRMGHNH
ztrátì nebo odcizení jednoho a více klíèù,
YSÀtSDGRGFL]HQtYR]LGODE\O\SRMLVWLWHOLSÀHGiQ\YÆHFKQ\NOtmHDRYOiGiQt
RGYR]LGODDMHKR]DEH]SHmHQtDWR]DSÀHGSRNODGXÎHVLMHSRMLVWLWHOY\Îidá a pokud nebyly odevzdány primárnímu pojistiteli,
E\ODYSÀtSDGÆNRGQpXGiORVWLXmLQQDWDNRYiRSDWÀHQtDE\QDVWDOiÆNRGD
vzniklá touto událostí nebo v pøíèinné souvislosti s ní, byla co nejmenší,
D QHPOD ]iYDÎQMÆtFK QiVOHGNÕ QHÎ W\ NWHUp ÆNRGQRX XGiORVWt KUR]LO\ mL
jí byly vyvolány,
R]QiPLWQHSURGOHQSÀtVOXÆQÛPSROLFHMQtPRUJiQÕPNDÎGRXÆNRGX
– pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù,
²MHVWOLÎH ÆNRGD Y]QLNOD ]D RNROQRVWt Y]EX]XMtFtFK SRGH]ÀHQt ] WUHVWQpKR
èinu èi pokusu o nìj,
MDNR VRXmiVW KOiÆHQt ÆNRGQt XGiORVWL SÀHGORÎLW NRSLL OLNYLGDmQt ]SUiY\ SULmárního pojistitele, ze které je zøejmá výše poskytnutého plnìní, výše odemWHQpVSROX~mDVWLYmHWQSÀtSDGQpKRVQtÎHQtSRMLVWQpKRSOQQtDRGHmWHQi
KRGQRWDY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
Zjistí-li pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba po oznámení pojistné
XGiORVWL QHER YÛSODW SRMLVWQpKR SOQQt ÎH VH QDÆOR RGFL]HQp YR]LGOR
jsou povinni tuto skuteènost neprodlenì oznámit pojistiteli. Ten následnì
SRVWXSXMHGOH8&=.DVmOERGDÎ

Èlánek 10
Závìreèné ustanovení


2.

-HOLWDNYÛVORYQYSRMLVWQpVPORXYGRKRGQXWRPÕÎHEÛWSRMLVWQpVWDQRYHQR
MDNR EÎQp SRMLVWQp ]D REGREt MHGHQ URN D SODFHQR Y PVtmQtFK VSOiWNiFK
V takovém pøípadì je pojistným obdobím doba jednoho pojistného roku.
9SÀtSDGEÎQpKRSRMLVWQpKRSODWtÎHRGFK\OQRGmORGVWMHSRMLÆWQt
podle tìchto VPP sjednáno na dobu dohodnutou v pojistné smlouvì, maximálnì však na dobu 60 mìsícù.
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 4. 2016.
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Základní tabulka A) k úrazovému pojištìní
SÀtORKD8&=9R] VWDQRYHQtVWXSQWUYDOÛFKQiVOHGNÕ
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