A - HAV
Druh pojištìní: 075

DOPLÒKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro havarijní pojištìní motorových vozidel

ÈLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Havarijní pojištìní motorových vozidel se øídí právním øádem Èeské
republiky, zejména zákonem è. 89/2012 Sb., Obèanský zákoník,
v platném znìní a je upraveno pøíslušnými ustanoveními
všeobecných pojistných podmínek, obecná èást pro škodové
pojištìní (dále jen VPPŠ), tìmito doplòkovými pojistnými
podmínkami (dále jen DPP) a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Tato DPP jsou nedílnou souèástí pojistné smlouvy.
3. Pojištìní sjednaná dle tìchto DPP jsou pojištìní škodová.
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ÈLÁNEK 2
PØEDMÌT POJIŠTÌNÍ
1. Pøedmìtem pojištìní je motorové vozidlo a pøípojné vozidlo
s pøidìlenou registraèní znaèkou (dále jen „vozidlo“),
v provozuschopném stavu a s oprávnìním pro provoz na
pozemních komunikacích, uvedené a jednoznaènì identifikované
v pojistné smlouvì. Spolu s osobním vozidlem je pojištìna i jeho
základní a povinná výbava, tak jak ji uvádí výrobce nebo vyžadují
pøíslušné právní pøedpisy.
2. Spoleènì s osobním vozidlem je ve shodném rozsahu pojištìní
pojištìna i jeho nadstandardní výbava, a to do výše 5 % z nové ceny
vozidla. Nad tento limit je nadstandardní výbava pojištìna pouze
v pøípadì, že je to uvedeno v pojistné smlouvì.
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ÈLÁNEK 3
ROZSAH POJIŠTÌNÍ
Základní pojištìní je možno vybrat ze ètyø variant:
1.1. KARAMBOL
1.1.1. poškození nebo znièení vozidla živelní událostí, a to
požárem, výbuchem, pøímým úderem blesku, krupobitím,
vichøicí, pádem pøedmìtù, povodní, záplavou,
1.1.2. poškození nebo znièení vozidla støetem nebo nárazem,
1.2. JISTOTA
1.2.1. poškození nebo znièení vozidla živelní událostí, a to
požárem, výbuchem, pøímým úderem blesku, krupobitím,
vichøicí, pádem pøedmìtù, povodní, záplavou,
1.2.2. pojištìní odcizení vozidla nebo jeho èástí,
1.3. KOMFORT
1.3.1. poškození nebo znièení vozidla støetem nebo nárazem,
1.3.2. odcizení vozidla nebo jeho èástí,
1.4. MAX
1.4.1. poškození nebo znièení vozidla živelní událostí, a to
požárem, výbuchem, pøímým úderem blesku, krupobitím,
vichøicí, pádem pøedmìtù, povodní, záplavou,
1.4.2. poškození nebo znièení vozidla støetem nebo nárazem,
1.4.3. odcizení vozidla nebo jeho èástí,
1.4.4. vandalismus.
Souèástí základního pojištìní vozidla je i pojištìní základních
asistenèních služeb v rozsahu podle sjednaných asistenèních
podmínek.
K základnímu pojištìní lze v pojistné smlouvì sjednat tato
dodatková pojištìní:
3.1. pojištìní cestovních zavazadel a vìcí osobní potøeby,
3.2. pojištìní èelního skla, nebo všech skel vozidla,
3.3. pojištìní úrazu osob dopravovaných pojištìným motorovým
vozidlem,
3.4. pojištìní dìtské autosedaèky
3.5. pojištìní speciální registraèní znaèky,
Zanikne-li základní pojištìní, ke stejnému datu zaniknou i všechna
dodatková pojištìní, která k nìmu byla sjednána.
ÈLÁNEK 4
ASISTENÈNÍ SLUŽBY
Uživatel pojištìného vozidla, ke kterému bylo sjednáno základní
pojištìní, má nárok na využívání základních asistenèních služeb
poskytovaných smluvní asistenèní spoleèností pojistitele, a to
v rozsahu upraveném podmínkami pro poskytování tìchto služeb
pro klienty pojistitele, které jsou nedílnou souèástí pojistné smlouvy.
Nad rámec základních asistenèních služeb lze v pojistné smlouvì
za zvláštní pojistné sjednat dodatkové nebo rozšíøené asistenèní
služby v rozsahu a limitech podle asistenèních podmínek.
Je-li s pojistitelem sjednáno souèasnì havarijní pojištìní i pojištìní
odpovìdnosti za újmu zpùsobenou provozem vozidla, pojistitel
poskytne pojistné plnìní pouze jednou.
Zanikne-li základní pojištìní, ke stejnému datu zanikne i nárok na
využívání asistenèních služeb.
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ÈLÁNEK 5
VÝLUKY Z POJIŠTÌNÍ
Pojištìní se nevztahuje na škody vzniklé následkem tìchto pøíèin:
1.1. použití vozidla, které není v provozuschopném stavu,
1.2. chyba konstrukce, vada materiálu nebo výrobní vada,
1.3. trvalý vliv provozu (napø. opotøebení, funkèní namáhání,
únava materiálu) nebo koroze,
1.4. nesprávná obsluha nebo údržba (napø. nesprávné zasouvání
pøevodù, zámìna pohonných hmot potøebných k provozu,
nedostatek nebo zámìna jiných provozních kapalin, pøehøátí
nebo zadøení motoru vè. zadøení motoru v dùsledku
poškození olejové vany nebo jejího pøíslušenství, nesprávné
uložení a upevnìní nákladu na pojištìném nebo vleèeném
vozidle, nesprávné zajištìní vozidla proti samovolnému
rozjetí, samovolné otevøení víka karoserie, jízda zatopeným èi
zaplaveným územím, nastartovaní zatopeného èi
zaplaveného vozidla, a pod.), provádìní opravy nebo údržby
vozidla nebo v pøímé souvislosti s tìmito pracemi,
1.5. vada, kterou mìlo vozidlo již v dobì uzavøení pojištìní a která
byla nebo mohla být známa pojištìnému nebo jeho
zmocnìnci bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,
1.6. poškození nebo znièení, za které je odpovìdný podle zákona
nebo smlouvy dodavatel, smluvní partner nebo opravce,
1.7. øízení pojištìného motorového vozidla osobou, která nemá
pøedepsané oprávnìní k øízení motorového vozidla
a pojištìný sám øízení tohoto motorového vozidla takové
osobì svìøil,
1.8. èinnost motorového vozidla jako pracovního stroje,
1.9. použití motorového vozidla k vojenským nebo policejním
úèelùm,
1.10. výbuch dopravovaných nebezpeèných nákladù (napø.
výbušnin, hoølavých látek, tekutých plynù, toxických látek,
chemických látek), pokud není ve smlouvì uvedeno jinak. Za
dopravovaný náklad není považován hasicí pøístroj uložený
ve vozidle pro pøípad likvidace požáru.
Pojištìní se nevztahuje na škodu vzniklou na pøedmìtu pojištìní pøi
øízení pojištìného vozidla osobou, která byla pod vlivem alkoholu
nebo psychotropní èi jiné látky ovlivòující její rozpoznávací
a ovládací schopnost. Totéž platí, odmítl-li se øidiè havarovaného
vozidla podrobit pøíslušnému vyšetøení.
Pojištìní se nevztahuje na poškození nebo znièení motorového
vozidla pøi závodech všeho druhu nebo soutìžích s rychlostní
vložkou, jakož i pøi pøípravných jízdách k nim.
Z pojištìní nevzniká nárok na plnìní za ušlý zisk a výdìlek, za
nepøímé škody všeho druhu (napø. škody vzniklé nemožností
používat pojištìné vozidlo nebo nemožností vykonávat urèitou
èinnost), na následné škody a vedlejší škody (napø. vzniklé úhradou
expresních pøíplatkù) za škody, vzniklé vynaložením dalších
nákladù (vícenáklady), náklady právního zastoupení a za uložené
nebo uplatòované pokuty, úroky z prodlení, penále èi jiné sankèní
platby.
Pokud nedošlo z téže pøíèiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození
vozidla, za které je pojistitel povinen plnit, pojištìní se nevztahuje na
poškození nebo znièení pneumatik a elektrických zaøízení vozidla
zkratem.
Pojištìní se dále nevztahuje na škody:
6.1. zpùsobené úmyslným jednáním pojištìného nebo pojistníka,
spoluvlastníka nebo osob, jimž bylo øízení vozidla
oprávnìnou osobou svìøeno a osob jím blízkých a na roveò
postaveným; to se týká i trestné souèinnosti,
6.2. jejichž pøíèinou mohlo být jednání uvedené v odst. 6. 1. tohoto
èlánku, pøièemž skutek nemohl být náležitì objasnìn nebo
provìøen pro zákonný nesouhlas poškozeného v trestním
øízení,
6.3. vzniklé v dùsledku podvodu nebo zpronevìry vypùjèitele,
který nevrátil vypùjèené vozidlo,
6.4. zpùsobené pøi použití vozidla jako nástroje nebo pomùcky
k spáchání trestného èinu.
Pojištìní se dále nevztahuje na poškození nebo znièení
dopravovaného nákladu.
Pojištìní se dále nevztahuje (není-li v pojistné smlouvì výslovnì
ujednáno jinak) na tyto vìci:
8.1. výpoèetní techniku všeho druhu, mobilní telefony, fotoaparáty,
kamery, audiovizuální techniku, vèetnì pøíslušenství tìchto
vìcí, vyjma techniky ve vozidle pevnì zabudované,
8.2. plány, projekty, datové soubory, obrazové, zvukové a jiné
1/4

8.3.
8.4.
8.5.

nosièe a záznamy na tìchto nosièích, popøípadì na jiných
informaèních a øídicích systémech a na výrobní a provozní
dokumentaci, prùmyslové vzory, modely a prototypy a jiné
produkty duševního vlastnictví,
zvíøata,
klenoty, vìci z drahých kovù, drahé kovy, vìci sbìratelského
zájmu, starožitnosti, vìci umìlecké a historické ceny a jiné
cennosti podobného druhu,
peníze, šeky, ceniny, vkladní knížky, platební karty, obligace,
akcie, vkladové listy, a obdobné cenné papíry, cestovní pasy,
øidièské prùkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady a prùkazy
všeho druhu, ani na náklady spojené s opatøením náhradních
dokumentù.

ÈLÁNEK 6
POJIŠTÌNÍ ODCIZENÍ VOZIDLA
1. Pojištìnému vznikne právo na plnìní v pøípadì odcizení pojištìného
vozidla nebo jeho èástí, pokud pachatel pøekonal pøekážky chránící
vìc pøed odcizením (dále jen „krádež vloupáním“). Právo na plnìní
vzniká také tehdy, jestliže pachatel použil proti pojištìnému nebo
osobám jemu blízkých násilí nebo pohrùžky bezprostøedního násilí
(dále jen „loupež“).
2. Pojistitel poskytne pojistné plnìní také v pøípadì, že pojištìný byl
zbaven možnosti ochrany svých vìcí v dùsledku smrti, ztráty vìdomí
nebo úrazu. Právo na plnìní však není, jestliže odcizení zpùsobila
osoba podílející se na provozu nebo obsluze pojištìného vozidla.
3. Pøi krádeži vloupáním poskytne pojistitel plnìní za èásti vozidla èi za
vìci znièené a poškozené jednáním pachatele za úèelem odcizení
pojištìného vozidla a vìcí i v pøípadì, že nedošlo k odcizení vìci.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

ÈLÁNEK 7
PØEDEPSANÉ ZPÙSOBY ZABEZPEÈENÍ VOZIDLA
Podmínkou pojištìní odcizení vozidla je zabezpeèení vozidla
pøedepsaným zpùsobem. Pøedepsané zpùsoby zabezpeèení
vozidla se vztahují na všechna osobní a užitková motorová vozidla,
která se pojišují podle tìchto DPP.
1.1. Pro osobní a užitkové vozidlo do 100 000 Kè pojistné èástky je
pøedepsán jako základní stupeò zabezpeèení øádnì
uzamèené vozidlo.
1.2. Pro osobní a užitkové vozidlo od 100 001 do 500 000 Kè
pojistné èástky je pøedepsaným základním stupnìm
zabezpeèení vozidla øádnì instalovaný imobilizér nebo
autoalarm nebo mechanické uzamykatelné zaøízení.
1.3. Pro osobní a užitkové vozidlo od 500 001 do 2.000.000 Kè
pojistné èástky je pøedepsán jako základní stupeò
zabezpeèení øádnì instalovaný imobilizér nebo autoalarm
nebo mechanické uzamykatelné zaøízení a pøední, boèní
a zadní skla na pojištìném vozidle jsou oznaèena
vypískovaným identifikaèním kódem.
1.4. Pro osobní a užitkové vozidlo nad 2 000 001 Kè pojistné
èástky je pøedepsán jako základní stupeò zabezpeèení øádnì
instalovaný vyhledávací systém.
Pøi uzavøení pojistné smlouvy se stanoví pøedepsaný zpùsob
zabezpeèení vozidla a jemu odpovídající výše pojistného. Byla-li
poskytnuta sleva na pojistném a prokáže-li se v pøípadì pojistné
události, že zaøízení, pøípadnì systémy, za jejichž instalaci byla
sleva poskytnuta, nebyly instalovány nebo nebyly funkèní, podílí se
pojištìný v pøípadì odcizení vozidla na plnìní z pojistné události
spoluúèastí ve výši 50 %, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak.
Pøi zabezpeèení vozidla vyšším stupnìm zabezpeèení než je
pøedepsán poskytne pojistitel slevu na pojistném.
Bez pøedepsaného zpùsobu zabezpeèení lze pojistit vozidlo pouze
za pøedpokladu, že pøedepsaný stupeò zabezpeèení je nižší
maximálnì o jeden stupeò. V takovém pøípadì je pojistitel oprávnìn
stanovit pøirážku k pojistnému.
ÈLÁNEK 8
POJIŠTÌNÍ VANDALISMU
Pojištìní vandalismu se sjednává pro pøípad úmyslného poškození
nebo znièení pojištìné vìci, a to zjištìným èi nezjištìným
pachatelem.
Za vandalismus není považována škoda, která nebyla šetøena
policií.
V pøípadì poškození èi znièení pojištìné vìci vznikne pojištìnému
právo, aby pojistitel poskytl pojistné plnìní odpovídající nákladùm
na opravu poškozené vìci nebo èástku odpovídající èasové hodnotì
pojištìné vìci v dobì pojistné události, sníženou o hodnotu
upotøebitelných zbytkù, nejvýše však sjednanou pojistnou èástku.
Souèet pojistných plnìní vyplacených z pojistných událostí
v prùbìhu pojistného roku nesmí pøesáhnout sjednanou pojistnou
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èástku v pojistné smlouvì.
5. Pojištìní se sjednává s minimální spoluúèastí 0%, min. 5 000 Kè.

ÈLÁNEK 9
POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTÌNÉHO
1. Vedle povinností stanovených zákonem a VPPŠ a pojistnou
smlouvou má pojistník a pojištìný dále tyto povinnosti:
1.1. v pojistitelem urèené lhùtì, nejpozdìji však do 15 dnù od
uzavøení pojistné smlouvy pojistiteli sdìlit údaje
k pojištìnému vozidlu, které nebyly pojistníkovi známy v dobì
uzavøení pojistné smlouvy (zejména registraèní znaèka, VIN
vozidla, èi èíslo velkého technického prùkazu). Pøi nesplnìní
této podmínky má pojistitel právo navýšit pojistné z celé
pojistné smlouvy od doby poèátku pojištìní do výroèního dne
následujícím po splnìní této podmínky o 10%. Splnìním
podmínky nevzniká pojistníkovi právo na vrácení pøirážky,
1.2. umožnit pojistiteli nebo jím povìøeným osobám prohlídku
pojišované vìci, provedení fotodokumentace a posouzení
rozsahu pojistného nebezpeèí a dát informace se všemi
podrobnostmi potøebnými pro jeho ocenìní,
1.3. zajistit, aby vozidlo v dobì jeho opuštìní bylo øádnì
zabezpeèeno proti odcizení zpùsobem dohodnutým
v pojistné smlouvì, popø. zpùsobem vyššího stupnì,
1.4. dbát, aby pojistná událost nenastala a udržovat vozidlo
v dobrém technickém stavu,
1.5. nahlásit policii každou dopravní nehodu, pøi které dojde ke
zranìní zúèastnìných osob nebo na pojištìném vozidle
vznikla škoda pøevyšující èástku 100 000 Kè nebo èástku
stanovenou platnými právními pøedpisy,
1.6. nahlásit policii každou škodnou událost zpùsobenou
vandalským èinem na vozidle, pokud je toto nebezpeèí
pøipojištìno,
1.7. nahlásit policii každou škodnou událost, pokud se jedná
o dopravní nehodu motocyklu,
1.8. je-li podezøení z trestného èinu, pøípadnì ukládají-li to právní
pøedpisy, neprodlenì oznámit událost pøíslušné policii,
1.9. pøed zaèátkem opravy vozidla vyžádat souhlas pojistitele,
1.10. doložit výši nákladù na opravu vozidla, požádá-li o to pojistitel,
1.11. v pøípadì, že dopravní nehoda nebyla hlášena policii, sepsat
spolu s ostatními úèastníky dopravní nehody písemný
dokument (záznam o dopravní nehodì), v nìmž uvede
všechny základní identifikaèní údaje k nehodì (datum, èas
a místo, úèastníky, jak ke škodì došlo, jaké škody a komu
vznikly, situaèní plánek místa nehody, popø. fotodokumentaci
a svìdky). Tento dokument pøedat spolu s hlášením pojistné
události pojistiteli,
1.12. zajistit uložení originálu velkého technického prùkazu na
bezpeèném místì mimo vozidlo,
1.13. pøi krádeži vozidla doložit rezervní klíèe.
2. Pokud dojde bìhem trvání pojištìní ke zmìnì provozované èinnosti
pojištìného vozidla nebo se zmìní zpùsob zabezpeèení vozidla
oproti stavu uvedenému v pojistné smlouvì, je pojištìný povinen
ohlásit pojistiteli tuto skuteènost bez zbyteèného odkladu,
nejpozdìji do 15 dnù od data této zmìny, jinak se vystavuje riziku
podpojištìní.
3. Bylo-li na základì nepravdivých, nedoložených nebo neúplných
skuteèností stanoveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil znaje
veškeré skuteènosti, má pojistitel právo na zaplacení rozdílu
pojistného od poèátku pojištìní.
ÈLÁNEK 10
ZMÌNA A ZÁNIK POJIŠTÌNÍ
1. Zánik havarijního pojištìní nastává z dùvodù a za podmínek
stanovených zákonem è. 89/2012 Sb., Obèanský zákoník,
v platném znìní a VPPŠ, pokud není dále uvedeno jinak.
2. Zaniklo-li spoleèné jmìní manželù smrtí nebo prohlášením za
mrtvého jednoho z nich, vstupuje do pojištìní na jeho místo
pozùstalý manžel, je-li podle dìdického vypoøádání nadále jejím
vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Zaniklo-li spoleèné jmìní
manželù jinak napø. dohodou o vypoøádání, konkursem apod.,
vstupuje do pojištìní ten, kdo je oprávnìn s pojištìnou vìcí
nakládat. Od pøíští splatnosti tím odpadá pøiznaná sleva z pojistného
(bonus) za pøíznivý škodní prùbìh nebo se upravuje podle èlánku 21
tìchto DPP, jestliže mìl nový majitel pøedtím uzavøeno pojištìní
jiného motorového vozidla, z kterého lze slevu na pojistném (bonus)
pøiznat.
3. Pokud dojde bìhem trvání pojištìní k výmìnì motoru nebo
karoserie nebo k takové úpravì pojištìného vozidla, která podléhá
schválení pøíslušného státního orgánu, je pojištìný povinen tuto
skuteènost neprodlenì oznámit pojistiteli. Zmìnou pojištìné vìci
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dochází k zániku pojištìní, jen když se úèastníci pojištìní
nedohodnou na zmìnì pojistné smlouvy.
4. Pokud je jednou pojistnou smlouvou pojištìna odpovìdnost za újmu
zpùsobenou provozem vozidla a souèasnì havarijní pojištìní tohoto
vozidla, nebo jakékoli dodatkové pojištìní, pak platí, že zánik
havarijního pojištìní a dodatkového pojištìní se øídí ustanoveními
èlánku 7, Doplòkových pojistných podmínek pro pojištìní
odpovìdnosti za újmu zpùsobenou provozem vozidla.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ÈLÁNEK 11
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ÈÁSTKA, POJISTNÉ
Pojistná èástka pojištìného vozidla vychází z pojistné hodnoty
tohoto vozidla.
Pojistnou hodnotou je èasová cena vozidla, která se stanovuje dle
aktuálních cen na trhu s ojetými vozidly.
Výše pojistného za pojištìné vozidlo se stanoví sazbou z pojistné
èástky vozidla. Sazbu v závislosti na pojistnì technických
parametrech urèuje pojistitel.
Ujednává se, že takto stanovená pojistná èástka vozidla je shodná
pro všechna základní pojištìní vozidla.
ÈLÁNEK 12
POJISTNÉ PLNÌNÍ
V pøípadì znièení nebo odcizení pojištìného vozidla poskytne
pojistitel plnìní do výše èasové ceny pøedmìtu pojištìní, maximálnì
však do pojistné èástky, na kterou bylo vozidlo pojištìno. Èasovou
cenou se rozumí cena, za kterou lze v dobì pojistné události poøídit
vozidlo stejného nebo srovnatelného typu a provedení a ve stejném
stupni opotøebení. Tato cena zohledòuje stav aktuální nabídky
a poptávky na trhu s vozidly.
V pøípadì poškození vozidla poskytne pojistitel plnìní ve výši úèelnì
vynaložených nákladù na opravu vìci pøi cenách v místì obvyklých,
nejvýše však ve výši èasové ceny pøedmìtu pojištìní v dobì pojistné
události vypoètené dle odst. 1 tohoto èlánku, maximálnì však do
pojistné èástky, na kterou bylo vozidlo pojištìno.
Výše plnìní podle odst. 1 a 2 tohoto èlánku se sníží o cenu
upotøebitelných zbytkù (stanovenou napø. znaleckým posudkem,
v aukci, apod.).
Pokud nastane totální škoda, pak je to taková škoda, ze které vznikl
nárok na pojistné plnìní z pojištìní, v dùsledku které je
neekonomické nebo technicky nemožné uvedení vozidla do
pùvodního stavu za podmínky, že:
a) pojištìný neodmítl návrh pojistitele na opravu vozidla,
b) hodnota zbytkù vozidla odeètená od pojistného plnìní
z pojištìní nepøevyšuje 50% obecné hodnoty vozidla vypoètené
pojistitelem.
Pokud byla poškozena nadstandardní výbava pojištìného vozidla,
vzniká pojištìnému právo, aby mu pojistitel vyplatil èástku
odpovídající pøimìøeným nákladùm na opravu poškozené vìci. Od
takto stanovených nákladù odeète pojistitel hodnotu upotøebitelných
zbytkù. Pokud tyto náklady pøevyšují èasovou hodnotu pojištìné
vìci v dobì pojistné události, poskytne pojistitel plnìní jako za vìc
znièenou.
Pokud byla nadstandardní výbava pojištìného vozidla znièena nebo
odcizena, vzniká pojištìnému právo, aby mu pojistitel vyplatil èástku
odpovídající èasové hodnotì pojištìné vìci v dobì pojistné události,
sníženou o hodnotu upotøebitelných zbytkù.

ÈLÁNEK 13
SPOLUÚÈAST
1. Základní pojištìní vozidla a dodatková pojištìní se sjednávají se
spoluúèastí. Sjednaná výše spoluúèasti vyjadøuje èástku, která se
odeèítá z pojistného plnìní.
2. Sjednaná výše spoluúèasti je uvedena v tìchto DPP nebo v pojistné
smlouvì.
ÈLÁNEK 14
PODPOJIŠTÌNÍ
1. Pokud dojde bìhem doby trvání pojištìní k výmìnì motoru nebo
karoserie nebo k takové úpravì pojištìného vozidla, která podléhá
schválení pøíslušného úøadu a pojištìný tuto zmìnu neprodlenì
nenahlásí pojistiteli, snižuje se výše pojistného plnìní vynásobením
indexem, který je roven pomìru mezi pojistnou èástkou sjednanou
v pojistné smlouvì a pojistnou èástkou, která byla vypoètena v dobì
bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
2. Pokud dojde bìhem doby trvání pojištìní ke zmìnám, které mìly
vliv na stanovenou výši pojistného (napø. zmìna provozované
èinnosti, zmìna zpùsobu zabezpeèení vozidla apod.) a pojištìný
tuto zmìnu neprodlenì nenahlásil pojistiteli, snižuje se výše
pojistného plnìní vynásobením indexem, který je roven pomìru
mezi sjednaným pojistným uvedeným v pojistné smlouvì
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a pojistným, které odpovídá novému úèelu užívání pøedmìtu
pojištìní èi aktuálnímu zpùsobu zabezpeèení vozidla v dobì
pojistné události.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

ÈLÁNEK 15
BONUS / MALUS
Slevu na pojistném za bezeškodní prùbìh pojištìní, tzv. bonus,
poskytne pojistitel ke dni poèátku pojištìní, resp. k výroènímu dni
poèátku pojištìní. Bonus je poskytován z pojistného za pojistná
nebezpeèí živel, støet a náraz. Bonus se nevztahuje na pøívìsy
a návìsy.
Rozhodná doba se zvyšuje za každý celý mìsíc doby trvání
pojištìní. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka rozhodné
doby vždy o 36 mìsícù ke dni pojistné události.
Výše bonusu / malusu je urèována aktuální rozhodnou dobou
a uplatní se od poèátku pojištìní, resp. od následující výroèní
splátky.
Pojistitel na základì potvrzení od pøedchozího pojistitele o dobì
trvání pojištìní odpovìdnosti a škodném prùbìhu pøizná
odpovídající bonus nebo uplatní malus ve stanovené výši podle
odst. 7 tohoto èlánku.
Pro úèely bonusu se za rozhodnou událost nepovažuje, došlo-li:
5.1. k pojistné události zpùsobené živelní událostí,
5.2. k pojistné události z rizik dodatkových pojištìní,
5.3. k pojistné události, která nastala pøi neoprávnìném použití
vozidla cizí osobou,
5.4. k pojistné události neúmyslným poškozením tøetí osobou,
pokud pojistiteli vzniklo právo na regres.
Na sjednaných dodatkových pojištìních se sleva na pojistném
(bonus) neuplatòuje.
Konkrétní výše pojistného se urèí jako základní pojistné upravené
koeficientem náležejícím k vypoètené rozhodné dobì dle
následující tabulky:
Kód stupnì
bonusu/malusu

Rozhodná doba
v mìsících

Pøirážka k pojistnému
(malus)

Sleva na pojistném
(bonus)

M3
M2
M1
Z

nad -73 a více
-13 až -72
-12 až -1
0 až 11

50%
30%
10%
0%

---0%

B1

12 až 23

--

5%

B2

24 až 35

--

10%

B3

36 až 47

--

15%

B4

48 až 59

--

20%

B5

60 až 71

--

25%

B6

72 až 83

--

30%

B7

84 až 95

--

35%

B8

96 až 107

--

40%

B9

108 až 119

--

45%

B10

120 až 131

--

50%

ÈLÁNEK 16
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTÌNÍ
1. Základní a dodatková pojištìní motorových vozidel se vztahují na
pojistné události, které nastanou na území Evropy.
2. Územní platnost poskytovaných asistenèních služeb je dána
platnými asistenèními podmínkami, které jsou nedílnou souèástí
pojistné smlouvy.
ÈLÁNEK 17
VÝKLAD POJMÙ – POJISTNÁ NEBEZPEÈÍ
V pojistné smlouvì a v každém doplòku, který bude do tohoto ujednání
vèlenìn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim
v tomto èlánku pøiøazen, ledaže by z kontextu vyplynulo nìco jiného.
1. Havárie - poškození èi znièení vozidla støetem nebo nárazem.
2. Za krádež vloupáním se nepovažuje:
2.1. podvodné nebo lstivé opatøení klíèù od pojištìného vozidla,
vniknutí do pojištìného vozidla, jestliže v nepøítomnosti
pojištìného nebyla všechna uzamykací, uzavírací
a zabezpeèovací zaøízení v èinnosti, použití shodného klíèe,
použití nepravého klíèe, neprokázané (pravdìpodobné)
použití planžety nebo jiného zaøízení podobného urèení,
2.2. vniknutí do pojištìného automobilu, pøívìsu, návìsu,
støešního boxu a uzamèeného zavazadlového prostoru
jednostopého motorového vozidla nezjištìným zpùsobem,
pøípadnì beze stop násilí atp.,
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2.3.

vniknutí do uzamèeného prostoru pojištìného automobilu,
pøívìsu, návìsu, støešního boxu a uzamèeného
zavazadlového prostoru jednostopého motorového vozidla,
který nemá pevné stìny nebo má stropy z plachtoviny atp.,
2.4. krádež celého pøídavného zavazadlového prostoru, napø.
støešního boxu, nebo zavazadlového prostoru jednostopého
motorového vozidla.
3. Krupobití - jev, pøi kterém kousky ledu rùzného tvaru, velikosti, váhy
a hustoty vytvoøené v atmosféøe dopadají na pojištìnou vìc a tím
dochází k jejímu poškození nebo znièení.
4. Náraz - srážka pojištìného vozidla s nepohyblivou pøekážkou (napø.
stojící vozidlo, zeï, svodidla apod.).
5. Pád - pád pøírodních pøedmìtù (strom, skála, apod.) a lidských
výtvorù (sloup, stožár apod.), který nebyl zpùsoben ani zapøíèinìn
lidskou èinností. Za pád není považován dopad kamene od
projíždìjícího vozidla.
6. Povodeò - zaplavení vìtších èi menších územních celkù vodou,
která se vylila z bøehù vodních tokù nebo nádrží nebo bøehy a hráze
protrhla nebo byla zpùsobena náhlým a neoèekávaným zmenšením
prùtoèného profilu toku.
7. Požár - oheò v podobì plamene, který provází hoøení a vznikl mimo
urèené ohništì nebo takové ohništì opustil a šíøí se vlastní silou.
Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným pøístupem kyslíku,
jakož i pùsobení užitkového ohnì a tepla na pojištìné vìci
a samovznícení. Požárem dále není pùsobení tepla pøi zkratu
v elektrickém vedení (zaøízení), vèetnì následkù tohoto procesu.
8. Støet vozidla - srážka pojištìného vozidla s pohybujícím se
objektem (napø. zvíøe, èlovìk, jedoucí vozidlo apod.).
9. Úder blesku - bezprostøední pùsobení energie blesku
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na
pojištìnou vìc. Pøímým úderem blesku není škoda na pojištìné
vìci, vzniklá jako dùsledek pøímého pùsobení energie blesku na
elektrickou sí.
10. Vandalismus - úmyslné poškození nebo znièení pojištìné vìci
osobou jinou než je pojistník nebo pojištìný, osoba jim blízká nebo
osoba žijící s pojištìným ve spoleèné domácnosti.
11. Vichøice - dynamické pùsobení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí vyšší než 20,8 metrù za sekundu (75 km/h).
12. Výbuch - náhlý nièivý projev tlakové síly spoèívající v rozpínavosti
plynù nebo par. Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se
stlaèeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stìn
v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi
vnìjškem a vnitøkem nádoby. Pojištìní se nevztahuje na škody
zpùsobené cílenou explozí (napø. pøi trhacích pracích).
13. Záplava - vytvoøení souvislé vodní plochy, která po urèitou dobu
stojí nebo proudí v místì pojištìní. Záplavou není souvislá vodní
hladina, která v místì pojištìní vznikla v dùsledku zvednutí hladiny
podzemních vod nebo vody vytékající z vodovodního zaøízení.

ÈLÁNEK 18
VÝKLAD POJMÙ - OSTATNÍ
V pojistné smlouvì a v každém doplòku, který bude do tohoto ujednání
vèlenìn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim
v tomto èlánku pøiøazen, ledaže by z kontextu vyplynulo nìco jiného.
7. Alarm - elektrické zaøízení, které zahrnuje minimálnì:
7.1. kontaktní spínaèe umístìné na dveøích vozidla, kapotì
zavazadlového prostoru a víku motoru,
7.2. zvukovou nebo optickou signalizaci nebo bezdrátový pøenos
informace o aktivaci.
8. Evropa - geografické území Evropy a celé území Turecka.
9. Imobilizér - elektrické zaøízení blokující minimálnì dva okruhy
elektroinstalace vozidla.
10. Motorové vozidlo - každé vozidlo, kterému byla pøidìlena
registraèní znaèka a které má oprávnìní k provozu na pozemních
komunikacích.
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11. Mechanické uzamykatelné zaøízení - zaøízení blokující øadicí páku
nebo pøevodovku, které je pevnì spojeno s karoserií vozidla (napø.
CONSTRUCT, MUL-T-LOCK,DEFEND-LOCK apod.).
12. Nadstandardní výbava - veškerá výbava vozidla nad rámec
základní a povinné výbavy urèitého modelu vozidla dodaná
prodejcem nebo vlastníkem a neodporující pøíslušným pøedpisùm,
která je k vozidlu buï pøipevnìna, nebo na vozidle umístìna, aby ji
nebylo možno bez použití nástroje nebo násilí odejmout. Pokud
jednotlivé vìci této výbavy mají povahu zmìn na vozidle, které
vyžadují technické schválení, pak jen takové vìci, které byly
pøíslušným orgánem schváleny. Nadstandardní výbava je výbava,
která je zákazníkem vyžadována navíc a za pøíplatek.
Nadstandardní výbavou nejsou skládací garáž, autoplachta,
náhradní díly, nosièe zvukových èi jiných záznamù, výpoèetní
a mìøící technika, která není urèena k provozu vozidla, doplòky
vozidla, jejichž instalace odporuje právním pøedpisùm, popøípadì
jiné vìci zvláš ujednané v pojistné smlouvì.
13. Náklad - veškeré pøepravované vìci, které neslouží pojištìnému
ani cestujícím k osobní potøebì a nespadají do výbavy vozidla.
14. Náraz - srážka pojištìného vozidla s nepohyblivou pøekážkou (napø.
stojící vozidlo, zeï, svodidla apod.).
15. Osobní motorové vozidlo - vozidlo konstruované pouze pro
pøepravu nejvýše devíti (vèetnì øidièe) sedících osob a jejich
zavazadel nebo nákladu, jehož celková hmotnost nepøevyšuje 3,5 t,
pøièemž prostor pro zavazadla nesmí být vìtší než prostor pro
cestující. Do tohoto prostoru se nezapoèítává prostor získaný
sklopením nebo pøechodnou demontáží sedaèek.
16. Povinná výbava vozidla - pøíslušenství a doplòky pøedepsané
právními pøedpisy jako napø. pøenosný trojúhelník, lékárna,
náhradní žárovky, pøíruèní zvedák atd. Za povinnou výbavu je
považována i dìtská autosedaèka do limitu 5 tis. Kè.
17. Poøizovací cena - cena pøedmìtu pojištìní, vèetnì DPH (bez DPH
v pøípadì, že pojištìný má právo na odpoèet DPH), vèetnì jeho
neoddìlitelné výbavy, která je uvedená na faktuøe. Do poøizovací
ceny vozidla se nezapoèítávají jakékoliv další doplòky, výbava,
služby a poplatky.
18. Pozemní komunikace - dálnice, silnice, místní komunikace
a úèelové komunikace, parkovištì a jiné odstavné plochy nebo
plochy dùvodnì použité k doèasnému odstavení vozidla
a pøíjezdové cesty k tìmto plochám a místùm.
19. Provozuschopný stav - takový stav vozidla, kdy je vozidlo
vybaveno veškerými v té dobì pøedepsanými doklady a náležitostmi
a nemá žádnou technickou závadu mající vliv na bezpeènost jízdy.
20. Rozhodná doba - doba nepøerušeného trvání pojištìní upravená
v dùsledku vzniku rozhodné události. Sleduje se v celých mìsících.
21. Rozhodná událost - pojistná událost na vozidle a nadstandardní
výbavì vozidla, která vznikla pùsobením živlu, nárazem nebo
støetem, a z níž vyplývá pojistiteli povinnost plnit.
22. Užitkové vozidlo - vozidlo, konstruované na podvozku osobního
automobilu, jehož celková hmotnost nepøevyšuje 3,5 t a které je
svou konstrukcí urèeno pro pøepravu nákladu.
23. Vyhledávací systém - zabezpeèovací zaøízení pro aktivní
lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovaného vysílaèe
(pøijímaèe) ve vozidle, které je napojeno na centrální vyhledávací
systém s pøesností zamìøení až na vozidlo (napø. SHERLOG,
AKTIV apod.).
24. Základní výbava - pøíslušenství a doplòky dodávané pro konkrétní
typ a model vozidla výrobcem v základní cenì.
25. Ztráta – pozbytí pøedmìtu pojištìní v situaci, kdy pojištìný byl
zbaven možnosti ochrany pøedmìtu pojištìní v dùsledku smrti,
ztráty vìdomí nebo úrazu.

ÈLÁNEK 19
ÚÈINNOST POJIŠTÌNÍ
Tato DPP nabývají úèinnosti dnem 1. 4. 2017.
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