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Částečné havarijní pojištění KASKO Basic je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/15, zvláštní částí UCZ/Kas/15, zvláštní částí
UCZ/Voz/15, zvláštní částí UCZ/As/15 a doplňkovými pojistnými podmínkami UCZ/As/Profík/15, která spolu tvoří nedílnou součást.
Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 1
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pojištění KASKO Basic se sjednává pro případ vzniku pojistné události na
pojištěném vozidle podle:
a) UCZ/Kas/15 – část A
b) UCZ /As/15 – část B
c) UCZ/As/Profík/15 – část C

e) pád či náraz zvířete, popřípadě poškození měkkých částí vozidla
zvířaty (např. kabeláže a hadic). Za náraz či pád zvířete se považuje
i střet se zvěří.
2.3. Toto pojištění se nevztahuje na pojistná nebezpečí dle čl. 1,
bod 1 UCZ/Kas/15, uvedená pod písmeny:
–
–
–

a) havárie
b) vandalismu
f) odcizení (krádeží či loupeží).

2.4. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody na čelním skle, to však neplatí v případě, bylo-li uzavřeno doplňkové pojištění SKLA.
2.5. Bonus-Malus
Každé vozidlo pojištěné podle těchto podmínek vstupuje do pojištění s 50 % bonusem.
2.6. Kromě shora uvedeného platí pro pojištění KASKO Basic pojistné
podmínky UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.

Článek 3
Část B - Pojištění Asistence vozidel
je upraveno pojistnými podmínkami UCZ/As/15 v rozsahu Komfort asistence pro osobní a užitková vozidla do 3,5t.

v níže uvedeném rozsahu.
Článek 2
Část A – KASKO Basic pojištění
2.1. Pojištění KASKO Basic je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/Kas/15 s níže uvedenými změnami.
2.2. Odchylně od čl. 1, bod 1 UCZ/Kas/15 se pojištění sjednává jen pro
pojistná nebezpečí uvedená v bodě 1 pod písmeny:
c) živelní událost
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d) pád či náraz věci

Článek 4
Část C - Pojištění Přímé likvidace
je upraveno pojistnými podmínkami UCZ/As/Profík/15 v plném rozsahu.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2015.

