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DoplÀkové pojistné podmínky
k poji‰tûní UCZ/POV/11

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla ve variantû POV MAX je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami zvlá‰tní ãástí UCZ/POV/11, zvlá‰tní ãástí UCZ/Kas/12,
zvlá‰tní ãástí UCZ/Voz/12 a dále v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
obecnou ãástí UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Vznik, rozsah a pﬁedmût poji‰tûní
1. DoplÀkové pojistné podmínky POV/MAX/12 roz‰iﬁují pojistné krytí
odpovûdnosti za ‰kodu z provozu vozidla (povinné ruãení) o dále
specifikované totální ‰kody na poji‰tûném vozidle. Poãátek a konec
poji‰tûní je shodn˘ s poãátkem a koncem POV.
2. Roz‰íﬁení pojistného krytí podle tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek lze realizovat pouze uzavﬁením nové smlouvy.
3. Roz‰íﬁení pojistného krytí podle tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nelze realizovat pro vozidla po‰kozená. Za po‰kození se pro
tyto úãely nepovaÏují drobná po‰kození vzniklá na vozidle pﬁirozen˘m opotﬁebením.

âlánek 2
Pojistná nebezpeãí, pojistná událost
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad vzniku pojistné události na poji‰tûném vozidle v dÛsledku tûchto pﬁíãin:
a) odcizení (krádeÏí i loupeÏí) vozidla (ãl. 2, odst. 11 UCZ/Voz/12), nebo

âlánek 3
Pojistné ãástky, pojistné plnûní
1. Pojistná ãástka se stanovuje v souladu s ãl. 3 , odst. 4 a 5 tûchto DPP.
2. Pojistné plnûní musí odpovídat obecné cenû poji‰tûného vozidla
v rozsahu základní v˘bavy deklarované v˘robcem resp. dovozcem
vozidla k danému modelu dle údajÛ uveden˘ch v technickém prÛkazu. V˘poãet pojistného plnûní se pak dále ﬁídí ãl. 6 UCZ/Kas/12.
3. Pojistná ãástka stanovená v níÏe uvedené tabulce je maximálním limitem pojistného plnûní (nelze uhradit více, i kdyby vypoãtené pojistné plnûní bylo po odpoãtu spoluúãasti vy‰‰í).
4. Pojistná ãástka pro pﬁípad ‰kod vznikl˘ch odcizením dle ãl. 2, odst.
1, písmeno a) tûchto DPP je stanovena v níÏe uvedené tabulce v závislosti na zdvihovém objemu válcÛ motoru poji‰tûného vozidla.
Druh vozidla

Zdvihov˘ objem válcÛ motoru
od
do

Pojistná ãástka

Osobní
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní

0 ccm
1001 ccm
1351 ccm
1851 ccm
2501 ccm

50 000 Kã
80 000 Kã
120 000 Kã
160 000 Kã
200 000 Kã

automobily
automobily
automobily
automobily
automobily

1000 ccm
1350 ccm
1850 ccm
2500 ccm
Neomezeno

5. Pojistná ãástka pro pﬁípad ‰kod vznikl˘ch z pﬁíãiny Ïivelních událostí
dle ãl. 2, odst. 1, písmeno b) tûchto DPP je stanovena jednotnû ve
v˘‰i 2.000.000 Kã.

âlánek 4
Spoluúãast

b) Ïivelní událostí. Za Ïivelní událost se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje ‰koda vzniklá v dÛsledku pÛsobení Ïivelních událostí vyjmenovan˘ch v ãl. 2, odst. 29 UCZ/Voz/12.

1. Spoluúãast se odeãítá z pojistného plnûní (dále jen „PP“) ve v˘‰i dále uvedené.

2. Poji‰tûní podle tûchto DPP se vztahuje pouze na pﬁípad pojistné
události v dÛsledku totální ‰kody poji‰tûného vozidla.

2. Spoluúãast pro pﬁípad ‰kod vznikl˘ch odcizením dle ãl. 2, odst. 1, písmeno a) tûchto DPP se sjednává na kaÏdou pojistnou událost v závislosti na sjednaném limitu pojistného plnûní ve v˘‰i uvedené v tabulce.

3. Pojistnou událostí je ‰koda definovaná v˘‰e, pﬁiãemÏ se pro úãely
tûchto DPP za totální ‰kodu povaÏuje pouze pﬁípad, kdy z dÛvodu
‰kody vzniklé podle odst. 1 tohoto ãlánku dojde k odhlá‰ení vozidla
z provozu na pozemních komunikacích na pﬁíslu‰ném registraãním
místû.
4. Pojistnou událostí na poji‰tûném vozidle v‰ak v Ïádném pﬁípadû není ‰koda vzniklá v dobû, kdy vozidlo
a) nebylo ve stavu zpÛsobilém provozu na pozemních komunikacích
podle zákonn˘ch pﬁedpisÛ a nebo
b) nemûlo platné osvûdãení o technickém prÛkazu a nebo
c) bylo souãasnû poji‰tûno jin˘m poji‰tûním, které poskytuje pojistnou ochranu pro události vzniklé ze stejné pﬁíãiny i u jiného pojistitele.
5. Dojde-li v dobû do 5 dnÛ vãetnû od data sjednaného jako poãátek
poji‰tûní k pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnûní s 99%
spoluúãastí.

EU 4210/1/E

DPP/POV/
MAX/12

Varianta POV

Limity pojistného plnûní

Spoluúãast

Základní limity

35 mil. Kã majetek
/ 35 mil. Kã zdraví

20% z PP min. 1.000 Kã

Optimální limity

50 mil. Kã majetek
/ 60 mil. Kã zdraví

10% z PP min. 1.000 Kã

Maximální limity

100 mil. Kã majetek
/ 100 mil. Kã zdraví

0% z PP min. 1.000 Kã

3. Spoluúãast pro pﬁípad ‰kod vznikl˘ch z pﬁíãiny Ïivelních událostí dle
ãl. 2, odst. 1, písmeno b) tûchto DPP se sjednává ve v˘‰i 1.000 Kã na
kaÏdou pojistnou událost.

âlánek 5
Závûreãná ustanovení
Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.8.2012.

