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Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění KASKO Max
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Článek 4
Pojistné plnění
4.1. Limity pojistného plnění (LPP):
doba pojištění v měsících
				
od

Rozšířené havarijní pojištění vozidel KASKO Max je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/15, zvláštní částí UCZ/Kas/15 a zvláštní částí
UCZ/Voz/15, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 1
Předmět pojištění
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1.1. Pojištění KASKO Max je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/Kas/15 s níže uvedenými změnami.
1.2. Odchylně od čl. 3, bod 2, písm. b) UCZ/Kas/15 se pojištění vztahuje
na škody vzniklé na dodatečné výbavě vozidla a výbavě předepsané
právními předpisy až do výše 15% pojistné částky.
Článek 2
Pojistná částka

4.2. Výplata pojistného plnění se řídí UCZ/Kas/15. Za předpokladu naplnění podstaty následujících ustanovení, poskytne pojistitel pojistné
plnění ve výši dle čl. 4, odst. 4.1.
a)

prodejce pojištěného vozidla je osoba jednoznačně identifikovaná
v pojistné smlouvě a jedná se o osobu oprávněnou k prodeji vozidel
v rámci příslušného zákona,

b)

součástí pojistné smlouvy je nabývací protokol k vozidlu s uvedením pořizovací ceny a specifikací vozidla (např. faktura, předávací
protokol resp. kupní smlouva k vozidlu),

2.1. Pojistná částka je stanovena odchylně od čl. 4 UCZ/Kas/15 dle níže
uvedeného.
2.2. Pojistná částka se stanoví ve výši pořizovací ceny vozidla. Pořizovací
cenou vozidla se rozumí cena motorového vozidla uvedená na faktuře, která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavě na faktuře uvedené. Pořizovací cenou nejsou jakékoliv další služby, které
byly pořízeny k motorovému vozidlu, poplatky spojené s pořízením
motorového vozidla, ani díly či výbava pořízená dodatečně.
2.3. Pojistná částka je částka uvedená v pojistné smlouvě jako nejvyšší
možná hranice pojistného plnění. Sjednanou pojistnou částku nelze v průběhu platnosti pojištění u tohoto produktu
snižovat v návaznosti na zvolenou variantu dle čl. 4, odst.
4.1., po dobu prvních 12, resp. 36 měsíců platnosti pojistné
smlouvy.
2.4. Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojetých vozidel
pojistná částka při sjednání pojištění překročit 130%
ceny odpovídající ceně obvyklé ke dni počátku pojištění.
Pojistitel se ustanovením věty předchozí bude řídit při řešení škodní události i v případě, kdy pojistná částka byla
ve smlouvě stanovena vyšší.
Článek 3
Doplňující ustanovení pro Bonus-Malus

EU 4302/1/E

3.1. Je-li pojištění sjednáno systémem Bonus-Malus, lze uplatnit výhodu
PRIMA Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 čl. 12.
3.2. Bezeškodní doba se kromě případů uvedených v čl. 5, bod 9
UCZ/Kas/15 rovněž nesnižuje v případě první pojistné události
z předmětného pojištění, byla-li škoda odstraněna ve smluvní
opravně pojistitele.

c)

pojištění bylo sjednáno nejpozději do 30 dnů od koupě vozidla,

d)

pojistná smlouva byla uzavřena pojistníkem, který je zároveň
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla uvedeným v technickém
průkazu, není-li dohodnuto jinak.

4.3. Při výpočtu výše pojistného plnění za totální škodu vychází pojistitel z limitů pojistného plnění, uvedených v tabulce čl. 4, odst. 4.1.
V případě, že pořizovací cena uvedená na faktuře byla odlišná od
sjednané pojistné částky, vychází pojistitel z nižší hodnoty.
4.4. Odchylně od čl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto pojistné podmínky
nevztahuje limit oprav „Svépomoc“.
4.5. Při opravě vozidla ve smluvní opravně se ustanovení čl. 6., bod 11,
písm. c) UCZ/Kas/15 neuplatňuje.
4.6. Pojistné plnění za jednu škodní událost nesmí v prvním
roce pojištění přesáhnout pojistnou částku sjednanou ve
smlouvě pro toto vozidlo, v dalších letech pojištění pak
limit pojistného plnění vypočtený vynásobením sjednané
pojistné částky a příslušného procenta pojistného plnění
odpovídajícího době pojištění a sjednané variantě KASKO
Max. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší jednoho roku, nesmí
částka vyplacená za všechny škody přesáhnout sjednanou pojistnou
částku uvedenou ve smlouvě pro toto vozidlo.
Článek 5
Spoluúčast
5.1. Na tyto pojistné podmínky se nevztahuje čl. 7, bod 3, písm. b)
UCZ/Kas/15.
5.2. V pojistné smlouvě lze sjednat typ spoluúčasti Franšíza integrální

(dále jen Franšíza). Je-li pojistné plnění do výše sjednané Franšízy,
pojistné plnění se nevyplácí. Je-li pojistné plnění vyšší než sjednaná
výše Franšízy, vyplatí pojistitel pojistné plnění v plné výši bez odpočtu Franšízy.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1. Kromě shora uvedeného platí pro pojištění KASKO Max pojistné
podmínky UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.

6.2. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 2. 2016.

