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Poji‰tûní je upraveno tûmito smluvními podmínkami, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami - zvlá‰tní ãást UCZ/POV/10 a doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami UCZ/As/10-1, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást.
Poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Toto poji‰tûní doplÀuje poji‰tûní Asistence vozidla dle UCZ/As/10-1, ãást
C a E (Roz‰íﬁená asistence pro osobní, uÏitková a nákladní vozidla), sjednané k poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla.
2. Na poji‰tûní se nevztahuje ustanovení o Bonusu - Malusu.
3. Není-li dohodnuto jinak, poji‰tûní se sjednává bez spoluúãasti.
4. Platnost poji‰tûní je shodná s dobou poji‰tûní Asistence vozidla.

pro poji‰tûní vozidel k DoplÀkov˘m
pojistn˘m podmínkám pro poji‰tûní
Asistence vozidla UCZ/As/10-1

UCZ/As
/Profik/10

bylo na újmu zji‰tûní, zda pﬁed jízdou nebo bûhem jízdy poÏil alkoholick˘ nápoj nebo omamné ãi návykové látky,
c) ﬁízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímÏ je spojen zákaz ﬁízení
vozidel, a to po dobu, s níÏ je tento zákaz spojen; obdobnû platí i pro
lékaﬁsk˘ zásah, s nímÏ je po urãitou dobu spojen zákaz ﬁídit vozidlo
nebo doãasná nezpÛsobilost (fyzická i du‰evní) ﬁídit vozidlo, pﬁípadnû ﬁízení vozidla osobou, která není v daném okamÏiku k jeho ﬁízení
tûlesnû zpÛsobilá (napﬁ. vlivem úrazu),
d) pouÏití vozidla k trestné ãinnosti osobou pojistníka, poji‰tûného ãi jiného oprávnûného uÏivatele, vãetnû osob Ïijících s nimi ve spoleãné
domácnosti nebo odkázan˘ch na nû v˘Ïivou nebo jakékoliv jiné osoby jednající z podnûtu tûchto osob,
e) stﬁetu s nezji‰tûn˘m vozidlem,
f)

stﬁetu mezi vozidly jízdní soupravy tvoﬁené motorov˘m a pﬁípojn˘m
vozidlem, jakoÏ i ‰kodu na vûcech pﬁepravovan˘ch tûmito vozidly,

g) manipulace s nákladem stojícího vozidla,

5. Pro hlá‰ení pojistné události lze vyuÏít bezplatné telefonní linky pojistitele ãi asistenãní sluÏby.

h) stﬁetu s jin˘m vozidlem, kter˘ zpÛsobil(a) manÏel/ka oprávnûné osoby nebo osoby Ïijící s oprávnûnou osobou v dobû vzniku ‰kodné
události ve spoleãné domácnosti,

âlánek 2
Rozsah poji‰tûní

i)

stﬁetu s jin˘m vozidlem téhoÏ vlastníka,

j)

úãasti poji‰tûného vozidla na závodech ãi soutûÏích v‰eho druhu,
pﬁi soutûÏích s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pﬁi pﬁípravn˘ch jízdách
k nim s v˘jimkou úãasti, jestliÏe je ﬁidiã pﬁi tomto závodu nebo
soutûÏi povinen dodrÏovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

1. Toto poji‰tûní se vztahuje v˘luãnû na ‰kody zpÛsobené na poji‰tûném vozidle provozem jiného neÏ poji‰tûného vozidla, které není ve
vlastnictví nebo v drÏení poji‰tûného (jeho manÏela/ky nebo osoby
Ïijící s ním v dobû vzniku ‰kodní události ve spoleãné domácnosti)
a to v rozsahu, ve kterém za tyto ‰kody odpovídá provozovatel jiného neÏ poji‰tûného vozidla (‰kÛdce).

k) úãasti poji‰tûného vozidla pﬁi soukrom˘ch nebo testovacích jízdách
na uzavﬁeném okruhu.

2. Pojistn˘m nebezpeãím je po‰kození nebo zniãení vozidla v dÛsledku
nehody.

2. Nárok na pojistné plnûní nevzniká, jsou-li u poji‰tûného vozidla pozmûnûny identifikátory.

3. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnûní je jednoznaãné urãení toho, kdo odpovídá za ‰kodu vzniklou pﬁi dopravní nehodû, vã. doloÏení pﬁíslu‰n˘ch dokladÛ (viz ãl. 7, odst. 1, písm. h) tûchto SPP).

3. V˘luky uvedené v odstavci 1 tohoto ãlánku pod písmeny a) aÏ c) neplatí, pokud k po‰kození vozidla do‰lo v dobû od odcizení do vrácení vozidla.

4. Po‰kozené poji‰tûné vozidlo musí b˘t opraveno ve smluvním servisu
(opravnû) pojistitele. Seznam smluvních servisÛ (opraven) je uveden
na www.uniqa.cz.

âlánek 4
Pojistné plnûní

5. Odtah po‰kozeného poji‰tûného vozidla, zapÛjãení náhradního vozidla a dal‰í asistenãní sluÏby se ﬁídí DPP UCZ/As/10-1.
6. Poji‰tûní se vztahuje na ‰kody vzniklé na území âeské republiky.

âlánek 3
V˘luky
1. Poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození vozidla, k nûmuÏ do‰lo v dÛsledku:
a) ﬁízení vozidla osobou, která nemûla v dobû vzniku pojistné události
pﬁedepsané ﬁidiãské oprávnûní nebo jí bylo ﬁidiãské oprávnûní rozhodnutím správního orgánu odÀato nebo pozastaveno, a nebo jí bylo ﬁízení vozidla pravomocn˘m rozhodnutím soudu nebo správního
orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v dobû vzniku události
vozidlo ﬁídila, nesplÀovala jiné, právním pﬁedpisem stanovené podmínky k ﬁízení vozidla nebo nebyla jednoznaãnû identifikována,
EU 4186/1/E

Smluvní pojistné podmínky

b) ﬁízení vozidla osobou, která byla pod vlivem alkoholu, drog nebo jin˘ch omamn˘ch a návykov˘ch látek; stejnû bude posuzováno, nepodrobí-li se ﬁidiã vozidla zji‰tûní, zda není ovlivnûn alkoholem nebo
omamn˘mi a návykov˘mi látkami po nehodû po dobu, do kdy by to

1. Pojistné plnûní je poskytnuto za pﬁedpokladu, Ïe jsou ﬁádnû splnûny
v‰echny povinnosti ﬁidiãe vozidla, stanovené obecnû závazn˘mi
právními pﬁedpisy v pﬁípadû dopravní nehody a poji‰tûn˘ bezprostﬁednû (nejpozdûji do 24 hodin) po vzniku dopravní nehody tuto
skuteãnost ohlásil pojistiteli ãi asistenãní sluÏbû.
2. Pojistné plnûní je poskytováno ve v˘‰i skuteãné ‰kody na vozidle
podle míry úãasti poji‰tûného na zpÛsobení vzniklé ‰kody. Pﬁi v˘poãtu pojistného plnûní se vychází z obvyklé ceny vozidla, kterou vozidlo mûlo bezprostﬁednû pﬁed po‰kozením.
3. Pojistné plnûní nesmí pﬁesáhnout obvyklou cenu poji‰tûného vozidla.
4. Zbytky po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch vûcí zÛstávají ve vlastnictví poji‰tûného/vlastníka vozidla.
5. U plátcÛ DPH poskytuje pojistitel pojistné plnûní bez DPH s v˘jimkou
pﬁípadÛ, kdy plátce DPH nemÛÏe z dÛvodÛ dan˘ch pﬁíslu‰n˘mi právními pﬁedpisy uplatnit odpoãet u finanãního úﬁadu.
6. Kromû pﬁípadÛ uveden˘ch v zákonû o pojistné smlouvû mÛÏe pojistitel pojistné plnûní odmítnout pﬁíp. sníÏit, pokud dojde k poru‰ení
povinností uveden˘ch v ãl. 7.

âlánek 5
Právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky pojistného plnûní
V pﬁípadû, Ïe po v˘platû pojistného plnûní bude zji‰tûno, Ïe nárok na pojistné plnûní nevznikl, má pojistitel právo na vrácení takto vyplaceného
plnûní.

âlánek 6
Pﬁechod práva
Vyplacením pojistného plnûní pﬁechází na pojistitele právo na náhradu
‰kody nebo jiné obdobné právo za podmínek a v rozsahu stanoveném
právními pﬁedpisy.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného a oprávnûné osoby
1. Pojistník, poji‰tûn˘ i jiná oprávnûná osoba jsou povinni dodrÏovat
právní pﬁedpisy upravující provoz vozidla po pozemní komunikaci
a podmínky provozu vozidel, právní pﬁedpisy v oblasti pﬁedcházení
‰kodám a sniÏování jejich rozsahu.

podle § 9, odst. 1 zákona ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti jiného vozidla, jehoÏ provozem byla ‰koda na vozidle zpÛsobena, na náhradu ‰kody a na postih a vypoﬁádání nebo jiná obdobná práva,
h) je povinen pﬁedloÏit pojistiteli v rámci ‰etﬁení pojistné události, kromû jin˘ch dokladÛ, rovnûÏ pravomocné rozhodnutí Policie âR nebo
pﬁíslu‰ného správního orgánu o v˘sledku ‰etﬁení dopravní nehody
nebo originální záznam o nehodû sepsan˘ úãastníky na místû nehody, z nichÏ bude jednoznaãnû vypl˘vat odpovûdnost (spoluodpovûdnost) provozovatele (ﬁidiãe) jiného, neÏ poji‰tûného vozidla za
‰kodu vzniklou na vozidle.

âlánek 8
Zvlá‰tní ujednání
1. Právo na pojistné plnûní z poji‰tûní podle tûchto SPP mÛÏe oprávnûná osoba postoupit pouze a jen s písemn˘m souhlasem pojistitele.
2. V pﬁípadû postoupení práva na pojistné plnûní bez souhlasu pojistitele, má pojistitel právo vyﬁízení takového události odmítnout a poji‰tûn˘ je povinen pﬁípadné marnû vynaloÏené náklady na Ïádost pojistitele vrátit.

2. Pojistník, poji‰tûn˘ a oprávnûná osoba jsou povinni:
a) poskytnout pojistiteli pravdivé informace o vzniku ‰kody, pﬁíãinû,
o ãasov˘ch dispozicích souvisejících se ‰kodou a o rozsahu jejích následkÛ, pﬁedloÏit pojistiteli potﬁebné doklady, které si vyÏádá, umoÏnit poﬁízení jejich kopií a umoÏnit pojistiteli vykonat ‰etﬁení potﬁebná
ke zji‰tûní pﬁíãiny a rozsahu ‰kody,
b) vyãkat s opravou po‰kozené nebo zniãené vûci nebo s odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené ãi po‰kozené vûci na pokyn pojistitele a to
nejdéle do 30 dnÛ od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutno
s opravou nebo odstraÀováním zbytkÛ zaãít neprodlenû; v tûchto
pﬁípadech je povinnost zabezpeãit dostateãnû prÛkazné dÛkazy
o rozsahu vzniklé ‰kody,
c) umoÏnit pojistiteli provést prostﬁednictvím jím povûﬁené osoby potﬁebná ‰etﬁení, vãetnû ohledání poji‰tûné vûci, prohlídky místa ‰kodné události; umoÏnit pojistiteli poﬁízení zvukové a obrazové dokumentace,
odebrání vzorkÛ po‰kozen˘ch vûcí za úãelem expertního zkoumání,
d) v rámci ‰etﬁení pojistitele strpût pﬁípadné ovûﬁování pravdivosti
a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pﬁedloÏen˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tﬁetích fyzick˘ch ãi právnick˘ch osob,
e) oznámit neprodlenû pﬁíslu‰n˘m orgánÛm kaÏdou ‰kodu, pokud tato
povinnost vypl˘vá z právních pﬁedpisÛ a je zde podezﬁení ze spáchání trestného ãinu, pﬁestupku ãi pokusu o nûj,
f)

sdûlit pojistiteli bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti s pojistnou
událostí bylo zahájeno trestní ﬁízení a informovat o jeho prÛbûhu
a v˘sledcích,

g) uãinit opatﬁení, aby nedo‰lo k promlãení nebo zániku práva na náhradu ‰kody; zabezpeãit právo po‰kozeného na pojistné plnûní

âlánek 9
V˘klad pojmÛ
1. Smluvní servis (opravna) je servis (opravna), kter˘ je s pojistitelem ve
smluvním vztahu a je uveden na internetov˘ch stránkách pojistitele www.uniqa.cz.
2. Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích,
napﬁ. havárie nebo sráÏka, která se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci a pﬁi níÏ dojde ke ‰kodû na vozidle identifikovaném v pojistné smlouvû provozem jiného vozidla v pohybu.
3. Skuteãnou ‰kodou se rozumí újma spoãívající ve zmen‰ení majetkového stavu po‰kozeného, která vznikla v dÛsledku ‰kodní události
a v pﬁíãinné souvislosti s ní. Pﬁedstavuje majetkové hodnoty potﬁebné k uvedení v pﬁede‰l˘ stav, popﬁ. k vyváÏení dÛsledkÛ plynoucích
z toho, Ïe nedo‰lo k uvedení v pﬁede‰l˘ stav (aÈ jiÏ v penûzích ãi jinou formou plnûní).
4. Obvyklá cena je cena, která odpovídá pﬁimûﬁen˘m nákladÛm na poﬁízení srovnatelného vozidla stejného druhu a kvality v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí sníÏená o ãástku odpovídající stupni
opotﬁebení ãi jiného znehodnocení.

âlánek 10
Úãinnost
1. Tyto SPP nab˘vají úãinnosti dnem 25.10.2010.

