Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění střetu se zvířetem
DPP SSZ 05/2012
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění podle těchto doplňkových pojistných podmínek
(dále jen „tyto DPP“) se řídí příslušnými platnými právními
předpisy, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP
POV 02/2012 (dále jen „VPP POV“) a ustanoveními příslušné
pojistné smlouvy.
2. Pojištění podle těchto DPP je pojištění soukromé a sjednává
se jako pojištěni škodové pro pojistná nebezpečí uvedená
v těchto DPP.

Článek 2
Pojistná nebezpečí, pojistná událost
1. Je-li předmětným vozidlem osobní nebo užitkový automobil
do celkové hmotnosti 3,5 t pojištěný touto pojistnou smlouvou podle VPP POV („pojištění odpovědnosti“), lze pro ně sjednat pojištění podle těchto DPP.
2. Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo
zničení pojištěné věci nebo její části nahodilou událostí
v důsledku působení vnějších mechanických sil působících při
střetu vozidla jedoucího po silnici nebo dálnici se zvířetem.
3. Pojistnou událostí je poškození vozidla pojistným nebezpečím podle odst. 2.
4. Silnicí a dálnicí se rozumí kategorie komunikací podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Článek 3
Předmět pojištění
1. Pojištění se vztahuje na vozidlo blíže specifikované v pojistné
smlouvě (dále jen „vozidlo“).
2. Pojištění se nevztahuje na mimořádnou (nestandardní) výbavu vozidla a na věci ve vozidle, které nejsou jeho součástí stanovenou příslušnými právními předpisy.
3. Pojištění se nevztahuje na
a) vozidla určená ke zvláštním účelům,
b) historická vozidla (veterány),
c) vozidla, která nejsou osobním nebo nákladním automobilem do celkové hmotnosti 3,5 t.
4. Pojištění se vztahuje na vozidlo, které je registrováno na osobu s trvalým bydlištěm na území České republiky.
5. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na území
České republiky.

Článek 4
Limit plnění a spoluúčast
1. Limit pojistného plnění a výše spoluúčasti pojištěného jsou
uvedeny v pojistné smlouvě.
2. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění

za všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku.

Článek 5
Počátek a zánik pojištění, pojistné
1. Počátek pojištění podle těchto DPP je shodný s počátkem
pojištění uvedeným v příslušné smlouvě, není-li ujednáno
jinak.
2. Zánik pojištění podle těchto DPP je shodný se zánikem příslušné smlouvy.
3. Pojištění podle těchto DPP je sjednáno tehdy, když v příslušné smlouvě, resp. na návrhu na uzavření pojistné smlouvy, je
vyznačeno sjednání tohoto pojištění.
4. Výše pojistného a jeho splatnost se stanovuje podle sazebníku pojišťovny a je uvedena v příslušné smlouvě.

grafickým a/nebo filmovým záznamem apod.,
oznámit událost, která by mohla být událostí pojistnou,
bez zbytečného odkladu pojišťovně.
2. Pojištěný je povinen pojišťovně a/nebo pojišťovnou pověřené
osobě:
a) předložit dokumentaci o dopravní nehodě pořízenou Policií ČR,
b) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku
na pojistné plnění a jeho výši,
c) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení
kopií těchto dokladů,
d) umožnit pojistiteli prohlídku poškozeného vozidla
a postupovat v souladu s jeho pokyny.
-

Článek 8
Výluky z pojištění

Článek 6
Povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nebyla
šetřena policií.

Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník
a pojištěný tyto další povinnosti:

2. Pojištění se nevztahuje na škody, které nebyly prokazatelně
způsobené fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí
vozidla.

a) oznámit pojišťovně další pojistitele, u nichž je pojištěn
proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň je povinen
uvést pojistné částky nebo limity pojistného plnění sjednané v dalších pojistných smlouvách,
b) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy
nebo na jejich základě, nebo povinnosti, které na sebe
převzal pojistnou smlouvou,
c) nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob.

Článek 7
Další povinnosti pojištěného
1. Nastane-li škodná událost, která by mohla být událostí pojistnou,
je dále povinen:
a) oznámit dopravní nehodu policii ČR ve všech případech,
kdy tuto povinnost ukládá zákon, včetně případu, kdy
nelze vyloučit, že došlo ke škodě na majetku třetí osoby
poraněním nebo usmrcením zvířete při střetu,
b) setrvat na místě dopraví nehody až do příchodu policisty
nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí
nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
c) neměnit stav způsobený událostí, pokud k tomu pojišťovna nedala souhlas, nejdéle však po dobu pěti dnů
od oznámení škodné události pojišťovně, pokud z důvodů
bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných
závažných důvodů nebylo nezbytné něco jiného; je však
povinen:
- zabezpečit dostatečné důkazy o vzniku události
a o rozsahu poškození provedeným šetřením policií
- pořídit dostatečné důkazy o rozsahu poškození foto-

3. Pojištění se nevztahuje na škody na vozidle způsobené střetem s jinými tělesy, který nastal druhotně v důsledku vnějších
sil, které působily na vozidlo po střetu se zvířetem.

Článek 9
Důsledky porušení povinností
Při porušení povinností stanovených v článku 6 a 7 těchto DPP
může pojišťovna snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv
mělo toto porušení na povinnost pojišťovny plnit. Právo pojišťovny
na náhradu případné škody tím není dotčeno.

Článek 10
Pojistné plnění
1. V případě vzniku škody na vozidle pojištěném podle
těchto DPP, vzniká oprávněnému právo, aby mu pojišťovna poskytla plnění ve výši účelně vynaložených nákladů
na odstranění této škody, které pojištěný prokazatelně
uhradil. Pojišťovna posoudí výši nákladů na opravu, a to
podle systému automatizovaného výpočtu náhrad AUDATEX / EUROTAX nebo podle jiného obecně uznávaného systému, a to v závislosti na předchozím opotřebení vozidla
k datu vzniku škody.
2. Pojistné plnění je omezeno limitem plnění.
3. Jestliže má pojištěný nárok na odpočet DPH, poskytne
pojišťovna plnění bez DPH.

Článek 11
Účinnost
Tyto DPP nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2012.
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