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Částečné havarijní pojištění Basic a Basic Plus je upraveno těmito
doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), Všeobecnými
pojistnými podmínkami (dále jen „VPP“) – obecná část UCZ/15, VPP
zvláštní část UCZ/Kas/17 (dále jen „UCZ/Kas/17“), příslušnými VPP pro
havarijní pojištění vozidla a zvláštní částí UCZ/Voz/17 (dále jen „UCZ/
Voz/17“), které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává
jako pojištění škodové.
Článek 1
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí

EU 4334/1/E

Pojištění Basic a Basic Plus je pojištění vozidla uvedeného ve smlouvě
podle VPP UCZ/Kas/17 v rozsahu dále omezeném.
1.

Pojištění pro případy vzniku totálních i parciálních škod
Pojištění se sjednává pro případ vzniku pojistné události na pojištěném vozidle v důsledku následujících příčin (pojistná nebezpečí)
dle čl. 1 UCZ/Kas/17, v rozsahu bodu 1 písm.:

e)

pádem či nárazem zvířete, popřípadě poškozením části vozidla
zvířaty

d)

pádem či nárazem věci

2.

Pojištění pro případy vzniku totální škody
Pojištění v případě totální škody se sjednává pro případ vzniku
pojistné události na pojištěném vozidle v důsledku následujících
příčin (pojistná nebezpečí) dle čl. 1 UCZ/Kas/17, v rozsahu bodu 1
písm.:

c)

živelní událostí

f)

odcizením

3.

Pojmy parciální a totální škoda jsou definované v UCZ/Voz/17 čl. 2
odst. 16 a 25. Pro účely těchto DPP platí, že se za totální škodu považuje pouze případ takové škody na vozidle, která
splňuje definici totální škody dle ustanovení UCZ/Voz/17
čl. 2 odst. 25. a v případech pojistných nebezpečí podle
odst. 2 tohoto článku zároveň dojde k trvalému vyřazení
vozidla z provozu na pozemních komunikacích na příslušném registračním místě.

4.

Není-li dále dohodnuto jinak, lze pojištění sjednat ve dvou variantách:

a)

Basic, tj. dle těchto DPP v rozsahu čl. 1 odst. 1 písm. e), d)
a v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. c) a nebo

b)

Basic Plus, tj. dle těchto DPP v kompletním rozsahu čl. 1 odst. 1 a 2.

Článek 2
Omezení rozsahu pojištění, spoluúčast
1.

Pojištění podle těchto DPP se v žádném případě nevztahuje
na pojistná nebezpečí uvedená v UCZ/Kas/17 v čl. 1 pod písmeny:

a)

havárie

b)

vandalismem.

2.

Toto pojištění se rovněž nevztahuje na pojistná nebezpečí
uvedená v UCZ/Kas/17 v čl. 1 pod písmenem

f)

odcizením, nebyla-li sjednána varianta Basic Plus.

3.

Pojištění se dále nevztahuje na škody na čelním skle, to však
neplatí v případě, bylo-li výslovně uzavřeno pojištění čelního skla.

4.

Pojištění se nevztahuje na parciální škody, kromě případů
v těchto DPP výslovně uvedených v čl. 1 odst. 1.

5.

Dojde-li v době do 5 dnů včetně od data sjednaného jako
počátek pojištění k pojistné události, zvyšuje se spoluúčast
na pojistné události na 90%.

6.

V případech nespadajících pod dikci předchozího bodu platí spoluúčast dohodnutá ve smlouvě.

Článek 3
Pojistná částka, limit plnění
1.

Pojistnou částkou je obecná cena vozidla v době pojistné události.

2.

Pro každou pojistnou událost vzniklou podle těchto DPP platí limit
pojistného plnění 250.000 Kč. Limit stanovený v předchozí
větě nelze v žádném případě překročit, i kdyby stanovené pojistné
plnění bylo vyšší.

Článek 4
Pojistné, Bonus - Malus
Odchylně od UCZ/Kas/17 čl. 5 se pojištění sjednává bez systému Bonus
- Malus. Pojistné vypočtené ve smlouvě je konečné a po celou dobu
pojištění neměnné, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
1.

Kromě shora uvedeného platí VPP UCZ/Kas/17 v plném rozsahu.

2.

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

