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Pojištění KASKO Komfort 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
Odchylně od čl. 3, bod 2, písm. b) UCZ/Kas/15 se pojištění vztahuje
na škody vzniklé na dodatečné výbavě a výbavě předepsané právními
předpisy až do výše 15% pojistné částky.
Článek 2
Pojistná částka
2.1. Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší
možná hranice pojistného plnění a stanoví ji na svoji odpovědnost
pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě vozidla v době uzavření smlouvy, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2.2. Dojde-li v průběhu trvání pojistné smlouvy k výraznější změně
hodnoty vozidla, provede pojistitel k nejbližšímu příštímu výročí
smlouvy na základě písemné žádosti pojistníka úpravu pojistné
částky.
Článek 3
Připojištění MiniGAP
3.1. Je-li vozidlo na leasing/úvěr, lze odchylně od odstavce 1 a 2. čl. 6
VPP/Kas/15 v pojistné smlouvě sjednat připojištění výše nesplacené hodnoty závazku vůči leasingové nebo úvěrové společnosti
(MiniGAP). V takovém případě se pojistné částky uvedené v KASKO
Komfort i jeho doplňkovém připojištění MiniGAP musí shodovat
s cenou vozidla na faktuře a nelze je v průběhu doby trvání leasingu/úvěru měnit.
3.2. Připojištění MiniGAP zaniká
a)

snížením pojistné částky KASKO Komfort dle čl. 2.2.

b)

z důvodů uvedených ve VPP UCZ/15 a nebo k datu, kdy pojistník
oznámí ukončení platnosti leasingové/úvěrové smlouvy pojistiteli.

Článek 4
Doplňující ustanovení pro Bonus-Malus
Je-li pojištění sjednáno systémem Bonus-Malus, lze uplatnit výhodu
PRIMA Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 čl. 12.
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Článek 5
Pojistné plnění
5.1. Pojistitel v případě pojistné události rozhodne, zda na pojištěném
vozidle došlo k parciální či totální škodě a pojistné plnění vypočte
následovně:
5.2. Horní hranicí pojistného plnění za totální škodu na vozidle je obvyklá cena vozidla.
5.3. V případě, že bylo uzavřeno doplňkové připojištění MiniGAP dle
odst. 3.1 čl. 3 těchto DPP a pojištěné vozidlo je financováno formou
leasingu/úvěru, jehož nesplacená hodnota závazku vůči leasingové/úvěrové společnosti převyšuje obvyklou cenu vozidla, je horní
hranicí pojistného plnění za totální škodu celá výše nesplacené
hodnoty takového závazku. Nesplacenou hodnotou se rozumí výše
nesplaceného zůstatku kupní ceny vozidla splatného nejdříve ke dni
vzniku škodné události a to bez příslušenství a smluvních sankcí.
V případě, že pořizovací cena uvedená na faktuře byla odlišná od
sjednané pojistné částky, vychází pojistitel z nižší hodnoty.
5.4. Odchylně od VPP UCZ/Voz/15, čl. 2, bod 16. lze za parciální škodu
považovat opravitelné poškození vozidla až do výše 100% obecné
ceny vozidla, jestliže opravu provádí smluvní opravna pojistitele. Při
opravách realizovaných jiným způsobem a v jiné opravně postupuje pojistitel dle VPP UCZ/Kas/15, čl. 6, bod 2. V případě parciální
škody vzniklé na pojištěném vozidle jsou pojistným plněním přiměřené náklady na opravu vozidla v cenách nových dílů, maximálně
však do výše sjednané pojistné částky. Technologii odstranění škody
stanovuje pojistitel.
5.5. Odchylně od čl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto DPP nevztahuje
limit oprav „Svépomoc“.
5.6. Při opravě vozidla ve smluvní opravně se ustanovení čl. 6. bod 11,
písm. c) UCZ/Kas/15 neuplatňuje.
Článek 6
Spoluúčast
6.1. Na tyto pojistné podmínky se nevztahuje čl. 7, písm. b), bod 3
UCZ/Kas/15.
6.2. 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 7
Závěrečná ustanovení
7.1. Kromě shora uvedeného platí pro pojištění KASKO Komfort pojistné
podmínky UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.
7.2. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2015.

