


Článek V.
Výběrové využití dosaženého stupně bonusu

1) Součástí pojištění odpovědnosti podle těchto dodatkových 
pojistných podmínek jsou asistenční služby, jejichž rozsah je uveden 
v příslušném Asistenčním sešitě. 

2) Při dosažení kladné rozhodné doby pojistníkem uvedeným 
v čl. II odst. 1 písm. a) odpovídající stupni bonusu B3, vzniká právo 
na rozšířené asistenční služby, jejichž rozsah je uveden v příslušné části 
Asistenčního sešitu. 

3) Právo na rozšířené asistenční služby podle odst. 2 vzniká 
společně s přiznáním stupně bonusu B3, nejpozději k výročnímu dni 
počátku pojištění odpovědnosti a trvá po celou další dobu existence 
předmětného pojištění.

4) Nejedná se o bezplatné poskytnutí rozšířené asistenční služby podle 
těchto dodatkových pojistných podmínek, jestliže byly neoprávněně 
vyžádány a na základě takového požadavku i poskytnuty. 

Článek VI.
Bonifi kované pojistné – pojištění fl otily vozidel 

1) Bonifi kované pojistné se vztahuje na pojištění odpovědnosti fl otily 
vozidel.

2) Za fl otilu vozidel se považuje skupina 10 a více vozidel, k nimž bylo 
sjednáno pojištění odpovědnosti podle těchto pojistných podmínek 
prostřednictvím společné pojistné smlouvy.

3) Bonifi kované pojistné pro pojištění fl otily vozidel se stanoví 
v závislosti na škodném průběhu fl otily, tj. poměru zaslouženého 
pojistného vůči vyplacenému pojistnému plnění a rezerv na škody 
vzniklé, pojistiteli nahlášené a dosud nevyplacené. Vyhodnocení 
škodného průběhu provede pojistitel vždy nejpozději tři měsíce před 
výročním dnem sjednání pojistné smlouvy pro pojištění fl otily vozidel.

4) Bonifi kované pojistné pro pojištění fl otily lze v jiném než základním 
stupni bonifi kovaného pojistného (BP Z - čl. VII) poprvé uplatnit 
k první splatnosti pojistného po výročním dni sjednání smlouvy 
pro pojištění fl otily vozidel. 

5) Bonifi kované pojistné ve výši odpovídající příslušnému stupni 
bonifi kovaného pojistného (podle čl. VII) na základě dalšího 
vyhodnocení (následujícího ve smyslu odst. 3 po prvním vyhodnocení) 
se uplatní vždy k první splatnosti pojistného po výročním dni sjednání 
smlouvy pro pojištění fl otily vozidel. 

Článek VII.
Stupnice bonifi kovaného pojistného (pojištění fl otily vozidel) 

    Stupeň bonifi kovaného Škodný průběh Výše
   pojistného (%) bonifi kace
   BP Z nad 40 % 0
   BP 1 do 40 %  10 %
   BP 2 do 35 % 15 %
   BP 3  do 30 % 20 % 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Pojistitel má právo změnit podmínky pro stanovení slev a přirážek 
k pojistnému v případě změny právní úpravy bez nutnosti měnit 
dodatkem pojistnou smlouvu. 

Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. června 2008.


