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V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Voz/10

Poji‰tûní vozidel
- zvlá‰tní ãást

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
vãetnû pﬁipoji‰tûní, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást
UCZ/05, zvlá‰tní ãást UCZ/POV/10, zvlá‰tní ãást UCZ/Kas/10 resp. zvlá‰tní
ãást UCZ/KasMax/10, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást.

5. Koeficientem korekce pojistné ãástky - koeficient korekce pouÏívan˘ pﬁi
v˘poãtu pojistného u KASKO (KASKO MAX) z dÛvodu pojistnû technické potﬁeby zohlednûní diferencí mezi novou cenou vozidla a pojistnou
ãástkou urãenou v pojistné smlouvû ve vztahu ke zpÛsobu likvidace
‰kodní události pﬁi parciálních ‰kodách (ãl. 6, odst. 2 UCZ/Kas/10, resp.
ãl. 6, odst. 3 UCZ/KasMax/10).

âást první - v‰eobecná ustanovení

6. Neoprávnûn˘m uÏíváním - zmocnûní se poji‰tûné vûci bez vûdomí
a proti vÛli vlastníka s úmyslem ji pﬁechodnû uÏívat.

Úvodní ustanovení

âlánek 1
1. Tyto VPP stanovují spoleãná ustanovení pro poji‰tûní vozidel, za jak˘ch
podmínek je poji‰tûní POV a KASKO uzavﬁeno v jedné smlouvû a stanovují podmínky dal‰ích pﬁipoji‰tûní doplÀujících samostatné druhy poji‰tûní (POV nebo KASKO).
2. V jedné pojistné smlouvû lze ujednat i poji‰tûní pro více vozidel za podmínek ve smlouvû uveden˘ch.
3. V jedné pojistné smlouvû lze rovnûÏ ujednat více druhÛ poji‰tûní (pﬁipoji‰tûní), které se váÏou k poji‰tûnému vozidlu.
4. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní vozidel mají, v souladu s VPP UCZ/05
ãl. 2 odst. 2.2., písemnou formu.
5. V pﬁípadû uzavírání poji‰tûní na dálku se ujednává, Ïe odchylnû od ãl.
4, odst. 4.1. UCZ/05 je pojistitel navrhovatelem v tûch pﬁípadech, kdy
je pojistná smlouva uzavﬁena zaplacením pojistného.
6. Pojistitel, pojistník, poji‰tûn˘ a oprávnûná osoba jsou oprávnûní vyuÏít
alternativní komunikaãní prostﬁedky (telefon, e-mail, SMS, fax apod.)
pro vzájemnou komunikaci v souvislosti se správnou poji‰tûní, ﬁe‰ením
‰kodních událostí a nabídkou produktÛ a sluÏeb pojistitele. Tyto prostﬁedky slouÏí k urychlení vzájemné komunikace, av‰ak nenahrazují písemnou formu úkonÛ v pﬁípadech, kdy písemnou formu vyÏaduje zákon nebo pojistná smlouva.
7. ·kodní události lze oznámit
a) prostﬁednictvím telefonické linky 800 120 020, nebo
b) prostﬁednictvím www.uniqa.cz, nebo
c) písemnû na adresu:
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
Likvidace ‰kod z poji‰tûní dopravních prostﬁedkÛ
Evropská 136
160 12 Praha 6
âlánek 2
V˘klad pojmÛ
Ve smyslu tûchto VPP se rozumí:
1. GaráÏí vlastní nebo pronajatou - uzamykatelná nemovitost urãená k úschovû odstaveného vozidla. Pro úãely tohoto poji‰tûní se mÛÏe v‰ak jednat o garáÏ specifikovanou v˘‰e nebo garáÏové stání, kde sice vozidlo nelze samostatnû uzamknout, av‰ak je odstaveno na krytém místû hlídaném
stálou sluÏbou, za nûÏ odpovídá urãitá právnická ãi fyzická osoba.
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2. Havárií - po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo její ãásti jakoukoliv nahodilou událostí (tj. pÛsobením vnûj‰ích sil, napﬁ. stﬁetem, nárazem, pádem, apod.); rovnûÏ se jí rozumí po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo její ãásti úmysln˘m jednáním (zásahem) cizí osoby.
3. Homologovan˘m zaﬁízením - funkãní zaﬁízení, které bylo odzkou‰eno
a na nûÏ bylo vydáno osvûdãení o technické zpÛsobilosti pﬁíslu‰n˘m orgánem âR.
4. Kabinou vozidla - vnitﬁní prostor vozidla mimo zavazadlov˘ prostor.

7. Neoprávnûn˘m ﬁidiãem - osoba, která nebyla povûﬁená pojistníkem nebo poji‰tûn˘m k ﬁízení poji‰tûného dopravního prostﬁedku.
8. Neoriginálním dílem – náhradní díl vyrábûn˘ jak˘mkoliv v˘robcem, kter˘ mÛÏe kdykoliv potvrdit, Ïe dan˘ náhradní díl odpovídá kvalitû komponentÛ, které se pouÏívají nebo pouÏívaly k montáÏi dotyãn˘ch motorov˘ch vozidel.
9. Nov˘m vozidlem - vozidlo max. 6 mûsícÛ staré a s najet˘mi max. 100
km, není-li ve smlouvû uvedeno jinak.
10. Obvyklou (obecnou) cenou ve smyslu VPP UCZ/05 - ãasová cena, tedy pﬁimûﬁen˘ náklad na poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality, sníÏené
o ãástku odpovídající stupni opotﬁebení ãi jiného znehodnocení,
s pﬁihlédnutím k dané situaci na trhu. Pro stanovení v˘‰e obvyklé (obecné)
ceny vozu pﬁi likvidaci ‰kodné události pojistitel vychází z ceny, která je
uvedena v ceníku ojet˘ch vozidel Eurotax, IBS Expert nebo jiného, znaleckou obcí uznávaného ceníku, platného ke dni pojistné události.
11. Odcizením:
– krádeÏ vloupáním, kdy pachatel pﬁekonal pﬁekáÏky nebo opatﬁení chránící motorové vozidlo nebo jeho ãásti (dále jen vozidlo) pﬁed odcizením
a zmocnil se ho zpÛsobem, pﬁi kterém prokazatelnû pﬁekonal uzamãení nebo jinou jistící pﬁekáÏku nebo opatﬁení chránící vozidlo pﬁed odcizením a to nástroji, které nejsou urãeny k jejich ﬁádnému otevírání nebo jin˘m destruktivním zpÛsobem, pﬁi ãemÏ pﬁekonal konstrukci (plá‰È)
vozidla nebo místa, kde bylo vozidlo uzamãeno
– loupeÏ, tj. pﬁivlastnûní si poji‰tûného vozidla tak, Ïe pachatel prokazatelnû uÏije proti poji‰tûnému, jeho zamûstnanci nebo jiné osobû poji‰tûn˘m povûﬁené násilí nebo pohrÛÏku bezprostﬁedního násilí v úmyslu
zmocnit se poji‰tûného vozidla.
12. Originálním dílem – díl dodávan˘ v˘robcem vozidla.
13. Parciální ‰kodou ve v‰ech druzích poji‰tûní KASKO - ‰koda na poji‰tûném
vozidle, kdy se nejedná o totální ‰kodu podle ustanovení odstavce 21.
14. Poﬁizovací cenou vozidla - cena vozidla uvedená na faktuﬁe/kupní smlouvû, která se vztahuje k vozidlu a jeho v˘bavû na faktuﬁe/kupní smlouvû
uvedené. Poﬁizovací cenou nejsou jakékoliv dal‰í sluÏby ãi poplatky, které
byly poﬁízeny k vozidlu ani díly ãi v˘bava poﬁízená dodateãnû.
15. Pojistnou dobou – doba poji‰tûní, kdy poãátek poji‰tûní zaãíná dnem
a hodinou uvedenou v pojistné smlouvû a konãí ve 24 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tûní, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.
16. PouÏitím vozidla - zpÛsob uÏívání vozidla bûhem doby poji‰tûní. Tento
zpÛsob musí b˘t stanoven ve smlouvû, jinak se pﬁedmûtné poji‰tûní
eviduje s pouÏitím „soukromé“ (s následky moÏného krácení pojistného plnûní v pﬁípadû pouÏití vozidla jin˘m zpÛsobem). V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t stanoven i jin˘ zpÛsob pouÏití vozidla neÏ je uveden níÏe:
– „soukromé“, vozidlo je uÏíváno v˘hradnû pro soukromé potﬁeby fyzick˘ch
osob,
– „podnikatelské“, vozidlo je uÏíváno pro podnikatelské úãely fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob nebo pro jiné neÏ podnikatelské úãely právnick˘ch
osob, bez zvlá‰tního urãení tohoto vozidla (vyjma dále uvedeného); za
podnikatelské vozidlo se povaÏuje téÏ vozidlo soukromé, které je v prÛbûhu pojistného období opakovanû pouÏito k podnikatelsk˘m úãelÛm,
– „pﬁednost v jízdû“, vozidlo je uÏíváno jako vozidlo s právem pﬁednostní jízdy (vyjma vozidel dále uveden˘ch),

–
–
–
–
–
–
–
–
–

„sanitka“, vozidlo je uÏíváno pro pﬁepravu nemocn˘ch ãi zranûn˘ch osob,
„úklid“, vozidlo je uÏíváno pro svoz odpadu a úklid pozemních komunikací,
„doprava“, vozidlo je uÏíváno k pﬁepravû nákladu za úplatu,
„MHD“, vozidlo je uÏíváno pro mûstskou hromadnou pﬁepravu,
„taxi“, vozidlo je uÏíváno pro úãely taxisluÏby nebo kur˘rní sluÏby a nebo smluvní pﬁepravy osob,
„autopÛjãovna“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãovaní za úplatu,
„pﬁedvádûcí“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãování klientÛm autoprodejen,
„poÏární“, vozidlo je uÏíváno v souvislosti s likvidací poÏárÛ a pro jiné
záchranné a vypro‰Èovací ãinnosti,
„nebezpeãn˘ náklad“, vozidlo je uÏíváno pro pﬁepravu nebezpeãného
nákladu, tzv. ADR, (v˘bu‰nin, hoﬁlavin aj.).

17. Registraãní znaãka – tabulka státní poznávací znaãky pﬁidûlená vozidlu
registraãním orgánem.
18. Smluvní Autosklo – smluvní opravna pojistitele specializovaná pro v˘mûnu autoskel.
19. Smluvní opravna – opravna vozidel, která má s pojistitelem uzavﬁen
smluvní vztah.
20. Technick˘m prÛkazem - technick˘ prÛkaz vozidla (k datu vydání tûchto
VPP má dokument název „Technick˘ prÛkaz silniãního motorového vozidla a pﬁípojného vozidla“), nevystavuje-li se ke konkrétnímu dopravnímu
prostﬁedku technick˘ prÛkaz, rozumí se tím jin˘ obdobn˘ doklad.
21. Totální ‰kodou v poji‰tûní

–

V˘‰e uvedená specifikace dodateãné v˘bavy neplatí v pﬁípadû, kdy je ve
VPP nebo v pojistné smlouvû stanovena pro urãité pﬁípady povinnost
dodateãnou v˘bavu pﬁesnû specifikovat.
základní, tzn. v˘bava dodávaná v˘robcem za základní cenu vozidla.

26. Zabezpeãovacím zaﬁízením:
a) MZ, mechanické zabezpeãení – napﬁ. zamykací tyã, zamykací ﬁetûz, zamykací vidlice do kola, zámek brzdového kotouãe nebo jiné obdobné
zaﬁízení urãené k uzamãení vozidla nebo jiná jistící pﬁekáÏka,
b) MZZ, homologované mechanické zabezpeãovací zaﬁízení pevnû spojené s vozidlem namontované dodateãnû zevnitﬁ vozidla, a to nad rámec
proveden˘ v˘robcem. Zámky ﬁadicí páky jsou do vozidla dodateãnû trvale namontovány (napﬁ. Construct, Defend Lock, Medvûd Blok, MulT-Lock apod.),
c) EZZ, homologované elektrické ãi elektronické zabezpeãovací zaﬁízení,
které vozidlo chrání pﬁed neoprávnûn˘m pouÏitím,
d) IZZ, imobilizér, elektrické zabezpeãovací zaﬁízení, které zablokuje nejménû jednu ﬁídicí ãi hnací funkci vozidla, napﬁ. zapalování, palivové
ãerpadlo, ﬁízení aj.,
e) AZZ, homologované aktivní EZZ nejvy‰‰ího stupnû, které kromû obvykl˘ch funkcí (blokování hnacích agregátÛ, optická a zvuková signalizace) navíc komunikuje s uÏivatelem i centrálním dispeãinkem a umoÏÀuje dálkovû urãit polohu vozidla popﬁ. zablokovat vozidlo (napﬁ.
SHERLOG),
f)

SBZ, systém bezpeãnostního znaãení, evidence vozidla a jeho vlastníka
v evropské databázi a ochranné znaãení vozidla vyznaãením ãíselného
kódu na sklech vozidla provedené metodou pískování.

a) KASKO, vyjma produktÛ KASKO MAX - ‰koda na poji‰tûném vozidle,
kdy náklady na odstranûní ‰kody v nov˘ch cenách pﬁevy‰ují hranici
80% z ãasové (obvyklé) ceny vozidla ke dni ‰kodní události. O tom, zda
se jedná o ‰kodu totální, rozhoduje pojistitel na základû prohlídky vozidla po ‰kodní události.

g) AUTODOT OCIS, zabezpeãovací systém s variabilním holografick˘m prvkem s kódem umoÏÀujícím snadnou identifikaci motocyklu i jeho dílu.

b) KASKO MAX - ‰koda na poji‰tûném vozidle, kdy náklady na odstranûní
‰kody v nov˘ch cenách pﬁevy‰ují LPP (limit pojistného plnûní), tj. pojistnou ãástku sjednanou ve smlouvû sníÏenou o pﬁíslu‰né procento odpovídající sjednanému produktu a dobû poji‰tûní tak, jak je uvedeno
v pﬁíslu‰n˘ch VPP. O tom, zda se jedná o ‰kodu totální, rozhoduje pojistitel na základû prohlídky vozidla po ‰kodní události.

28. Zpronevûrou – situace, kdy si tﬁetí osoba pﬁisvojí poji‰tûné vozidlo nad
rámec, ve kterém jí bylo poji‰tûné vozidlo svûﬁeno.

22. Vandalismem - ‰koda na poji‰tûné vûci vzniklá v dÛsledku úmyslného
jednání tﬁetí osoby.
23. VIN - identifikaãní ãíslo vozidla (vehicle identification number) uvedené
v technickém prÛkazu vozidla a vyznaãené na skeletu karosérie zpravidla na více místech.
24. Vlastníkem/provozovatelem vozidla - osoba uvedená jako vlastník/provozovatel v technickém prÛkazu.
25. V˘bavou vozidla:
– dodateãná, tzn. v˘bava dodateãnû zamontovaná (i prodejcem vozidla)
nad rámec v˘bavy základní, pﬁiãemÏ u nûkterého vozidla mÛÏe b˘t konkrétní díl vozidla ve v˘bavû základní, u jiného v dodateãné. Pokud nejsou v˘robcem vyjmenovány ve v˘bavû základní, rozumí se touto v˘bavou následující díly: ABS, ampérmetr, autosvítilna (i baterka), bezpeãnostní pásy, centrální zamykání, dûtská sedaãka, ekonotester, HF sada,
hasicí pﬁístroj vãetnû pomocn˘ch prostﬁedkÛ, hustilka ãi kompresor na
hu‰tûní pneumatik, katalyzátor, kapotáÏ u motocyklÛ, klakson (i jiná homologovaná signalizaãní zaﬁízení), klimatizace, kobereãky, kryt zavazadel (napﬁ. vak), lékárniãka, lÛÏkové sedadlo, mapa (i autoatlas), mlhovky (pﬁední i zadní), nafukovací bezpeãnostní vak, náﬁadí (obvyklá sada),
navigace pevnû zabudovaná, ochranná pﬁilba, otáãkomûr, poklice na
kolech (i ozdobné mezikruÏí), panoramatické zrcátko (i s dig. hodinami), popla‰né a zabezpeãovací zaﬁízení, potahy, pﬁídavné chladiãové
Ïaluzie a deãky, rádio (i s pﬁehrávaãem CD diskÛ vãetnû zásobníku nebo pﬁehrávaãem kazet ãi radiov˘m dopravním dekodérem), ráfky z lehk˘ch kovÛ, reklamní polepy, reproduktory, rezervní kolo, rezervní kanystr, sada náhradních Ïárovek vãetnû pojistek, spoilery, sportovní volant, startovací kabely k baterii, stﬁe‰ní okno, stﬁe‰ní zahrádka vã. jedné
sady úchytÛ, ta‰ky na jednostop˘ch vozidlech, taÏné lano (i tyã), taÏné
zaﬁízení, tlakomûr, voltmetr, vypro‰Èovací ﬁetûzy a zaﬁízení vãetnû lopatky, v˘straÏná lampa, trojúhelník ãi praporek, zvedák a dal‰í zaﬁízení
ãi v˘bava zvy‰ující bezpeãnost posádky a vozidla v silniãním provozu.
U vozidel speciálnû poji‰tûn˘ch se mÛÏe dále jednat o drÏák reklamy, radiové zaﬁízení s anténou, svûteln˘ maják, ‰títek Taxi, tachograf, taxametr, vyhledávací reflektor.

27. Zavazadlov˘m prostorem – ãást vozidla za poslední ﬁadou sedadel vozidla (zavazadelník - kufr).

29. Îivelní událostí - ‰koda vzniklá v dÛsledku pÛsobení:
– poÏáru, resp. ohnû vzniklého mimo urãené ohni‰tû nebo ohnû, kter˘
urãené ohni‰tû opustil a kter˘ se vlastní silou roz‰íﬁil nebo byl tﬁetí osobou úmyslnû roz‰íﬁen (za poÏár se nepovaÏují úãinky uÏitkového ohnû
nebo sálavého tepla a doutnání s omezen˘m pﬁístupem vzduchu),
– v˘buchu, tj. náhl˘ niãiv˘ projev tlakové síly spoãívající v rozpínavosti
plynÛ nebo par; v˘buchem není v˘buch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru nebo aerodynamick˘ tﬁesk,
– úderu blesku, tj. bezprostﬁední pÛsobení energie blesku nebo teploty
jeho v˘boje na poji‰tûné vûci,
– povodní a záplavou, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostﬁedního okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bﬁehÛ, a to
i v pﬁípadû do‰lo-li k záplavû z dÛvodu poruchy na vodovodním zaﬁízení,
– vichﬁicí, tj. pohyb vûtru o rychlosti vût‰í neÏ 20,8 m/s,
– krupobitím,
– sesouváním pÛdy,
– zﬁícením skal, pádem lavin,
– tíhou snûhu.

âlánek 3
Vinkulace pojistného plnûní
1. Pojistné plnûní z pojistné smlouvy lze vinkulovat pouze na Ïádost pojistníka ve prospûch tﬁetí osoby, tzn, Ïe pojistné plnûní vyplatí pojistitel tﬁetí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní vinkulováno (vinkulaãní
vûﬁitel).
2. Uhrazením pojistného plnûní vinkulaãnímu vûﬁiteli je splnûn závazek
pojistitele vÛãi oprávnûné osobû. Vinkulaãní vûﬁitel mÛÏe dát souhlas
s vyplacením pojistného plnûní oprávnûné osobû.
3. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat pojistné plnûní jen
se souhlasem poji‰tûného.
4. Zru‰ení vinkulace písemnû oznámí pojistitel vinkulaãnímu vûﬁiteli.
5. Vinkulace je úãinná po písemném potvrzení Ïádosti o vinkulaci pojistitelem.

âlánek 4
Kategorizace vozidel
Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, jsou pro úãely stanovení pojistného pro
v‰echny druhy poji‰tûní vozidla rozdûlena na následující kategorie.
A – motocykly – motocykl, skútr, mokik, moped, motocykl soutûÏní, jízdní
kolo s motorem (druh vozidla „motocykly“),
B – osobní automobily vã. elektromobilÛ - zahrnuje vozidla pro pﬁepravu
max. 9ti sedících osob a zavazadel, jejichÏ celková hmotnost nepﬁevy‰uje
3 500 kg, zahrnuje téÏ vozidla speciální do 3 500 kg jako napﬁ. sanitní,
pohﬁební, obytné, poÏárnické, záchranáﬁské, montáÏní, sportovní, technické zásahové vypro‰Èovací apod. (druh vozidla „osobní automobily“),
C – autobusy - zahrnuje autobusy a minibusy, tj. vozidla pro pﬁepravu více
neÏ 9ti osob, jejichÏ celková hmotnost pﬁevy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „autobusy“),
D – trolejbusy - zahrnuje vozidla na elektrick˘ pohon urãená pro pﬁepravu
více neÏ 9ti osob (druh vozidla „autobusy“),
G – nákladní automobily (N2 a N3) - zahrnuje vozidla pro pﬁepravu vûcí, jejichÏ celková hmotnost pﬁevy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „nákladní automobily“),
H – speciální automobily do 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím, jejichÏ celková hmotnost nepﬁevy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „speciální
vozidla“),
I – speciální automobily nad 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím, jejichÏ
celková hmotnost pﬁevy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „speciální vozidla“),
J – tahaãe – zahrnuje vozidla urãená k taÏení návûsu nebo pﬁívûsu,
K – traktory – zahrnuje v‰echna vozidla s koly nebo pásy s nejménû dvûma
nápravami, jejichÏ funkce je dána taÏnou silou, konstrukãnû urãené pro
taÏení, tlaãení, nesení nebo pohon urãit˘ch náﬁadí strojÛ nebo pﬁípojn˘ch vozidel urãen˘ch pro uÏívání v zemûdûlském, lesním nebo jiném
hospodáﬁství (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),
L – pﬁípojná vozidla vyjma návûsÛ – zahrnuje v‰echna vozidla vyjma traktorov˘ch bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon
a jsou urãena k taÏení za osobním ãi nákladním vozidlem nebo vozidla
speciální slouÏící k vykonávání urãit˘ch pracovních úkonÛ, napﬁ. vrtná
souprava, poÏárnick˘, obytn˘ (druh vozidla „pﬁípojná vozidla“),
M – návûsy – zahrnuje v‰echna vozidla bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon, pﬁeváÏná ãást jejich celkové hmotnosti se pﬁená‰í na tahaã návûsÛ a jejich náprava (nápravy) jsou umístnûny za tûÏi‰tûm vozidla (druh vozidla „pﬁípojná vozidla“),

to poji‰tûním rovnûÏ sjednat pﬁipoji‰tûní uvedená níÏe, poji‰tûní právní
ochrany a asistenãní sluÏby.
2. Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, vãetnû asijské ãásti Turecka. Pﬁi pﬁepravû vozidla po vodû se poji‰tûní nepﬁeru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitﬁ územního
rozsahu poji‰tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení vykládky.
3. Pﬁípadná v˘plata pojistného plnûní z pﬁipoji‰tûní sjednan˘ch podle této
zvlá‰tní ãásti VPP nemá vliv na systém Bonus - Malus v POV nebo KASKO.
4. Na pﬁipoji‰tûní skel, pﬁipoji‰tûní zavazadel, pﬁipoji‰tûní pﬁíspûvku na náhradní vozidlo a pﬁipoji‰tûní ráfkÛ a pneumatik se analogicky vztahují
pﬁíslu‰ná ustanovení VPP UCZ/Kas/10.

âlánek 6
PﬁedbûÏné poji‰tûní (odchylnû od ãl. 4, odst. 4.7., 4.8. VPP UCZ/05)
1. PﬁedbûÏné poji‰tûní se vztahuje na ta poji‰tûní, u kter˘ch byla pojistitelem pro jejich pﬁijetí do poji‰tûní stanovena povinnost prohlídky vozidla (VINFOTO, VINTEST, aj.). PﬁedbûÏné poji‰tûní trvá od data uvedeného na návrhu jako poãátek poji‰tûní do doby provedení prohlídky.
2. Po dobu pﬁedbûÏného poji‰tûní poskytuje pojistitel pojistné krytí s 90%
spoluúãastí.
3. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûné vozidlo bylo zakoupeno u prodejce evidovaného
na www.uniqa.cz, poskytuje pojistitel pojistné krytí se spoluúãastí ve v˘‰i
dvojnásobku sjednané spoluúãasti, minimálnû v‰ak 20% z pojistné ãástky.
4. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pﬁedbûÏného poji‰tûní.
5. Dojde-li v dobû pﬁedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel
právo na pojistné za celé pojistné období.
6. Provedením prohlídky VINFOTO, VINTEST pﬁedbûÏné poji‰tûní konãí a
pojistitel dále poskytuje pln˘ rozsah poji‰tûní uveden˘ na návrhu.

âást druhá – Pﬁipoji‰tûní SKLA
âlánek 7
Pﬁedmût poji‰tûní

N – nemotorová vozidla nebo nemotorov˘ pracovní stroj taÏen˘ nebo tlaãen˘ pû‰ky jdoucí osobou (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),

1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvû. Ve
smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.

O – nákladní automobily (N1) - zahrnuje vozidla pro pﬁepravu vûcí, jejichÏ
celková hmotnost nepﬁevy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „nákladní automobily“),

2. Toto poji‰tûní se sjednává pro pﬁípady po‰kození ãi zniãení skla nárazem, dojde-li k prasknutí resp. lomu skla na vozidle.

P – pﬁípojná vozidla traktorÛ vyjma návûsÛ – zahrnuje v‰echna vozidla bez
omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urãena k
taÏení za traktory (druh vozidla „pﬁípojná vozidla“),
Q – tﬁíkolky a ãtyﬁkolky, jejichÏ celková hmotnost pﬁevy‰uje 750 kg – zahrnuje tﬁíkolová nebo ãtyﬁkolová vozidla, jejichÏ celková hmotnost pﬁevy‰uje 750 kg,
R – terénní vozidla – zahrnuje osobní vozidla svojí konstrukcí urãená pro
provoz na silnici i v terénu (druh vozidla „osobní automobily“ nebo
„nákladní automobily“),
S – pracovní stroje – zahrnuje samojízdné pracovní stroje s vlastním zdrojem pohonu urãené k vykonávání urãit˘ch ãinností i pracovní stroje bez
vlastního zdroje pohonu, tj. pracovní stroje pﬁípojné a pracovní stroje
nesené, vysokozdviÏné vozíky (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),
T – tﬁíkolky a ãtyﬁkolky, jejichÏ celková hmotnost nepﬁevy‰uje 750 kg – zahrnuje tﬁíkolová nebo ãtyﬁkolová vozidla, jejichÏ celková hmotnost nepﬁevy‰uje 750 kg (druh vozidla „motocykly“),
W– ostatní vozidla – zahrnuje potahové vozidlo, jednonápravov˘ traktor
s pﬁívûsem, snûÏn˘ skútr, rolba (druh vozidla „ostatní silniãní vozidla“).

âlánek 5
V‰eobecná ustanovení pro pﬁipoji‰tûní
1. Není-li dále uvedeno jinak, a je-li sjednáno POV nebo KASKO, lze k tûm-

3. Poji‰tûní se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na ‰kody na vûcech spojen˘ch se skly vozidla (napﬁ. dálniãní známky, ochranné folie, clony, apod.),
na ‰kody související (napﬁ. po‰kození laku, ãalounûní, apod.), na ‰kody
vzniklé po‰kozením nebo zniãením skel vozidla pﬁepravovan˘m nákladem.

âlánek 8
Varianty poji‰tûní, pojistná ãástka
1. Poji‰tûní skel lze sjednat v tûchto variantách:
a) Standard
b) FIX
c) Ekonom.
2. Varianta poji‰tûní
a) „Standard“ se sjednává bez jak˘chkoliv dodateãn˘ch omezení pojistného plnûní a vlivu ceny skla na v˘‰i pojistného. Základem pro v˘poãet
pojistného je ceníková cena nového vozidla.
b) „FIX“ a „Ekonom“ se sjednává na pojistnou ãástku zvolenou pojistníkem ve v˘‰i odhadovan˘ch nákladÛ na v˘mûnu nového skla a s dodateãn˘m omezením vypl˘vajícím z ãl. 9 tûchto podmínek.
3. V pojistné smlouvû musí b˘t uvedeno, zda se poji‰tûní t˘ká pouze ãelního skla a nebo v‰ech skel kabiny vozidla, vã. stﬁe‰ních skel.

âlánek 9
Pojistné plnûní
1. Pojistné plnûní zahrnuje náklady na práci i materiál potﬁebné pro v˘mûnu po‰kozeného skla za nové. Sjednaná spoluúãast se neodeãítá pﬁi
opravû skla scelením.
2. U varianty poji‰tûní „FIX“ a „Ekonom“ nesmí pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû pro poji‰tûní skel pﬁesáhnout pojistné plnûní:
a) za jednu ‰kodní událost nebo
b) za více ‰kodních událostí ve stejném pojistném roce.
3. U varianty poji‰tûní „Ekonom“ se pro v˘poãet pojistného plnûní pouÏije cen neoriginálních dílÛ, cena originálního dílu se pouÏije pouze v pﬁípadû, Ïe neoriginální náhradní díl není na trhu v âR dodáván.

âlánek 10
Zvlá‰tní ustanovení k poji‰tûní varianty „FIX“ a „Ekonom“
1. Dojde-li na základû faktury smluvního znaãkového servisu k v˘platû pojistného plnûní v rozporu s ustanovením ãlánku 9, odst. 3. a pojistitel
vyplatí plnûní vy‰‰í neÏ je stanoveno pro variantu „Ekonom“, je pojistitel oprávnûn dotãenou variantu poji‰tûní zmûnit na variantu
„Standard“ a tím i úmûrnû upravit v˘‰i pojistného zpûtnû k datu pﬁedchozího v˘roãí smlouvy.

vozidle cestovaly v dobû pojistné události, nejv˘‰e v‰ak na maximální
pﬁípustn˘ poãet osob uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla. V˘‰e dohodnuté pojistné ãástky se vztahuje na kaÏdou osobu zvlá‰È.
b) „¤idiã“ - poji‰tûní a v˘‰e dohodnuté pojistné ãástky se vztahují pouze
na ﬁidiãe vozidla v dobû pojistné události.
2. Varianta poji‰tûní je urãena v pojistné smlouvû.

âlánek 13
Úraz
1. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobeno
po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ povaÏuje stav, kdy v dÛsledku
zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na konãetiny nebo páteﬁ dojde k vymknutí
kloubu nebo k pﬁetrÏení nebo natrÏení svalÛ, ‰lach, vazÛ nebo pouzder.
2. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na vÛli poji‰tûného:
a) smrt utonutím,
b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opaﬁením, pÛsobením
úderu blesku, elektrick˘m proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch nebo leptav˘ch látek, vyjma pﬁípadÛ, kdy jejich pÛsobení
probíhá postupnû a dlouhodobû,
c) nákaza tetanem pﬁi úrazu.

2. S ohledem na omezení definovaná v˘‰e je u varianty „FIX“, resp. varianty „Ekonom“ pojistník oprávnûn do 21 dnÛ od data pﬁípadné pojistné události poÏádat o zmûnu varianty poji‰tûní na variantu „Standard“.
V tomto pﬁípadû dojde k úpravû varianty poji‰tûní a v˘‰e pojistného
podle v té dobû platného sazebníku, a to od prvého dne následujícího
po pojistné události.

âást tﬁetí – pﬁipoji‰tûní SEDADEL
Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou osoby pﬁepravované v motorovém vozidle. Ve
smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním obnosov˘m.
âlánek 11
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí, ‰kodná a pojistná událost
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad úrazu poji‰tûné osoby pﬁi ﬁízení ãi uÏívání motorového vozidla, dále pﬁi nakládce nebo vykládce motorového
vozidla, eventuálnû jeho návûsu nebo pﬁívûsu. RovnûÏ jsou poji‰tûny osoby, které utrpí úraz pﬁi nastupování nebo vystupování z motorového
vozidla bezprostﬁednû pﬁed nebo po jízdû.
2. Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pﬁíãina úrazového dûje, v jehoÏ dÛsledku dojde k po‰kození zdraví nebo smrti poji‰tûného.
3. ·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná událost se stává pojistnou
událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe z doloÏen˘ch podkladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojistné plnûní. ·etﬁení
‰kodné události pojistitel zahájí ihned po doruãení vyplnûného oznámení o ‰kodû vãetnû pﬁiloÏené lékaﬁské zprávy; pro ‰etﬁení ve vûci nárokÛ z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu je rozhodující pﬁedání písemného rozhodnutí lékaﬁe pojistiteli o jejich existenci.
4. Úrazové poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno pro:
a) pﬁípad trvalého tûlesného po‰kození poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „trvalé následky“),
b) pﬁípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „smrt úrazem“),
c) dobu hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní od‰kodné“),
5. Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.

âlánek 12
Varianty poji‰tûní a poji‰tûné osoby
1. Poji‰tûní se uzavírá v rozsahu uvedeném v ãlánku 11 v následujících variantách:
a) „Pau‰ální systém“ - poji‰tûní se vztahuje na osoby, které v poji‰tûném

3. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození páteﬁe vã. hernií plot˘nek,
ke kterému do‰lo pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením na páteﬁ a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pﬁed úrazem. Poruchy hybnosti páteﬁe v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo zvedání bﬁemene nejsou povaÏovány za úraz.
4. Bﬁi‰ní nebo tﬁíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze
tehdy, pokud byla zpÛsobena pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebyla-li dispoziãnû podmínûna.
5. Za úraz se nepovaÏují
a) psychické nebo du‰evní nemoci (chorobné stavy), i kdyÏ k nim do‰lo
v dÛsledku tûlesného po‰kození nebo v dÛsledku psychického traumatu;
b) nemoci vã. infekãních onemocnûní, srdeãní infarkt a mozková mrtvice,
i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;
c) sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako následek úrazu;
d) sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození nebo zpÛsobení
úrazu jinou osobou z podnûtu poji‰tûného.

âlánek 14
Pojistné plnûní z úrazového poji‰tûní
A. Trvalé následky úrazu
1. ProkáÏe-li se bûhem jednoho roku od vzniku úrazu, Ïe úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ nebo jejich ztrátu,
vzniká poji‰tûnému nárok na pojistné plnûní. Rozsah trval˘ch následkÛ
urãuje lékaﬁ pojistitele v procentech podle Základní tabulky A), se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit. JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘
v dÛsledku úrazu bûhem jednoho roku od vzniku úrazu zemﬁe, nárok
na pojistné plnûní za trvalé následky nevzniká.
2. Pﬁi ãásteãné ztrátû nebo ãásteãném omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ
stanoví lékaﬁ pojistitele v˘‰i pojistného plnûní podílovû ze sazeb uveden˘ch v Základní tabulce A). Pokud rozsah trval˘ch následkÛ podle tabulky není moÏné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je podle lékaﬁského hlediska ovlivnûna tûlesná funkce.
3. Zemﬁe-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu z jiné pﬁíãiny, která
nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní podle stupnû trval˘ch následkÛ, kter˘ je moÏno urãit na základû naposledy vystaven˘ch
lékaﬁsk˘ch nálezÛ.
4. V dÛsledku jedné pojistné události plní pojistitel nejv˘‰e do 100% sjednané pojistné ãástky pro pﬁípad trval˘ch následkÛ, pokud není ve
smlouvû sjednáno jinak.

5. Pokud je ve smlouvû sjednáno progresivní plnûní, stanoví se v˘‰e plnûní podle rozsahu trval˘ch následkÛ (TN) úrazu takto:
a) pro TN od 0,5% do 25% - plnûní ze sjednané pojistné ãástky pro TN,
b) pro TN od 25,1 – 50% - plnûní z dvojnásobku sjednané poj. ãástky pro TN,
c) pro TN od 50,1 do 75% - plnûní z trojnásobku sjednané poj.ãástky pro TN,
d) pro TN od 75,1 do 100% - plnûní ze ãtyﬁnásobku sjednané poj.ãástky
pro TN.
6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnûní pouze v tom pﬁípadû,
lze-li z lékaﬁského hlediska jednoznaãnû stanovit koneãn˘ rozsah trval˘ch následkÛ úrazu.
7. Pokud procento trval˘ch následkÛ není moÏno jednoznaãnû urãit jeden rok od data úrazu, je oprávnûn jak pojistitel, tak poji‰tûn˘ nechat
rozsah trval˘ch následkÛ kaÏdoroãnû po dobu ãtyﬁ let ode dne úrazu
provûﬁit lékaﬁem.
8. Pﬁi urãení procenta trval˘ch následkÛ se odeãítá procento pﬁedchozích
trval˘ch následkÛ, které mûl poji‰tûn˘ je‰tû pﬁed úrazem. Pﬁedchozí následky se stanoví podle Základní tabulky A) pro urãování rozsahu trval˘ch následkÛ.
B. Smrt úrazem

5. Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu vyhledat po úrazu lékaﬁské o‰eﬁení, léãit se podle pokynÛ lékaﬁe a vyÏaduje-li to pojistitel, dát se
na jeho náklady vy‰etﬁit lékaﬁem, kterého pojistitel urãí.
6. V pﬁípadû vzniku ‰kodné události je pojistitel oprávnûn zji‰Èovat a pﬁezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního stavu se
provádí na základû zpráv a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûﬁen˘m zdravotnick˘m zaﬁízením od o‰etﬁujících lékaﬁÛ,
a v pﬁípadû potﬁeby i prohlídkou nebo vy‰etﬁením proveden˘m zdravotnick˘m zaﬁízením. Poji‰tûn˘ je povinen tûmto poÏadavkÛm pojistitele vyhovût. I v pﬁípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékaﬁské zprávy potﬁebné k ‰etﬁení.
7. Poji‰tûn˘ je povinen zplnomocnit pojistitele k jednání s o‰etﬁujícími lékaﬁi a zdravotnick˘mi zaﬁízeními a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas se
zji‰Èováním a pﬁezkoumáváním svého zdravotního stavu dává poji‰tûn˘
zejména podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká poji‰tûní a také
podpisem na pﬁíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu oznamuje.
8. V pﬁípadû rozdíln˘ch názorÛ nechat se vy‰etﬁit znalci nebo jimi urãen˘mi lékaﬁi a podrobit se takov˘m opatﬁením, které znalci pokládají za nutné.
âlánek 17
SníÏení pojistného plnûní

1. Pokud ve smlouvû bylo sjednáno poji‰tûní pro pﬁípad smrti úrazem
a poji‰tûn˘ zemﬁe

1. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu následkem poÏití
alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pﬁípravkÛ obsahujících
návykové látky poji‰tûn˘m.

a) bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti úrazem a není jiÏ nárok na plnûní
z poji‰tûní trval˘ch následkÛ;

2. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:

b) v pﬁíãinné souvislosti s úrazem do tﬁí let ode dne úrazu, poskytne pojistitel pojistné plnûní rovnûÏ podle stupnû trval˘ch následkÛ, kter˘ urãí na
základû naposledy vystaven˘ch lékaﬁsk˘ch nálezÛ.
2. Do pojistného plnûní v dÛsledku smrti úrazem se zapoãítává i plnûní,
které bylo vyplaceno v dÛsledku stejné události za trvalé následky.
Poskytnuté plnûní za trvalé následky, pﬁesahující pojistnou ãástku pro
pﬁípad smrti úrazem, nemÛÏe pojistitel poÏadovat zpût.

a) ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující jiÏ pﬁed úrazem
vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léãení, a to v pomûru, v jakém je
negativní pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k následkÛm úrazu;
b) do‰lo-li k úrazu poji‰tûného s následkem smrti v souvislosti s úmysln˘m
jednáním, jímÏ jinému zpÛsobil tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt.
3. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní povinností pojistníka, resp. poji‰tûného zejména v tûchto pﬁípadech:
a) poji‰tûn˘ nevyhledal neodkladnû lékaﬁské o‰etﬁení;

3. U osob mlad‰ích 15-ti let plní pojistitel v pﬁípadû smrti úrazem maximálnû do v˘‰e 25.000 Kã. Plnûní ve v˘‰e uveden˘ch pﬁípadech je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvû urãen jako obmy‰lená osoba
nebo obmy‰len˘m osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena obmy‰lená osoba, je pojistné plnûní vyplaceno tomu, komu vzniklo právo
na plnûní dle pﬁíslu‰ného právního pﬁedpisu.

âlánek 15
Plnûní za pobyt v nemocnici následkem úrazu – nemocniãní od‰kodné
1. Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná ãástka za
kalendáﬁní den nutného pobytu poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku léãení úrazu, nejdéle v‰ak za 365 dní v prÛbûhu 2 let od data úrazu.
2. Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatelsk˘ch ãi
kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky nemocné, v ozdravovnách, v lázních, v domovech dÛchodcÛ a pod.

âlánek 16
Povinnosti poji‰tûného (pojistníka)
1. V‰ichni poji‰tûní jsou povinni dodrÏovat platné právní normy t˘kající se
jízdy motorov˘m vozidlem.

b) poji‰tûn˘ nedodrÏel léãebn˘ reÏim;
c) poji‰tûn˘ nepodstoupil vy‰etﬁení smluvním lékaﬁem pojistitele;
d) poji‰tûn˘ poru‰il povinnost vãasného nahlá‰ení pojistné události.
4. Dále mÛÏe pojistitel pﬁimûﬁenû sníÏit pojistné plnûní v následujících pﬁípadech:
a) poji‰tûn˘ jako ﬁidiã pouÏíval vozidlo, které nebylo podle právních pﬁedpisÛ technicky zpÛsobilé k provozu,
b) vozidlo bylo pouÏito v rozporu s podmínkami stanoven˘mi v˘robcem
nebo právními pﬁedpisy pro pﬁepravu osob v pﬁíslu‰ném druhu vozidla,
c) ve vozidle cestoval vy‰‰í poãet osob neÏ je maximální poãet osob uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla; v takovém pﬁípadû bude pojistné
plnûní kráceno ve stejném pomûru v‰em poji‰tûn˘m osobám,
d) k úrazu dojde v dÛsledku ztráty vûdomí, srdeãního infarktu nebo mozkové mrtvice.
5. ZpÛsobila-li poji‰tûnému smrt osoba, která je podezﬁelá ze spáchání
úmyslného trestného ãinu s následkem smrti poji‰tûného a která podle
smlouvy má nárok na plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného, pak pojistitel
vyplatí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku. V opaãném pﬁípadû nárok na pojistné plnûní této osobû nevzniká.

2. Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do 10 dnÛ písemnû nahlásit úraz.
V˘jimky jsou moÏné pouze v pﬁípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo moÏné tuto zprávu odeslat.

âlánek 18
V˘luky

3. Poji‰tûn˘ je povinen ihned po obdrÏení vyplnit podrobnû a pravdivû
formuláﬁ oznámení o ‰kodû, nechat vyplnit lékaﬁskou zprávu a zaslat neprodlenû pojistiteli.

a) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán vinn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem, nebo pﬁi kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;

4. Pokud je poji‰tûno nemocniãní od‰kodné, musí poji‰tûn˘ zaslat ihned
po propu‰tûní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména,
rodného ãísla, data pﬁijetí a propu‰tûní, jakoÏ i diagnózy.

Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které vznikly:

b) váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi
konflikty a vnitrostátními nepokoji;
c) pﬁi vnitﬁních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘ aktivnû zúãastnil na
stranû organizátora;

d) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch
zbraní;
e) pﬁímo ãi nepﬁímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem jonizovaného záﬁení;
f)

tûlesn˘m po‰kozením pﬁi léãebn˘ch opatﬁeních a zákrocích, které poji‰tûn˘ provede nebo nechá provést na svém tûle, pokud dÛvodem tûchto zákrokÛ nebyla pojistná událost;

g) pﬁi aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech a s tím souvisejících tréninkov˘ch jízdách;
h) poji‰tûnému pﬁi ﬁízení motorového vozidla bez toho, Ïe by vlastnil pﬁíslu‰né platné ﬁidiãské oprávnûní;
i)

osobám, které vozidlo uÏívaly bez souhlasu drÏitele vozidla.

âlánek 19
Dal‰í informace o závazku
V pﬁípadû sjednání doplÀkového poji‰tûní sedadla v souladu s tûmito VPP
a s platnou právní úpravou zákona ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû
(§ 66) poskytujeme dal‰í informace o závazku:
– Podmínky a lhÛty t˘kající se moÏnosti odstoupení od smlouvy se ﬁídí
ustanovením § 23 zákona o pojistné smlouvû. Odstoupení od smlouvy
je moÏno zaslat na adresu uvedenou v záhlaví návrhu.
– Aktuálním daÀov˘m právním pﬁedpisem, kter˘ se vztahuje k Ïivotnímu
poji‰tûní, poji‰tûní pﬁeru‰ení provozu a pﬁípadnû k soukromému zdravotnímu poji‰tûní, je zákon 586/1992 Sb., zákon o daních z pﬁíjmÛ, ve
znûní pozdûj‰ích platn˘ch pﬁedpisÛ.
– Pﬁípadné stíÏnosti (rozumí se stíÏnosti pojistníka, poji‰tûn˘ch nebo
oprávnûn˘ch osob) lze adresovat, na v˘‰e uvedenou adresu nebo na
adresu:
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
kontrolní útvar
Evropská 136
160 12 Praha 6

âást ãtvrtá - pﬁipoji‰tûní ZAVAZADEL
âlánek 20
Pﬁedmût a rozsah poji‰tûní

–

obsahu pﬁívûsného vozíku taÏeného poji‰tûn˘m vozidlem (není poji‰tûno odcizení dle odst. 3, písm. e).

âlánek 21
Pojistná ãástka
Pojistná ãástka ve smlouvû urãená pro jedno vozidlo je maximálním limitem
pro v‰echna pojistná plnûní v jednom pojistném roce za zavazadla.

âlánek 22
Pojistné plnûní
1. V pﬁípadû totálního zniãení zavazadla (vãetnû odcizení) jsou pojistn˘m
plnûním pﬁimûﬁené náklady na poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotﬁebení ãi jiného znehodnocení po odpoãtu zbytkÛ s pﬁihlédnutím k dané situaci na trhu.
2. V pﬁípadû opravitelného po‰kození zavazadla (pﬁípady, kdy se nejedná
o totální ‰kodu podle ustanovení odstavce 1 tohoto ãlánku) jsou pojistn˘m plnûním pﬁimûﬁené náklady na opravu vûci v nov˘ch cenách sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotﬁebení ãi jiného znehodnocení, maximálnû v‰ak do v˘‰e ãástky rovnající se ãástce, která by byla pojistitelem
vyplacena jako pojistné plnûní za totální ‰kodu vypoãtené v souladu
s ustanovením odstavce 1 tohoto ãlánku po odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ.
3. Pﬁimûﬁen˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na úãelné odstranûní ‰kody vzniklé na vûci.
4. V pﬁípadû odcizení zavazadla z kabiny nebo stﬁe‰ního boxu vozidla vyplatí pojistitel max. 20% ze sjednané pojistné ãástky.
5. T˘ká-li se ‰koda více cestujících a pﬁesahuje pojistnou ãástku, bude pojistné plnûní poskytnuto pﬁedev‰ím pojistníkovi. Není-li plnû vyãerpána,
bude pojistné plnûní poskytnuto ostatním cestujícím ve stejném pomûru podle v˘‰e vzniklé ‰kody.

âlánek 23
V˘luky
Pokud není ujednáno jinak, z pﬁipoji‰tûní ZAVAZADEL se ‰koda nehradí:

1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou vûci pﬁepravované poji‰tûn˘m vozidlem specifikované v odstavci 4. tohoto ãlánku (dále jen zavazadla).

a) v pﬁípadû odcizení zavazadel z vozidla, kdy nedo‰lo k prokazatelnému
pﬁekonání pﬁekáÏek nebo

2. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.

b) do‰lo k odcizení zavazadel v dobû od 22. hodiny veãerní do 5. hodiny
ranní (nevztahuje se na variantu „Zavazadla plus“) nebo

3. Pojistnou událostí je ‰koda vzniklá v dÛsledku následujících pﬁíãin:

c) na penûzích, drah˘ch kovech a pﬁedmûtech z nich vyroben˘ch, cennostech, platebních kartách, vkladních a ‰ekov˘ch kníÏkách, cenn˘ch
papírech a ceninách.

a) havárií,
b) vandalismem,
c) Ïivelní událostí,
d) pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li ve vlastnictví nebo uÏívání poji‰tûného, osoby blízké nebo ãlena domácnosti,

âást pátá – Pﬁipoji‰tûní pﬁíspûvku na náhradní vozidlo
âlánek 24
Pﬁedmût poji‰tûní

e) odcizením (krádeÏí i loupeÏí).
4. Poji‰tûní se sjednává ve dvou variantách:
a) „Zavazadla standard“ - pﬁedmûtem poji‰tûní je v˘hradnû ‰koda vzniklá
na souboru vûcí movit˘ch (vãetnû zvíﬁat) pﬁepravovan˘ch osob cestujících v poji‰tûném vozidle. Zavazadlem není ãást, souãást ãi v˘bava vozidla, v nûmÏ jsou zavazadla pﬁeváÏena.
b) „Zavazadla plus“ - pﬁedmûtem poji‰tûní je ‰koda vzniklá na:
– zavazadlech dle odstavce 4 písm. a) tohoto ãlánku,
– autopﬁíslu‰enství, tj. autopotazích, autorádiu (vãetnû autorádia s CD
mûniãem), dûtsk˘ch autosedaãkách a autoboxu,
– dodateãné v˘bavû vozidla uvedené na detailním soupisu v pﬁíloze pojistné smlouvy,
– pﬁístrojích a vûcech pﬁeváÏen˘ch pro v˘kon povolání ﬁidiãe nebo provozovatele vozidla, pokud jsou uvedeny na detailním soupisu v pﬁíloze
pojistné smlouvy,
– obsahu stﬁe‰ního boxu,
– jízdních kolech umístûn˘ch na nosiãi urãeném pro pﬁepravu jízdních kol
(není poji‰tûno odcizení dle odst. 3, písm. e),

1. Pﬁedmûtem poji‰tûní je pﬁíspûvek na náklady se zapÛjãením náhradního vozidla, jestliÏe pojistiteli souãasnû vznikla povinnost plnit za parciální ‰kodu z KASKO poji‰tûní.
2. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.

âlánek 25
Pojistné plnûní
1. Pojistitel uhradí pﬁíspûvek na zapÛjãení náhradního vozidla stejné znaãky a stejné nebo niÏ‰í kategorie neÏ vozidlo opravované, nejdéle v‰ak po
dobu opravy, nebylo-li vypÛjãené vozidlo vráceno dﬁíve. Za maximální
délku pÛjãovného se povaÏuje obvyklá doba opravy vozidla dle pﬁíslu‰n˘ch ãasov˘ch norem v˘robce a neobsahuje ãasové prodlevy související s kapacitou servisu provádûjícího opravu vozidla, vã. kapacity jeho
subdodavatelÛ. Do maximální délky zapÛjãení se nezapoãítávají ãasové
prodlevy související s dodáním dílÛ potﬁebn˘ch k provedení opravy.

2. V˘‰e pﬁíspûvku ãiní maximálnû 5% z pojistné ãástky na jeden den v˘pÛjãky, pﬁiãemÏ souhrn pﬁíspûvkÛ vyplacen˘ch v jednom pojistném roce nesmí pﬁesáhnout v˘‰i pojistné ãástky uvedené v pojistné smlouvû jako pﬁíspûvek na náhradní vozidlo.
3. Fakturovaná cena za jeden den v˘pÛjãky bude akceptována jen do v˘‰e ceny obvyklé za jeden den v˘pÛjãky v autorizovaném servisu a regionu. V˘‰e pÛjãovného nesmí pﬁev˘‰it 50% pojistného plnûní za opravu z havarijního poji‰tûní.

limit pro v‰echna pojistná plnûní pro pneumatiky a ráfky poji‰tûného
vozidla.
2. Pojistn˘m plnûním jsou pﬁimûﬁené náklady na poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotﬁebení ãi
jiného znehodnocení po odpoãtu zbytkÛ s pﬁihlédnutím k dané situaci
na trhu.
3. Pﬁi opravû po‰kozen˘ch ráfkÛ a pneumatik jsou pﬁimûﬁen˘mi náklady
na opravu náklady na úãelné odstranûní ‰kody.

4. Pojistitel je oprávnûn pﬁezkoumat dobu opravy.
4. Poji‰tûní se sjednává se spoluúãastí uvedenou ve smlouvû.

âást ‰está – Pﬁipoji‰tûní ráfkÛ a pneumatik
âlánek 26
Pﬁedmût poji‰tûní
1. Poji‰tûní se vztahuje na v‰echna pojistná nebezpeãí definovaná ve VPP
UCZ/Kas/10, resp. UCZ/KasMax/10 v ãl. 1, odst. 1.

5. Není-li ujednáno jinak, pojistná plnûní za jednu nebo v‰echny ‰kody
vyplacené z pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období nesmí pﬁesáhnout pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû pro
toto poji‰tûní.

âlánek 28
V˘luky

2. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.

Poji‰tûní se nevztahuje na poklice kol poji‰tûného vozidla.

3. Pojistnou událostí je taková událost, která znemoÏÀuje dal‰í pouÏívání
pneumatiky nebo ráfku (disku) pﬁi bûÏném provozu.

âlánek 29

âlánek 27
Pojistná ãástka, pojistné plnûní
1. Pojistná ãástka je ãástka uvedená v pojistné smlouvû jako maximální

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2010.

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Základní tabulka A) k úrazovému poji‰tûní
Stanovení stupnû trval˘ch následkÛ
Pﬁi úplné ztrátû nebo úplné ztrátû funkãnosti:

