Zvláštní pojistné podmínky
pro doplňkové havarijní pojištění
při nezaviněné nehodě – NA100PRO
Článek 1 Úvodní ustanovení
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pojistnou událostí však nejsou události ani případy výslovně uvedené
ve výlukách z pojištění, dohodnuté v pojistné smlouvě a vyloučené právními
předpisy.

1) Doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě – NA100PRO
(dále jen NA100PRO) se řídí pojistnou smlouvou, těmito zvláštními
pojistnými podmínkami pro doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné
nehodě – NA100PRO (dále jen ZPP), všeobecnými pojistnými
podmínkami pro havarijní pojištění vozidel uvedenými v pojistné smlouvě
(dále jen VPP HAV), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dalšími
příslušnými právními předpisy.

Článek 4 Územní platnost pojištění
Pojištění platí na území České republiky.
Článek 5 Vznik, trvání a zánik pojištění

2) NA100PRO se sjednává jako pojištění škodové.

1) NA100PRO je doplňkovým pojištěním k hlavnímu pojištění sjednanému
k pojištěnému vozidlu u pojistitele. Hlavním pojištěním je pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Článek 2 Pojistné nebezpečí
1) Pojistným nebezpečím je poškození pojištěného vozidla výhradně
při dopravní nehodě zaviněné výlučně jiným účastníkem nehody
(dále jen protistrana).

2) Trvání doplňkového pojištění je podmíněno trváním hlavního pojištění.
3) Vedle důvodů uvedených ve VPP HAV zaniká toto pojištění:
a) zánikem hlavního pojištění;
b) totálním poškozením pojištěného vozidla nastalým pojistnou událostí
v tomto pojištění.

2) Pro jiná pojistná nebezpečí se NA100PRO nesjednává.
Článek 3 Pojistná událost

Článek 6 Výluky z pojištění
1) Pojistnou událostí je náhlá a nahodilá událost způsobená za trvání pojištění
a na území platnosti pojištění pojistným nebezpečím, při které byly současně
splněny následující podmínky:
a) k poškození nebo zničení pojištěného vozidla došlo při dopravní nehodě
způsobené provozem dopravního prostředku ve vlastnictví subjektu
odlišného od pojištěného, případně provozovaného subjektem odlišným
od pojištěného, přičemž protistrana a její dopravní prostředek byly
identiﬁkovány;
b) protistrana za škodu způsobenou při dopravní nehodě prokazatelně výlučně
odpovídá, přičemž není rozhodné, zda je či není pro tento případ pojištěna
platnou a účinnou smlouvou pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem dopravního prostředku;
c) řidič pojištěného vozidla splnil při dopravní nehodě všechny své povinnosti
dle příslušných právních předpisů, zejména oznámil neprodleně dopravní
nehodu policii. V případě, že nejsou splněny podmínky pro vznik povinnosti
oznámit dopravní nehodu policii, sepsal s protistranou společný záznam
o dopravní nehodě, ze kterého jsou patrné okolnosti, za nichž k dopravní
nehodě došlo a kdo za ni odpovídá;
d) v případě parciálního poškození bude oprava vozidla realizována výhradně
ve smluvním servisu pojistitele;

Kromě výluk z pojištění uvedených ve VPP HAV se pojištění dále nevztahuje:
a) na případy, kdy oprava pojištěného vozidla nebyla realizována ve smluvním
servisu pojistitele;
b) na škody, které dle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění účinném ke dni vzniku
pojistné události pojistitel nehradí z pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla.
Článek 7 Pojistné plnění
1) Hranicí pojistného plnění pro NA100PRO je pojistná částka odpovídající
obvyklé ceně pojištěného vozidla.
2) Pojistitel poskytne pojistné plnění:
a) v případě parciálního poškození ve výši odpovídající nákladům na opravu
pojištěného vozidla ve smluvním servisu pojistitele sníženým o hodnotu
zbytků nahrazovaných částí a o spoluúčast; pokud jsou opravovány či měněny
rychloobrátkové díly, budou tyto náklady snížené o částku odpovídající
stupni opotřebení a jiného znehodnocení těchto dílů;
b) v případě totálního poškození ve výši odpovídající obvyklé ceně pojištěného
vozidla bezprostředně před pojistnou událostí snížené o hodnotu
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zbytků pojištěného vozidla a o spoluúčast, a to v cenové úrovni obvyklé
pro Českou republiku;
c) odpovídající nákladům na nájem náhradního vozidla od smluvní půjčovny
pojistitele (dále jen půjčovné) po dobu nezbytnou pro opravu pojištěného
vozidla poškozeného při pojistné události či pro jeho znovupořízení.
3) V případě půjčovného pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nutně
a účelně vynaložených nákladů, a to na základě předložených účetních dokladů
za půjčovné od smluvní půjčovny pojistitele a dalších dokladů, které si pojistitel
vyžádá.
4) Za nutně a účelně vynaložené náklady na půjčovné se považují takové náklady,
které byly vynaloženy na nájem obdobného vozidla za cenu obvyklou v místě
a čase, a to po dobu, kdy trvá odstraňování následků pojistné události:
a) v případě parciálního poškození po dobu opravy pojištěného vozidla
přiměřenou rozsahu jeho poškození při pojistné události;
b) v případě totálního poškození po dobu nezbytně nutnou na pořízení jiného
odpovídajícího vozidla vozidlu pojištěnému. Pokud by doba nezbytně nutná
na pořízení jiného odpovídajícího vozidla překročila 30 kalendářních dnů,
pojistitel poskytne půjčovné za 30 kalendářních dnů. Dobu nezbytně nutnou
na pořízení jiného odpovídajícího vozidla stanoví pojistitel podle aktuální
situace na trhu s vozidly.
5) Kromě případů uvedených v právních předpisech, má pojistitel právo
na vrácení poskytnutého pojistného plnění také v případech, kdy po vyplacení
pojistného plnění pojistitel zjistí, že za škodu na pojištěném vozidle neodpovídá
výlučně protistrana. Osoba, která byla příjemcem pojistného plnění, je povinna
poskytnuté plnění v plné výši vrátit pojistiteli ve lhůtě jednoho měsíce
od doručení výzvy k vrácení.
6) K vyproštění a přepravě poškozeného či zničeného vozidla musí být využity
výhradně asistenční služby poskytované smluvním partnerem pojistitele.
Článek 8 Výklad pojmů
1) Dopravním prostředkem se rozumí vozidlo podle zákona č. 168/1999 Sb.,
v platném znění, a dále pak tramvaj nebo vlak.
2) Dopravní nehodou se rozumí střet pojištěného vozidla s jiným dopravním
prostředkem za jakékoli situace vzniklé při provozu těchto dvou, případně
dalších zúčastněných dopravních prostředků.
3) Rychloobrátkovými díly se rozumí takové díly, které jsou pravidelně
vyměňovány v průběhu užívání vozidla z důvodu opotřebení. Zejména se jedná
o následující díly: autobaterie, brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové
bubny, brzdové pakny, výfukové systémy, pneumatiky, ﬁltry (vzduchové, palivové,
olejové, apod.).
4) Smluvní půjčovnou pojistitele se rozumí fyzická nebo právnická osoba
s oprávněním podnikat v oboru pronájmu vozidel, která má s pojistitelem
uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o spolupráci v oblasti pronájmu vozidel.
Při splnění těchto podmínek je smluvní půjčovnou i smluvní servis. Aktuální
seznam smluvních půjčoven pojistitele je dostupný na internetových stránkách
pojistitele, případně dotazem na infolince pojistitele.
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