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Rozšířené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla POV Max je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/14, zvláštní část UCZ/POV/14,
zvláštní částí UCZ/Kas/14 a zvláštní částí UCZ/Voz/14, které spolu tvoří
nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1
Předmět pojištění
1.1. Doplňkové pojistné podmínky POV/Max/14 rozšiřují pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla o dále specifikované totální
škody na pojištěném vozidle. Počátek a konec pojištění je shodný
s počátkem a koncem POV.
1.2. Rozšíření pojištění odpovědnosti podle těchto pojistných podmínek
lze realizovat pouze uzavřením nové smlouvy.
1.3. Rozšíření pojištění odpovědnosti podle těchto pojistných podmínek
nelze realizovat pro vozidla poškozená. Za poškození se pro tyto
účely nepovažují drobná poškození vzniklá na vozidle přirozeným
opotřebením.

Článek 2
Pojistná nebezpečí, pojistná událost
2.1. Pojištění se sjednává pro případ vzniku pojistné události na pojištěném vozidle v důsledku těchto příčin:
a)

odcizení (krádeží i loupeží) vozidla (čl. 2, odst. 13 UCZ/Voz/14),
nebo

b)

živelní událostí. Za živelní událost se pro účely tohoto pojištění
považuje škoda vzniklá v důsledku působení živelních událostí vyjmenovaných v čl. 2, odst. 33 UCZ/Voz/14.

2.2. Pojištění podle těchto podmínek se vztahuje pouze na případ pojistné události v důsledku totální škody pojištěného vozidla.
2.3. Pojistnou událostí je škoda definovaná výše, přičemž se pro účely
těchto podmínek za totální škodu považuje pouze případ, kdy
z důvodu škody vzniklé podle odst. 2.1. tohoto článku dojde k odhlášení vozidla z provozu na pozemních komunikacích na příslušném registračním místě.
2.4. Pojistnou událostí na pojištěném vozidle však v žádném
případě není škoda vzniklá v době, kdy vozidlo
a)

nebylo ve stavu způsobilém provozu na pozemních komunikacích podle zákonných předpisů a nebo

b) nemělo platné osvědčení o technickém průkazu a nebo
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c)

DPP/POV/
Max/14

vozidlo bylo současně pojištěno jiným pojištěním, které
poskytuje pojistnou ochranu pro události vzniklé ze stejné
příčiny i u jiného pojistitele.

2.5. Dojde-li v době do 5 dnů včetně od data sjednaného jako
počátek pojištění k pojistné události, poskytne pojistitel
pojistné plnění s 99 % spoluúčastí.

Článek 3
Pojistné částky, pojistné plnění
3.1. Pojistná částka se stanovuje v souladu s čl. 3, odst. 3.4. a 3.5. těchto
pojistných podmínek.
3.2. Pojistné plnění musí odpovídat obecné ceně pojištěného vozidla
v rozsahu základní výbavy deklarované výrobcem resp. dovozcem
vozidla k danému modelu dle údajů uvedených v technickém průkazu. Výpočet pojistného plnění se pak dále řídí čl. 6 UCZ/Kas/14.
3.3. Pojistná částka stanovená v níže uvedené tabulce je maximálním limitem pojistného plnění (nelze uhradit více,
i kdyby vypočtené pojistné plnění bylo po odpočtu spoluúčasti vyšší).
3.4. Pojistná částka pro případ škod vzniklých odcizením dle čl. 2, odst.
2.1., písmeno a) těchto podmínek je stanovena v níže uvedené tabulce v závislosti na zdvihovém objemu válců motoru pojištěného
vozidla.
Druh vozidla
			
Osobní automobily
Osobní automobily
Osobní automobily
Osobní automobily
Osobní automobily

Zdvihový objem válců
motoru		
od
do
0 ccm
1000 ccm
1001 ccm
1350 ccm
1351 ccm
1850 ccm
1851 ccm
2500 ccm
2501 ccm
Neomezeno

Pojistná 		
částka
50 000 Kč
80 000 Kč
120 000 Kč
160 000 Kč
200 000 Kč

3.5. Pojistná částka pro případ škod vzniklých z příčiny živelních událostí
dle čl. 2, odst. 2.1., písmeno b) těchto podmínek je stanovena jednotně ve výši 2.000.000 Kč.

Článek 4
Spoluúčast
4.1. Spoluúčast se odečítá z pojistného plnění (dále jen „PP“) ve výši
dále uvedené.
4.2. Spoluúčast pro případ škod vzniklých odcizením dle čl. 2, odst. 2.1.,
písm. a) těchto podmínek se sjednává na každou pojistnou událost
v závislosti na sjednaném limitu pojistného plnění ve výši uvedené
v tabulce.
Varianta POV

Limity pojistného plnění

Spoluúčast

Základní limity

35 mil. Kč majetek / 35 mil. Kč zdraví

20% z PP min. 1.000 Kč

Optimální limity

50 mil. Kč majetek / 60 mil. Kč zdraví

10% z PP min. 1.000 Kč

Maximální limity

100 mil. Kč majetek / 100 mil. Kč zdraví

0% z PP min. 1.000 Kč

4.3. Spoluúčast pro případ škod vzniklých z příčiny živelních událostí dle
čl. 2, odst. 2.1., písm. b) těchto podmínek se sjednává ve výši 1.000
Kč na každou pojistnou událost.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1. Kromě shora uvedeného platí pro pojištění POV Max pojistné podmínky UCZ/14, UCZ/POV/14, UCZ/Kas/14 a UCZ/Voz/14 v plném
rozsahu.
5.2. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2014.

