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ČÁST I. ÚVOD
Článek 1: Úvodní ustanovení
[1]	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Triglav Exclusive
(dále jen „pojištěni“) sjednávané Triglav pojišťovnou, a. s., (dále jen „pojistitel“) je
škodové pojištění, které se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“) a zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon“), vyhláškou ministerstva financí, kterou se provádí uvedený zákon, všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen
„DPP“), Speciálními pojistnými podmínkami pro doplňková pojištění a asistenční
služby, těmito Speciálními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla Triglav Exclusive a pojistnou smlouvou.
Článek 2: Rozsah pojištění
[1]	Pojistitel u pojištění v rozsahu „Exclusive“ poskytuje v ceně základního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla doplňková připojištění uvedená v odstavci 2 tohoto článku.
[2]	Doplňková pojištění, jenž jsou součástí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Triglav Exclusive:
a) asistenční služba PLUS (pouze pro vozidla do 3 500kg);
b) pojištění zavazadel;
c) úrazové pojištění řidiče;
d)	
pojištění pro případ střetu se zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody střetu vozidel.
[3]	Doplňková pojištění uvedená v bodu 2a) a 2b) se řídí speciálními pojistnými podmínkami pro doplňková pojištění a asistenční služby (dále jen „SPP DPPaAS“).
[4]	Doplňková pojištění uvedená v bodu 2c) se řídí ustanoveními v článku 3 těchto SPP
Triglav Exclusive.
[5]	Doplňková pojištění uvedená v bodu 2d) se řídí ustanoveními v části II. těchto SPP
Triglav Exclusive.
Článek 3: Úrazové pojištění řidiče
[1]	Doplňkové pojištění úrazu řidiče se vztahuje k vozidlu uvedenému v pojistné
smlouvě na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, sjednané u Triglav pojišťovny, a. s.
[2]	Pojištění se řídí ujednáními obsaženými v části I.; článku 3. SPP DPPaAS s následujícími výjimkami:
a)	odchylně od části I.; článku 3; odstavce 1 SPP pro DPaAS se ujednává, že pojištění
se vztahuje pouze na řidiče vozidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě v době
vzniku pojistné události;
b)	odchylně od části I.; článku 3; odstavce 3 SPP pro DPaAS se ujednává, že pojištění
se vztahuje jen na úraz, který řidiči vznikl při dopravní nehodě, kterou řidič zavinil nebo spoluzavinil;

www.triglav.cz

T116/ 13

Exclusive

Speciální pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla Triglav Exclusive

c)	ujednává se, že pojištění je sjednáno na pojistné částky:
		- smrt následkem úrazu na pojistnou částku 100 000 Kč;
		 - trvalé následky úrazu na pojistnou částku 200 000 Kč;
		 - tělesné poškození způsobené úrazem na pojistnou částku 25 000 Kč.
[3]	Ujednává se, že za trvalé následky úrazu pojistitel poskytne pojištěnému plnění
jen tehdy, bude-li tělesné poškození podle oceňovací tabulky „B“ pro trvalé následky úrazu, platné v den pojistné události, činit nejméně 10 %.

ČÁST II. Doplňkové pojištění pro případ střetu se zvěří a škody
ze zaviněné dopravní nehody střetu vozidel
Článek 1: Úvodní ustanovení
[1]	Pojištění vozidla pro případ střetu se zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody střetu vozidel nelze sjednat samostatně – je doplňkové pojištění k pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sjednaného v rozsahu
Exclusive.
Článek 2: Předmět pojištění
[1]	Pojištění pro případ střetu se zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody střetu vozidel se vztahuje na vozidlo, které má uzavřeno pojištění odpovědnosti za
škodu z provozu vozidla v rozsahu Exclusive.
[2]	Předmětem pojištění je vozidlo s platným technickým průkazem, registrované
v České republice, v provedení se standardní výbavou.
[3]	Předmětem pojištění není doplňková výbava vozidla.
Článek 3: Rozsah pojištění
[1]	Pojištění pro případ střetu se zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody střetu
vozidel se sjednává jako pojištění na první riziko pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla, jeho částí nebo standardní výbavy, způsobené:
a)	
zaviněnou nebo spoluzaviněnou dopravní nehodou z důvodu střetu vozidel;
b) srážkou se zvěří (hlášenou policii).
[2]	Pojištění se vztahuje pouze na takové pojistné události, kdy není současně
uplatňován nárok na pojistné plnění z havarijního pojištění.
Článek 4: Pojistné plnění
[1] Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, kterou je limit pojistného plnění.
[2]	Pojistitel poskytne oprávněné osobě za škodu vzniklou na pojištěném vozidle
pojistné plnění ve výši, která odpovídá účelně vynaloženým nákladům na opravu vozidla.
Za přiměřené náklady na opravu pojistitel považuje:
a)	obvyklé náklady na opravu prováděnou v autorizované opravně na území
ČR, kterých je v místě, kde je vozidlo opravováno, možné dosáhnout;
b)	při opravě v jiné než autorizované opravně výši hodinových sazeb za práci
a použité náhradní díly v místě a čase obvyklých;
c)	náklady na opravu stanovené rozpočtem nákladů na opravu pomocí běžně používaného kalkulačního softwaru s výší hodinových sazeb za práci dle
vlastních limitů pojistitele. Pojistitel má právo na snížení plnění související
s rozptylem cen náhradních dílů na trhu. Pojistitel poskytne plnění stanovené rozpočtem jen na základě písemné žádosti pojištěného s uvedením
důvodů obzvlášť hodných zřetele. Toto plnění pojistitel neposkytne při škodě na částech vozidla přímo ovlivňujících bezpečnost provozu (čelní sklo,
podvozek, brzdový systém, řízení, uchycení kol, pneumatiky, airbagy, bezpečnostní pásy).
[3]	Pojistitel je oprávněn snížit nebo zamítnout pojistné plnění, pokud k pojistné
události, která ze své podstaty měla být šetřena policií, a ke které nebyla policie
přivolána. V případě škodní události vzniklé z pojistného nebezpečí srážka se
zvěří je řidič pojištěného vozidla povinen událost nahlásit policii vždy.
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ČÁST III. VÝKLAD POJMŮ
[1]	
Doplňková výbavou je výbava dodávaná za příplatek k základní (ceníkové) ceně
vozidla.
[2]	
Obvyklá cenou vozidla je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř.
obdobné věci (dílu, vozidla) v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
[3]	
Přiměřeným nákladem na opravu vozidla jsou:
a)	náklady na provedenou práci, které jsou stanoveny ve výši rozpisů pracovních
časů potřebných k opravě či výměně poškozeného nebo zničeného dílu (tzn.
součásti, podskupiny) určených příslušnou normou, respektive výrobcem
a vynásobených v místě obvyklou hodinovou sazbou autorizované opravny
nebo sazbou dle limitů pojistitele;
b)	náklady na použitý materiál uvedený v rozpisu vyměněných dílů či použitého
materiálu, odpovídající cenám určeným výrobcem nebo dovozcem nebo nižší.
[4]	
Standardní výbavou je výbava dodávaná výrobcem do vozidla bez příplatku k základní (ceníkové) ceně vozidla.
[5]	
Střetem se zvěří se rozumí fyzický kontakt vozidla se zvěří, ke kterému došlo na
pozemní komunikaci.
[6]	
Zvěří se rozumí ty populace volně žijících živočichů, které za zvěř označují platné
právní předpisy upravující myslivost na území České republiky. Za zvěř se nepovažují domácí ani hospodářská zvířata.
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Tyto speciální pojistné podmínky jsou platné od 10. 12. 2013

