Článek 9
Připojištění čelního skla vozidla

3. Na písemnou žádost pojistitele je pojistník nebo pojištěný povinen ve stanovené
lhůtě podrobit předmět pojištění dalším úkonům a identifikaci původu vozidla ( např.
PROVIN, VINTEST, ROKVY) u společnosti CEBIA.
4. Nebudou-li úkony dle shora uvedených odst. 1. a 2. provedeny v daném termínu, pojistitel je oprávněn v zákonem stanovené lhůtě pojistnou smlouvu
vypovědět.
5. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, úkony VINTEST a VINFOTO, které
byly provedeny u společnosti CEBIA dle těchto DPPPV, hradí pojistitel a úkon SBZ
OCIS provedený u společnosti CEBIA dle těchto DPPPV hradí pojistník nebo
pojištěný, a to v 50 % slevě garantované společností CEBIA.
6. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, může pojistitel požadovat
provedení úkonů dle odst. 1 tohoto článku v souběhu.

1. Je-li uvedeno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává pro případ náhlého
poškození nebo zničení čelního skla vozidla (tzn. skleněné čelní výplně) v případě,
že ke škodě došlo samostatně bez poškození dalších částí vozidla.
2. Limity plnění činí:
a) 15.000,- Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně;
b) 25.000,- Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t.
3. Limit plnění je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.
4. Výše spoluúčasti je 500,- Kč.
5. Čerpání pojistného plnění z připojištění čelního skla vozidla nezakládá nárok
pojistitele na snižování stupně přiznaného bonusu za bezeškodný průběh pojištění
vozidla.
6. Kromě výluk uvedených ve VPPPV se připojištění nevztahuje na související škody,
kterými může být např. poškození dálniční známky, laku, čalounění apod.
7. Připojištění čelního skla zaniká nejpozději dnem zániku pojištění vozidla.
Samostatně nelze připojištění čelního skla sjednat.
8. Připojištění čelního skla nelze uzavřít v případě, že je skleněná čelní výplň
jakýmkoli způsobem poškozena (prasklinky, škrábance, důlky nebo jiné poškození
od kamínků apod.).
Článek 10
Připojištění pronájmu náhradního vozidla

Článek 8
Úrazové připojištění osob dopravovaných pojištěným motorovým vozidlem
1. Uvedené připojištění se řídí zejména zákonem o pojistné smlouvě a Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro pojištění úrazu VPPUP 1/05 s účinností od 1.1.2005
(dále jen „VPPUP“).
2. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno připojištění úrazu, vztahuje se na úrazy,
které utrpí při dopravě kterákoliv osoba (včetně řidiče) dopravovaná pojištěným
vozidlem. Připojištění se sjednává pro případ smrti následkem úrazu a pro případ trvalých následků úrazu. Úrazové pojištění nelze sjednat bez pojištění
vozidla.
3. Připojištění se vztahuje na úrazy dopravovaných osob, k nimž dojde za jízdy
pojištěného motorového vozidla nebo při jeho havárii.
4. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění úrazu v případech,
kdy
a) k úrazu došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo pod vlivem omamných či
jiných návykových látek,
b) pojištěný se pokusil o sebevraždu nebo si vědomě poškodil zdraví,
c) k úrazu došlo v souvislosti s výtržností nebo v souvislosti s trestnou činností,
d) k úrazu došlo v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými událostmi nebo
terorismem,
e) nastal úraz pojištěného v souvislosti s jeho účastí na vzpouře, povstání, stávce,
nepokojích a veřejných násilnostech, pokud k této účasti nedojde při plnění
pracovní či služební povinnosti na území ČR,
f) k úrazu došlo při řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění nebo
pojištěné vozidlo použilo více osob než je počet sedadel podle technického
průkazu,
g) pojištěný znemožní pojistiteli navázat kontakt mezi ošetřujícím lékařem
a lékařem pojistitele.
5. Byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode
dne pojistné události, je pojistitel povinen vyplatit oprávněné osobě pojistnou
částku pro případ smrti způsobenou úrazem sjednanou v pojistné smlouvě. Zemřeli však pojištěný v tomto období na následky úrazu a pojistitel již plnil za trvalé
následky tohoto úrazu, je pojistitel povinen vyplatit oprávněné osobě případný
rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti způsobené úrazem a částkou již
vyplacenou za trvalé následky úrazu.
6. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, pojistitel je povinen vyplatit z pojistné
částky tolik procent, kolika procentům odpovídá podle Oceňovací tabulky II rozsah
trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne
úrazu, kolika procentům odpovídá jejich stav na konci této lhůty.

1. Připojištění je sjednáno pro případ úhrady nákladů vynaložených na zapůjčení
náhradního vozidla v případě havárie pojištěného vozidla, ke které došlo na území
České republiky.
2. Pojistitel poskytne plnění pouze v případě, že vozidlo bylo poškozeno následkem
dopravní nehody šetřené Policií ČR.
3. Pojištěnému vzniká právo, aby pojistitel vyplatil částku odpovídající prokázaným
nákladům na zapůjčení náhradního vozidla, nejvýše však 1.000,-Kč včetně DPH
(780,-Kč plátcům DPH) denně.
4. Plnění je poskytnuto pouze na základě předloženého originálu faktury o zapůjčení
vozidla.
5. Náklady na zapůjčení náhradního vozidla nezahrnují částku vynaloženou na
pohonné hmoty, maziva, provozní náplně, autokosmetiku, mytí a čištění vozidla
apod.
6. Připojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla v případě havárie vozidla se
poskytuje v rámci pojistného roku na dobu maximálně 5 dnů.
7. Připojištění zaniká nejpozději dnem zániku pojištění vozidla. Samostatně nelze toto
pojištění sjednat.
Článek 11
Asistenční služba
Asistenční služba poskytuje předcestovní, administrativně právní a technickou
asistenci. Současně poskytuje právní informace po telefonu. V případě vzniku škodné
události v tuzemsku nebo v zahraničí zajistí smluvní partner pojistitele (AXA
ASSISTANCE CZ, s. r. o., Kodaňská 25, 101 00 Praha 10, tel.: 00420 272 101 015)
na základě telefonické výzvy řidiči vozidla technickou asistenci související s
poškozeným vozidlem včetně základního právního poradenství týkajícího se této
události.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2005

Poskytnutí půjčky na opravu

Finanční tíseň pojištěného

Náhradní díly

Formality s vyřazením z evidence vozidel

Úhrada sešrotování

Vrak po nehodě /příklady/

1 800 Kč
Odtah do vlasti

Cesta pro vyzvednutí vozu

Repatriace vozidla do vlasti /při opravě delší než 7 dní/

Úhrada nového paliva

Vypr. nádrže, přečerpání

Záměna paliva

Cena náhr. materiálu /pneumatiky/

Defekt

Ztráta klíčů, palivo

NE
nebo letadlem (classe Y)

Otevření a výměna zámku

ANO
nebo vlakem II. třídy

1 x 1 200 Kč

24 hodin
nebo zapůjčení automobilu

Hotel /max. počet nocí/

NE
nebo letadlem classe eco

Krádež automobilu

ANO
nebo vlakem II. třídy

1 x 1 200 Kč

24 hodin
nebo zapůjčení automobilu

Pokračování v cestě /pokud je oprava delší než 8 hodin/

a odtah do místa bydliště

Hotel /max. počet nocí/

7 dní

ORG

nebo úschova nepojízdného vozidla

nebo odtah do nejbližší opravny

Pozn. Limit asistenční služby nelze čerpat pro úhradu za náhradní díly.

Odeslání náhradních dílů

ANO

ORG

ORG

Nákup

ANO

200 EUR

125 EUR

NE

1 800 Kč
Oprava na místě

1 800 Kč

1 800 Kč
Asist. a dovoz paliva

NE

NE

1 800 Kč

Úhrada zámku a klíčů

ANO

ANO

48 hodin

2 x 60 EUR

NE
ANO

NE
ANO

1 x 1 200 Kč

NE
48 hodin

2 x 60 EUR

ORG

7 dní
7 dní

ORG

1 800 Kč

1 800 Kč
125 EUR

125 EUR

1 800 Kč

1 800 Kč

Oprava na místě

Oprava, odtah

do 3,5 t
Typ vozidla

0 km

Bez limitu
Stáří vozidla

Kilometrový limit od bydliště

ČR

Podmínky

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince AXA ASISTANCE CZ, s.r.o., 00420 2 72 10 10 15.
Vysvětlivky:
ANO služba je provedena zcela v režii asistenční služby
ORG služba se organizuje, úhrada z vlastních prostředků pojištěného
XXX Kč, EUR - služba je provedena v režii asistenční společnosti do uvedeného limitu
NE služba se neposkytuje

ANO

NE

125 EUR

NE

125 EUR

NE

125 EUR

125 EUR

NE

NE

NE

2 x 60 EUR

7 dní

ORG

125 EUR

125 EUR

do 3,5 t

Do 10 let

ZEMĚ ZK

za hranicemi ČR

nad 15 km
za hranicemi ČR

do 3,5 t
do 3,5 t

Bez limitu

Do 10 let

PORUCHA
ČR
ZEMĚ ZK

Havarijní pojištění
NEHODA

Některé základní informace:

Budete-li potřebovat pomoc tohoto charakteru, asistenční službu kontaktujte vždy!

Na základě telefonické výzvy se řidiči vozidla poskytuje technická asistence v souvislosti s poškozeným či nepojízdným
vozidlem, administrativně právní asistence, základní právní poradenství, tlumočnické služby atd. Významná je také tzv.
předcestovní asistence. Asistují se zejména mechanické poruchy, dopravní nehody, ztráty klíčů od vozidla, defekty
pneumatik, vyčerpání či záměna paliva a další.

Asistenční služba pro havarijní pojištění

Smluvním partnerem pojistitele pro zajištění asistenční služby je
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Kodaňská 25, 101 00 Praha 10, tel. 00420 2 72 10 10 15

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Budějovická 5, 140 21 Praha 4, tel.: 261 126 116, fax: 261 122 163
e-mail: pojistovna@cpp.cz, http://www.cpp.cz

