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ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO HAVARIJNÍ POJIŠT ĚNÍ KOOPERATIVA POJIŠ ŤOVNY  

1) Havarijní pojišt ění se řídí:  

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (VPP 102) 

- Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část – havarijní pojištění motorových vozidel (VPP 351)  

- Smluvní ujednání pro havarijní pojištění vozidel (SHU 01/02) 

2) Rozsah pojišt ění:  Allriskové pojištění – havárie, odcizení, živel a vandalismus  

3) Havarijní pojišt ění se sjednává pro nová nebo ojetá nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny , 
dále tahače, přívěsy, návěsy a autobusy. Dále lze do této smlouvy pojistit i nákladní vozidla do 3,5 tuny (např. 
AVIA, MULTICAR) do max. stá ří 15 let  

4) Územní platnost:  geografické území Evropy a celé území Turecka  

5) Odchyln ě od VPP 351 čl. III., odst. 3f) se pojištění vztahuje na poškození či zničení vozidla při činnosti 
sklápěcí nástavby vozidla. .  

6) V této rámcové smlouvě je možnosti sjednání strojního připojištění k havarijnímu pojištění. Jedná se o strojní  
pojištění vozidel se strojní nástavbou (např. speciální vozidla, přívěsy, návěsy vybavené strojní nástavbou). Pro 
toto strojní pojištění neplatí výluka dle VPP 351, čl. III., odst. 3 písmene f).  Územní platnost a spoluúčasti jsou 
shodné jako havarijní pojištění.  

7) Pojistnou částkou se rozumí: 

a. u nových nákladních vozidel, přívěsů a návěsů je pojistnou částkou cena vozidla včetně doplňkové 
výbavy uvedená na faktuře dodavatele (prodávajícího), 

b. u ojetých nákladních vozidel, přívěsů a návěsů se pojistnou částkou rozumí cena nového vozidla  

Pojistná částka se uvádí u nákladních vozidel bez DPH (u nájemců, kteří nejsou plátci DPH, bude pojistnou 
částkou cena s DPH). 

8) Vozidla, která slouží k přepravě nebezpečného nákladu lze do této smlouvy pojistit pouze s předchozím 
souhlasem společnosti SGEF a pojistitele. Při porušení této povinnosti nese nájemce v případě pojistné události 
veškerou škodu, která tím pronajímateli vznikne, zejména škodu vzniklou v důsledku zvýšené spoluúčasti – až 
na dvojnásobek sjednané spoluúčasti – přirážka k základnímu pojištění ve výši 200% základního pojistného od 
počátku pojištění (o tuto přirážku může být  rovněž pojistitelem sníženo pojistné plnění). Nájemce se rovněž 
zavazuje neprodleně pojistiteli nahlásit změnu využití vozidla.  

9)  Nájemce odpovídá za řádné zabezpe čení vozidla, a to:  

- u nákladních vozidel  do výše pořizovací ceny 5.000.000,- CZK musí být vozidlo řádně uzamčeno,  

- u nákladních vozidel  nad pořizovací cenu 5.000.000,- CZK musí být každé vozidlo leasingové smlouvy 
zabezpečeno způsobem, kterým individuálně stanoví určený pracovník pojistitele,  

- u přípojných vozidle  řádným zabezpečovacím zařízením dodávaným výrobcem, pro případ odcizení platí, že 
není-li vozidlo spojené s tažným vozidlem, musí být zabezpečeno dle SHU 01/02, tzn. že pojištění se na takové 
vozidla vztahuje pouze při parkování v uzamčeném nebo střeženém prostoru,  

- u autobus ů do výše pořizovací ceny 12.000.000,- CZK musí být vozidlo řádně uzamčeno,  

- u autobus ů nad pořizovací cenu 12.000.000,- CZK musí být každé vozidlo leasingové smlouvy zabezpečeno 
způsobem, který individuálně stanoví pracovník pojistitele.  

Poruší li nájemce výše uvedenou povinnost zabezpečení, je povinen pronajímateli uhradit veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla, zejména škodu vzniklou snížením pojistného plnění 
pojistitelem, který může v případě pojistné události odcizením vozidla snížit pojistné plnění až o 50 %. 



Skupinová pojistná smlouva 510913974-3 

10) Nájemce pojištěného vozidla, které mělo účast na dopravní nehodě, je povinen dodržet ustanovení § 47 
Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., tj. nehodu neprodleně ohlásit a nechat vyšetřit 
příslušnými policejními orgány, dojde-li: 

a) k usmrcení nebo zranění osoby, 

b) k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo 
na jiných věcech částku 50.000,- Kč  

c) k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech 
nižší než 50.000,- Kč , nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na zavinění, nebo byla-li škoda způsobena 
na majetku třetí osoby. 

11) Pojistitel zabezpečí prohlídku poškozeného pojištěného Vozidla svým znalcem zpravidla do 2 pracovních 
dnů po datu, v němž mu byla škodní událost ohlášena, nejpozději však do 5 pracovních dnů od tohoto data.  

12) Nájemce je povinen ohlásit pojistiteli vznik škodní události bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 
dnů, a to na předepsaném tiskopise. Podmínkou výplaty plnění Pojistitele je předložení následujících 
dokumentů:  

a) hlášení pojistné události, 

b) kopie příslušné leasingové smlouvy nebo Smlouvy o splátkovém prodeji, 

c) kopie Přejímacího  protokolu, 

d) kopie technického průkazu Vozidla nebo čestné prohlášení nahrazující technický průkaz, jestliže tento 
není k dispozici,  

e) protokol o prohlídce poškozeného Vozidla provedené pověřeným zástupcem Pojistitele,  

f) záznam o dopravní nehodě či usnesení Policie ČR,  

g) faktura za opravu vozidla 

h) popřípadě dalších dokladů vyžádaných likvidátorem pojistitele.  

Nájemce je povinen pronajímateli nahradit veškerou škodu, jestliže pojistitel odmítne zcela či částečně vyplatit 
pojistné plnění z důvodu, že v okamžiku zaviněné, resp. Částečně zaviněné dopravní nehody pojištěné vozidlo 
řídila osoba, která byla v době pojistné události pod vlivem halucinogenní látky nebo u které byla zjištěna 
hodnota alkoholu v krvi vyšší než 0,8 promile, popř. která se odmítla podrobit zkoušce na obsah alkoholu v krvi.  

Pojistitel poskytne po předchozí dohodě přiměřenou zálohu, stanovenou na základě písemné žádosti a 
předloženého rozpočtu na opravu vozidla 

13) Pojistné plnění poskytne pojistitel při parciální (dílčí) škodě v nových cenách dle VPP. Pojistné plnění 
poskytne pojistitel při zničení vozidla (totální škoda) nebo při odcizení vozidla do výše obecné ceny vozidla v 
době vzniku pojistné události. Pokud by obecná cena vozidla v době vzniku pojistné události byla vyšší než 
pořizovací cena, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše pořizovací ceny. Maximální výše pojistného plnění je 
tedy omezena pořizovací cenou vozidla. 

14) V případě úplného zničení vozidla při havárii vyplatí pojistitel plnění ve výši odpovídající obecné ceně vozidla 
pro odečtení spoluúčasti a hodnoty zbytků (vraku vozidla). Je-li vozidlo ve vlastnictví pojistníka a pokud se 
pojistníkovi nepodaří zbytky (vrak vozidla) prodat, pojistitel zprostředkuje prodej těchto zbytků na základě 
zmocnění pojistníka vlastními silami a pojistníkovi poskytne pojistné plnění bez odpočtu částky za využitelné 
zbytky vozidla.  

15) Hlášení škodných událostí:  Kooperativa, pojiš ťovna, a.s. 
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E-mail: podatelna@koop.cz 


