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Zvláštní ujednání pro vozidla do 3,5t 

 

1) Havarijní pojišt ění se řídí:  

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2006/02“) 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 

- Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě 

- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění pro případ poškození skel vozidla (DPP SKLO 2006/01) 

- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění Asistenční služby – technická pomoc (DPP AS-TP 2006/01) 

 

2) Územní platnost:  Evropa a celé území Turecka 

 

3) Pojistnou částkou se rozumí: 

a. u nových osobních a užitkových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t cena nového vozidla včetně 

standardní a doplňkové výbavy; 

b. u ojetých osobních a užitkových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t nad jeden rok stáří obvyklá cena 

vozidla včetně standardní a doplňkové výbavy dle „Katalogu osobních automobilů“ vydávaného 

společností IBS expert, s.r.o., IČ 63148706, se sídlem Švehlova 1900/3, 110 00 Praha 10 (dále jen „IBS 

expert“) aktuálního v době sjednání pojištění, 

Pojistná částka se u osobních vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t (kromě osobních vozidel speciálních 

montážních) uvádí vždy včetně DPH a u užitkových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t bez DPH (včetně 

osobních vozidel speciálních montážních a vozidel na bází osobních a osobních terénních vozidel 

homologovaných pro účely odpočtu DPH jako N1). U nájemců, kteří nejsou plátci DPH, bude pojistnou 

částkou cena s DPH. 

 

4) Minimální zabezpe čení:  

Vozidlo, pojistná částka  Druh zabezpečovacího zařízení 

Veškerá užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5t 

(kromě vozidel na bázi osobních a osobních terénních 

vozidel s celkovou hmotností do 3,5t homologovaných 

pro účely odpočtu DPH jako N1) 

Imobilizér 

Osobní vozidla s celkovou hmotností do 3,5t do 

1.000.000,- Kč nebo 35.398,- EUR (včetně vozidel na 

bázi osobních vozidel homologovaných pro účely 

odpočtu DPH jako N1) 

Imobilizér 

Osobní vozidla s celkovou hmotností do 3,5t od 

1.000.001 nebo 35.399,- EUR do 1.500.000,- Kč nebo 

53.097,- EUR (včetně vozidel na bázi osobních a 

osobních terénních vozidel s celkovou hmotností do 

3,5t homologovaných pro účely odpočtu DPH jako N1) 

a terénní vozidla Lada Niva 

 

kombinace min. dvou uvedených zabezpečovacích 

zařízení – imobilizér, mechanické zabezpečovací 

zařízení pevně spojené s karosérií, alarm s blokací 

motoru  
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Vozidlo, pojistná částka  Druh zabezpečovacího zařízení 

Osobní vozidla s celkovou hmotností do 3,5t nad 

1.500.001,- Kč nebo 53.098,- EUR (včetně vozidel na 

bázi osobních vozidel homologovaných pro účely 

odpočtu DPH jako N1) a všechna terénní vozidla 

s celkovou hmotností do 3,5t (kromě Lada Niva a 

včetně vozidel na bázi osobních terénních vozidel 

homologovaných pro účely odpočtu DPH jako N1 ) 

Sherlog Optimum či satelitní střežící a monitorovací 

systém vybavený náklonovým, resp. otřesovým 

čidlem (systém musí být aktivován do 10 dnů od 

počátku pojištění) 

 

 

Nebude-li vozidlo po celou dobu trvání pojištění vybaveno funkčním zabezpečovacím zařízením dle této 

smlouvy, je pojistitel v případě pojistné události odcizením vozidla oprávněn snížit pojistné plnění o 50 %. 

 

5) Asisten ční služby:  U motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5t a s max. devíti místy včetně řidiče, 

umožňuje  čerpání asistenčních služeb.  

1) Česká republika 

• příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut, 

• odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti maximálně 30 km od místa vzniku pojistné události, 

• zajištění a uschování vozidla do 3 dnů. 

2)  Zahrani čí   

• příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut, 

• odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti maximálně 30 km od místa vzniku pojistné události, 

• zajištění a uschování vozidla do 3 dnů, 

• zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události po dohodě 

s posádkou vozidla buď do cíle cesty nebo do místa bydliště ekonomicky nejvýhodnějším dopravním 

prostředkem (vlak II.třídy, autobus).  

 

Asistenční služby  jsou poskytovány na území celé Evropy kromě Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských 

ostrovů, Madeiry, Kypru, Azorských ostrovů. V Albánii a státech bývalého SSSR pouze s ohledem na místní 

podmínky. 

Asisten ční služby v p řípadě havárie vozidla  

• uvedené služby Vám v případě pojistné události – dopravní nehody poskytne Generali Assistance  

opakovaně a bezplatně, a to jako součást pojistného plnění,  

• pokud nebude možné zprovoznit vozidlo v rámci uvedených služeb v zahraničí, zajistí Vám asistenční 

služba Generali Assistance odtah nepojízdného vozidla do nejbližší autorizované opravny na území ČR,  

• služby v zahraničí a odtah nepojízdného vozidla ze zahraničí jsou limitovány částkou  

• 25 000,- Kč nebo 885,- EUR. 

 

Asisten ční služby v p řípadě poruchy vozidla 

• uvedené služby Vám v případě poruchy Vašeho vozidla poskytne Generali Assistance, maximálně 2x za 

pojistné období,  
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• pokud nebude možné zprovoznit vozidlo v rámci uvedených služeb v zahraničí, zajistí Vám asistenční 

služba Generali Assistance odtah nepojízdného vozidla do nejbližší autorizované opravny na území ČR,  

• služby v zahraničí a odtah nepojízdného vozidla ze zahraničí jsou limitovány částkou 3 000,- Kč nebo 

106,- EUR. 

• Bezplatné asistenční služby v případě havárie nebo poruchy vozidla lze čerpat výhradn ě 

prost řednictvím  Generali Assistance. 

 

6) Odchylně od VPP HAV 2006/02, písm. B) Zvláštní část, bod II. Havarijní pojištění, čl.  3 odst. 1  l) se 

ujednává, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé zemětřesením. 

 

7) Hlášení škodných událostí   

Vznik škodné události hlásí nájemce bez zbytečného odkladu pojistiteli, a to na příslušném tiskopise.  

Vznik škodné události je možné nahlásit také prostřednictvím tzv. Modré linky:  

– tel.: 844 188 188  

– v pracovních dnech v době od 7 do 19 hod.  

 

8) 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 nebo 1.770,- EUR, 

c. k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech 

nižší než 50.000,- Kč nebo 1.770,- EUR, nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na zavinění, nebo byla-li 

škoda způsobena na majetku třetí osoby. 

 

9) Pojistitel zabezpečí prohlídku poškozeného pojištěného vozidla do dvou pracovních dnů po datu, v němž mu 

byla škodní událost ohlášena. S opravou vozidla smí být započato až po prohlídce vozidla technikem pojistitele. 

 

10) Výplata pojistného plnění při částečných škodách bude provedena dle čl. 14, části A. a dle čl. 5, odst. 1, 

písm. a), oddílu II. zvláštní části B. VPP HAV 2006/02 do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění 

rozsahu povinnosti pojistitele plnit, nejdříve však po předložení originálních případně kopií účtů za opravy u 

autorizovaných nebo neautorizovaných opraven. Rozpočtem se bude počítat pojistné plnění u 

neautorizovaných opraven v případě, že faktura bude dle názoru pojistitele nadhodnocena. 

 


