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Zvláštní ujednání pro havarijní pojišt�ní u �P (p�edm�tné RPS SGEF) 
 

1) Havarijní pojišt�ní se �ídí:  

-  Souborem pojistných podmínek – Sdružené pojišt�ní vozidla 7506 10/2012 
-  Zákonem �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku 
-  Zákonem �. 37/2004 Sb. o pojistné smlouv� 
 

2) P�edm�tem havarijního pojišt�ní vozidla v základní sazb� je: 

a) havarijní pojišt�ní vozidla dle DPPA 2006 - „All Risk“ (havárie, živelní událost, odcizení, 
neoprávn�né užití vozidla, vandalismus), 

b) územní rozsah na geografickém území Evropy a Turecka v�etn� B�loruska, Moldavska, Ruska a 
Ukrajiny - odchyln� od �l. 3, bodu 2) VPPH 2006, 

c) pojišt�ní zavazadel s limitem pln�ní 50 000 K� na jednu pojistnou událost dle DPPZ 2006 – 
„Zavazadla“, 

d) Asistence „ POHODA Klasik“ - dle DPPAK 2006, 
e) Asistence „POHODA Special“- dle DPPAS 2006 – v p�ípad�, že je u �P sou�asn� pojišt�na 

odpov�dnost za škodu z provozu vozidla a havarijní pojišt�ní, pak je tato asisten�ní služba 
poskytnuta bez p�irážky pojistného, 

f) zpronev�ra – odchyln� od �l. 6, bodu 3 písmeno c) VPPH 2006, 
g) pojišt�ní „GAP“ dle bodu 5) této smlouvy, 
h) pojišt�ní úrazu dopravovaných osob dle VPP ÚP a DPPÚ 1 (trvalé následky úrazu 200 000 K�, 

smrt následkem úrazu 100 000 K� / na každé sedadlo uvedené v technickém pr�kazu), 
i) vozidla, která mají v technickém pr�kazu uvedeno ADR a nebudou v režimu ADR provozovat 

svoji �innost, mají pojišt�ní bez p�irážky. 
  

3) Dopl�ková pojišt�ní – možnost sjednání za p�íplatek: 

a) �ízení vozidla pod vlivem alkoholu do 0,5 promile – v p�ípad� sjednání - odchyln� od �l. 6, 
bodu 1 písmeno m) VPPH 2006, 

b) pojišt�ní �innosti pracovního stroje do výše pojistné �ástky havarijního pojišt�ní – v p�ípad� sjednání - 
odchyln� od �l. 6, bodu 1 písmeno g) VPPH 2006, v tomto p�ípad� se nesjednávají rizika, která lze 
pojistit pouze samostatným produktem pojišt�ní stroj� a jedná se nap�. o vady materiálu, vnit�ní 
mechanické poruchy, výrobní vady, konstruk�ní chyby, roztržení odst�edivou silou, vniknutí cizího 
p�edm�tu, zkrat, p�ep�tí, indukce, 

c) pojišt�ní užití vozidla ADR s navýšením pojistného koeficientem (bude-li fakticky provozovat 
ADR), 

d) pojišt�ní všech skel vozidla dle DPPSV 2006 – „Všechna skla“, 
e) Asistence „POHODA SOS“ dle DPPAO 2006,  
f) Asistence „POHODA SOS PLUS“ dle DPPAP 2011, 
g) Pojišt�ní p�j�ovného b�hem opravy vozidla“ dle DPPP 2006. 

 
4) Pojistnou �ástkou se rozumí: 

a) v p�ípad� nového Vozidla 
- po�izovací cena Vozidla, která bude stanovena pro plátce DPH bez DPH, pro neplátce DPH s DPH, 
nebo  

b) v p�ípad� ojetého Vozidla 
- obecná cena, která je u Držitel� – plátc� DPH rovna kupní cen� uvedené na faktu�e bez DPH a u 
Držitel� – neplátc� DPH rovna kupní cen� uvedené na faktu�e s DPH. Pojistitel respektuje v t�chto 
p�ípadech stanovenou cenu jako obecnou cenu Vozidla a na takto pojišt�né Vozidlo nebude nahlíženo 
jako na podpojišt�né. 
 
5) Pojišt�ní GAP: 

Pokud Vozidlo utrpí totální škodu, stanoví se celkové pojistné pln�ní z této smlouvy jako nesplacená 
(zbytková) hodnota Vozidla, vyplývající ze smlouvy o leasingu/úv�ru/splátkovém prodeji, p�ípadn� jako 
sou�et dosud nezaplacených splátek ve smyslu p�íslušného splátkového kalendá�e (�i obdobného 
instrumentu nazývaného odlišn� u r�zných finan�ních produkt�), to se však týká výlu�n� p�ípad�, kdy 
nesplacená hodnota Vozidla nebo sou�et dosud nezaplacených splátek p�esahuje obecnou cenu.  
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Vozidla bezprost�edn� p�ed pojistnou událostí - pojišt�ní GAP. V ostatních p�ípadech bude 
postupováno, jako by toto pojišt�ní GAP nebylo sjednáno. Od takto stanoveného celkového pojistného 
pln�ní bude p�ed jeho výplatou pojišt�nému ode�tena hodnota zbytk� Vozidla a sjednaná spoluú�ast. 
Nesplacenou (zbytkovou) hodnotou Vozidla se p�itom rozumí výše nesplaceného z�statku ceny 
p�edm�tu financování, která vyplývá ze smlouvy o financování ke dni vzniku pojistné události, a to bez 
smluvních sankcí, prokázaná originály p�íslušné smlouvy v�. splátkových kalendá�� (�i obdobného 
instrumentu nazývaného odlišn� u r�zných finan�ních produkt�); obdobným zp�sobem bude stanoven 
sou�et dosud nezaplacených splátek.  
 
6) Ujednání o škodním pr�b�hu: 

V p�ípad� škodního pr�b�hu v rámci Havarijního pojišt�ní celé flotily p�íjemce financování (dále jen 
Držitel) u p�edm�tných RPS �P u SGEF p�esahujícího 80% p�ijatého pojistného m�že Pojistitel 
p�istoupit k úprav� pojistných sazeb Držitele, a to vždy jednou ro�n� k výro�í uzav�ení smlouvy, 
p�i�emž nejd�íve k 1.1.2014, a to tímto následujícím zp�sobem: 
• Držitelé se souhrnným (za všechna Vozidla) škodním pr�b�hem za p�edcházející pojistný rok 
vyšším než 80% a nižším než 110% - zvýšení stávajících sazeb o 15%, 
• Držitelé se souhrnným (za všechna Vozidla) škodním pr�b�hem za p�edcházející pojistný rok 
vyšším než 110% - zvýšení stávajících sazeb o 25%, 
V p�ípad�, že Držitelé, kterým byly navýšeny sazby z d�vodu souhrnného škodního pr�b�hu podle 
tohoto �lánku, sníží na konci pojistného období sv�j souhrnný (za všechna Vozidla) škodní pr�b�h 
pod úrove� 110%, resp. 80%, budou sazby pojišt�ní sníženy na p�vodní úrove� p�ed zvýšením. 
 
 
7) Asisten�ní služby:  

Služby jsou poskytovány výhradn� prost�ednictvím smluvního partnera pojistitele – tel. 
+420 841 114 114 – 24 hodin denn�, 7 dní v týdnu. 
 

8) Hlášení škodných událostí   

Škodu m�žete �eské pojiš�ovn� a.s. oznámit i telefonicky na �ísle +420 841 114 114, p�ípadn� 
prost�ednictvím internetu – www.ceskapojistovna.cz, nebo písemn� na kterémkoliv pracovišti �eské 
pojiš�ovny a.s.  
 


