
DoplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní vozidel
DPPS 2006 – „âelní sklo“

âlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Poji‰tûní DPPS 2006 – „âelní sklo“ (dále jen „DPPS
2006“) se fiídí ustanoveními zákona ã. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvû, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínka-
mi pro poji‰tûní vozidel a dopravovan˘ch vûcí VPPH 2006
(dále jen „VPPH 2006“), tûmito DPPS 2006 a pfiíslu‰n˘mi
ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Poji‰tûní zaloÏené na základû tûchto DPPS 2006 je poji‰-
tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro
pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Pojistná nebezpeãí, rozsah poji‰tûní, 

limit pojistného plnûní

1. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
sjednává pro tato pojistná nebezpeãí na poji‰tûném ãel-
ním skle:
a) havárie,
b) Ïivelní událost.

2. Poji‰tûní se vztahuje pouze na ãelní sklo poji‰tûného vo-

zidla, které je k tomuto vozidlu originálním zpÛsobem
pfiipevnûno.

3. Za ãelní sklo uvedené v pfiedchozím odstavci se pro úãely
tûchto DPPS 2006 povaÏuje pouze takové ãelní sklo, kte-
ré je pro dan˘ typ vozidla schváleno pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy
a má pro dan˘ typ vozidla pfiíslu‰né atesty.

4. Poji‰Èovna hradí ‰kodu za podmínek stanoven˘ch v po-
jistné smlouvû a tûchto DPPS 2006 aÏ do v˘‰e limitu po-
jistného plnûní sjednaného v pojistné smlouvû. 

5. Poji‰tûní DPPS 2006 se nevztahuje na ‰kody na vûcech
spojen˘ch s ãelním sklem vozidla (dálniãní známky, zpût-
ná zrcátka, ochranné fólie a clony), dodateãné úpravy
skel tónováním. Poji‰tûní se rovnûÏ nevztahuje na násled-
né ‰kody zpÛsobené po‰kozen˘m sklem (‰krábance na
laku, ãalounûní apod.).

âlánek 3
Pojistné období, poãátek a konec 

poji‰tûní, pojistné

1. Pro urãení pojistného období, poãátku a konce poji‰tûní
se pouÏijí pfiimûfienû pfiíslu‰ná ustanovení VPPH 2006.

2. V˘‰e a splatnost pojistného se urãuje podle sazeb poji‰-
Èovny a je uvedena v pojistné smlouvû.

âlánek 4
V˘luky z poji‰tûní

1. Poji‰Èovna neplní a z poji‰tûní jsou vylouãeny ãinnosti
a situace uvedené v ãl. 6 VPPH 2006.

âlánek 5
Ostatní ujednání

1. Poji‰Èovna v rámci poji‰tûní DPPS 2006 neuplatÀuje spo-
luúãast uvedenou v ãl. 9 VPPH 2006, není-li v pojistné
smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 6
Úãinnost

1. Tyto DPPS 2006 nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2009.
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