Příloha č. 2
Závazná smluvní ujednání
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 - Vztah smluvních ujednání k pojistným podmínkám a pojistné smlouvě
Ujednává se, že pokud je některé ustanovení těchto smluvních ujednání v rozporu s ustanovením
pojistných podmínek nebo zvláštních smluvních ujednání pojistitele vztahujících se k pojistné
smlouvě, pak má ustanovení těchto smluvních ujednání přednost před ustanovením pojistných
podmínek nebo zvláštních smluvních ujednání pojistitele.

1.2 - Pojištění vozidel (požadavky změny)
Pojistník je povinen předkládat pojistiteli požadavky změny nejpozději 15. kalendářní den po
požadovaném datu počátku pojištění nebo účinnosti změny či zániku pojištění. Ujednává se, že
v případech porušení této povinnosti bude skutečným počátkem pojištění, dnem účinnosti jeho
změny či zániku pojištění den, jehož datum předchází dni doručení požadavku změny o 15
kalendářních dní. Toto omezení se netýká prokázaných zániků pojištění z objektivních důvodů
uvedených v zákoně

1.3 - Garance podmínek pojištění
Všechna vozidla, která budou připojištěna do této pojistné smlouvy v průběhu pojistného období a
která jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je má pojištěný v oprávněném užívání, budou připojištěna
za podmínek daných touto pojistnou smlouvou.

1.4 - Garance pojistné sazby
Ujednává se, že základní pojistné sazby platné pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla, havarijního pojištění a veškerá doplňková pojištění jsou uvedeny v sazebníku
pojistitele, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy a jsou závazné pro všechna vozidla pojištěná
touto smlouvou (včetně nově zařazovaných vozidel) a to minimálně po dobu 12 měsíců od uzavření
flotilové pojistné smlouvy. Toto ujednání se neuplatní pro případ snížení cen pojištění.

2. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
2.1 - Agregovaná horní hranice pojistného plnění
Ujednává se, že agregovaná horní hranice plnění pro součet pojistných plnění vyplacených za každý
předmět pojištění z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (12 měsíců
pojištění), není pro tuto pojistnou smlouvu stanovena.

2.2 - Akceptace zabezpečení
Ujednává se, že pojistitel akceptuje stávající způsob zabezpečení u všech vozidel s PČ do 1,5 mil. Kč,
pojištěných touto pojistnou smlouvou nebo jejím dodatkem. Vozidla budou řádně uzamčena a
zabezpečena standardním zabezpečením dodávaným výrobcem.

2.3 - Pojistná částka ojetého vozidla
Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění při doložení protokolu o stanovení pojistné částky dle
ocenění expertním systémem. Toto ustanovení platí pouze pro standardně pojistitelná
vozidla (vyjma kategorií sběratelských a limitovaných kategorií vozidel, apod.)

2.4 - Polepy vozidla
Veškerá vozidla jsou pojištěna včetně případných reklamních polepů či potisků umístěných na
vozidle. Hodnota polepů a potisků je zahrnuta v pojistné částce.

2.5 - Pracovní činnost
Pro vozidla kategorie N nebo O dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. lze sjednat odstranění výluky činnosti
pojištěného vozidla jako pracovního stroje. Pojistná ochrana se vztahuje na veškeré příslušenství a
nástavby vozidla, které jsou zahrnuty do pojistné částky. Odstranění této výluky je možné ujednat s
přirážkou k sazbě havarijního pojištění.

2.6 – Zanechání osvědčení ve vozidle
Ujednává se, že zanechání osvědčení o registraci / osvědčení o technickém průkazu ve vozidle
nebude v případě odcizení celého vozidla považováno za porušení povinnosti.

2.7 – Nedostatečné zajištění proti pohybu
Pojistitel neuplatní výluku v případě škody na pojištěném vozidle nebo pojištěné nestandardní výbavě
vozidla nastalé v důsledku neúmyslného opomenutí zajistit vozidlo proti pohybu parkovací (ruční)
brzdou.

2.8 – Škody při opravě a údržbě
Pojistitel neuplatní výluku podle v případě škody na pojištěném vozidle nebo pojištěné nestandardní
výbavě vozidla, která vznikla při jejich opravě nebo údržbě nebo v přímé souvislosti s těmito
činnostmi. Pojištěný je však povinen poskytnout pojistiteli součinnost při identifikaci osoby
odpovědné za vznik škody a doložit k tomu příslušné dokumenty (zápis, vlastní vyjádření).

3. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
3.1 - Pojištění skel
Doplňkové pojištění čelního skla/ skel vozidla se vztahuje i na škody související se škodou na čelním
skle/ sklech vozidla (jako např. ochranné fólie), a to maximálně do výše sjednané pojistné částky.
Pojistitel poskytne pojistné plnění i pokud byla oprava nebo výměna skla provedena v autorizovaném
servisu pro příslušnou tovární značku a tento servis není smluvním servisem pojistitele.

