
Pojištění vozidla

Návrh
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Zapsaná u Městského soudu v Praze,

oddíl B, č. vložky 2012

Evropská 136, 160 12 Praha 6
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Číslo dokumentu:

N6 182 969
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Číslo návrhu 4719165494 Číslo HS: 4113140770

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

MOBIL: 731636621Stav: Firma

Pojistník

Koresp. adresa Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

Provozovatel Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621Vlastník vozu

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621Oprávněná osoba *

*) Platí pouze pro pojištění vozidla a jeho součástí (KASKO, Skla apod.). 

Údaje o vozidle

 2 1 655 170 000

Druh, Tovární značka

Celková hmotnost v kgRok výroby Ujeto km Míst k sezení 2007

Číslo VTP RZ (SPZ) VIN (č.karoserie) Použití

Užitkové, CITROEN BERLINGO 1.4i 600kg

B, 1360ccm, 55kWMotor - palivo, zdvihový objem, výkon

Původ vozidla v ČR

Běžné použití - podnikatelUB729887 VF7GBKFWC943101632K16057

Nové vozidlo NE  Číslo faktury IČ dealeraPojištěno na cenu s DPH

Zabezpečení vozidla Bez zabezpečení

V případě odlišného použití vozidla dle UCZ/VOZ oproti způsobu použití uvedeného na návrhu smlouvy je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až o 70%. 

Údaje o pojistné smlouvě

Navrhovaný počátek Automatické prodlužování ANO10.1.2018   0:00 10.1.2019 Počátek pojištění je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.Datum výročí

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkulant:    

Povinné ručení

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Voz/17 a UCZ/POV/17

POV SUPER 100 mil. Kč při újmách na zdraví, 100 mil. Kč při škodách na majetku Dohodnuté pojistné  4 318 Kč10.1.2018Počátek pojištění

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 0 %

Z uhrazeného pojistného za povinné ručení jsme na základě ustanovení § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3%  do Fondu zábrany 

škod České kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízení techniky, věcných prostředků a technologií 

hasičského záchranného sboru.

Havarijní pojištění

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 Počátek pojištění *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST Plus

Dohodnuté pojistné  5 544

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 0 %

Spoluúčast

Limit oprav

 64 465

5% z pojistného plnění minimálně 5.000 Kč

Servis v ČR

KASKO KOMPLET Kč

Kč

Pojistná částka

Skla STANDARD

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Pojištění skel - LIMIT

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST PlusPočátek pojištění

Kč 1 500Dohodnuté pojistnéČelní sklo LIMIT. Pojistná částka 10.000 Kč, spoluúčast 500 Kč

Asistenční služby

10.01.2018Řídí se: UCZ/As-A/17 Počátek pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéZákladní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Zavazadla

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Náhradní vozidlo

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Strojní pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Pojištění ráfků

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Sedadla

10.01.2018Řídí se: UCZ/15 a UCZ/Voz/17 Počátek pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéPouze děti do 15 ti let, osobní automobily 25 000 Kč smrt, 100 000 Kč trvalé následky, 100 Kč nemocniční 

odškodné.

Splatnost pojistného a způsob splácení Bankovním převodem, Roční

Číslo účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištění uvedené na tomto návrhu

   Celkem roční pojistné Kč 11 362

Koeficient způsobu placení  1,000 

Výsledná výše pojistné splátky  11 362 Kč
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Zvláštní ujednání První pojistná událost z POV bez vlivu na B/M - řídí se VPP UCZ/POV, Sleva za zkušenost 15% je podmíněna prokázáním skutečnosti, že 

pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu., Sleva 15% za shodu pojistníka s vlastníkem je 

podmíněna prokázáním skutečnosti, že pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu.

 *) Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl.6 VPP UCZ/Voz/15.

V případě, že v prvním pojistném roce pojištění „Skla LIMIT" nedošlo k pojistné události uplatněné z tohoto produktu, bude na základě žádosti klienta pro tento produkt poskytnuta 50% sleva 

od nejbližšího příštího výročí smlouvy.

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použití vozidla, varianta pojištění, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištění: Pojistitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojištění v rozsahu uvedeném v tomto návrhu.

Prohlášení pojistníka: 

Prohlašuji, že jsem převzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Ve smyslu těchto podmínek 

žádám o uzavření pojištění vozidla v rozsahu uvedených pojištění. Beru na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat 

až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15. Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné 

smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem informačního listu 

pro sjednávané pojištění, který jsem převzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 

Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli 

nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tedy že návrh pojistné smlouvy č. 4719165494 nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 

nepravdivého prohlášení vznikne.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti 

v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu . 

Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 

souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání 

souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou 

dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. 

a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, 

Údaje o vozidle byly na žádost pojistníka upraveny. V případě, že provedená úprava byla provedena způsobem, na základě kterého bylo na návrhu vypočteno nižší pojistné (např. nová 

cena na návrhu je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijetí do pojištění oprávněn pojistné přiměřeným způsobem navýšit. Při navýšení o více než o 2% je pojistník 

oprávněn do 7 dnů od doručení pojistky navýšení písemně odmítnout. Pojištění zaniká ve lhůtě 7 dnů od doručení odmítnutí pojistníka pojistiteli.

Jsou-li pojistník a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo 

osoba odlišná od pojistníka i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

Prohlášení o stavu vozidla:

Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl. 6 VPP UCZ/Voz/15.

Číslo pojišťovacího zprostředkovatele:

Jméno:

podpis

73053013

Webové služby, tel.:

podpis pojistníka

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,

podpis provozovatele

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,

/uniqasign {Webové_služby 1 0 5 216 -40 10}

/uniqasign {Dům_dětí_a_mládeže_Karlovy_Vary, 1 0 5 139 -54 30}  0

Za pojistitele převzal:

Datum a hodina:

Datum a čas založení návrhu:

09.01.2018 15:24

Je-li provozovatel současně pojistníkem, 

nepodepisuje se.
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Pojištění vozidla

Návrh
UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze,

oddíl B, č. vložky 2012

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480
Číslo dokumentu:

N6 182 969

4719165494

Číslo návrhu 4719165494 Číslo HS: 4113140770

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

MOBIL: 731636621Stav: Firma

Pojistník

Koresp. adresa Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

Provozovatel Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621Vlastník vozu

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,, RČ/IČ: 06133584, ADRESA: Čankovská 35/9, 36005 Karlovy Vary - Rybáře TEL.: 731636621Oprávněná osoba *

*) Platí pouze pro pojištění vozidla a jeho součástí (KASKO, Skla apod.). 

Údaje o vozidle

 2 1 655 170 000

Druh, Tovární značka

Celková hmotnost v kgRok výroby Ujeto km Míst k sezení 2007

Číslo VTP RZ (SPZ) VIN (č.karoserie) Použití

Užitkové, CITROEN BERLINGO 1.4i 600kg

B, 1360ccm, 55kWMotor - palivo, zdvihový objem, výkon

Původ vozidla v ČR

Běžné použití - podnikatelUB729887 VF7GBKFWC943101632K16057

Nové vozidlo NE  Číslo faktury IČ dealeraPojištěno na cenu s DPH

Zabezpečení vozidla Bez zabezpečení

V případě odlišného použití vozidla dle UCZ/VOZ oproti způsobu použití uvedeného na návrhu smlouvy je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až o 70%. 

Údaje o pojistné smlouvě

Navrhovaný počátek Automatické prodlužování ANO10.1.2018   0:00 10.1.2019 Počátek pojištění je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.Datum výročí

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkulant:    

Povinné ručení

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Voz/17 a UCZ/POV/17

POV SUPER 100 mil. Kč při újmách na zdraví, 100 mil. Kč při škodách na majetku Dohodnuté pojistné  4 318 Kč10.1.2018Počátek pojištění

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 0 %

Z uhrazeného pojistného za povinné ručení jsme na základě ustanovení § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3%  do Fondu zábrany 

škod České kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízení techniky, věcných prostředků a technologií 

hasičského záchranného sboru.

Havarijní pojištění

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 Počátek pojištění *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST Plus

Dohodnuté pojistné  5 544

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 0 %

Spoluúčast

Limit oprav

 64 465

5% z pojistného plnění minimálně 5.000 Kč

Servis v ČR

KASKO KOMPLET Kč

Kč

Pojistná částka

Skla STANDARD

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Pojištění skel - LIMIT

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST PlusPočátek pojištění

Kč 1 500Dohodnuté pojistnéČelní sklo LIMIT. Pojistná částka 10.000 Kč, spoluúčast 500 Kč

Asistenční služby

10.01.2018Řídí se: UCZ/As-A/17 Počátek pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéZákladní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Zavazadla

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Náhradní vozidlo

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Strojní pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Pojištění ráfků

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Sedadla

10.01.2018Řídí se: UCZ/15 a UCZ/Voz/17 Počátek pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéPouze děti do 15 ti let, osobní automobily 25 000 Kč smrt, 100 000 Kč trvalé následky, 100 Kč nemocniční 

odškodné.

Splatnost pojistného a způsob splácení Bankovním převodem, Roční

Číslo účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištění uvedené na tomto návrhu

   Celkem roční pojistné Kč 11 362

Koeficient způsobu placení  1,000 

Výsledná výše pojistné splátky  11 362 Kč
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Zvláštní ujednání První pojistná událost z POV bez vlivu na B/M - řídí se VPP UCZ/POV, Sleva za zkušenost 15% je podmíněna prokázáním skutečnosti, že 

pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu., Sleva 15% za shodu pojistníka s vlastníkem je 

podmíněna prokázáním skutečnosti, že pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu.

 *) Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl.6 VPP UCZ/Voz/15.

V případě, že v prvním pojistném roce pojištění „Skla LIMIT" nedošlo k pojistné události uplatněné z tohoto produktu, bude na základě žádosti klienta pro tento produkt poskytnuta 50% sleva 

od nejbližšího příštího výročí smlouvy.

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použití vozidla, varianta pojištění, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištění: Pojistitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojištění v rozsahu uvedeném v tomto návrhu.

Prohlášení pojistníka: 

Prohlašuji, že jsem převzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Ve smyslu těchto podmínek 

žádám o uzavření pojištění vozidla v rozsahu uvedených pojištění. Beru na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat 

až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15. Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné 

smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem informačního listu 

pro sjednávané pojištění, který jsem převzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 

Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli 

nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tedy že návrh pojistné smlouvy č. 4719165494 nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 

nepravdivého prohlášení vznikne.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti 

v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu . 

Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 

souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání 

souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou 

dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. 

a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, 

Údaje o vozidle byly na žádost pojistníka upraveny. V případě, že provedená úprava byla provedena způsobem, na základě kterého bylo na návrhu vypočteno nižší pojistné (např. nová 

cena na návrhu je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijetí do pojištění oprávněn pojistné přiměřeným způsobem navýšit. Při navýšení o více než o 2% je pojistník 

oprávněn do 7 dnů od doručení pojistky navýšení písemně odmítnout. Pojištění zaniká ve lhůtě 7 dnů od doručení odmítnutí pojistníka pojistiteli.

Jsou-li pojistník a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo 

osoba odlišná od pojistníka i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

Prohlášení o stavu vozidla:

Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl. 6 VPP UCZ/Voz/15.

Číslo pojišťovacího zprostředkovatele:

Jméno:

podpis

73053013

Webové služby, tel.:

podpis pojistníka

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,

podpis provozovatele

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,

/uniqasign {Webové_služby 1 0 5 216 -40 10}

/uniqasign {Dům_dětí_a_mládeže_Karlovy_Vary, 1 0 5 139 -54 30}  0

Za pojistitele převzal:

Datum a hodina:

Datum a čas založení návrhu:

09.01.2018 15:24

Je-li provozovatel současně pojistníkem, 

nepodepisuje se.
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opravňuje ke zvýhodněnému provedení služeb Cebia, spol. s r.o.

CITROEN BERLINGO 1.4i 600kg

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (výrobní číslo karoserie): V F 7 G B K F W C 9 4 3 1 0 6 31
Pokyny

Tento Klientský kupon slouží jako doklad pro provedení níže uvedených služeb u  Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen APC). 

Seznam příslušných APC tvoří přílohu tohoto Klientského kuponu.

Pro samotnou realizaci požadovaných služeb Vám doporučujeme následující postup:

-      v přiloženém přehledu APC vyhledejte pro Vás nejdostupnější pracoviště (aktuální seznam naleznete na  

http://www.cebia.cz/apc),

- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení služeb,

- v APC předložte tento Klientský kupon společně s velkým technickým průkazem.

Objednávka

Tento Klientský kupon byl vydán Cebia, spol. s r.o. na základě uzavření pojistné smlouvy číslo 4719165494 u UNIQA 

pojišťovny, a.s. Klient tím získal BONUS na zabezpečení vozidla proti krádeži a provedení bezpečnostního značení šesti 

skel, včetně registrace do Systému OCIS, a to se slevou 50 %. Klient UNIQA tak hradí oproti běžné ceně 1700,- Kč, pouze 

850,- Kč. Cebia, spol. s r.o. informuje pojišťovnu o využití této nabídky a provedení ochrany vozidla před odcizením.

Služby Cebia, spol. s r.o.

V závislosti na pojistných podmínkách  pojišťovny, je tento Klientský kupon určen pro provedení služeb za následujících 

finančních podmínek:

Služby

Cebia, spol. s r.o.

Cena služby

(klient hradí v APC)
Status služby

*

T

£
T
£

Bezplatné provedení **

 

850 Kč

Povinná dokumentace

Doporučené zabezpečení

Za provedení služby UNIQA započítává

slevu až 10% z kompletního KASKO 

SBZ OCIS

EUROVIN OCIS

VINFOTO

VINTEST PLUS

* Statut služby je dán pojistnými podmínkami pro pojištění vozidla, případně objednávkou klienta.

· Doporučené zabezpečení - značení skel vozidla s garantovanou slevou 50%. Provedením ušetříte 850,- Kč

· Povinné zabezpečení - značení skel vozidla jako povinné zabezpečení v rámci sjednáných podmínek pojištění.

· Povinná dokumentace - fotodokumentace stavu  vozidla hrazená pojistitelem  jako součást podmínek pro pojištění vozidla.

· Povinné prověření - prověření původnosti identifikátorů vozidla hrazené pojistitelem jako součást podmínek pro pojištění vozidla.

Cena za službu VINFOTO - dle platného ceníku Cebia, spol. s r.o. činí 2000 Kč bez DPH

Nedílnou součástí Klientského kuponu je seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia

SBZ OCIS / EUROVIN OCIS - značení skel automobilu se současnou registrací údajů vozidla do mezinárodního informačního Systému OCIS. Po 

přistavení vozidla provede APC odborné označení šesti skel vozidla kódem SBZ / EUROVIN, dále vylepení dvou etiket OCIS a vystaví 

OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do mezinárodního informačního Systému OCIS, včetně identifikační karty OCIS.

VINFOTO / VINFOTO PLUS - fotodokumentace vozidla, klasifikace poškození vozidla. APC přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla 

pomocí digitální fotografie a současně klasifikuje automobil do pěti skupin podle stop jeho poškození.

VINTEST PLUS - prověření původnosti  identifikátorů  vozidla  systémem VINTEST. Cílem je zjištění a potvrzení originality údajů výrobce , 

včetně kontroly  viditelných i skrytých identifikačních znaků vozidla a kontrola, zda údaje uvedené v  dokladech k vozidlu odpovídají údajům na  

vozidle.

APC provádí pouze označené (zakřížkované) služby,  dle metodik a postupů vydaných Cebia, spol. s r.o.

Popis služeb

Náklady na provedení VINFOTO jdou k tíži pojistitele. Dle platného ceníku Cebia, spol. s r.o. činí 2000,- Kč bez DPH a budou 

klientovi účtovány jen v případě, že vozidlo je po provedení prohlídky pojištěno dobu kratší než 10 měsíců (viz. čl. 6, bod 7 

VPP UCZ/Voz/15). V takovémto případě bude pohledávka pojistitele za klientem postoupena společnosti Cebia k vymáhání.

**

Podpis klientaIng. Lucie Urválková

místopředsedkyně představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.

předseda představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

Datum vydání: 09.01.2018

Číslo zprostředkovatele:

Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00  Praha 4, tel.:+420 222 207 207, 222 207 222, fax +420 222 207 107

E-mail: cebia@cebia.cz, http://www.cebia.cz
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INFORMAČNÍ 

LISTPojištění vozidel

Tento informační list je součástí návrhu č. 4719165494 tištěného 09.01.2018 15:24 a má pouze informační charakter.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky 

pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu dále zvýrazněny.

VPP UCZ/15 a UCZ/Voz/17 jsou společné a obsahují definice pojmů platné společně pro POV, KASKO i doplňková pojištění, popisují obsah doplňkových 

produktů a případné výluky z plnění u doplňkových pojištění.

Každý produkt POV, KASKO i popřípadě doplňkové připojištění se řídí VPP uvedenými na Návrhu vždy u příslušného produktu. Obsah pojištění i výluky 

uvedené v tomto informačním listu jsou pouze informativního charakteru, detailní závaznost je dána právě návrhem a příslušnými VPP.

Co se pojišťuje: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 

168/99 Sb. v rozsahu specifikovaném ve VPP UCZ/POV/17 a ve smlouvě. Územní platnost dle zelené karty.

POVINNÉ RUČENÍ - rozsah pojištění v ceně pojistného

Jednotlivé varianty - jejich základní specifika a odlišnosti Super 

100/100

Super 

50/60

Basic 

35/35

Ekonom 

35/35

Limity PP majetek (všichni poškození) = 35 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 35 miliónů Kč         űű
Limity PP majetek (všichni poškození) = 50 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 60 miliónů Kč     ű        
Limity PP majetek (všichni poškození) = 100 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 100 miliónů Kč ü            
Limity PP majetek (všichni poškození) = 150 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 150 miliónů Kč                 
Spoluúčast 10.000 Kč v zahraničí             ű
Přestupňování po jedné PU o 5 Bonusových tříd (BM)             ű
Přestupňování po jedné PU o 3 Bonusové třídy (BM) üűű    
Prima Bonus – extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem: lze využít v souladu s VPP üű        
Úrazové pojištění dětí ve vozidle üű        
První škoda bez vlivu na Bonus/Malus (BM) ü            
Fixace pojistného po celou dobu platnosti PS                 

Zkratky:

POV = Povinné ručení tj. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/99 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů

PP = Pojistné plnění

Spoluúčast = uvedenéná částka se regresuje vůči pojistníkoví po vyplacení náhrady pojistného plnění za újmu poškozenému

VPP = Všeobecné pojistné podmínky

(BM) = Platí pouze pro smlouvy sjednané systémem Bonus / Malus

Nejvýznamnější výluky 

Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v VPP UCZ/POV/15 článek 6. Tato nebezpečí nelze v rámci POV ani připojistit . 

- Škoda, resp. újma, kterou utrpěl řidič vozu, jehož provozem byla škoda způsobena (vč. nákladů na léčení, dávky nebo důchody) 

- Škoda, za kterou pojištěný odpovídá sobě nebo osobám s ním žijícím (mimo újmy na zdraví) 

- Škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena 

- Škoda na vozidlech soupravy vč. nákladu, škody, resp. újmy, vzniklé manipulací s nákladem 

- Škody, resp. újmy,  při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně 

- Škody, resp. újmy, při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích 

Vysvětlivky

vybraná varianta

tato varianta nebyla vybrána (ale je možno ji sjednat)

je-li položka prázdná (nevyplněna), pro dané vozidlo nemůže tuto variantu zprostředkovatel nabídnout

ü

û
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Informační list pojištění motorových vozidel
Tento informační list je součástí návrhu č. 4719165494 tištěného 09.01.2018 15:24 a má pouze informační charakter.

Co se pojišťuje: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy jeho poškození či zničení v rozsahu definovaném ve VPP 

UCZ/Kas/17, UCZ/Voz/17 a ve smlouvě. Územní platnost pojištění se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, včetně asijské části 

Turecka.

KASKO - obsah pojištění v ceně pojistného

Jednotlivé varianty, jejich základní specifika a odlišnosti MAXKompletODCIZENÍ

POV započteno v sazbě KASKO             

Havárie zaviněná ûü    

Havárie nezaviněná (regres vůči jinému pojistiteli) ûü    

Odcizení - celého vozu i jeho částí ûüû
Živelní škody ûüû
Vandalismus ûü    

Pád či náraz věci, střet se zvěří* ûü    

Přestupňovat po jedné PU o 3 Bonusové třídy (BM) ûüû
Živelní škody Totální škoda (úplné zničení vozidla) ûüû
Odcizení Totální škoda ûüû
Dodatečné výhody produktů KASKO MAXKompletODCIZENÍ

První škoda bez vlivu na B/M - podrobně vysvětleno níže (BM) û        

Prima Bonus (BM) û        

GAP 12 měs při zakoupení nového vozu stejné značky po totální škodě             

GAP počet měsíců (volitelně 12 nebo 36 měsíců) û        

Spoluúčast při opravě mimo značkový servis (i rozpočtem) 50%, při totálce 10%             

Poloviční spoluúčast při opravě **             

Vrácení celé spoluúčasti při totálce**             

Připojištění doplňků za poloviční cenu û        

Sleva až 25% za počet najetých km (jen při využití SafeLine) ûüû

  * Střet se zvěří zahrnuje také poškození měkkých částí vozidla (např. okousání kabeláže) zvířaty
 ** Platí u dealera, kde bylo pojištěné vozidlo zakoupeno, při opravě pojištěného či zakoupení nového vozu.

Snížit pojistnou částku v Kasko pojištění lze vždy k výročí pojistné smlouvy, obsahuje-li kasko produkt GAP, lze snížit pojistnou částku až po uplynutí doby na níž 
se GAP vztahuje.

Zkratky:
KASKO = Havarijní pojištění v rozsahu uvedeném v tabulce
PP = Pojistné plnění
PU = Pojistná událost
Malý GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a účetní cenou vozidla vedenou leasingovou / úvěrovou společností
GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a obecnou cenou vozidla 
(BM) = Platí pouze pro smlouvy sjednané systémem Bonus / Malus

Výhody pojistného plnění při nezaviněné havárii z KASKO pojištění
a) plnění bez amortizace či jiného účelového krácení faktury za opravu
b) bez vlivu na spoluúčast KASKO
c) bez vlivu na Bonus KASKO
d) bez starostí - UNIQA vyřídí potřebné formality s pojišťovnou škůdce (pouze s produktem asistence Komfort)
e) náhradní vozidlo po nezbytnou dobu opravy ve smluvním servisu až 30 dní (pouze s produktem asistence Komfort)

Prima Bonus - extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem: lze využít v souladu s čl. 12, VPP UCZ/Voz/15

Nejvýznamnější výluky
Z Kasko pojištění nelze hradit poškození či zničení skel, pneumatik, disků kol vozidla, pokud nedošlo současně i k jinému poškození, za které je pojistitel povinen plnit

Škody při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích 
Škody na záznamech na magnetických mediích všeho druhu 
Škody vzniklé funkčním namáháním, opotřebením, únavou materiálu a nesprávnou obsluhou nebo údržbou 
Škody vzniklé při použití vozu v rozporu s pokyny výrobce vozu 
Škody při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně nebo na uzavřeném okruhu 
Škody vzniklé při výbuchu přepravovaných výbušnin nebo třaskavin 
Škody vzniklé při opravách vozu 
Škody, kdy vůz řídila osoba bez řidičského oprávnění nebo nebyla osoba řidiče identifikována 
Škody, které vznikly při páchání trestné činnosti oprávněného uživatele nebo způsobené úmyslným jednáním oprávněného uživatele 
Škody vzniklé při řízení vozu osobou pod vlivem alkoholu, omamných látek  nebo drog nebo pokud řidič odmítne test na tyto látky 
Škody na voze s pozměněnými idetifikátory nebo když vůz není technicky způsobilý k provozu 
Škody vzniklé zpronevěrou 
Škody vzniklé před přijetím vozu do pojištění 

Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v příslušných VPP pro vámi zvolený produkt .  Tato pojistná nebezpečí nelze ani připojistit . 
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Doplňková připojištění vozidel

Tyto produkty nejsou v systému Bonus/Malus. Pojistná plnění za uplatněné škody z těchto produktů nikdy nemají vliv na Bonus Malus Povinného ručení ani KASKO.

Druh Varianty Obsah

Pomoc v nouzi k produktu POV nebo Kasko. Pojistnou událostí je nepojízdnost vozidla v případě poruchy či 

nehody. Obsahuje např. telefonické poradenství či telefonické tlumočení při pojistné události v zahraničí, odtah 

či opravu, v případě potřeby ubytování, zajištění odvozu zpět do ČR, zajištění náhradního vozidla. Sjednané 

limity lze v případě poruchy využít na jednu pojistnou událost ročně. Detaily viz VPP.

ZákladníAsistenční 

služby
ü

Vyšší rozsah než Základní, se zvýšenými limity viz. VPP. Sjednané limity lze v případě poruchy využít vícekrát ročně. Navíc 

přímá likvidace nezaviněné škody u pojistitele škůdce (Profík). Detaily viz VPP.

Komfort û

Oproti Komfort jsou náklady na odtah v ČR hrazeny bez omezení. V ostatních případech ještě vyšší limity i rozsah (taxi). 

Detaily viz VPP.

Super û

Aktivní pomoc asistence vyvolaná stiskem tlačítka B-Call a nebo reakcí nárazového čidla po havárii, pasivní střežení vozidla a 

jeho případná lokalizace při jeho odcizení. Kniha jízd, aplikace pro chytrá mobilní zařízení. 1. pojištění vozidel, které se platí POV 

i KASKO podle skutečně najetých km. Výše slev/přirážek je uvedena v DPP/Safeline.

SafeLine RENT+ û

Stejné jako RENT+ a navíc trvalé střežení vozidla 24 hodin denně prostřednictvím pultu centralizované ochrany. Na rozdíl od 

verze RENT+ si zákazník k pojištění koupí jednotku, její montáž, aktivaci i provoz. V rámci pojištění platí pouze vybraný rozsah 

asistence. 1. pojištění vozidel, které se platí POV i KASKO podle skutečně najetých km. Výše slev/přirážek je uvedena v 

DPP/Safeline.

SafeLine SECURITYû

Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem či lomem s 

limitem plnění za jednu škodu do klientem stanovené pojistné částky (několik možností od 4 do 200 tis Kč).

LimitSkla ü

Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem nebo lomem bez stanovené 

pojistné částky. Tato varianta se sjednává pouze ke KASKO pojištění

Standard û

Pojištění věcí movitých v zavazadlovém prostoru na různé pojistné částky od 5 do 100 tis Kč havárie, vandalismu, živelní 

události, pádem či nárazem věci živé, neživé a zvířetem a odcizení (krádeží i loupeží). Pozor na omezení podle denní doby a 

místa uložení - více ve VPP UCZ/Voz/15, část čtvrtá.

StandardZavazadla û

Stejné jako Standard a navíc možnost pojištění autopříslušenství, dodatečné výbavy, předmětů pro výkon zaměstnání, pokud 

jsou uvedeny na seznamu a seznam je přiložen ke smlouvě.

Komfort û

Úrazové pojištění pro řidiče vozidla v době havárie vozidla pro případy trvalých následků, smrti či hospitalizace v důsledku 

úrazu

ŘidičSedadla û

Úrazové pojištění pro celou posádku vozidla v době havárie vozidla pro případy trvalých následků, smrti či hospitalizace 

v důsledku úrazu. Pojistná částka se vztahuje na každou osobu zvlášť.

Paušál û

Příspěvek na zapůjčení náhradního vozidla při opravě pojištěného vozu, limity pojistného plnění na den výpůjčky i na celou 

dobu zápůjčky zpravidla znemožňují plnou úhradu faktury za náhradní vozidlo - před uzavřením se doporučuje ověřit kolik si 

opravna účtuje za náhradní vozidlo na den výpůjčky a porovnat si tyto smluvní podmínky s podmínkami tohoto pojištění.

StandardNáhradní 

vozidlo
û

Právní ochrana vozidla zajistí odbornou právní pomoc v ČR i zahraničí. Ochrana je uzavřena k vozidlu, není 

fixována na konkrétního řidiče.

VozidloPrávní 

ochrana
ü

Nejdůležitější výluky z doplňkových pojištění - plné znění výluk viz. UCZ/Voz

Asistence, Asistence SafeLine
Pojištění se nevztahuje na vyvolání zbytečného zásahu asistence v důsledku omylu, opomenutí či nedbalosti.

Přímá likvidace (Profík)
Je součástí všech variant asistenčních služeb pro vozidla do 3,5 tuny, vyjma "Základní asistence".

Kola
Pojištění se nevztahuje na poklice kol. Pojistnou událostí je jen taková událost, která znemožňuje další používání pneumatiky nebo ráfku (disku) při běžném provozu.

Zavazadla
Z pojištění zavazadel nelze hradit škodu na penězích, drahých kovech, cennostech, a platebních kartách či mediích všeho druhu.
Při odcizení musí být prokazatelně překonány překážky.
Pouze u varianty Zavazadla Standard (nikoli Zavazadla Komfort) se nehradí škody způsobené odcizením zavazadel v době od 22 hod. večer do 5 hod. ráno.

Skla Standard se sjednává bez jakýchkoliv dodatečných omezení pojistného plnění a vlivu ceny skla na výši pojistného. 
Základem pro výpočet pojistného je ceníková cena nového vozidla.

Skla Limit se sjednává na pojistnou částku zvolenou pojistníkem ve výši odhadovaných nákladů na výměnu nového skla. Sjednaná pojistná částka se vztahuje na jednu 
pojistnou událost.
Pojištění se nevztahuje na odcizení skel, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dálniční známky), na škody související (např. poškozený lak), na škody 
vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem. Pojištění se nevztahuje na poškození skla existující již v okamžiku přijetí do pojištění.

Sedadla
Za pojistnou událost se nepovažuje:
- úraz, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestním činem nebo při kterém si úmyslně poškodil zdraví
- úraz vzniklý např. při válečných událostech, teroristických činech, stávkách
- úraz v důsledku nukleárních, chemických nebo biologických zbraní, jakož i úraz v důsledku působení jaderné energie či vlivem ionizovaného záření
- úraz vzniklý v důsledku aktivní účasti na motoristických závodech a s tím souvisejících tréninkových jízdách
- úraz pojištěného při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
- Za úraz se nepovažuje psychická nebo duševní nemoc, infekční onemocnění, srdeční infarkt a mozková mrtvice, sebevraždy, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškozování
Za hospitalizaci se nepovažuje pobyt v léčebných, pečovatelských či kosmetických ústavech, pobyt v LDN , v ozdravovnách, lázních, domovech důchodců apod.
Pojistitel může snížit pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo použitím návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícím.

Náhradní vozidlo
Pojištění se  vztahuje pouze na škody, při kterých bylo plněno z důvodu PU z KASKO pojištění.

Strojní pojištění se vztahuje pouze na škody, při kterých je dopravní prostředek používán jako stroj.

Důležité: ke každé pojistné smlouvě s povinným ručením lze sjednat aktivní asistenci SafeLine RENT+. Aktivní služby asistenčních operátorů výše uvedené jsou podmíněny 

skutečností, že ve vozidle je funkční telematická jednotka, která je bezplatně pronajímána klientovi po celou dobu pojištění u UNIQA. Cena aktivní asistence SafeLine RENT+ činí v 

nedotované verzi pouhých 3.900 Kč / ročně.  Cena této asistence v dotované verzi činí 1290,- Kč, u akční nabídky může být i zdarma. Navíc, u většiny variant povinného ručení a 

havarijního pojištění, umožňuje v závislosti na počtu najetých km snížit platbu ročního pojistného až o 25%.
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UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze,

oddíl B, č. vložky 2012

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Tel.: +420 488 125 125

INFORMAČNÍ 

LISTPojištění vozidel

Tento informační list je součástí návrhu č. 4719165494  tištěného  09.01.2018 15:24 a má pouze informační charakter.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění 

vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu dále zvýrazněny.

Doplňková připojištění vozidel - pojištění právní ochrany - Právník do auta

Právní ochrana vozidla zajistí odbornou právní pomoc v ČR i zahraničí. Ochrana je uzavřena k vozidlu, není fixována na konkrétního řidiče.

Právník do autaPrávní asistence Komplexní právní ochrana motorového vozidla s limitem 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.  Součastí 

pojistného plnění je mimo jiné i úhrada nákladů na právní zastoupení, vyhotovení znaleckých posudků, analýza 

vyhlídek na úspěch atd. 

Nonstop neomezené konzultace s právníkem včetně tlumočení.

Právník do auta pomůže v případě:

Správního a trestního řízení v důsledku provozu pojištěného vozidla (např. dopravní nehoda)

Škody na pojištěném vozidle (spor o náhradu škody)

Sporu z pojišťovnou (spor s pojistitelem ve výluce)

Sporu s autoopravnou (např. reklamace nekvalitně provedené opravy)

Sporu v důsledku jiných závazkových vztahů spojených s vozidlem (např. spor s leasingovou společností)

Sporu se stanicí technické kontroly nebo sporu o parkovací stání

Právník do auta pomůže nejen na území ČR, ale i ve většině států Evropy

Potřebujete-li zajistit pomoc, volejte +420 272 101 020

Nejdůležitější výluky z doplňkových pojištění - plné znění výluk viz. VPP UCZ/PPA/14 a ZPP/PDA/14

Doplňková připojištění vozidel - pojištění právní ochrany - nelze hájit právní zájmy při úmyslných přestupcích a trestných činech, při 

sebevraždě nebo psychické poruše, nelze hájit při sporech o náhradu osobního neštěstí či ceně zvláštní obliby.

Spory, které vznikly před sjednáním tohoto produktu. Pojistné plnění nelze poskytnout u škod vzniklých při stávce, válečném konfliktu, invazi, 

občanské válce, povstání, terorismu, radioaktivní havárii nebo jakýmkoli zásahem vyšší moci.

Pojistné plnění nelze poskytnout, pokud řídila osoba bez příslušného platného řidičského oprávnění nebo osoba pod vlivem alkoholu, návykových 

látek, totéž platí, pokud se řidič odmítl podrobit testu na tyto látky. Pojistné plnění nelze poskytnout u vozidla bez platného osvědčení o technické 

prohlídce vozu nebo v případě přetížení vozu nebo při obsazení nedovoleným počtem osob.

Pojistné plnění nelze poskytnout při účasti vozu na motoristických soutěžích vč. přípravných jízd, v případě sporů při celním nebo daňovém řízení.

Pojistné plnění nelze poskytnout ve sporech souvisejících s podnikatelskou činností pojištěného nebo při disciplinárním řízení.

Pojištění se nevtahuje na spory týkající se dodržování předepsaných dob jízd, odpočinku a používání k tomu určeného záznamového zařizení.
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