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ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

1. Pojištění dle části K DPP KPV 2009 se řídí ustanoveními zákona 
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „ZPS“), Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP
OC 2005, obecnou částí (část A) DPP KPV 2009, touto částí DPP KPV
2009 a příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Pojištění dle části K DPP KPV 2009 je pojištění soukromé a sjednává
se jako pojištění škodové. 

3. Pojištění dle části K DPP KPV 2009 se vztahuje pouze na vozidla
kategorie 3 (kategorie vozidla je uvedena v pojistné smlouvě).

ČLÁNEK II
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává výhradně pro případ (a pojistnou událostí tedy je)
takového poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo
způsobeno provozem jiného vozidla, než je předmět pojištění, s jehož
provozem je spojena povinnost pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOPV“).

2. Pojištění se nesjednává a pojistnou událostí není takové poškození
nebo zničení předmětu pojištění:
a) na jehož způsobení se pojištěný nepodílel mírou své účasti ve

smyslu ustanovení § 431 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), nebo
ani vůbec jakoukoliv mírou svého spoluzavinění ve smyslu
ustanovení § 441 OZ, 

b) které bylo způsobeno za takových skutkových a právních
okolností, které naplňují skutečnosti uvedené v ustanovení 
§ 7 ZOPV, a

c) které bylo způsobeno provozem nezjištěného vozidla a odpovídá
za něj nezjištěná osoba.

ČLÁNEK III
Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na vozidlo specifikované v pojistné smlouvě,
včetně všech jeho součástí a příslušenství (dále také jen „vozidlo“).

ČLÁNEK IV
Územní rozsah pojištění

1. Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České
republiky.

ČLÁNEK V
Horní hranice pojistného plnění

1. V souladu s ustanovením § 28 odst. 3 poslední věta ZPS pojistitel 
a pojistník sjednávají, že horní hranice pojistného plnění je v pojištění
sjednaném dle této části DPP KPV 2009 určena limitem pojistného
plnění.

2. Limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost je obvyklá cena
vozidla stanovená k okamžiku vzniku pojistné události.

3. Pojištění dle této části DPP KPV 2009 se sjednává bez spoluúčasti.

ČLÁNEK VI
Pojistné plnění pojistitele

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění z pojištění sjednaného dle této
části DPP KPV 2009 je řádné a včasné splnění všech právních povinností
řidičem vozidla souvisejících se škodnou událostí a stanovených obecně
závaznými právními předpisy.

VI.a Škoda na pojištěném vozidle
1. V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout

pojistné plnění rovnající se skutečné škodě způsobené pojištěnému
poškozením či zničením vozidla v důsledku pojistné události. 

VI.b Pronájem náhradního vozidla
1. V případě vzniku pojistné události, v důsledku které nebylo vozidlo

zničeno, ale pouze poškozeno, je pojistitel povinen poskytnout také
pojistné plnění rovnající se, při současném splnění všech dalších
podmínek stanovených touto částí DPP KPV 2009, částce, o kterou
pojištěným účelně a prokazatelně vynaložené náklady na pronájem
(vypůjčení) náhradního vozidla srovnatelného s pojištěným vozidlem
převyšovaly náklady, jež by pojištěný jinak vynaložil na provoz svého
pojištěného vozidla, které nemohl použít v důsledku poškození
způsobeného pojistnou událostí. 

2. Právo na pojistné plnění podle odstavce VI.b této části DPP KPV 2009
vzniká pouze v případě, že doba opravy poškození vozidla
způsobeného pojistnou událostí přesáhne, podle norem výrobce
vozidla, 8 hodin.

3. Právo na pojistné plnění podle odstavce VI.b této části DPP KPV 2009
vzniká maximálně v rozsahu nákladů na pronájem (vypůjčení)
náhradního vozidla po dobu nezbytně nutnou k opravě poškozeného
vozidla. Pojistným plněním podle odstavce VI.b této části DPP KPV
2009 nejsou reparovány jakékoliv náklady související s provozem
náhradního vozidla, zejména částka vynaložená na pohonné hmoty,
maziva, mytí a čištění náhradního vozidla apod..

4. Právo na pojistné plnění podle odstavce VI.b této části DPP KPV 2009
vzniká maximálně v rozsahu nákladů na pronájem (vypůjčení)
takového náhradního vozidla, které bude stejné třídy jako pojištěné
poškozené vozidlo. 

5. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění podle odstavce VI.b této
části DPP KPV 2009 je, že pojištěný k pronájmu (vypůjčení)
náhradního vozidla využil výhradně služeb smluvních partnerů
pojistitele. Aktuální seznam smluvních partnerů pojistitele je
pojištěnému k dispozici na internetových (webových) stránkách
pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo lze zjistit telefonickým
dotazem na klientském centru pojistitele – telefon 800 100 777. 

ČLÁNEK VII
Odmítnutí pojistného plnění

1. Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že vedle důvodů pro
odmítnutí pojistného plnění vyplývajících z ustanovení § 24 ZPS je
pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojištění sjednaného dle této
části DPP KPV 2009 odmítnout také tehdy, jestliže jakýkoliv
identifikační údaj týkající se vozidla nebo specifikace vozidla 
dle údajů výrobce nebudou v okamžiku vzniku pojistné události
souhlasit s údaji o vozidle uvedenými v pojistné smlouvě.

2. V případě, že se pojistitel o skutečnostech opravňujících ho 
k odmítnutí pojistného plnění z pojištění sjednaného dle této části
DPP KPV 2009 dozví až po výplatě pojistného plnění, vzniká pojistiteli
vůči oprávněné osobě právo na vrácení pojistného plnění.

ČLÁNEK VIII
Ostatní ujednání

1. Oprávněná osoba může postoupit právo na pojistné plnění z pojištění
podle této části DPP KPV 2009 pouze s předchozím písemným
souhlasem pojistitele.

2. Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že vedle skutečností, s nimiž
je podle ustanovení § 19 a násl. ZPS spojen zánik pojištění, pojištění
sjednané dle této části DPP KPV 2009 zaniká vždy nejpozději
uplynutím téhož okamžiku, k jakému zaniklo pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla sjednané shodnou pojistnou
smlouvou s pojištěním dle této části DPP KPV 2009. 

ČLÁNEK IX
Tato část K DPP KPV 2009 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
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