Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odcizení celého vozidla
DPP ODC 07/2015
2. Nepřevýší-li výše škody sjednanou spoluúčast, pojišťovna
pojistné plnění neposkytne.
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Článek 5
Počátek a zánik pojištění, pojistné
1. Počátek pojištění podle těchto DPP je shodný s počátkem
pojištění uvedeným v příslušné smlouvě, není-li ujednáno
jinak.
2. Zánik pojištění podle těchto DPP je shodný se zánikem příslušné smlouvy. Pojištění zaniká odcizením pojištěného celého vozidla, nelze-li dobu odcizení vozidla určit, považuje
se za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho
odcizení.
3. Pojistiteli náleží v případě pojistné události pojistné až
do konce pojistného období, ve kterém došlo k pojistné
události.
4. Pojištění podle těchto DPP je sjednáno tehdy, když v příslušné smlouvě, resp. na návrhu na uzavření pojistné
smlouvy, je vyznačeno sjednání tohoto pojištění.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění podle těchto doplňkových pojistných podmínek
(dále jen „DPP“) se řídí příslušnými platnými právními předpisy, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla VPP
POV 07/2014 (dále jen „VPP POV“) a ustanoveními příslušné
pojistné smlouvy.
2. Pojištění podle těchto DPP je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí uvedená v těchto DPP, a to pouze spolu s pojištěním odpovědnosti vozidla.

Článek 6
Povinnosti pojistníka a pojištěného
1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má
pojistník a pojištěný tyto další povinnosti:
a) oznámit pojišťovně další pojistitele, u nichž je pojištěn
proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň je povinen
uvést pojistné částky nebo limity pojistného plnění
sjednané v dalších pojistných smlouvách,
b) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo
zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními
předpisy nebo na jejich základě, nebo povinnosti, které
na sebe převzal pojistnou smlouvou,
c) nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany
třetích osob,
d) nastane-li škodná událost, která by mohla být událostí
pojistnou, je dále povinen neprodleně nahlásit odcizení
vozidla Policii ČR. Bez splnění této povinnosti, nevznikne pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.
2. Zajistit řádné a průkazné zadokumentování každé škodné
události, se kterou je spojen požadavek oprávněné osoby
na plnění z pojištění, Policií ČR.
3. Při každém opuštění vozidla toto řádně uzamknout a zabezpečit proti vniknutí a odcizení k tomu výrobcem vozidla
určeným a neponechávat ve vozidle doklady k vozidlu.
4. V případě odcizení vozidla odevzdat pojistiteli doklady od vozidla (zejména originál technického průkazu), servisní knížku,
dále veškeré sady klíčů od zámků (i přídavných) včetně ovladačů imobilizéru, štítky s kódem od klíčů a dálkového ovládání zámků, které byly výrobcem, prodejcem či předchozím
vlastníkem vozidla společně s vozidlem dodány či dodatečně
pořízeny, nebo hodnověrně doložit a na výzvu pojistitele
i prokázat, proč tak nelze učinit. Ke vzniku povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění nedojde, pokud se prokáže,
že odevzdané klíče nebo ovladače k vozidlu nenáležely.

Článek 2
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
1. Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení celého pojištěného vozidla, pokud k odcizení došlo loupeží
nebo krádeží.
2. Pojistnou událostí je odcizení celého vozidla.

Článek 3
Předmět pojištění
1. Pojištění se vztahuje na osobní nebo nákladní automobil
o celkové hmotnosti do 3,5 t registrovaný v České republice
uvedený v pojistné smlouvě.
2. Pojištění se vztahuje na škody nastalé na území České republiky.
3. Pojištění se nevztahuje na zvláštní výbavu vozidla a na věci
ve vozidle, které nejsou jeho součástí stanovenou příslušnými právními předpisy.
4. Pojištění nelze sjednat pro kategorii historických vozidel,
tzv. „veterány“, přívěsy, návěsy, vozidla taxislužby, autoškoly, autopůjčovny a vozidla pro přepravu nebezpečných
nákladů.

Článek 4
Limit plnění a spoluúčast pojištěného
1. Limit pojistného plnění a výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě. Výše pojistného plnění je současně omezena výší obvyklé ceny vozidla v době vzniku pojištění.
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Článek 7
Další povinnosti pojištěného
1. Pojištěný je povinen pojišťovně a/nebo pojišťovnou pověřené osobě:
a) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
b) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení
kopií,
c) umožnit prohlídku poškozeného vozidla a postupovat
v souladu s pokyny této osoby.

Článek 8
Důsledky porušení povinností
1. Při porušení povinností stanovených v článku 6 a 7 těchto
DPP může pojišťovna snížit pojistné plnění úměrně tomu,
jaký vliv mělo toto porušení na povinnost pojišťovny plnit.

Článek 9
Pojistné plnění
1. Pojistným plněním se rozumí náklady na pořízení vozidla
stejného druhu a kvality v ČR snížené o částku odpovídající
stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím
k dané situaci na trhu v ČR (obvyklá cena v době bezprostředně před škodnou událostí), přičemž výsledná částka
se snižuje o dohodnutou spoluúčast.
2. Pojistné plnění bude vyplaceno až po obdržení rozhodnutí
o ukončení nebo přerušení vyšetřování Policií ČR.
3. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné
pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.
4. Pokud v důsledku pojistné události z pojištění odcizení
celého vozidla poskytl pojistitel plnění, nepřechází na něj
vlastnické právo k pojištěnému vozidlu.
5. Zjistí-li pojistník po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, že bylo nalezeno odcizené vozidlo (Čl. 3., Odd. 1),
oznámí tuto událost pojistiteli bez zbytečného odkladu
nejpozději do 3 pracovních dní. V těchto případech se postupuje následovně:
a) Pojistitel má, pro případ nálezu pojištěného vozidla,
právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl.
b) Za nalezené se odcizené vozidlo nepovažuje, když byla
pozbyta jeho držba a nelze ji buď vůbec znovu nabýt,
nebo pouze s nepřiměřenými náklady a obtížemi. Nebo
předmět pojištění byl poškozen do té míry, že jako celek
zanikl, nebo jej lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.

c) Pojistník nesmí nalezené vozidlo převzít od orgánu
činného v trestném řízení nebo od jiného příslušného
orgánu, případně od jiné fyzické nebo právnické osoby, ale je povinný ponechat ji pojistiteli až do svého
rozhodnutí, zda si ponechá nalezené vozidlo nebo vyplacené pojistné plnění. Pojistník je povinný svoje rozhodnutí písemně oznámit pojistiteli hned, nejpozději
do 15. dne ode dne, kdy se dozvěděl, že pojištěná věc
byla nalezena a dále je povinný:
 - Jakmile se rozhodne si nalezenou pojištěnou věc
ponechat, vrátí pojistiteli vyplacené pojistné plnění
snížené o případné přiměřené náklady na opravu
pojistné věci, které vznikly v čase, kdy byl zbavený
možnosti s pojištěnou věcí disponovat, nejpozději
do 30 dní ode dne doručení výzvy pojistitele na vrácení pojistného plnění. Pojistitel po vrácení pojistného plnění vydá pojištěnou věc pojistníkovi. Pokud pojistník ve stanovené lhůtě nevrátí pojistiteli
pojistné plnění, pojistitel a pojistník postupují podle
následujícího odstavce,
 - Jakmile si pojistník pojistné plnění ponechá, pověří
pojistitele, aby zprostředkoval prodej nalezené pojištěné věci a tyto získané finanční prostředky si ponechal na úhradu svého pojistného plnění. Náklady
spojené s prodejem této věci nese pojistitel. Jakmile
pojistník nalezenou pojištěnou věc převezme bez
vědomí pojistitele, je pojistitel oprávněný požadovat od pojistníka navrácení celého vyplaceného pojistného plnění. Pojistník je poté povinný vyplacené
pojistné plnění vrátit nejpozději do 30 dní ode dne
doručení výzvy pojistitele k jeho vrácení.

Článek 10
Výklad pojmů
1. Krádeží celého vozidla se rozumí neoprávněné zmocnění
se celého vozidla v úmyslu s vozidlem trvale nebo přechodně nakládat, za podmínek, že vozidlo bylo v době škodné
události řádně zajištěno proti odcizení. Krádeží není zmocnění se vozidla podvodem nebo neoprávněným přisvojením si svěřeného vozidla (zpronevěra).
2. Loupeží se rozumí neoprávněné zmocnění se vozidla tak,
že proti uživateli vozidla bylo užito násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí.
Tyto DPP jsou platné od 1. 7. 2015
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