Zvláštní pojistné podmínky
pro doplňkové pojištění nákladů
na nájem náhradního vozidla
H-363/19

Článek 1
Úvodní ustanovení
▶ Doplňkové pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (dále
jen pojištění nákladů na náhradní vozidlo) se řídí pojistnou
smlouvou, těmito zvláštními pojistnými podmínkami pro
doplňkové pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (dále
jen ZPP), všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
vozidel uvedenými v pojistné smlouvě (dále jen VPP), zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dalšími příslušnými
právními předpisy.
Článek 2
Pojistné nebezpečí
▶ Pojištění nákladů na náhradní vozidlo se sjednává pro pojistná
nebezpečí základní havárie, odcizení, živel a vandalismus
definovaná ve VPP.
Článek 3
Pojistná událost, oprávněná osoba
▶ 1) Pojistnou událostí je:
a) poškození pojištěného vozidla, nejde-li o výlučné poškození
skel, pneumatik a disků kol, nebo
b) odcizení pojištěného vozidla, které je náhlou a nahodilou
událostí, nastalo za trvání pojištění na území platnosti
pojištění, bylo způsobeno pojistným nebezpečím uvedeným
v článku 2 a v jehož důsledku musela oprávněná osoba
vynaložit náklady na nájem náhradního vozidla, když
pojištěné vozidlo použít nemohla, ačkoli je potřebovala.
▶ Pojistnou událostí však nejsou události ani případy výslovně
uvedené ve výlukách z pojištění, dohodnuté v pojistné smlouvě
nebo vyloučené právními předpisy.
▶ 2) Oprávněnou osobou je provozovatel pojištěného vozidla.
Článek 4
Vznik, trvání a zánik pojištění
▶ 1) Pojištění nákladů na náhradní vozidlo je doplňkovým
pojištěním k hlavnímu pojištění sjednanému k pojištěnému
vozidlu u pojistitele. Hlavním pojištěním je pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
havarijní pojištění.
▶ 2) Doplňkové pojištění trvá za podmínky existence alespoň
jednoho hlavního pojištění, jinak zaniká, a to současně se
zánikem posledního hlavního pojištění.
▶ 3) Ostatní důvody zániku pojištění jsou uvedeny ve VPP.
Článek 5
Rozsah pojištění
▶ 1) Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na nájem náhradního
vozidla, které oprávněná osoba vynaložila v důsledku pojistné
události (dále půjčovné).

▶ 2) V pojistné smlouvě je uvedeno, zda hranice pojistného plnění
určená maximálním počtem dnů zapůjčení vozidla a denním
limitem půjčovného se vztahuje na všechny pojistné události
nastalé během jednoho pojistného roku, nebo na každou
pojistnou událost.
▶ 3) Pojistitel poskytne pojistné plnění jen za nájem
náhradního vozidla během následujícího časového úseku.
Časový úsek začíná:
a) dnem zahájení opravy poškození, které je pojistnou událostí,
nebo
b) dnem vzniku pojistné události, pokud se vozidlo v důsledku
pojistné události stalo nepojízdným nebo pokud pojistnou
událostí je odcizení vozidla.
Časový úsek končí:
a) v případě opravy vozidla dnem, kdy bylo možné vozidlo
poprvé vyzvednout z opravy,
b) v případě totálního poškození nebo v případě odcizení
pojištěného vozidla uplynutím doby nutné k pořízení jiného
odpovídajícího vozidla, nejpozději však dnem, kdy bylo
možné odcizené vozidlo po jeho nalezení poprvé vyzvednout.
Pokud bylo vozidlo nalezeno poškozené a je dáno do opravy,
tato doba se prodlužuje do dne, kdy bylo možné vozidlo
poprvé vyzvednout z opravy, v případě totálního poškození
o dobu potřebnou k pořízení jiného vozidla.
▶ 4) Je-li dnem, kdy bylo možné vozidlo z opravy nebo po nalezení
poprvé vyzvednout, sobota, neděle nebo svátek, prodlužuje
se časový úsek podle odst. 3 do konce nejblíže následujícího
pracovního dne.
▶ 5) Nepojízdností vozidla se rozumí neschopnost pohybovat
se vlastní motorickou silou nebo nezpůsobilost provozu na
pozemních komunikacích ve smyslu příslušných právních předpisů.
▶ 6) Pojistitel poskytne pojistné plnění při splnění podmínek
stanovených v těchto ZPP do výše nákladů nepřevyšujících
obvyklou cenu nájmu vozidla pro příslušnou tovární značku
v daném regionu uvedenou v aktuálním ceníku pojistitele
uveřejněném na jeho internetových stránkách, vždy však jen do
sjednané hranice pojistného plnění.
▶ 7) Právo na pojistné plnění vzniká při splnění následujících
podmínek:
a) náhradní vozidlo je stejné nebo nižší třídy, než je pojištěné
vozidlo;
b) náhradní vozidlo je zapůjčeno na území České republiky;
c) náhradní vozidlo je pronajato od osoby s oprávněním
podnikat v oboru pronájmu a půjčování vozidel (jedním
z předmětů podnikání);
d) náklady na nájem za vozidlo musí být prokázány účetním
dokladem, smlouvou o pronájmu, případně dalšími doklady,
které si pojistitel vyžádá;
e) případné odcizení pojištěného vozidla nebo jeho poškození
vandalismem bylo bez zbytečného odkladu oznámeno policii.
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Článek 6
Výluky z pojištění
▶ 1) Pojistitel neposkytne plnění za dobu zapůjčení mimo časový
úsek určený v čl. 5 odst. 3.
▶ 2) Kromě výluk z pojištění uvedených ve VPP se pojištění dále
nevztahuje na náklady na pohonné hmoty, mytí a čištění, na
opravy, údržbu náhradního vozidla ani na náklady za přistavení
či odstavení náhradního vozidla.
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