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Pojistná smLouva č. 6667600082
o pojištění vozidel FLOTILA
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Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídLem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 OO, Česká repubLika
ICO: 41116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1897
(dále Jen pojistitel),
zastoupený:

Ing. PaveL Křeček, underwrtter specialista flotila

Ing. Michal Hes, underwrtter speciaLista fLoti[a
Agentura:

Kooperativa pojišťovna, as., Vienna Insurance Group,
Plzeň, Zahradní 3, PSC 32600
fax: 377 417 999
teL: 377 417 111,

a

KLAUS Timber a.s.
se sídLem Kasejovice, KLadrubce i,

psč 335 44, Česká repubLika

ICO: 279 893 13

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. Zn. B 1332
(dále Jen pojistník),
Zastoupený: MARCEL KLAUS, předseda představenstva
uzavírají
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský zákoník), a zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidLa (dále Jen zákon o odpovědnosti z provozu
vozidLa), tuto pojistnou smlouvu, která spoLu s pojistnými podmínkami pojistiteLe a přílohami, na které se
tato pojistná smlouva odvoLává, tvoří nedíLný celek.
-..Tato pojistná smLouva byla uzavřena prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT a.s.
se sídlem Praha, Pod Krčským lesem 2016/22, česká repubLika
IC: 251 463 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4845
(dále Jen „pojišťovací makLéř‘)
Korespondenční adresa: RESPECT a.s., Plzeň, Hruškova 1840/17, PSČ 30100
mobiL: +420 605 221 773, teL.: +420 377 237 907, fax: +420 377 220 222
e-mail: petr.RaLa@respect.cz

ČLánek I.
Definice pojmů
Pro účely této pojistné smLouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
Pojištění vozidLa

—

všechna pojištění sjednaná k určitému vozidlu.

Tuzemské vozidLo
a) vozidlo, které podLéhá registraci siLničních vozidel vedené podLe zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (dále jen registrace vozideL), nebo
b) vozidlo, které nepodLéhá registraci vozideL a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem
podnikáni na území Ceské republiky nebo právnické osoby se sídLem na území České republiky, anebo
c) vozidLo, které byLo odesláno do České republiky z jiného čLenského státu, Česká republika je státem
cílového určení a vozidlo nebylo v České republice registrováno v tomto případě je vozidlo tuzemským
vozidLem podobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala.
—

Datový nástroj
dokument v elektronické podobě, vytvořený pojistitelem a poskytnutý pojistníkovi,
umožňující vytvářet za trvání pojistné smlouvy požadavky změny.
—

Požadavek změny požadavek pojistníka na zařazení dalšího standardně pojistitelného vozidla do pojištění,
nebo změnu pojištění určitého standardně pojistitelného vozidLa, nebo vyřazení určitého vozidla z pojištění,
zpravidLa vytvořený pojistníkem pomocí datového nástroje.
—

Zařazení standardně pojistiteLného vozidLa do pojištění
na základě předložení požadavku změny pojistiteli.

—

vznik pojištění standardně pojistitelného vozidla

Změna pojištění standardně pojistitelného vozidLa rozšíření nebo zúžení pojištění určitého standardně
pojistitelného vozidla na zákLadě předložení požadavku změny pojistiteli, a to bud vznikem dalších pojištění
tohoto vozidLa nebo změnou rozsahu nebo zánikem některého ze stávajiclch pojištění tohoto vozidla.
—

Vyřazeni vozidLa z pojištění zánik pojištění vozidla na základě předloženi požadavku změny, případně na
základě jiného důvodu stanoveného zákonem.
—

Nestandardně pojistiteLné vozidLo
vozidLo, u kterého při vytvořeni požadavku změny datový nástroj
indikuje: „Nestandardně pojistitelné vozidLo“. Toto vozidLo lze pojistit jen na zákLadě předchozího písemného
souhlasu a nabídky pojištění ze strany pojistitele následně akceptované pojistníkem.
—

Vyúčtování pojistného pojistitelem vyhotovený podklad pro stanovení výše předpisu pojistného v souladu
s podmínkami této pojistné smlouvy.
—

ČLánek fl.
Předmět pojištění, druhy pojištění a pojistné podmínky

1.

Označení druhů vozidel používaná v této pojistné smlouvě:
A
Al
A2
B
Bi
B2
C
Q

O
O
C4

Osobní automobil
Obytný automobiL do 8 000 kg
Sanitní automobil
Motocykl
Tříkolka, čtyřkoLka do 1+00 kg
Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg
Automobil nad 3 500 kg
Nákladní automobil
Traktor
Pracovní stroj s RVSPZ
Tahač návěsů

CS
CG
C7
C8
D
E
El
E2
F
Fl
F2

Pracovní stroj bez RVSPZ
Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla
Ruční n. vysokozdvižný vozík
Jednonápravový traktor, traktor bez RZ
Kolo s pomocným motorem
Autobus
Autobus k městské hromadné dopravě
Trolejbus
Přívěs
Přívěs za tahač
Návěs za tahač

2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti) lze
sjednat pro tuzemská vozidla.
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3. Havarijní pojištěni a doplňková pojištění lze sjednat pro tuzemská vozidla, s výjimkou vozidel uvedených
v článku L pod písmenem b); vozidla musí být v okamžiku počátku pojištění nepoškozená a technicky
způsobilá k provozu.
4. Nestandardně pojistitelné vozidlo je možné pojistit za trvání této pojistné smlouvy jen na základě
jednotlivé individuálně vypracované nabídky předložené pojistitelem (viz ČL Iv).
5. Pojištění, která [ze touto pojistnou smLouvou sjednat k jednotlivým vozidlům, a pojistné podmínky,
kterými se pojištění řídí:
Název pojlštIn{

Všeobecné
pojistné podmínky

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Havarijní pojištěni vozidel
Doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem
Doplňkové pojištěni skel vozidla
Doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu
Doplňkové havarijní pojištěni při nezaviněné nehodě NA100PRO
Doplňkové živelní pojištěni vozidla
Doplňkové pojištěni poškozeni vozidla zvířetem
Doplňkově pojištění zavazadel
Doplňkové pojištění věd během silniční dopravy
Doplňkové pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
Doplňkové pojištěni strojů
Doplňkové pojištěni KoopGAP
Doplňkové pojištěni sportovní výbavy

VPP H-3S0/14
VPP H-350/14
VPP H-350/14
VPP H-350116
VPP H-3S0114
VPP H-35W14
VPP H-350/14
‘PP H-350/14
VPP H-350/14
VPP H-350/14
‚PP H-350/14
‚PP H-3S0/14
‚PP 1+350/14

-

Zvlákni
pojistné podmínky

VPP R630/14
ZPP H-362114
ZPP H-364/14
ZPP 1-1-390114
ZPP H-380/14
ZPP H-37W14
ZPP H-372/14
ZPP H-36J114
ZPP H-695/14
ZPP H-363/14
ZPP H-300/14
ZPP H-365/14
ZPP 1-1-366114

Pojistné podmínky tvoří Přílohu č. 1.

ČLánek III.
Pojištění sjednaná uzavřením pojistné smLouvy a požadavky změny
1.

Uzavřením této pojistné smlouvy se sjednává pojištění vozidel uvedených v Příloze Č. 2. Počátkem
těchto pojištěni je 00:00 dne počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě.

2.

Požadavek změny, včetně sjednání pojištěni dalších jednotlivých vozidel je účinný doručením
příslušného požadavku změny odeslaného pojistníkem na e-mailovou adresu import750koop.cz, není-

Li v příslušných právních předpisech, v této pojistné smlouvě nebo v požadavku změny stanoveno jinak;
to však neplatí pro požadavek změny, který se týká zařazeni nestandardně pojistitelného vozidla do
pojištění, případně změny jeho pojištěni, který je upraven v ČL IV. této pojistné smlouvy. ZasLání na jinou
adresu se nepovažuje za předložení požadavku změny.

3.

Za řádné vytvoření požadavku změny v datovém nástroji (např. za označení správného data vzniku,
změny nebo zániku pojištění) je odpovědný pojistník.

4.

Pojistník je povinen předkládat pojistiteli požadavky změny nejpozději 7. kalendářní den po požadovaném
datu počátku pojištění nebo účinnosti změny či zániku pojištěni 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 7 kalendářních dni Toto omezeni se netýká prokázaných
zániků pojištění z objektivních důvodů uvedených v zákoně.

S.

Požadavky změny Lze předkládat pojistiteLi nejdříve 60 kalendářních dnů před datem požadovaného

6.

Pří zániku pojištěni odpovědnosti vozidla je pojistník povinen neprodleně vrátit pojistiteli zelenou

počátku pojištění nebo požadovaným datem účinnosti změny pojištěni Požadavky změny předložené dříve
se považuji za neplatné. Toto omezení se netýká požadavků na zánik pojištěni

kartu.
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Článek IV.
Sjednání a změny pojištění nestandardně pojistitelného vozidla za trvání pojistné smLouvy
Požadavek změny, který se týká zařazeni nestandardně pojistitelného vozidla do havarijního pojištění, případně
změny jeho havarijního pojištění, pojistitel posoudí a buď nabídne pojistníkovi k odsouhlaseni zvláštní postup
pro sjednání pojištění daného vozidla, nebo požadavek pojistníka zamítne.
ČLánek V.
Druhy a způsoby pojištění
i) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Pojištění odpovědnosti se sjednává s Limity pojistného pLněni
70 000 000 KČ pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného «5 6 odst. 2
písm. a) zák. Č. 168/1999 Sb.);
-

a
70 000 000 KČ pro věcnou škodu a ušLý zisk bez ohledu na počet poškozených (podle
c) zák. L 168/1999 Sb.);
-

6 odst 2 písm. b) a

Převyšuje.li součet nároků uplatněných vice poškozenými tento Limit, pojistné plnění se každému z nich
snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.
Ujednává se, že k vozidlům, pro která je sjednáno pojištění odpovědnosti, se současně sjednává pojištění
asistenčních služeb v rozsahu asistenčního programu 64 (STANDARD) podle ZPP H.390/16.
Odchylně od VPP R-630/16 se ujednává, že na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje:
a) přerušeni pojištění podle VPP R-630/14, ČL 4;
b) systém bonus/malus podle VPP R-630114, ČL 9;
c) sleva Důvěra podle VPP R.630/14, ČL 10.
Celková sLeva stanovená pojistitelem pro první pojistný rok číní
40%
Pokud před uplynutím pojistného roku (doby platnosti obchodní slevy/přirážky ) není dodatkem k pojistné
smlouvě nebo písemným oznámením pojistitele stanovena příslušná obchodní sleva / přirážka pro dalši
období, je příslušná sleva/přirážka pro další období nulová. Změna výše slevy/přirážky ani zánik slevy po
uplynutí doby platnosti se nepovažuje za změnu výše pojistného ve smyslu občanského zákoníku.
Pro druh vozidla C6 tahač návěsů je pro první pojistný rok stanoveno fixní roční pojistné ve výši 67.952,-Kč.
Pokud před uplynutím pojistného roku (doby platnosti fixního pojistného za pojištěni odpovědnosti) není
dodatkem k pojistné smlouvě nebo písemným oznámením pojistitele stanovena fixní sazba pojištění
odpovědnosti pro další období, pojistné se řidi tabulkou standardních základních sazeb pojištění
odpovědnosti uvedenou v pojistné smlouvě. Změna výše fixní sazby pojištěni odpovědnosti ani změna z fixni
sazby pojištění odpovědnosti na standardní základní sazbu pojištěni odpovědnosti se nepovažuje za změnu
výše pojistného ve smyslu občanského zákoníku.
....

2) HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Havarijní pojištění se sjednává pro variantu pojistných nebezpečí:
HAVÁRIE (HA)

označuje pojistná nebezpečí uvedená pod Čisty 1, 3, 4a Sv ČL 3 VPP H.3S0/14;
Pro vozidla druhu B, Bi, B2 lze touto pojistnou smlouvou sjednat havarijní pojištění buď pro výše
uvedenou variantu, nebo pro variantu pojistných nebezpečí:
SEZONNI HAVARIJNI POJISTENI (SP) označuje pojistné nebezpečí uvedené pod člslem 2, 3, 4 a S v ČL 3
VPP H-350/14;
—

—
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Varianta pojistných nebezpečí pro vozidla druhu B, Bi, 82 je stanovena pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze
č. 2 nebo v požadavku změny.
DOHODNUTÝ MINIMÁLNÍ ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ VOZIDLA platný při sjednání pojistných nebezpečí pod
označením HAVARIE nebo SEZONNI POJIŠTENI nebo ODCIZ:
druh vozidla A osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do 3,5 t s pojistnou
částkou do 200 000 Kč
vozidlo řádně uzamčeno;
druh vozidla A osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do 3,5 t 5 pojistnou
částkou od 200 000 Kč do 800 000 Kč
vozidlo řádně uzamčeno a zabezpečeno imobilizérem nebo alarmem nebo mechanicky uzamykatelným
zařízením blokujícím řadicí páku nebo převodovku, nebo zařízením schopným vysílat poplachové
zprávy;
druh vozidla A osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do 3,5 t 5 pojistnou
částkou nad 800 000 Kč
vozidlo řádně uzamčeno a zabezpečeno minimáLně kombinací dvou z následujících zabezpečovacích
zařízení imobilizérem, nebo alarmem nebo mechanicky uzamykatelným zařízením blokujícím řadicí
páku nebo převodovku nebo zařízením schopným vysílat poplachové zprávy;
ostatní druhy vozidel (E autobus, Cl nákladní automobil, C automobil nad 3,5 t, C2 traktor, F přívěs, Fl
návěs, přívěs, F2 návěs za kamion, C4 tahač návěsů B motocykl (vč. Bi, 02))
s pojistnou částkou do 3 500 000 Kč
vozidlo řádně uzamčeno;
ostatní druhy vozidel (E autobus, Ci nákladní automobil, C automobiL nad 3,5 t, C2 traktor, F přívěs, Fl
návěs přívěs P2 návěs za kamion, C4 tahač návěsči, B motocykl (vč. Bi, 82))
s pojistnou částkou nad 3 500 000 Kč + B motocykly
vozidlo řádně uzamčeno a dále individuálně dohodnutý způsob zabezpečení: imobilizér nebo alarm
nebo mechanicky uzamykateLné zařízeni blokující převody vozidla nebo zařízení schopné vysílat poplachové
zprávy nebo vyhledávacím zabezpečovacím zařízením napojeným na centrální dispečerské pracoviště (pult
centrální ochrany).

-

-

—

-

-

Spoluúčast pro havarijní pojištění je stanovena pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku
změny.
Předmětem havarijniho pojištěni je i nestandardní výbava vozidla, lejU hodnotu je pojistník povinen
zohlednit v pojistné částce pojištěného vozidla. Odchylně od ustanovení VPP H-350/14 čL 2. odst. 2 se
ujednává, že rozsah nestandardní výbavy vozidla nemusí být v pojistné smlouvě uveden. V případě vzniku
pojistné události je vlastník vozidla povinen rozsah pojištěné nestandardní výbavy doložit.
Ujednává se, že k druhům vozidel A, CG, B, Bi, B2, pro která je sjednáno havarijní pojištění, se současně
sjednává pojištění asistenčních služeb v rozsahu asistenčního programu 44+50 (PLUS) podle ZPP H-390/14.
KOEFICIENT STÁŘÍ VOZIDLA
Koeficient stáři vozidla je určen stářím vozidla k datu počátku i)ojjštěni a za trvání nojištěni se nemění.
KOEFICIENT ZA ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 1(2 = 1

Odchylně od VPP H-350/14 se ujednává, že na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje:
a) ustanovení VPP H-350/14 čL 2. odst. 2;
b) přerušení pojištění podle VPP H-350/i4 čL 7,
c) bonus/malus podle VPP H-350/14 čL 13,
d) zvyšováni spoluúčasti podle VPP H-350/14 či. 22 odst. 2).
55%
Celková sleva je pro první pojistný rok stanovena ve výši
pojistné
k
dodatkem
není
slevy/přirážky
)
Pokud před uplynutím pojistného roku (doby platnosti obchodní
smlouvě nebo písemným oznámením pojistitele stanovena příslušná obchodní sleva / přirážka pro další
období1 je příslušná sleva/přirážka pro další období nulová. Změna výše slevy/přirážky ani zánik slevy po
uplynutí doby platnosti se nepovažuje za změnu výše pojistného ve smyslu občanského zákoníku.

S

3) DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
Jednotlivá doplňková pojištění lze sjednat pro dále uvedené druhy vozidel a výhradně v kombinaci s hlavním
pojištěním podle příslušných pojistných podmínek.
A. DOPLŇKOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB DOPRAVOVANÝCH VOZIDLEM
Pro druhy vozidel A a C6 Lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozideL sjednat výhradně s násLedujícími
pojistnými částkami pro 1 sedadlo: Varianta UM, US nebo UV.
Pro druhy vozidel Al, A2, C, Cl, C2, C4 lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel sjednat výhradně
s násLedujícími pojistnými částkami pro 1 sedadLo: Varianta UM nebo US.
Pro druhy vozideL E, El, E2 Lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozideL sjednat výhradně
s násLedujícími pojistnými částkami pro 1 sedadLo: Varianta UM.
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu
Tělesné poškozeni způsobené úrazem

Varianta UM
50000Kč
100 000 Kč
12 500 Kč

Varianta LIS
150 000 Kč
300 000 Kč
37 500 Kč

Varianta UV
400 000 Kč
800 000 Kč
100 000 Kč

Varianta úrazového pouštění je stanovena pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Na pojistně za toto doplňkově pojištěni se nevztahuje žádná sLeva.
B. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA
Pojištěni výhledových sket Lze sjednat pro níže
uvedené druhy vozideL
A Osobní automobiL
B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg
C6 NákLadní vozidLo z modifikace osobního vozidLa do
3,St

Pojištění Čelních skeL Lze sjednat pro níže uvedené
druhy vozideL:
A Osobní automobiL
Al Obytný automobiL dos 000 kg
C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do
3,St
A2 Sanitní automobil
B2 Tříkolka, čtyřkoLka nad 400 kg
C AutomobiL nad 3 500 kg
Cl Nákladní automobiL
C4 Tahač návěsů
E Autobus
El Autobus k městské hromadné dopravě
E2 TroLejbus

Limit pojistného plnění na každou pojistnou udáLost a rozsah doplňkového pojištění skel vozidLa je stanoven
pro každé jednotLivé vozidlo v PříLoze č. 2 nebo v požadavku změny.
Pojištěni se sjednává bez spoluúčasti,
Na pojistné za toto dopLňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva.
C. DOPLŇKOVÉ POuŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB K VOZIDLU
Pro druhy vozidel A, Al, A2, B, Bi, B2, C, Ci, C4, CG, E, El lze sjednat doplňkové pojištění asistenčních sLužeb
k vozidlu.
Rozsah asistence je vymezen asistenčním programem vyznačeným v PříLoze č. 2 nebo v požadavku změny.
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Na pojistné za toto dopLňkové pojištěni se nevztahuje žádná sleva.
Kontakt pro poskytnutí asistenčních služeb:
1. infoLinka Kooperativy a GLOBAL ASSISTANCE a.s.: 841 105 105
2. přímo ze zahraničí: +420 266 799 779

ČLánek VI.
Výše a způsob pLacení pojistného
1. Pojistné období se sjednává jako Čtvrtletní. Pojistné za každé pojistné období bude stanoveno
pojistiteLem v předpisu pojistného podLe stavu vozideL k počátku každého pojistného období (ve
vyúčtováni budou zohledněny změny pojištění, ke kterým došlo v průběhu předchozího pojistného období,
pojistného).
předpisech
v předcházejících
zohledněny
nebyly
které
a
dohody
výslovné
podle
V případě, že je sjednáno delší pojistné období než měsíční, je pojistiteL oprávněn
pojištění,
v
změny
zohLedněny
smLuvních stran provádět dodatečné předpisy pojistného, ve kterých budou
ke kterým došlo v průběhu uplynulého měsíce daného pojistného období. Předpis pojistného na první
pojistné období je uveden na konci článku VII. a je splatný dnem počátku pojištěni vozideL uvedených
v Příloze č. 2
2. Změny pojištění, které do příslušného předpisu pojistného nemohly být zahrnuty, protože se o nich
pojistitel nedozvěděl před vystavením těchto předpisů, budou zahrnuty do nejbližšího předpisu
násLedujícího po jejich zjištění.
3. Pojistné za pojištění, která trvala jen část pojistného období (pojistné doby), protože vznikla nebo zanikLa
jindy než k počátku nebo ke konci pojistného období (pojistné doby), se v předpisu pojistného stanoví
podLe počtu dní trváni.
4. Veškeré předpisy pojistného a případné upomínky k zaplacení pojistného budou zasílány na e-maiLovou
adresu petr.fiaLaresoect.cz nebo na korespondenční adresu zplnomocněného zástupce.
5. V případě, že pojistník Čt pojistitel zjisti chybu při stanoveni pojistného nebo chybu v předávaných
datech, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho kaLendářního měsíce od zjištění
chyby, resp. od jejího oznámení druhou smluvní stranou, chybu odstranit a vzájemné pohLedávky vyrovnat.
6. Výše ročního pojistného za pojištění odpovědnosti se stanoví pro každé jednotlivé vozidLo jako součin
příslušné sazby pojištění odpovědnosti a koeficientu za nestandardnost rizika, který se následně upraví
případně stanovenou slevou/přirážkou. Sazby pojištění odpovědnosti pro jednotlivé druhy vozidel a
hodnoty koeficientu za nestandardnost rizika jsou stanoveny v Příloze Č. 3 Sazby pojištění odpovědnosti.
7. Výše ročního pojistného za havarijní pojištěni se pro každé jednotLivé vozidlo stanoví jako součin pojistné
částky vozidLa, sazby pojistného a koeficientů uvedených v PříLoze Č. 4 Sazby havadjniho pojištění, který
se násLedně upraví případně stanovenou slevou/přirážkou.
Výše ročního pojistného za každé vozidLo pro jednotlivá dopLňková pojištěni je stanovena v PříLoze č. S
Sazby dopLňkového pojištěni, přičemž se násLedně upraví přísLušnou slevou/přirážkou, pokud jsou u
některého z dopLňkových pojištěni v pojistné smlouvě stanoveny.
9. Pojistník je povinen platit pojistné ve výši a ke dni spLatnosti stanovené v předpisech pojistného na účet
zpLnomocněného pojišťovacího makléře č. Ú.: 7220843001/5500 vedeném u Raiffeisenbank as. variabilní
symbol: 6667600082, konstantní symbol 3558.
10. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsáni v pLné výši na výše uvedený účet.
11.Z uhrazeného pojistného na pojištěni odpovědnosti odvádí pojistitel 3 % v souLadu se zákonem o
odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod spravovaného Českou kanceláři pojistiteLů.
Prostředky fondu slouží především k úhradě nákLadů na pořízeni techniky a věcných prostředků
potřebných pro činnost integrovaného záchranného systému.

ČLánek VIL
Roční pojistné za sjednaná pojištění a první díLčí předpis pojistného
POJISTNÉ ZA VOZIDLA V PŘÍLOZE Č. 2
1)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidLa

Roční pojistné

464.268,- Kč

II) Havarijní pojištěni vozideL
Roční pojistné

1.lOO.884. Kč

xII) DopLňková pojištěni
Roční pojistné

l66.SS6 Kč

A. DopLňkové úrazové pojištěni osob dopravovaných vozidLem
Roční pojistné
B. DopLňkové pojištění skeL vozidLa
Počni pojistné
C. DopLňkové pojištění asistenčních sLužeb k vozidLu
Roční pojistné
Předpis pojistného za první pojistné období po upLatnění přirážek a slev ani

11.016,- Kč
155.300,. Kč
540,- Kč

............

235.207.- KČ

ČLánek VIII.
Hlášeni škodných udáLostí
Škodnou udáLost Lze oznámit:
a) teLefonicky prostřednictvím Linky pojistiteLe č. 841 105 105 nebo eLektronicky prostřednictvím
www.koop.cz;
b) osobně na kterémkoli obchodním místě pojistitele;;

c) písemně na adresu: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group; Centrum zákaznické podpory,
Brněnská 634,66442 Modříce.

ČLánek IX.
ProhLášení pojistníka
1. Pojistník prohLašuje, že:
a) věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny proti
stejným nebezpečím u jiné pojišťovny, pokud neoznámil pojistiteli, že má k určitým vozidLům uzavřeno
pojištění proti stejným nebezpečím u jiné pojišťovny a neuvedL rozsah takového pojištěni (hranice
pojistného pLnění apod.) v příLoze této pojistné smLouvy;

b) všechny údaje uvedené v této pojistné smLouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomi, že je povinen
všechny případné změny nastaLé za trvání pojištění bez zbytečného odkLadu pojistiteLi oznámit;
c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednaného pojištěni a je si
vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkLadu pojistiteli oznámit všechny
případné změny těchto údajů;
d) před uzavřením pojistné smLouvy mu byly oznámeny informace v souLadu s ustanovením
občanského zákoníku;
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e) byl informován o rozsahu a účelu zpracováni osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu
s ustanovením 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou
odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené
v pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto
bodu na základě plné mod udělené mu pojištěným.
2. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smLouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištěni sjednanému touto
pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považuji za doručené
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čL 26 VPP H-350/14 a ČL
19 VPP R-630/14 se pro tento případ „adresátem‘ rozumí pojišťovací makLéř. Dále se smluvní strany
dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované
pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od
pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy přev2al v listinné nebo, s jeho souhlasem,
v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění, které tvoří přílohu
této pojistné smlouvy, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které
mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahuji upozornění na důležité aspekty
pojištěni i významná ustanoveni pojistných podmínek.
4. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě
(např. na trvalém nosiči dat) pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě, a seznámil se s nimi,
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravuji rozsah
pojištěni, jeho omezeni (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a
další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
S. Pojistník potvrzuje, že si je vědom, že veškeré slevy z pojistného, u nichž je výslovně uvedeno, že se
poskytují na dobu pojistného roku, jsou poskytnuty jako podmíněnélě trváním pojistné smlouvy, celkovým
počtem pojištěných vozidel a celkovou výší pojistného před slevou a že v případě porušeni některé
z podminek bude povinen část pojistného doplatit.
6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
7. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídLa a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobyt Wbydliště či sídla nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
8. Pojistnik souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen spřízněné osoby). Pojistník dále souhlasí, aby
pojistiteli spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
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Článek X.
Závěrečná ustanovenĺ
1. Pojistná smlouva se uzavírá s počátkem od 1.1.2016 na dobu neurčitou.
2. Důvody zániku pojistné smlouvy:
a) uplynutím doby na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, jestLiže byLa uzavřena na dobu určitou;
b) doručením písemného oznámení pojistiteLe pojistníkovi po upLynuti 3Odenni doby, během které
nebyLo pojištěno ani jedno vozidLo (tedy v situaci, kdy všechna pojištění zanikla, a během 3odenní
doby násLedující po zániku posledního pojištěni žádné pojištěni nevzniklo);
c) výpovědi pojistné smLouvy kterékoLi smluvní strany doručené druhé smluvní straně:
1) k posLednímu dni každého pojistného období, je-li pojistné hrazeno jako běžné; tato výpověd‘ musí
být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném
případě pojistná smlouva zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest
týdnů dodrženo;
ti) do tři měsíců ode dne oznámeni vzniku pojistné udáLosti pojistiteli; pojistná smLouva zanikne
uplynutím měsíční výpovědní doby;
dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojistná smlouva zanikne uplynutím
do
iii)
osmidenní výpovědní doby;
d) marným upLynutím dodatečné lhůty k zapLacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem
v upomínce pojistníkovi v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného.
3. DaLší důvody zániku pojištění, krom důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách;
a) zánik jednotlivých pojištění dohodou na zákLadě doručení požadavku pojistníka z DN Změna pojistiteLi
na vyřazeni vozidLa z pojištění;
všech pojištěni v důsLedku zániku pojistné smLouvy;
zánik
b)
havarijního pojištěni vozidLa v rozsahu předběžného pojistného krytí
zánik
c)
doby, na kterou bylo předběžné pojistné krytí poskytnuto, aniž by před jejím upLynutím
uplynutím
O
došlo k přijetí nabídky pojistníkem a k provedení odborné prohlídky vozidla s uspokojivým
výsLedkem;
ti) odmítnutím nabídky kalkulace na pojištění nestandardně pojistitelného vozidla pojistníkem;
4. V souLadu s pojistnými podmínkami nedochází při uzavření kteréhokoli pojištěni jednotlivého vozidLa
v průběhu pojistného období ke změně výročního dne ani konce pojistných období.
S. Je-li pojistníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužiji
ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.
6. Pojištěni jednotlivých vozidel zaniká podle 12 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
v platném znění, případně podle občanského zákoníku. Požadavek pojistníka na vyřazení vozidla
z pojištění považují smluvní strany za návrh na dohodu o zániku pojištěni vozidLa. Dohoda je uzavřena
doručením požadavku změny, který se týká vyřazeni vozidla z pojištění pojistiteli (zánik všech pojištění
tohoto vozidla).
7. Odpověd‘ pojistníka na nabídku s dodatkem nebo odchyLkou od nabídky se nepovažuje za její přijeti, a to
ani v případě, že se takovou odchyLkou podstatně neměni podmínky nabídky pojištěni (návrhu na uzavřeni
pojistné smlouvy).
8. Práva a povinnosti vyplývající z této pojistné smLouvy přecházejí na případné právní nástupce smLuvnich
stran.
9. Veškeré změny v pojistné smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou po dohodě smluvních
stran s výjimkou změn provedených v souladu s touto pojistnou smlouvou na základě požadavků změna.
10. Tato pojistná smlouva obsahuje 11 stran textu a přílohy. Její součásti jsou pojistné podmínky pojistitele
uvedené v či. II. odst. S. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění.
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11.Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si
ponechá jeden stejnopis a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.

Seznam pflLoh:
Přt(oha Č. 1— Informace pro zájemce o pojištění a pojistné podm(nky Valil (11/2014)
Přtloha Č. 2 Seznamy pojištěných vozidel k počátku pojistné smlouvy
Příloha č. 3—Sazby pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Příloha Č. 4 Sazby havarijního pojištění
Příloha č. S Sazby pro doplňkové pojištění
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