Zvláštní pojistné podmínky pro
doplňkové havarijní pojištění výmol
H-374/19

Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 5
Povinnosti pojištěného

▶ Doplňkové havarijní pojištění VÝMOL (dále jen pojištění
VÝMOL) se řídí pojistnou smlouvou, těmito zvláštními
pojistnými podmínkami pro doplňkové havarijní pojištění
VÝMOL (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.

▶ 1) Pojištěný má povinnosti uvedené v pojistné smlouvě,
VPP a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

Článek 2
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
▶ 1) Pojistným nebezpečím je působení vnějších mechanických
sil na pojištěné vozidlo vyvolané jeho vjetím do výtluku
vzniklého vydrolením materiálu vozovky působením provozu
nebo prostředí, který řidič nemohl očekávat přesto, že se řádně
věnoval řízení.
▶ 2) Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného
vozidla, které je náhlou a nahodilou událostí, nastalo za
trvání pojištění na území platnosti pojištění na pozemní
komunikaci s výjimkou účelových komunikací (ve smyslu zákona
o pozemních komunikacích) a bylo způsobeno pojistným
nebezpečím uvedeným v odst. 1. Pojistnou událostí však nejsou
události ani případy výslovně uvedené ve výlukách z pojištění,
dohodnuté v pojistné smlouvě nebo vyloučené právními
předpisy.
▶ 3) Na pojištění VÝMOL se nevztahuje výluka podle VPP čl. 26
odst. 3 písm. a).
Článek 3
Územní platnost pojištění
▶ Pojištění platí na území České republiky.
Článek 4
Vznik, trvání a zánik pojištění
▶ 1) Pojištění VÝMOL je doplňkovým pojištěním k hlavnímu
pojištění sjednanému k pojištěnému vozidlu u pojistitele.
Hlavním pojištěním je pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla.

▶ 2) Při uplatnění práva na pojistné plnění je pojištěný povinen
pojistiteli prokázat, že poškození vozidla je pojistnou událostí,
k níž došlo působením pojistného nebezpečí uvedeného
v článku 2. K tomu je pojištěný povinen předložit pojistiteli
podrobnou fotodokumentaci z místa pojistné události, z níž
bude prokazatelné, že škoda byla způsobena ojedinělým
výmolem ve vozovce, jednoznačná identifikace výmolu a rozsah
poškození vozidla způsobeného vjetím do výmolu. Dále je
pojištěný povinen pojistiteli sdělit přesné místo, kde se výmol
nachází (například souřadnicemi GPS).
▶ 3) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že povinnosti
pojištěného podle předcházejícího odstavce jsou povinnostmi,
které přesahují rámec obvyklých povinností pojištěného
spojených s uplatněním práva na pojistné plnění z havarijního
pojištění, a že vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnění je podmíněn jejich splněním.
Článek 6
Výluky z pojištění
▶ 1) Kromě výluk uvedených ve VPP se pojištění dále nevztahuje
na:
a) škody nastalé vjetím do úseku vozovky, o jejímž zhoršeném
stavu byl řidič informován dopravním značením;
b) škody způsobené vjetím vozidla do výmolu poté, co stav
komunikace musel být řidiči znám po projetí předcházejícího
úseku vozovky;
c) poškození nebo zničení nestandardní výbavy vozidla.
▶ 2) Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud pojistiteli
nesplnil povinnosti uvedené v článku 5.
▶ 3) Vznikne-li právo na pojistné plnění za dané poškození vozidla
jak z pojištění VÝMOL, tak z havarijního pojištění, potom
lze právo na pojistné plnění uplatnit jen z jednoho z těchto
pojištění.

▶ 2) Trvání doplňkového pojištění je podmíněno trváním hlavního
pojištění.
▶ 3) Vedle důvodů uvedených ve VPP zaniká toto pojištění:
a) zánikem hlavního pojištění;
b) totálním poškozením pojištěného vozidla nastalým pojistnou
událostí v tomto pojištění.

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění výmolH-374/19

1

