Zvláštní pojistné podmínky
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 4
Pojistná událost

▶ Doplňkové pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby (dále
jen pojištění zavazadel) se řídí pojistnou smlouvou, těmito
zvláštními pojistnými podmínkami pro doplňkové pojištění
zavazadel (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) Pojistnou událostí je náhlá a nahodilá událost spočívající
v poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení
a) zavazadel umístěných v pojištěném vozidle, v boxu nebo na
nosiči;
b) nosičů a boxů (jsou-li předmětem pojištění), která za
trvání pojištění nastala na území platnosti pojištění a byla
způsobena některým ze sjednaných pojistných nebezpečí.
Pojistnou událostí však nejsou události ani případy výslovně
uvedené ve výlukách z pojištění, dohodnuté v pojistné
smlouvě nebo vyloučené právními předpisy.

Článek 2
Předmět pojištění
▶ 1) Předmětem pojištění jsou při splnění dále uvedených
podmínek:
a) zavazadla a věci osobní potřeby, které si osoby cestující
pojištěným vozidlem vzaly na cestu (dále jen zavazadla);
b) demontovatelné vnější nebo vnitřní nosiče (dále jen nosiče);
c) demontovatelné zavazadlové vnější boxy (dále jen boxy);
d) pojištěné vozidlo.
▶ 2) Zavazadla jsou předmětem pojištění, jen pokud jsou umístěna
v pojištěném vozidle, v boxu nebo upevněna k nosiči.

▶ 2) Ztrátou se rozumí výhradně ztráta v situaci, kdy osoba
cestující pojištěným vozidlem pozbyla nezávisle na své vůli
v souvislosti s nehodou vozidla možnosti s pojištěnou věcí
disponovat.
▶ 3) Pojistnou událostí je také náhlá a nahodilá událost
spočívající v poškození pojištěného vozidla působením
sjednaného pojistného nebezpečí podle čl. 3 odst. 2.

▶ 5) Pojištěné vozidlo, nosiče, boxy a zavazadla všech cestujících
včetně řidiče se považují za jeden soubor věcí.

▶ 4) Odcizení nosičů, boxů, zavazadel upevněných na nosiči
a zavazadel umístěných v boxu je pojistnou událostí
z pojistného nebezpečí odcizení, jen pokud
a) nosič je pevně spojen s pojištěným vozidlem a toto spojení je
uzamčeno;
b) box je k nosiči připevněn a je uzamčen, prvky umožňující
demontování boxu z nosiče nejsou z vnějšku přístupné nebo
jsou uzamčené;
c) zavazadla upevněná na nosiči jsou k tomuto nosiči, případně
k jiné konstrukci (např. k držáku jízdních kol) připevněna
a toto připevnění je uzamčeno, uvedená konstrukce je pevně
spojena s nosičem a toto spojení je uzamčeno, nosič splňuje
podmínku podle písm. a);
d) zavazadlo je umístěno v uzamčeném boxu, box splňuje
podmínku podle písm. b).

Článek 3
Pojistné nebezpečí

Článek 5
Vznik, trvání a zánik pojištění

▶ 1) Zavazadla, nosiče a boxy se pojišťují pro pojistná nebezpečí
ve smyslu VPP:
a) základní havárie, při které došlo k poškození pojištěného
vozidla;
b) živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem a škod
způsobených poškozením či zničením zavazadel umístěných
na nosiči;
c) odcizení, bylo-li bez zbytečného odkladu oznámeno policii.

▶ 1) Pojištění zavazadel 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) Pojištěné vozidlo se pojišťuje pro pojistné nebezpečí
poškození mechanickými silami působícími na vnější části
vozidla, které byly vyvolány pádem zavazadel, nosičů nebo
boxů při jejich montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla,
při nakládání do vozidla, při vykládání z vozidla nebo při jízdě
vozidla.

▶ 3) Ostatní důvody zániku pojištění jsou uvedeny ve VPP.

▶ 3) Nosiče a boxy jsou předmětem pojištění, pokud
a) jde o homologované výrobky splňující technické podmínky
stanovené příslušnými předpisy
a současně
b) jsou upevněny na pojištěném vozidle, případně umístěny
v pojištěném vozidle.
▶ 4) Zavazadla, nosiče a boxy jsou předmětem pojištění, jen pokud
jsou majetkem osob cestujících pojištěným vozidlem nebo jsou
jimi oprávněně užívány.

▶ 3) Pro jiná pojistná nebezpečí se pojištění zavazadel nesjednává.
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▶ 2) Doplňkové pojištění trvá za podmínky existence alespoň
jednoho hlavního pojištění, jinak zaniká, a to současně se
zánikem posledního hlavního pojištění.

Článek 6
Výluky z pojištění
▶ 1) Kromě výluk uvedených ve VPP se pojištění dále nevztahuje:
a) na cennosti (např. peníze, cenné papíry, vkladní knížky, šperky,
drahé kovy a kameny), starožitnosti, věci umělecké nebo
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historické hodnoty, sbírky všeho druhu, zbraně, písemnosti,
plány, jinou dokumentaci a záznamy jakéhokoli druhu, věci
sloužící k výkonu povolání, prodeji nebo k jiné výdělečné
činnosti, zvířata a motorová vozidla (s výjimkou pojištěného
vozidla);
b) na odcizení kožených a kožešinových oděvních svršků,
elektroniky, foto a audiovizuální techniky, pokud byly v době
odcizení uloženy v kabině (tzn. v prostoru pro cestující);
c) na odcizení věcí ze zaparkovaného vozidla v době
od 22:00 do 6:00 hod.; to neplatí, prokáže-li se, že bylo
nezbytné nebo účelné, aby zavazadla zůstala v této době
uložena ve vozidle, v boxu nebo na nosiči.
▶ 2) Za odcizení zavazadel, která byla uložena v kabině
(tzn. v prostoru pro cestující) uzamčeného vozidla, pojistitel
neposkytne pojistné plnění přesahující 5 000 Kč.
▶ 3) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy nebylo prokázáno
překonání překážky chránící zavazadla, nosiče a boxy před
krádeží. Za překonání překážky se nepovažuje vniknutí do
vozidla nebo boxu či zavazadla umístěného na nosiči stěnou
nebo obalem, které jsou zhotoveny z materiálů, jež svými
fyzikálními vlastnostmi nebo technologií zpracování
(např. plachta apod.) nebo konstrukčním řešením nejsou
schopny odolat jejich násilnému překonání.
▶ 4) Při škodě způsobené nesprávnou montáží nebo demontáží
nosičů nebo boxů se výluka uvedená ve VPP čl. 26 odst. 1
písm. d) neuplatní.
Článek 7
Pojistné plnění
▶ 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění v následujícím rozsahu:
a) v případě poškození zavazadel, nosičů nebo boxů ve výši
přiměřených nákladů, které je třeba účelně vynaložit na
opravu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí,
snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, a to
v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku;
b) v případě zničení, odcizení nebo ztráty zavazadel, nosičů
nebo boxů ve výši přiměřených nákladů na pořízení věci
stejného druhu a kvality odpovídající stavu pojištěné věci
bezprostředně před pojistnou událostí, snížených o hodnotu
zbytků věci;
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c) v případě parciálního poškození pojištěného vozidla ve
výši přiměřených nákladů, které je třeba účelně vynaložit
na opravu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí,
snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, a to
v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku;
d) v případě totálního poškození pojištěného vozidla ve výši
obvyklé ceny bezprostředně před pojistnou událostí snížené
o hodnotu zbytků pojištěného vozidla, přičemž následně
odečte spoluúčast.
▶ 2) Pro opravu poškozeného vozidla pojistitel určí konkrétní
servis a sdělí jej pojištěnému. Pokud pojištěný nenechá vozidlo
opravit v takto určeném servisu, pojistné plnění bude stanoveno
rozpočtem. Po opravě vozidla v určeném servisu poskytne
pojistitel pojistné plnění na základě nákladů fakturovaných
určeným servisem za opravu poškození způsobeného pojistnou
událostí.
▶ 3) Pojistné plnění z jedné pojistné události poskytne pojistitel
do výše limitu pojistného plnění bez ohledu na počet
oprávněných osob.
▶ 4) Vznikne-li z jedné pojistné události nárok na pojistné
plnění více oprávněným osobám, pojistitel nejprve stanoví
celkové pojistné plnění, jako by všechny nároky náležely
jediné oprávněné osobě. Každé z oprávněných osob pojistitel
z celkového pojistného plnění poskytne plnění ve výši podílu,
který odpovídá poměru jejího nároku k součtu nároků všech
oprávněných osob.
▶ 5) Oprávněnou osobou v případě pojistného plnění za škody na
zavazadlech, nosičích a boxech je vlastník pojištěné věci nebo
osoba, která ji oprávněně užívá.
▶ 6) Oprávněnou osobou v případě pojistného plnění za škody na
pojištěném vozidle je vlastník vozidla.
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