Obsah
ČÁST I. ÚVOD
Článek 1: Úvodní ustanovení
Článek 2: Rozsah pojištění
Článek 3: Úrazové pojištění řidiče

1
1
1

ČÁST II. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD STŘETU SE ZVĚŘÍ A ŠKODY
ZE ZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY STŘETU VOZIDEL
Článek 1: Úvodní ustanovení
Článek 2: Předmět pojištění
Článek 3: Rozsah pojištění
Článek 4: Pojistné plnění

1
1
1
1

ČÁST III. VÝKLAD POJMŮ

2

ČÁST I. ÚVOD
Článek 1: Úvodní ustanovení
1 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Exclusive
(dále jen „pojištěni“) sjednávané Direct pojišťovnou, a. s., (dále jen „pojistitel“) je
škodové pojištění, které se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, ze-

becnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen
„DPP“), Speciálními pojistnými podmínkami pro doplňková pojištění a asistenční
služby, těmito Speciálními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za

Článek 2: Rozsah pojištění
1
povědnosti za škodu či újmu způsobenou provozem vozidla doplňková připojištění
2

3

Doplňková pojištění, jenž jsou součástí pojištění odpovědnosti za škodu či újmu
způsobenou provozem vozidla Exclusive:
a) asistenční služba PLUS (pouze pro vozidla do 3 500kg);
b) pojištění zavazadel;
c) úrazové pojištění řidiče;
d)
tu vozidel.
-

3
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Speciální pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla Exclusive

c) ujednává se, že pojištění je sjednáno na pojistné částky:
- smrt následkem úrazu na pojistnou částku 100 000 Kč;
- trvalé následky úrazu na pojistnou částku 200 000 Kč;
- tělesné poškození způsobené úrazem na pojistnou částku 25 000 Kč.
Ujednává se, že za trvalé následky úrazu pojistitel poskytne pojištěnému plnění
jen tehdy, bude-li tělesné poškození podle oceňovací tabulky „B“ pro trvalé ná-

ČÁST II. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD STŘETU SE ZVĚŘÍ A ŠKODY
ZE ZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY STŘETU VOZIDEL
Článek 1: Úvodní ustanovení
1

-

Exclusive.

Článek 2: Předmět pojištění
1
tu vozidel se vztahuje na vozidlo, které má uzavřeno pojištění odpovědnosti za
Exclusive.
2
3

Předmětem pojištění není doplňková výbava vozidla.

Článek 3: Rozsah pojištění
1
vozidel se sjednává jako pojištění na první riziko pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla, jeho částí nebo standardní výbavy, způsobené:
a)
del;
b) srážkou se zvěří (hlášenou policii).
2 Pojištění se vztahuje pouze na takové škodné události, kdy není současně uplatČlánek 4: Pojistné plnění
1 Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, kterou je limit pojistného plnění.
2 Pojistitel poskytne oprávněné osobě za škodu vzniklou na pojištěném vozidle
pojistné plnění ve výši, která odpovídá účelně vynaloženým nákladům na opravu vozidla.
Za přiměřené náklady na opravu pojistitel považuje:
a)

4
Exclusive.

b)

Exclusive.

c) náklady na opravu stanovené rozpočtem nákladů na opravu pomocí běž-

5

Článek 3: Úrazové pojištění řidiče
1
smlouvě na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, sjed-

vlastních limitů pojistitele. Pojistitel má právo na snížení plnění související
důvodů obzvlášť hodných zřetele. Toto plnění pojistitel neposkytne při škodě na částech vozidla přímo ovlivňujících bezpečnost provozu (čelní sklo,
podvozek, brzdový systém, řízení, uchycení kol, pneumatiky, airbagy, bezpečnostní pásy).

Direct

2

cími výjimkami:
a) odchylně od části I.; článku 3; odstavce 1 SPP pro DPaAS se ujednává, že pojištění
3
vzniku škodné události;
b) odchylně od části I.; článku 3; odstavce 3 SPP pro DPaAS se ujednává, že pojištění
se vztahuje jen na úraz, který řidiči vznikl při dopravní nehodě, kterou řidič zavinil nebo spoluzavinil;

www.triglav.cz
www.direct.cz

zvěří je řidič pojištěného vozidla povinen událost nahlásit policii vždy.

1

Speciální pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Direct Exclusive

ČÁST III. VÝKLAD POJMŮ
1 Doplňková výbavou
vozidla.
2 Obvyklá cenou vozidla je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř.
ném místě. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
3 Přiměřeným nákladem na opravu vozidla jsou:
a) náklady na provedenou práci, které jsou stanoveny ve výši rozpisů pracovních
součásti, podskupiny) určených příslušnou normou, respektive výrobcem
nebo sazbou dle limitů pojistitele;
b)
4
5
6

materiálu, odpovídající cenám určeným výrobcem nebo dovozcem nebo nižší.
Standardní výbavou
kladní (ceníkové) ceně vozidla.
Střetem se zvěří se rozumí fyzický kontakt vozidla se zvěří, ke kterému došlo na
pozemní komunikaci.
Zvěří se rozumí ty populace volně žijících živočichů, které za zvěř označují platné
právní předpisy upravující myslivost na území České republiky. Za zvěř se nepovažují domácí ani hospodářská zvířata.
Tyto speciální pojistné podmínky jsou platné od 10. 12. 2013
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