Havarijní pojištění
Co je předmětem pojištění:
ü Předmětem pojištění se rozumí vozidlo, jeho části a příslušenství tvořící povinnou a standardní výbavu
vozidla uvedenou v pojistné smlouvě

Pojištění se může vztahovat na jedno nebo více z následujících nebezpečí:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Havárie vozidla
Vandalismus
Pád či náraz věci
Pád či náraz zvířete, popřípadě poškození částí vozidla zvířetem (např. překousání kabelů)
Odcizení
Živelné události

ü V případech, kdy bude z doručených dokumentů zřejmé, že za škodu prokazatelně odpovídá jiný
účastník (jiná osoba), vůči němuž bude moci být ze strany UNIQA uplatněno právo na náhradu škody
(regres), může UNIQA pojišťovna rozhodnout o neuplatnění spoluúčasti.

Na co se pojištění nevztahuje:
û
û
û
û
û
û
û
û
û

Na škody způsobené úmyslně
Na pohonné hmoty
Na škody typu pokuty, manka, penále
Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu
Na škody vzniklé při jízdě bez platného řidičského oprávnění
Na škody vzniklé při závodech apod.
Na škody vzniklé na pneumatikách a ráfcích kol
Na škody vzniklé důsledkem úmyslného trestného činu, válečných událostí, stávek nebo jiných
občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením
Na škody vzniklé použitím vozidla v rozporu s pokyny stanovenými výrobcem nebo k jiným účelům,
než je uvedeno v pojistné smlouvě

Úplný seznam výluk naleznete ve VPP UCZ/Kas/19, čl. 1

Povinné ručení
Co je předmětem pojištění:
ü Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu provozovatele, řidiče a dalších osob
způsobenou provozem tuzemského motorového vozidla

Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho hradil poškozeným:
ü Újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením
ü Škodu vzniklou poškozením, zničením nebo odcizením věci
ü Ušlý zisk
ü Náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c) čl. 2 VPP POV

Na co se pojištění nevztahuje:
û
û

Na škody vzniklé důsledkem úmyslného trestného činu, válečných událostí, stávek nebo jiných
občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením
Na škody způsobené úmyslně

û
û
û
û

Na škody, jež utrpěl řidič vozidla, který nehodu způsobil
Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu
Na škody vzniklé při jízdě bez platného řidičského oprávnění
Na škody vzniklé při závodech apod.

Úplný seznam výluk naleznete ve VPP UCZ/POV/19, čl. 6

Povinnosti pojistníka (pojištěného)
1. Pojistník, jakož i pojištěný je povinen dodržovat právní předpisy upravující provoz na pozemních
komunikacích a podmínky provozu vozidel a řídit se specifickými povinnostmi uvedenými v zákoně
POV a pojistných podmínkách UCZ/1
2. Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (pojištěného), provozovatele, řidiče a popřípadě další
osoby, které byly pověřeny obsluhou vozidla, s podmínkami pojištění a zajistit, aby tyto osoby plnily
povinnosti uvedené v příslušných právních předpisech a podmínkách pojištění.
3. Na výzvu pojistitele je pojistník povinen umožnit prohlídku pojištěného vozidla v souvislosti s
nahlášením škodné události.
4. Pojistník, jakož i pojištěný je povinen oznámit pojistiteli, zda byla škodná událost způsobena při výkonu
činnosti pro zaměstnavatele či jinou právnickou či fyzickou osobu.

Záchrana života a zdraví
V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, je prioritou záchrana života a poskytnutí pomoci.
Zabezpečte místo nehody (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, atd.). Poskytněte první pomoc a kontaktujte
složky integrovaného záchranného systému:
•

policie: 158*

•
•
•

záchranná služba: 155
hasičská služba: 150
tísňová linka: 112

*Kdy kontaktovat policii
•
•
•
•
•

pokud dojde ke zranění
pokud vznikla škoda na zdraví nebo majetku třetí osoby, dopravním značení nebo komunikaci
pokud škodu způsobil neznámý pachatel nebo neznámé vozidlo
pokud účastník nehody odmítne vyplnit a podepsat záznam o nehodě
pokud se účastníci nehody neshodnou na viníkovi

Dokumentace škody na vozidle
•
•
•

škodní událost je potřeba zdokumentovat
v případě, že nebude přivolána policie, řádně vyplňte zprávu o nehodě a pořiďte fotodokumentaci
z místa nehody
při vyplňování zprávy o nehodě nezapomeňte vyplnit:
o SPZ (registrační značka/y)
o identifikaci účastníků nehody, vlastníků vozidel, svědků nehody
o údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy, zelené karty, atd.)
o nákres a popis nehody
o informaci, který z řidičů zavinil nehodu a podpisy řidičů

