ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP
ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRODUKTEM
„DOMOVSKÝ AUTOSALON ČPP II“ ZPPDA 1/15
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.

2.

3.

4.

Produkt „Domovský autosalon ČPP“ je určen pro pojištěné osoby, které se rozhodnou
vozidlo pojištěné tímto produktem opravovat v autosalonu, ve kterém vozidlo
zakoupily, nebo v jiném konkrétním autosalonu z výběru pojistitele uvedeném
v pojistné smlouvě.
Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel produktem „Domovský
autosalon ČPP II“ ZPPDA 1/15 (dále jen „ZPPDA“) doplňují Všeobecné pojistné
podmínky pro havarijní pojištění vozidel (dále jen „VPPHAV“) a Doplňkové pojistné
podmínky pro havarijní pojištění vozidel (dále jen „DPPHAV“). ZPPDA vstupují
v platnost v případě, kdy pojistník v pojistné smlouvě na příslušném místě odsouhlasí
jejich platnost pro předmětnou smlouvu. Svým podpisem pojistník zároveň potvrzuje,
že byl se ZPPDA před uzavřením pojistné smlouvy seznámen a že je převzal.
Pojistná smlouva havarijního pojištění se ZPPDA může být uzavřena odchylně od
VPPHAV čl. 4 pouze na dobu neurčitou. Na pojistné smlouvy krátkodobé, sjednané na
dobu určitou či sezónní se ZPPDA nevztahují, i kdyby byla na pojistné smlouvě
omylem jejich platnost vyznačena.
ZPPDA nemohou být sjednány dodatečně k již existující pojistné smlouvě, ale vždy
pouze k pojistné smlouvě nově uzavírané.
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Článek 2
Domovský autosalon ČPP
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Domovským autosalonem se rozumí prodejce vozidel, který současně provozuje
opravnu či servis vozidel a který je jako Domovský autosalon ČPP uveden v pojistné
smlouvě (dále jen „DA“).
Má-li DA více provozoven na území České republiky, pak se i tyto provozovny
považují za DA, i když nejsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Při sjednávání pojistné smlouvy se vždy jako DA vyznačí ten autosalon, ve kterém
bylo vozidlo koupeno. Vyznačení jiného DA je možné pouze s jeho souhlasem a lze
vybírat pouze z aktuální nabídky autosalonů pojistitele pro stejnou tovární značku
vozidla. Pokud je tovární značka vozidla jiná, než pro kterou má autosalon (kde bylo
vozidlo zakoupeno) autorizaci, musí být jako DA vyznačen autosalon z aktuální
nabídky autosalonů pojistitele pro danou tovární značku vozidla.
Pojistitel si vyhrazuje právo změnit DA v průběhu platnosti pojistné smlouvy v případě
rozvázání spolupráce v oblasti likvidace pojistných událostí s tímto autosalonem.
Pojistitel vždy pojistníka o této změně písemně informuje a umožní mu výběr jiného
DA z aktuální nabídky autosalonů pojistitele pro stejnou tovární značku vozidla.
Při sjednávání pojistné smlouvy na jiném obchodním místě pojistitele, než je DA, se
jako DA vyznačí autosalon podle výběru pojistníka z aktuální nabídky autosalonů
pojistitele pro stejnou tovární značku vozidla.
Produkt „Domovský autosalon ČPP“ je určen pro vozidla koupená v některém DA.
Vozidla mohou být nová nebo ojetá.

Článek 4
Náhradní vozidlo
1.

2.
3.

4.

2.

Na základě těchto ZPPDA dochází k pojistnému plnění odchylně od standardních
VPPHAV a DPPHAV při současném splnění těchto podmínek:
a) vozidlo je opravováno v DA,
b) nejedná se o úplnou škodu ve smyslu VPPHAV,
c) pojistné plnění se neposkytuje rozpočtem.
Jsou-li splněny podmínky z odstavce 1. tohoto článku, pak se odchylně od VPPHAV
čl. 10 odst. 19 neodečítá spoluúčast z pojistného plnění z havarijního pojištění typu

Na základě těchto ZPPDA dochází k odchylnému ujednání od standardních DPPHAV
u pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (DPPHAV odd. II písm. C). Nárok na
úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla vzniká pouze tehdy, pokud bylo náhradní
vozidlo poskytnuto pojištěnému v DA (odchylně od DPPHAV odd. II písm. C) čl. 3
odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b) a odst. 5).
Nemůže-li DA vhodné náhradní vozidlo poskytnout z vlastních kapacit, může zajistit
náhradní vozidlo jiné vč. vozidla jiné tovární značky.
Pojištěný má nárok na úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu jednoho
dne v případě, kdy doba opravy podle norem výrobce je vyšší než 1 normohodina a
menší než 8 normohodin (odchylně od DPPHAV odd. II písm. C) čl. 3 odst. 3
písm. a) ).
V případě škody vzniklé mimo území ČR, kdy je na místě prováděna nezbytná oprava
vozidla pro nouzové dojetí po vlastní ose, se výše uvedené odstavce tohoto článku
nepoužijí a pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla se řídí DPPHAV odd. II
písm. C).
Článek 5
Zánik pojištění

Zaniká-li v pojistné smlouvě pojištění jakéhokoliv pojištění, zaniká celá pojistná smlouva.

Článek 3
Pojistné plnění, spoluúčast
1.

IDEÁLHAV (DPPHAV odd. I čl. 2 odst. 1), které bylo sjednáno se spoluúčastí
5 % min. 5.000,-Kč.
Jsou-li splněny podmínky z odstavce 1. tohoto článku, pak se z havarijního pojištění
typu IDEÁLHAV (DPPHAV odd. I čl. 2 odst. 1), které bylo sjednáno se spoluúčastí
10 % min. 10.000,-Kč, odchylně od pojistné smlouvy odečítá spoluúčast z pojistného
plnění pouze ve výši 5 % min. 5.000,-Kč.
Jsou-li splněny podmínky z odstavce 1. tohoto článku, pak se odchylně od VPPHAV
čl. 10 odst. 19 neodečítá spoluúčast z pojistného plnění z:
a) pojištění skel vozidla (DPPHAV odd. II písm. A),
b) pojištění přírodních rizik (DPPHAV odd. II písm. D).
Ustanovením odst. 2, 3 a 4 tohoto článku není dotčeno ustanovení VPPHAV čl. 10
odst. 20. Pojistné plnění se poskytne pouze tehdy, pokud výše škody přesáhne
minimální výši spoluúčasti.
V případě úplné škody ve smyslu VPPHAV může vzniknout pojištěnému navíc nárok
na pojistné plnění ve výši odečtené spoluúčasti, max. však ve výši 15.000,- Kč. Tento
nárok vzniká pojištěnému při současném splnění následujících podmínek:
a) do 6 měsíců od vzniku pojistné události si koupí jiné vozidlo, nové či ojeté,
v DA,
b) doloží pojistiteli fakturu nebo kupní smlouvu o koupi vozidla v DA a číslo nově
sjednané pojistné smlouvy,
c) pro zakoupené vozidlo sjedná pojištění produktem „Domovský autosalon ČPP“,
který obsahuje pojistné nebezpečí havárie dle VPPHAV čl. 2 odst. 2 písm. a);
v pojistné smlouvě bude uveden jako vlastník nebo provozovatel vozidla,
d) u pojistné smlouvy musí být uhrazeno pojistné za první pojistné období,
e) pojistná smlouva nesmí být vypovězena pojistníkem do 2 měsíců od jejího
uzavření.
Pojištěnému tento nárok vzniká uplynutím 2 měsíců od uzavření nové pojistné
smlouvy uvedené v písm. c) tohoto odstavce.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Pojistník souhlasí s tím, že základní informace o poškození vozidla jsou
prostřednictvím zástupců pojistitele předávány DA.
Tyto ZPPDA nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

