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DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB
DOPRAVOVANÝCH VOZIDLEM
Článek I.
Úvodní ustanovení
Pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem platí příslušná ustanovení všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob, zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění, tyto dodatkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a ustanovení pojistné smlouvy.
Článek II.
Předmět a rozsah pojištění
(1) Předmětem pojištění je úraz pojištěného, tj. osoby dopravované ve
vozidle uvedeném v pojistné smlouvě (dále jen „vozidlo“), včetně řidiče.
(2) Pojistnou událostí je úraz, který tyto osoby utrpí při jízdě nebo dopravní
nehodě vozidla nebo při odstraňování poruch vozidla během dopravy.
Článek III.
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na úrazy, které osoby dopravované vozidlem utrpí:
a) na místě, které není určeno k dopravě osob;
b) při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při
přípravných jízdách k závodům a soutěžím;
c) při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu;
d) pokud řídila v době pojistné události vozidlo osoba, která byla pod vlivem
omamné nebo psychotropní látky, nebo u které byla zjištěna hodnota alkoholu v krvi vyšší než 0,8 promile, popř. která se odmítla podrobit zkoušce
na obsah alkoholu, omamné nebo psychotropní látky v krvi;
e) v době od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávněnému uživateli.
Článek IV.
Plnění pojistitele, spoluúčast
(1) Právo na pojistné plnění v případě tělesného poškození způsobeného
úrazem a trvalých následků úrazu má pojištěná osoba. Zemře-li pojištěná
osoba v důsledku úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění oprávněným osobám
podle ustanovení § 51, odst. 2 a 3 zákona.
(2) Převyšuje-li v době vzniku pojistné události počet osob dopravovaných
vozidlem počet míst podle technického průkazu vozidla a bylo-li pouze pro
tento počet osob (míst) pojištění sjednáno, snižuje se plnění pojistitele
v poměru počtu pojištěných osob k počtu osob dopravovaných vozidlem.
(3) Pojištění se sjednává bez spoluúčasti, není-li ujednáno jinak.
Článek V.
Závěrečné ustanovení
Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
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