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DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM
NÁHRADNÍHO VOZIDLA
Článek I.
Úvodní ustanovení
Pro pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (dále jen „nájem“) platí
příslušná ustanovení všeobecných pojistných podmínek pro havarijní pojištění, tyto dodatkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a ustanovení pojistné smlouvy.
Článek II.
Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených pojištěným na
nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození vozidla [dle čl.
V., odst. 1, písm. a)] uvedeného v pojistné smlouvě (dále jen „vozidlo“). Toto
poškození znemožňuje provozování vozidla na pozemních komunikacích
z důvodů:
a) neschopnosti pohybovat se vlastní motorickou silou;
b) nutnosti dodržovat obecně závazné právní normy, upravující požadavky na
technickou způsobilost vozidel při jejich provozování na pozemních komunikacích.

(2) Pojistitel akceptuje cenu nákladů na nájem, pokud nepřevyšuje obvyklou cenu nájmu vozidla pro příslušnou značku vozidla v daném regionu,
maximálně však do výše 1 300 Kč / 1 den včetně DPH.
(3) Pojištění se sjednává bez spoluúčasti, není-li ujednáno jinak.
(4) Právo na úhradu nákladů na nájem vzniká tehdy, je-li náhradní vozidlo
zapůjčeno na území České republiky.
Článek VI.
Závěrečné ustanovení
Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Článek III.
Rozsah pojištění
(1) Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na nájem po dobu opravy
vozidla, maximálně však na dobu v pojistné smlouvě sjednanou.
(2) Právo na úhradu nákladů na nájem zaniká dnem, ve kterém bylo možno
poprvé vozidlo vyzvednout. Je-li tímto dnem sobota, neděle nebo svátek,
nárok na úhradu nákladů na nájem zaniká nejbližším následujícím pracovním
dnem.
Článek IV.
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na náklady na pohonné hmoty, mytí a čištění, na
opravy a údržbu náhradního vozidla.
Článek V.
Plnění pojistitele, spoluúčast
(1) Pojištěnému vzniká nárok na pojistné plnění (úhrada nákladů na nájem)
při splnění následujících podmínek:
a) vozidlo bylo poškozeno v důsledku dopravní nehody, která je šetřena
Policií České republiky (PČR), respektive příslušnými orgány státu, ve kterém se nehoda stala;
b) doba opravy podle norem výrobce přesahuje 8 normohodin;
c) pojištěný prokáže, že se nehoda stala a fakturou za opravu vozidla uvedeného v pojistné smlouvě prokáže, že nutná doba opravy přesahuje výše
uvedenou normu;
d) náhradní vozidlo je stejné nebo nižší třídy, než je vozidlo;
e) pojištěný prokáže náklady na nájem (účetní doklad, smlouva o pronájmu
apod.).
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