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DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
Článek I.
Úvodní ustanovení
Pro pojištění zavazadel 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
(1) Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby (dále jen
„zavazadla“) dopravovaná vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě (dále jen
„vozidlo“).
(2) Pojištění se vztahuje i na další věci dopravované vozidlem, je-li tak ujednáno.

Článek V.
Plnění pojistitele, spoluúčast
(1) Pojištění se sjednává na novou cenu.
(2) Pojistitel poskytne pojistné plnění za odcizení zavazadel, kromě druhů
zavazadel uvedených v čl. lV., písm. b) těchto dodatkových pojistných podmínek, maximálně do výše 3 000 Kč, pokud tato byla uložena v kabině (tzn.
prostoru pro cestující) vozidla.
(3) Pojištění se sjednává se spoluúčastí, jejíž výše je ujednána v pojistné
smlouvě.
Článek VI.
Závěrečné ustanovení
Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Článek III.
Rozsah pojištění
(1) Pojištění se vztahuje:
a) na poškození nebo zničení zavazadel v důsledku některé ze živelních událostí, nebo jestliže byla poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena při
nehodě, která postihla vozidlo;
b) na odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru nebo
na střešním nosiči. Kufr nebo nosič musí být na vozidle pevně připevněny
a uzamčeny.
(2) Při odcizení zavazadel musí pachatel prokazatelně překonat překážky
chránící pojištěná zavazadla před krádeží. Za překonání překážky se nepovažuje vniknutí do vozidla stěnou, která je:
a) zhotovena z materiálů svými fyzikálními vlastnostmi nebo technologií zpracování (např. plachta apod.), nebo
b) konstrukčně řešena tak, že neodpovídá požadavkům na zajištění bezpečnosti proti nekvalifikovaným způsobům překonání překážky.
(3) V pojistné smlouvě lze ujednat i jiný rozsah pojištění zavazadel.
Článek IV.
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na:
a) cennosti (např. peníze, cenné papíry, vkladní knížky, šperky, drahé kovy
a kameny), starožitnosti, věci umělecké nebo historické hodnoty, sbírky
všeho druhu, písemnosti, plány a jinou dokumentaci, jakékoli záznamy
zhotovené pojištěným, věci sloužící k výdělečné činnosti a zvířata, není-li
ujednáno jinak;
b) krádež kožených a kožešinových oděvních svršků, elektroniky, foto a audiovizuální techniky, pokud nebyly v době krádeže uloženy v zavazadlovém
prostoru vozidla;
c) krádež zavazadel ze zaparkovaného vozidla, neprokáže-li pojištěný, že při
parkování v době od 22:00 do 6:00 hod. bylo nezbytné, aby zavazadla
zůstala uložena ve vozidle.
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