Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění
DEFEND Gap Truck XS

Článek 1:
1.

2.

Toto pojištění se řídí občanským zákoníkem, zákonem o pojišťovnictví, dalšími právními předpisy upravujícími soukromé pojištění, Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro pojištění DEFEND Gap (dále jen „VPP“), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění DEFEND Gap Truck XS (dále
jen „ZPP“) a Pojistnou smlouvou.
Není-li v těchto ZPP stanoveno jinak, použijí se příslušná ustanovení VPP.

Článek 2:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.

Rozsah pojistného krytí

Pojištění DEFEND Gap Truck XS se vztahuje na finanční ztrátu Pojištěného:
v souvislosti se ztrátou nebo zničením Vozidla definovaného v Pojistné smlouvě;
v důsledku Pojistného nebezpečí,
ke které došlo v Pojistné době a
v souvislosti s níž Primární pojistitel likvidoval škodu z Primárního pojištění jako Totální škodu nebo
v souvislosti s Odcizením Vozidla.
Pojištění DEFEND Gap Truck XS se vztahuje na finanční ztrátu, která odpovídá spoluúčasti hrazené z Primárního pojištění.
Rozsah pojištění DEFEND Gap Truck XS se shoduje s územním rozsahem Primárního pojištění s omezením na státy Evropy vyjma Ruska.
Přerušení Primárního pojištění nemá vliv na platnost Pojistné smlouvy DEFEND Gap Truck XS za podmínky, že Primární pojištění musí být platné a
účinné ke dni vzniku Škodné události.

Článek 3:
1.

Úvodní ustanovení

Pojistná nebezpečí

Pojistná nebezpečí v rámci pojištění DEFEND Gap Truck XS odpovídají (a jsou limitována) rozsahu Pojistných nebezpečí v rámci Primárního pojištění.

Článek 4:

Pojistitelná vozidla

1. Pojištění DEFEND Gap Truck XS může být uzavřeno v souvislosti s Vozidlem:
1.1.
které bylo pořízeno Pojištěným (nebo Finanční leasingovou společností jako předmět smlouvy o finančním leasingu, v níž je Pojištěný leasingovým
nájemcem Vozidla), ne dříve než 120 dní před uzavřením Pojistné smlouvy;
1.2.
kategorie N2 nebo N3 (nákladní vozidla pro přepravu zboží) a O (přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů) s platným
osvědčením o registraci (technickým průkazem) a registračním číslem;
1.3.
v den počátku pojištění uplynulo nejvýše 6 let od data první registrace;
1.4.
s maximální hmotností 25 000 kg;
1.5.
které je uvedeno v Ceníku dohodnutém v Pojistné smlouvě (v případě nových modelů spadajících do aktualizací Ceníku je závazné rozhodnutí
Správce);
1.6.
které není uvedeno v seznamu nepojistitelných vozidel ve VPP článku 11, odstavci 2.1.;
1.7.
které nebylo modifikováno jinak než v souladu s volitelnou výbavou a specifikací výrobce;
1.8.
které není používáno pro níže uvedené účely:
1.8.1.
pronájem nebo podnájem pojištěným třetím stranám (pokud to není výslovně dohodnuto se správcem);
1.8.2.
jako pracovního stroj, nebo jako základna pro stroje (s výjimkou hydraulických ramp / jeřábu využitých výhradně pro nakládku / vykládku
vozidla) nebo pro jiné komerční využití než pro přepravu zboží;
1.8.3.
přepravu nebezpečného nákladu (tuhé kapaliny nebo plyny škodlivé pro lidi a životní prostředí, kde je vozidlo předmětem právních předpisů,
upravujících jejich dopravu);
1.8.4.
přepravu cenností nebo kontrolovaných komodit: v hotovosti nebo jako cenin, drahých kovů nebo minerálů, alkoholu nebo tabákových výrobků;
1.8.5.
taxi, limuzíny nebo jiná přeprava osob za úplatu;
1.8.6.
autoškola nebo jiná výuka řidičů;
1.8.7.
vozidlo s právem přednosti v jízdě (vozidla s majákem, policie, sanitka nebo jiná pohotovostní vozidla);
1.8.8.
předváděcí vozidla, skladové vozy vlastněné osobou nebo společností mající za předmět činnosti prodej nebo servis vozidel.
Článek 5:
1.
2.

Počátek, trvání a konec pojištění

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou a vzniká uhrazením jednorázového pojistného nebo první splátky pojistného nebo prvního běžného
pojistného ve lhůtě 30 dní ode dne počátku pojištění uvedeného v Pojistné smlouvě.
Pojištění lze sjednat nejdéle na 60 následujících měsíců.

Článek 6:

Pojistná částka a limit pojistného plnění

1.

Pokud je pojištění DEFEND Gap Truck XS uzavíráno jako doplňkové pojištění, Pojistná částka definovaná v Pojistné smlouvě zahrnuje i pojištění DEFEND
Gap Truck XS, a to do maximálního limitu definovaného v článku 6, odstavci 3.
2. Pokud je pojištění DEFEND Gap Truck XS uzavíráno samostatně, je maximální limit pojistného plnění definován v článku 6, odstavci 3.
3. Maximální limit pojistného plnění je roven nižší z níže uvedených částek:
3.1.
10% Pořizovací ceny Vozidla podle platného daňového dokladu;
3.2.
150 000,- Kč.
Článek 7:
1.

Podmínky poskytnutí pojistného plnění

V případě Škodné události jsou Pojištěný nebo Oprávněná osoba povinni bez zbytečného odkladu (do 8 dnů) oznámit vznik události a poskytnout
pravdivé vysvětlení jejich příčiny a okolností.
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2.
3.

Jde-li o nárok vyplývající z Totální škody, informují Pojištěný nebo Oprávněná osoba o umístění zbytků Vozidla a poskytnou součinnost při prohlídce
Správcem nebo jím přizvaným odborníkem.
Povinnosti Pojištěného a Oprávněné osoby týkající se nároků na pojistné plnění jsou upraveny ve VPP.

Článek 8:
1.
2.
3.

Odchylně od článku 2, odstavců 1.21 a 1.22 VPP nebudou Vstupní a Výstupní hodnota použity pro účely výpočtu Pojistného plnění.
Pojistné plnění je vypočteno jako nižší z těchto částek – částky odečtené z plnění z Primárního pojištění nebo Limitu pojistného plnění definovaného
v článku 6.
Pojistné plnění může být kráceno z důvodů uvedených ve VPP, článku 10.

Článek 9:
1.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Gap Truck XS se uzavírá bez spoluúčasti.

Článek 10:
1.

Výše pojistného plnění

Závěrečná ustanovení

Tyto ZPP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.07.2019.
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