
 

Zvláštní ujednání SUV 02 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1. Tato Zvláštní ujednání SUV 02 jsou součástí Smlouvy 

o zprostředkování pojištění uzavřené mezi zájemcem o pojištění 

a zprostředkovatelem (dále jen „Smlouva“). Jejich hlavním 
cílem je: 

a) stanovit odpovědnost zájemce za správné údaje ve Smlouvě 

týkající se pojištěného a předmětu pojištění, 
b) vysvětlit zkratky použité ve Smlouvě tak, aby zájemce obsahu 

Smlouvy náležitě porozuměl. 

 
2. Zvláštní ujednání SUV 02 obsahují vysvětlení zkratek 

použitých ve Smlouvě, specifikují podmínky zabezpečení 

vozidla a blíže určují nadstandardní výbavu pojišťovaného 

vozidla, včetně povinností zájemce. 

3. Zvláštní ujednání SUV 02 zdůrazňují platnost havarijního 

pojištění jen v rámci zemí určených pro jednotlivé pojišťovny 
v VI. článku těchto ujednání. 

 

II. Odpovědnost zájemce 
 

Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vždy správné údaje 

týkající se pojištěného, předmětu pojištění a výši bonusu ČKP, 
resp. počet měsíců bez nehody a počet pojistných událostí, popř. 

další údaje sdělené zájemcem zprostředkovali. Zájemce 

odpovídá zprostředkovateli za správnost takto sdělených údajů. 
V případě, že zájemce uvede do smlouvy údaje, které 

neodpovídají skutečnosti, je povinen zaplatit zprostředkovateli 

mimo smluvní pojistné též rozdíl mezi výší pojistného 
stanoveného pojistitelem a výší smluvního pojistného. 

 

III. Výklad pojmů 
 

Pro účely Smlouvy se následujícími zkratkami rozumí: 

  

       SÚ – smrt následkem úrazu 

 TN – trvalé následky úrazu 

 TP – tělesné poškození úrazem 
 PU – limit na jednu pojistnou událost 

 TA – limit technické asistence 

 TTL – roční pojistný limit 
 ČKP – Česká kancelář pojistitelů 

 

IV. Zabezpečení 
 

1. Zabezpečení vozidla je ve Smlouvě specifikováno v kolonce 

„Zabezpečení“ číselným označením. Číslicemi 1 – 5 se pro tento 
případ rozumí: 

 
 1 – imobilizér 

 2 - zámek zpátečky 

 3 - aktivní vyhledávací zařízení 
 4 - pasivní vyhledávací zařízení 

 5 - vyznačení VIN na sklech vozidla 

 
2. Zájemce uvede údaje o zabezpečení pojišťovaného vozidla do 

Smlouvy pravdivě. Změnu zabezpečení, včetně jeho 

nefunkčnosti, je zájemce povinen neprodleně oznámit 
zprostředkovateli. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

V. Nadstandardní výbava 
 

1. Nadstandardní výbava vozidla („NV“) je ve Smlouvě 
specifikována v kolonce „Nadstandardní výbava“ následujícími 

zkratkami: 

  
 LPG – LPG 

 KOL – litá kola 

 PNE – nízkoprofilové pneu 
 XEN – xenony 

 OSV – přídavné osvětlení 

 NAV – vestavěná navigace 

 TOP – nezávislé topení 

 CDM – CD měnič 

 AUV – audio/TV/DVD systém 
 SED – kožená/sportovní sedadla 

 SKL – tónovaná skla 

 MET – metalíza 
 TUN – tuning 

 OST - ostatní 

 
2. Zájemce uvede údaje o nadstandardní výbavě pojišťovaného 

vozidla do Smlouvy pravdivě. 

 
3. Zájemce je povinen zprostředkovateli bez zbytečného odkladu 

oznámit dodatečné vybavení vozidla nadstandardní výbavou 

a zavazuje se s ním uzavřít v tomto smyslu dodatek ke Smlouvě 
o zprostředkování pojištění. Zprostředkovatel je oprávněn 

přiměřeně k výbavě vozidla zvýšit pojistné. 

 
4. Jestliže zájemce neuvede všechnu nadstandardní výbavu 

pojišťovaného vozidla, popř. ji dodatečně zprostředkovateli 

neoznámí, nepřihlíží se k ní v případě vzniku pojistné události.  
 

5. Pojistná částka uvedená ve Smlouvě zahrnuje cenu 

pojišťovaného vozidla včetně jeho nadstandardní výbavy. 
 

VI. Územní platnost havarijního pojištění 
 
1. Tam, kde se ve Smlouvě stanoví, že havarijní pojištění 

zprostředkované u Allianz pojišťovny, a.s., IČ 471 15 971, 

sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha, se vztahuje na území 
Evropy, mají se tímto územním rozsahem přesně na mysli země 

nacházející se na území Evropy včetně Turecka s výjimkou 

Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny. 

 

2. Tam, kde se ve Smlouvě stanoví, že havarijní pojištění 
zprostředkované u České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIG, 

IČ 639 98 530, sídlem Budějovická 5, 140 21 Praha, se vztahuje 

na území Evropy, mají se tímto územním rozsahem přesně na 
mysli země nacházející se na území Evropy, s výjimkou 

bývalých států SSSR, které nejsou členy Evropské unie. 

 
3. Tam, kde se ve Smlouvě stanoví, že havarijní pojištění 

zprostředkované u České pojišťovny a.s., IČ 452 72 956, sídlem 

Spálená 75/16, 113 04 Praha, se vztahuje na území Evropy, mají 
se tímto územním rozsahem přesně na mysli země nacházející se 

na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou 

Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 
 

4. Tam, kde se ve Smlouvě stanoví, že havarijní pojištění 

zprostředkované u DIRECT pojišťovny, a.s, IČ 250 73 958, 

sídlem Novobranská 544/1, 602 00 Brno, se vztahuje na území 

Evropy, mají se tímto územním rozsahem přesně na mysli země 

ležící na geografickém území Evropy a země uvedené v zelené 
kartě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

 

VII. Platnost a účinnost 

 

Tato ujednání jsou platná a účinná ode dne 1.7.2015. 


