ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
– Allianz Direct Autopojištění
Článek II
Spoluúčast pojistníka

Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – Allianz Direct Autopojištění Allianz pojišťovny, a. s. (dále
jen „VPP“), platným od 1. prosince 2006, se sjednávají tyto Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – Allianz
Direct Autopojištění (dále jen „ZPP“).

1. V pojistné smlouvě lze dohodnout výši spoluúčasti, kterou se pojistník v případě
každé pojistné události bude podílet na pojistném plnění, které pojistitel
poškozenému nebo poškozeným v souladu s VPP vyplatil.
2. Pokud výše pojistného plnění vyplaceného pojistitelem v souvislosti s pojistnou
událostí bude nižší než je výše dohodnuté spoluúčasti, podílí se pojistník na
pojistném plnění souvisejícím s pojistnou událostí jen do výše, která byla
pojistitelem v souladu s VPP skutečně vyplacena.
3. Přijetím spoluúčasti od pojistníka není dotčeno právo pojistitele na úhradu
vyplacené částky dle čl. XIII a XIV VPP.
4. Pokud pojistitel po přijetí spoluúčasti od pojistníka zjistí, že důvod k přijetí
spoluúčasti od pojistníka z části nebo zcela odpadl, je povinen spoluúčast nebo
její příslušnou část pojistníkovi vrátit.
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Článek III
Právo na poskytnutí asistenčních služeb

1. Škodným průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu
k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti, přičemž škodný průběh před
1. 1. 2000 se nezapočítává.
2. Dosaženému škodnému průběhu odpovídá příslušné pojistné.
3. Škodný průběh se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala při neoprávněném
užívání cizí věci ve smyslu § 249 tr. zákona či § 50 písm. b) zákona o přestupcích,
nebo jestliže pojištěný uhradil pojistiteli částku, kterou pojistitel vyplatil z důvodu
škody způsobené provozem vozidla.
4. Pokud pojistitel zjistí, že pojistník při sjednání pojištění uvedl nepravdivé údaje
o dosaženém škodném průběhu, je oprávněn zpětně doúčtovat pojistníkovi
rozdíl na pojistném. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit. Výši
doplatku stanoví pojistitel samostatným předpisem pojistného, který je splatný
do 7 dnů ode dne jeho doručení.
5. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném
období a která měla vliv na dosažený škodný průběh až poté, co již vyhotovil
předpis pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl
na pojistném doplatit. Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným předpisem
pojistného, který je splatný do 7 dnů ode dne jeho doručení.
6. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o době trvání pojištění
odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění téhož pojistníka.

Řidič a osoby přepravované vozidlem s platným pojištěním odpovědnosti mají
nárok na využívání asistenčních služeb dle Doplňkových pojistných podmínek pro
havarijní pojištění vozidel – Allianz Direct Autopojištění.
Článek IV
Doložka o informačním systému ČAP a ČKP
Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištění
odpovědnosti do Informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen
„ČAP“) a České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“) s tím, že tyto informace
mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP a ČKP, který je uživatelem tohoto
systému. Účelem informačního systému je zjišťovat, shromažďovat, zpracovávat,
uchovávat a členům ČAP a ČKP poskytovat informace o klientech s cílem jejich
ochrany a ochrany pojišťoven. Informační systém slouží i k účelům evidence
a statistiky.
Tyto ZPP jsou platné od 1. 12. 2006
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