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 ČLÁNEK 1: OBECNÁ USTANOVENÍ  
1.1. Smluvní ujednání pro úrazové pojištění osob přepravovaných motorovými vozidly 
Klid za volantem NET (dále „úrazové pojištění“) je nedílnou součástí pojistné smlouvy pro 
toto pojištění. Pojištění se dále řídí Pojistnými podmínkami pojištění úrazu (dále jen 
„pojistné podmínky") a zákonnými normami. Smluvní ujednání rozšiřují a upravují 
ustanovení pojistných podmínek.  
 

ČLÁNEK 2: DEFINICE  

2.1. Pro účely pojištění se rozumí:  
 
Pojištěným motorovým vozidlem - dvoustopé motorové vozidlo, které vlastní nebo po 
právu užívá pojistník a pro které bylo pojištění sjednáno.  

ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ  

3.1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných pojištěným motorovým 
vozidlem.  
 
3.2. Rozsah pojištění a výše limitů pojistného plnění je uvedena v pojistné smlouvě.  
 

ČLÁNEK 4: POJIŠTĚNÁ ČINNOST, POJIŠTĚNÉ OSOBY  

4.1. Pojistné krytí se vztahuje na řidiče pojištěného motorového vozidla a osoby cestující 
v prostoru určeném pro přepravu cestujících, a to během jízdy pojištěným motorovým 
vozidlem a během nastupování a vystupování do/z pojištěného motorového vozidla. V 
případě krátkodobé zastávky nebo odstraňování poruchy vzniklé během jízdy se pojištění 
vztahuje pouze na úrazy vzniklé ve vozidle nebo na komunikaci v bezprostřední blízkosti 
vozidla.  
 
4.2Odchylně od článku 5.5, bod a) se pojistné krytí se vztahuje na osoby, které jsou 
mladší 80 let. Pro osoby, které dosáhly věku 70 let, se pojistné plnění snižuje na 
polovinu.  
 
4.3. Za úraz, na který se vztahuje toto pojištění, se nepovažuje úraz vzniklý při nakládání 
nebo vykládání nákladu pojištěného motorového vozidla, pokud nebyl způsoben jiným 
motorovým vozidlem a nedošlo k němu ve vozidle nebo v jeho bezprostřední blízkosti na 
komunikaci.  
 
4.4. Pojistitel sníží pojistné plnění, pokud došlo k úrazu většího počtu osob, než je počet 
míst k sezení uvedený v technickém průkazu pojištěného motorového vozidla (dále jen 
„počet sedadel“). Snížení plnění bude provedeno v poměru počtu sedadel a skutečného 
počtu osob, které utrpěly úraz.  
 
4.5. Pojistitel sníží pojistné plnění, pokud je v pojistné smlouvě u pojištěného motorového 
vozidla uveden nižší počet sedadel, než odpovídá skutečnému počtu sedadel. Snížení 
plnění bude provedeno v poměru počtu sedadel dle pojistné smlouvy a skutečného počtu 
sedadel dle technického průkazu.  
 

ČLÁNEK 5: VZNIK A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ  

5.1. Podepsání Záznamu informací ve smyslu §21 odst. 8 zákona č. 38/2004 Sb. (dále 
jen „Záznam informací“), vystaveného zprostředkovatelem úrazového pojištění nebo 
vyplnění formuláře žádosti zájemcem o úrazové pojištění Klid za volantem NET 
prostřednictvím sítě Internet (dále jen „žádost“), je považováno za projev vůle zájemce 
uzavřít s pojistitelem toto pojištění.  
 
5.2. Na adresu zájemce je po vyplnění formuláře žádosti odeslán doporučenou poštou, v 
případě fyzického sjednání úrazového pojištění zájemci předán, návrh pojistné smlouvy 
včetně pojistných podmínek, smluvních ujednání, kterými se řídí úrazové pojištění Klid za 
volantem NET.  
5.3. Pojistná smlouva pro úrazové pojištění Klid za volantem NET je uzavřena 
okamžikem zaplacení pojistného ve výši a lhůtě uvedené v návrhu pojistné smlouvy.   
 
5.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo v době, která začíná dnem 
„počátkem pojištění“ uvedeným v pojistné smlouvě.  
 
5.5. Není-li pojistné zaplaceno do jednoho měsíce od data počátku úrazového pojištění 
uvedeného v pojistné smlouvě jako „počátek pojištění“, pojištění nevznikne a návrh 
pojistitele pozbývá platnosti.  
 
5.6. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pojistné období je uvedeno ve 
smlouvě. Pojištění může být ukončeno kteroukoli stranou bez udání důvodu ke konci 
pojistného období, ve kterém druhá smluvní strana obdrží písemné oznámení o ukončení 
pojištění.  
 
 
ČLÁNEK 6: POJISTNÉ  
6.1 Pojistné uvedené v pojistné smlouvě je hrazeno formou přímého inkasa z účtu 
pojistníka. Přímé inkaso bude prováděno vždy k 20. dni měsíce za, který se pojistné 
hradí. Výše pojistného je stanovena na základě zvolené varianty pojištění a kategorie 
pojištěného motorového vozidla (počtu sedadel) dle platného sazebníku.  
 
6.2 Dojde-li k odhlášení pojištěného motorového vozidla z evidence motorových vozidel, 
popřípadě pojistníkovi skončí právo k užívání motorového vozidla, náleží pojistiteli 
pojistné do konce pojistného období, ve kterém pojistník tento zánik pojistiteli oznámil.  
 
 

ČLÁNEK 7: POVINNOSTI DRŽITELE POJISTNÉ SMLOUVY  
7.1. Pojistník, jako osoba uzavírající s pojistitelem pojistnou smlouvu pro úrazové 
pojištění Klid za volantem NET, odpovídá za správné a úplné uvedení všech údajů 
potřebných pro vznik a platnost pojištění.  
 
7.2. Těmito údaji se rozumí  
a) Identifikace pojistníka  
 
- jméno a příjmení nebo obchodní jméno  
- rodné číslo nebo identifikační číslo organizace (IČO)  
- adresa nebo sídlo  
- řádně vyplněný a podepsaný tiskopis Souhlas s inkasem 
 
b) Identifikace pojištěného motorového vozidla  
 
- tovární značka a typ vozidla  
- poznávací značka (PZ)  
- VIN (číslo podvozku/karoserie)  
- počet sedadel dle technického průkazu  
 
c) Varianta pojistného krytí.  
 
7.3. Zaplacením pojistného potvrzuje držitel pojistné smlouvy úplnost a správnost údajů 
vyplněných v žádosti a uvedených v návrhu pojištění.  
 
ČLÁNEK 8: ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ  

8.1. Pojištění se sjednává pouze pro případ následujících následků pojistné události:  
a) smrt následkem úrazu,  
b) trvalé tělesné poškození následkem úrazu.  
 
8.2. Volitelně lze pojištění se sjednat rovněž pro případ:  
c) dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu,  
d) hospitalizace následkem úrazu. 
 
8.3. Na jiné následky než úrazové uvedené pod písmeny a) a b) odstavce 8.1  
a pod písmeny c), d) odstavce 8.2 se pojištění nevztahuje. 
 
8.4. Součástí pojištění je předběžné krytí  

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od data vytvoření návrhu 
pojistné smlouvy do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů. (Den 
následující po dni vytvoření návrhu je první den). 
 
 
ČLÁNEK 9: POJISTNÁ ČÁSTKA, POJISTNÉ PLNĚNÍ  
9.1. Pojistné částky pro jednotlivé následky pojistné události a varianty pojistného krytí 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.  
 
9.2. Výše pojistného plnění pro jednotlivé následky úrazu dle písmen článku 8 se řídí 
ustanovením článků A1., A2.4 a A3. pojistných podmínek.  
 

9.3. Pro pojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu s progresivním 

plněním se výše pojistného plnění stanoví dle rozsahu ztráty podle níže uvedené Tabulky 
progresivního plnění. Procento tělesného poškození je uvedeno v oceňovací tabulce, 
která je součástí pojistných podmínek.  Maximální výše pojistného plnění je rovna 
sjednané pojistné částce. 

  

POJISTNÉ PLNĚNÍ STANOVENO Z ČÁSTKY 

 

Rozsah tělesného 
poškození 

 

 

VARIANTA 
I 

 

VARIANTA 

 II 

 

VARIANTA  

III 

 

VARIANTA  

IV 

 

VARIANTA  

V 

0 - 25% 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč 1 000 000 Kč 

26 - 50% 400 000 Kč 800 000 Kč 1 200 000 Kč 1 600 000 Kč 2 000 000 Kč 

51 - 75% 600 000 Kč 1 200 000 Kč 1 800 000 Kč 2 400 000 Kč 3 000 000 Kč 

76-100% 800 000 Kč 1 600 000 Kč 2 400 000 Kč 3 200 000 Kč 4 000 000 Kč 

 
 
9.4. Dočasná pracovní neschopnost následkem úrazu se sjednává se spoluúčastí 7 
dní a maximální dobou léčení 358 dní.  
9.5. Hospitalizace následkem úrazu se sjednává se spoluúčastí 0 dní a maximální 
dobou léčení 365 dní.  
 

 

 

 

V Praze dne 1. července 2017 

 


