Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel
DPPS 2006 – „Čelní sklo“

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění DPPS 2006 – „Čelní sklo“ (dále jen „DPPS
2006“) se řídí ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH 2006
(dále jen „VPPH 2006“), těmito DPPS 2006 a příslušnými
ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Pojištění založené na základě těchto DPPS 2006 je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro
pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 2
Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění,
limit pojistného plnění
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
sjednává pro tato pojistná nebezpečí na pojištěném čelním skle:
a) havárie,
b) živelní událost.
2. Pojištění se vztahuje pouze na čelní sklo pojištěného vo-

zidla, které je k tomuto vozidlu originálním způsobem
připevněno.
3. Za čelní sklo uvedené v předchozím odstavci se pro účely
těchto DPPS 2006 považuje pouze takové čelní sklo, které je pro daný typ vozidla schváleno příslušnými předpisy
a má pro daný typ vozidla příslušné atesty.
4. Pojišťovna hradí škodu za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a těchto DPPS 2006 až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
5. Pojištění DPPS 2006 se nevztahuje na škody na věcech
spojených s čelním sklem vozidla (dálniční známky, zpětná zrcátka, ochranné fólie a clony), dodatečné úpravy
skel tónováním. Pojištění se rovněž nevztahuje na následné škody způsobené poškozeným sklem (škrábance na
laku, čalounění apod.).

Článek 3
Pojistné období, počátek a konec
pojištění, pojistné
1. Pro určení pojistného období, počátku a konce pojištění
se použijí přiměřeně příslušná ustanovení VPPH 2006.

2. Výše a splatnost pojistného se určuje podle sazebníku
pojišťovny a je uvedena v pojistné smlouvě.

Článek 4
Výluky z pojištění
1. Pojišťovna neplní a z pojištění jsou vyloučeny činnosti
a situace uvedené v článku 6 VPPH 2006.

Článek 5
Ostatní ujednání
1. Pojišťovna v rámci pojištění DPPS 2006 neuplatňuje spoluúčast uvedenou v článku 9 VPPH 2006, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek 6
Účinnost
1. Tyto DPPS 2006 nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2005.

