Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel
DPPZ 2006 – „Zavazadla“

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění DPPZ 2006 – „Zavazadla“ (dále jen „DPPZ
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 DPPZ 2006 a příslušnými
ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Pojištění založené na základě těchto DPPZ 2006 je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro
pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.
3. Pojištění DPPZ 2006 je možné sjednat ve dvou variantách, a to ve variantě DPPZ 2006-1 a ve variantě DPPZ
2006-2. Pokud není uvedeno jinak vztahují se ustanovení těchto DPPZ jak na variantu pojištění DPPZ 2006-1, tak
na variantu pojištění DPPZ 2006-2.

sjednává pro tato pojistná nebezpečí na pojištěných
přepravovaných věcech v souvislosti s havárií pojištěného vozidla:
a) živelní událostí,
b) odcizením,
c) ztrátou,
d) zničením nebo poškozením.
4. Pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle, které mají v okamžiku havárie vozidla na sobě nebo při sobě. Pojištění se nevztahuje na náklad a mimořádnou výbavu vozidla.

Článek 3
Pojistné období, počátek a konec pojištění,
pojistné, limit pojistného plnění
1. Limity pojistného plnění a případná spoluúčast jsou dojednány v pojistné smlouvě.

Článek 2
Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

2. Pro určení pojistného období, počátku a konce pojištění
se použijí přiměřeně příslušná ustanovení VPPH 2006.

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění pro variantu pojištění
DPPZ 2006-1:
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
sjednává pro tato pojistná nebezpečí na pojištěných přepravovaných věcech:
a) živelní událostí,
b) odcizením,
c) ztrátou,
d) zničením nebo poškozením.

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

2. Pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle. Pojištění se nevztahuje na náklad a mimořádnou
výbavu vozidla.

2. Pojištění založené těmito DPPZ 2006 se dále nevztahuje
a nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud škoda byla
způsobena na:
a) platných tuzemských i zahraničních státovkách, bankovkách a oběžných mincích, drahých kovech a předmětech z nich vyrobených, perlách a drahokamech,

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění pro variantu pojištění
DPPZ 2006-2:
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se

Článek 4
Speciální výluky z pojištění
1. Za pojistná nebezpečí se pro účely těchto DPPZ 2006 nepovažují činnosti a situace vyloučené z pojištění v článku
6 VPPH 2006.

b) cenných papírech, ceninách a jiných obdobných dokumentech, např. vkladních a šekových knížkách,
směnkách a platebních kartách,
c) cestovních pasech, řidičských průkazech, jízdenkách,
letenkách a jiných dokladech a průkazech všeho druhu, ani na nákladech spojených s jejich znovuopatřením nebo zajištěním jejich duplikátu,
d) písemnostech, plánech, obchodních knihách, kartotékách a výkresech,
e) věcech sloužících k výkonu povolání nebo výdělečné
činnosti,
f) dílech uměleckých, dílech zvláštní kulturní a umělecké hodnoty, věcech sběratelského zájmu a sbírkách,
g) zbraních včetně jejich příslušenství a střelivu,
h) věcech nesprávně uložených nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného upevnění,
i) audiovizuální technice včetně výpočetní techniky všeho druhu,
j) záznamech na nosičích zvukových, obrazových, datových a obdobných.

Článek 5
Speciální výkladová ustanovení
Ztrátou se rozumí stav, kdy pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli v souvislosti s havárií
vozidla možnosti s pojištěnou věcí disponovat.
Havárií se rozumí pro účely těchto DPPZ 2006 dopravní nehoda pojištěného vozidla.
Pro výklad ostatních pojmů se v plném rozsahu použijí ustanovení článku 23 VPPH 2006.

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

