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âlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „poji‰tûní odpovûdnosti“) dle zák. ã. 168/1999 Sb. v platném
znûní (dále jen „Zákon ã. 168/1999 Sb.“) se Zvlá‰tními pojistn˘mi
podmínkami extrabonus PROFI (dále jen „ZPP Profi“) uzavírá pojistník - fyzická nebo právnická osoba - kter˘ si zvolí nûkter˘
z produktÛ poji‰tûní odpovûdnosti a souãasnû za‰krtnutím pﬁíslu‰ného políãka v pojistné smlouvû a jejím podpisem potvrdí platnost tûchto ZPP Profi pro pﬁedmûtnou pojistnou smlouvu. Vyznaãením platnosti ZPP Profi pro pﬁedmûtnou pojistnou smlouvu dle pﬁedchozí vûty pojistník zároveÀ potvrzuje, Ïe byl se ZPP Profi pﬁed
uzavﬁením pojistné smlouvy seznámen a pﬁevzal je.
2. Pojistná smlouva poji‰tûní odpovûdnosti se ZPP Profi mÛÏe b˘t uzavﬁena pouze jako individuální (tedy ne v rámci skupinové pojistné
smlouvy) pojistná smlouva sjednaná na dobu neurãitou, s pojistn˘m
obdobím 12 nebo 6 mûsícÛ. Na pojistné smlouvy krátkodobé, sjednané na dobu urãitou, sezónní ãi s pojistn˘m obdobím krat‰ím neÏ 6
mûsícÛ se ZPP Profi nevztahují, i kdyby byla na pojistné smlouvû
chybnû jejich platnost vyznaãena.
3. Pojistná smlouva poji‰tûní odpovûdnosti se ZPP Profi mÛÏe b˘t uzavﬁena pouze za pﬁedpokladu, Ïe rozhodná doba na poãátku poji‰tûní
plynoucí ze standardního systému bonus/malus dle DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla (dále jen „DPPPOV“) není záporná.
4. ZPP Profi nemohou b˘t sjednány dodateãnû k jiÏ existující pojistné
smlouvû (bez ohledu na sjednan˘ poãátek poji‰tûní), ale vÏdy pouze
spolu s pojistnou smlouvou novû uzavíranou.
âlánek 2
Urãení rozhodné doby, stanovení pojistného
1. Na základû uzavﬁení pojistné smlouvy se ZPP Profi je pojistníkovi od
poãátku poji‰tûní pﬁiznána rozhodná doba (stupeÀ bonusu) o 36
mûsícÛ vy‰‰í oproti rozhodné dobû (stupni bonusu), kterou by mohl
nárokovat ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV a poskytnuta tomu odpovídající sleva na pojistném. Takto stanovená rozhodná doba (stupeÀ
bonusu) se v následujících tﬁech letech od poãátku poji‰tûní zvy‰uje
o pojistníkem reálnû získanou rozhodnou dobu ve smyslu pojistn˘ch
podmínek uveden˘ch v pﬁedchozí vûtû. Maximální takto získan˘ stupeÀ bonusu mÛÏe pﬁedstavovat nejvy‰‰í pojistitelem urãovan˘ stupeÀ bonusu dle pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV (tj. B 10).
2. Poskytnutí slevy na pojistném ve smyslu odst. 1 tohoto ãlánku (uzavﬁením pojistné smlouvy se ZPP Profi) je podmínûno tím, Ïe poji‰tûn˘ po dobu tﬁí let od poãátku poji‰tûní nezpÛsobí rozhodnou pojistnou událost (tj. pojistná událost, ze které vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnûní ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV dále jen „rozhodná událost“). Pﬁípadné oznámení vzniku pojistné
události, resp. její kvalifikace jako rozhodné ve smyslu pﬁedchozí
vûty aÏ po uplynutí lhÛty tﬁí let od poãátku poji‰tûní nemá vliv na
aplikaci dotãen˘ch ustanovení tûchto ZPP Profi.
3. Dojde-li bûhem trvání úãinnosti pojistné smlouvy ke vzniku pojistné
události a její kvalifikaci jako rozhodné s datem vzniku bûhem tﬁíletého období dle pﬁedchozího odstavce, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za v‰echna pojistná období, v nichÏ byla sleva od poãátku poji‰tûní poskytnuta. V˘‰e ãástky (dodateãného
pojistného), kterou je pojistník povinen vrátit, se stanoví jako rozdíl
pojistného, které od poãátku poji‰tûní pojistník byl povinen uhradit

podle pojistné smlouvy se ZPP Profi, oproti pojistnému, které by jinak byl v souladu s pojistn˘mi podmínkami za pﬁedmûtnou dobu trvání poji‰tûní povinen hradit, pokud by pojistná smlouva byla uzavﬁena bez platnosti ZPP Profi. Souãasnû má pojistitel právo na úhradu vznikl˘ch administrativních nákladÛ spojen˘ch s vytvoﬁením
uvedeného dodateãného pﬁedpisu pojistného ve v˘‰i 500,- Kã.
4. âástku dodateãného pojistného (vrácení slevy) stanovenou pojistitelem dle pﬁedchozího odstavce se pojistník zavazuje uhradit jednorázovû na základû písemné v˘zvy pojistitele. Dodateãnû pﬁedepsané
pojistné je splatné do jednoho mûsíce od data doruãení v˘zvy. Neuhrazením dodateãného pojistného v ﬁádné dobû splatnosti vzniká
dluh na pojistném za sjednané poji‰tûní odpovûdnosti. Pokud nedojde k úhradû ani na základû opakované v˘zvy pojistitele, má neuhrazení dodateãného pojistného za následek zánik sjednaného poji‰tûní odpovûdnosti analogicky ve smyslu ust. § 12 odst. 1) písm. e)
Zákona ã. 168/1999 Sb.
âlánek 3
Zánik platnosti ZPP Profi
1. K zániku platnosti ZPP Profi k pojistné smlouvû dochází:
a) z dÛvodu vzniku rozhodné události podle ãl. 2, odst. 2 uplynutím
pojistného roku, ve kterém do‰lo k rozhodné události,
b) v dÛsledku zániku poji‰tûní odpovûdnosti nûkter˘m z dÛvodÛ dle
Zákona ã. 168/1999 Sb. nebo dle V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „VPPPOV“) pﬁed uplynutím období tﬁí let
od poãátku poji‰tûní.
2. Zánikem platnosti ZPP Profi nedochází k zániku pojistné smlouvy
(vyjma pﬁípadu dle odst. 1., písm. b) tohoto ãlánku). Uplynutím sjednané doby 3 let od poãátku poji‰tûní, bûhem nichÏ nedo‰lo ke vzniku rozhodné události, pozb˘vají úãinnosti ust. ãl. 2, odst. 2. a 3.
tûchto ZPP Profi s dÛsledky podle odst. 3. a 5. tohoto ãlánku ZPP
Profi.
3. V pojistném roce následujícím po pojistném roce, v nûmÏ do‰lo ke
vzniku rozhodné události, je pojistník povinen uhradit pojistné ve
v˘‰i odpovídající získané rozhodné dobû, tj. stupni bonusu sníÏeného o 24 mûsíce dle pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV z dÛvodu nastalé rozhodné události a sníÏeného o 36 mûsícÛ z titulu zániku platnosti ZPP
Profi.
4. Pokud k zániku platnosti ZPP Profi dojde podle ãl. 3 odst. 1. písm. a)
nebo b), nelze rozhodnou dobu získanou sjednáním ZPP Profi (tj. 36
mûsícÛ) pﬁenést na jinou pojistnou smlouvu. Zánik podle ãl. 3 odst.
1 písm. a) nebo b) v‰ak nevyluãuje sjednání ZPP Profi v rámci jiné
pojistné smlouvy, uzavírané novû t˘mÏ pojistníkem.
5. Bude-li pojistník po uplynutí sjednané doby 3 let od poãátku poji‰tûní, bûhem nichÏ nedo‰lo ke vzniku rozhodné události, uzavírat
novou pojistnou smlouvu poji‰tûní odpovûdnosti, pak na novû uzavíranou pojistnou smlouvu mÛÏe b˘t pﬁevedena rozhodná doba (stupeÀ bonusu) dosaÏená ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV po dobu trvání pÛvodní pojistné smlouvy se ZPP Profi, nav˘‰ená o rozhodnou
dobu získanou uzavﬁením ZPP Profi (tj. o 36 mûsícÛ). K této nové
pojistné smlouvû jiÏ nemohou b˘t ZPP Profi sjednány. StupeÀ bonusu takto stanoven˘ pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy jiÏ nadále podléhá
standardnímu reÏimu pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV.
âlánek 4
Závûreãná ustanovení
1. Pro úãely potvrzení o ‰kodním prÛbûhu a dobû trvání poji‰tûní odpovûdnosti podle § 13 Zákona ã. 168/1999 Sb. pojistitel pro ty pojistníky, kteﬁí pﬁecházejí k jinému pojistiteli, potvrzuje pouze rozhodnou dobu dosaÏenou ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch DPPPOV, tj. bez pﬁihlédnutí ke sjednání ZPP Profi.
2. Tyto ZPP Profi nab˘vají úãinnosti dnem 1. ledna 2008.

