Dodatek č. 16 k Pojistné smlouvě č.: 4113147157
(dále také jen „Pojistná smlouva“, nebo „smlouva“)
Smluvní strany:
UNIQA pojišťovna, a.s.
se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012
IČO: 49240480
DIČ: CZ49240480
zastoupená:
Jaroslavem Rovným, ředitelem odboru pojištění dopravních prostředků a
Ing. Janem Trojanem, vedoucím oddělení péče o leasingové a finanční společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank 1071001005/5500
(dále jen „Pojistitel“)
a
Home Credit a.s.
se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4401
IČO: 26978636
DIČ: CZ26978636
zastoupená:
Mgr. Davidem Bystrzyckim, předsedou představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank 339462044/5500
(dále jen „Pojistník“)

Preambule
V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se smluvní strany
dohodly na tomto novém znění Pojistné smlouvy, které s účinností od 1. 3. 2014 zcela
nahrazuje původní znění Pojistné smlouvy ze dne 31. 8. 2009.
Současně se smluvní strany dohodly, že pro lepší přehlednost budou vyspecifikovány
dodatky Pojistné smlouvy, jejichž platnost již skončila, nebo jejichž platnost skončí uplynutí
dnem 28. 2. 2014.
Přehled dodatků, jejichž platnost již skončila, nebo jejichž platnost skončí uplynutí dnem
28. 2. 2014:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13.
Dodatky č. 7 ze dne 31. 1. 2012, č. 8 ze dne 27. 9. 2012, č. 14, ze dne 30. 8. 2013 a č. 15 ze
dne 29. 11. 2013 zůstávají v platnosti i pro nové znění Pojistné smlouvy.

Článek 1
Definice pojmů
Pro účely této Pojistné smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
Pojistitelem - UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojistníkem - Home Credit a.s.
Pojištěným - Pojistník nebo Zákazník
Zákazníkem - fyzická nebo právnická osoba, která je klientem Pojistníka a současně a)
provozovatelem a zároveň vlastníkem příslušného Vozidla a má pojistný zájem na Vozidle
v okamžiku, kdy s ním Pojistník uzavřel Smlouvu o úvěru; nebo b) provozovatelem
příslušného Vozidla a má pojistný zájem na Vozidle v okamžiku, kdy s ním Pojistník uzavřel
Smlouvu o úvěru, přičemž vlastníkem Vozidla je na základě zajišťovacího převodu
vlastnického práva Pojistník.
Smlouvou o úvěru - smlouva mezi Pojistníkem a Zákazníkem, na jejímž základě Pojistník
poskytl Zákazníkovi úvěr určený k financování pojištěného vozidla; její nedílné součásti jsou
Informace pro Zákazníka, příslušné všeobecné smluvní podmínky apod.
Vozidlem - jednotlivé silniční vozidlo ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do celkové hmotnosti 3,5t, na
které Pojistník poskytl Zákazníkovi financování prostřednictvím Smlouvy o úvěru a je a) ve
vlastnictví Zákazníka nebo b) ve vlastnictví Pojistníka na základě zajišťovacího převodu
vlastnického práva, přičemž Zákazník je provozovatel Vozidla.
Odebrané vozidlo - vozidlo zabavené Zákazníkovi Pojistníkem nebo osobou zmocněnou
Pojistníkem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kterým je zajištěn
úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o úvěru.
Vozidlo nejeté (nové) - vozidlo, se kterým bylo od doby jeho výroby manipulováno výhradně
za účelem přemístění na místo jeho prodeje.
Vozidlo předváděcí - vozidlo nejvýše jeden rok staré, s maximálním počtem 15000 najetých
kilometrů, kdy jeho první a jediný vlastník do doby prodeje Pojistníkovi a přenechání
Zákazníkovi k užívání byl dealer nebo importér.
Vozidlo ojeté - vozidlo nezařaditelné jako Vozidlo nejeté nebo Vozidlo předváděcí.
Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné
plnění.
Subflotila - číselné zařazení vozidel do příslušného typu pojištění v rámci této Pojistné
smlouvy.

Článek 2
Předmět pojištění
Předmětem pojištění je soubor motorových a přípojných vozidel ve vlastnictví Pojistníka či
Zákazníka, pokud jejich zařazení do pojištění bylo v souladu s touto Pojistnou smlouvou
nahlášeno Pojistiteli. Specifikace konkrétních Vozidel je prováděna formou týdenních
Seznamů, zasílaných Pojistníkem Pojistiteli vždy 1x za 14 dní vždy 10. a 25. dne v měsíci,
a to nejpozději poslední pracovní den příslušného týdne a v den následující po dni, ve
kterém bylo Vozidlo převzato Zákazníkem. Specifikace Odebraných vozidel zařazených do
subflotily č. 4513222470 je prováděna formou týdenních Seznamů, zasílaných Pojistníkem
Pojistiteli vždy první pracovní den kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu,
za který je Seznam zasílán.
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Článek 3
Rozsah pojištění, platnost pojištění
1. Vozidla lze pojistit v následujícím rozsahu:
a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen POV)
v rozsahu uvedeném ve VPP UCZ/14, UCZ/POV/14 a UCZ/Voz/14;
b) havarijní pojištění (dále jen KASKO) v rozsahu VPP UCZ/14, UCZ/Kas/14,
UCZ/Voz/14 v následujících variantách:
 pojištění „KASKO Komplet“, tj. pojištění všech rizik vyjmenovaných v čl. 1 VPP
UCZ/Kas/14, a to v souladu s čl. 4, odst. 3 VPP UCZ/Kas/14 na novou cenu
c) pojištění doplňkových produktů v souladu s VPP UCZ/Voz/14 v rozsahu:
 pojištění „SKEL“ podle VPP UCZ/Voz/14, část druhá, čl. 7, bod 2, odst. 2.1 b)
ve variantě „Limit“. Pojištění „SKEL“ lze sjednat i v průběhu Smlouvy o úvěru
s tím, že tento požadavek bude Pojistníkem zaslán formou týdenních Seznamů
Pojistiteli. Prohlídka vozidla systémem VINFOTO je v tomto případě povinná
a musí být provedena před vznikem tohoto připojištění „SKEL“. Pojistitel po
obdržení Seznamu pojištěných vozidel zajistí kontrolu, zda-li byla vykonána
prohlídka vozidla systémem VINFOTO. V případě, že Pojistitel zjistí, že prohlídka
nebyla provedena, je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Pojištěného, že
porušením této povinnosti nevstoupí pojištění „SKEL“ v platnost.
 pojištění „ZAVAZADEL“ podle VPP UCZ/Voz/14, část čtvrtá, čl. 9, bod 2a) ve
variantě „Zavazadla standard“;
 „ASISTENČNÍ SLUŽBY“: Základní asistence je zdarma. Asistence Komfort je
za úplatu. Podmínky a rozsah asistenčních služeb jsou uvedeny v informačním
materiálu „UNIQA ASISTENCE 2014“.
2. Zákazník přistupuje k této Pojistné smlouvě a jeho požadavek na sjednání vybraného
typu pojištění (či jejich kombinaci) je uveden v příslušné Smlouvě o úvěru a v Seznamu.
Lze-li sjednat pojištění ve více variantách, musí být v příslušné Smlouvě o úvěru
a v Seznamu vyznačena příslušná varianta pojištění. Pokud příslušná varianta nebude ve
Smlouvě o úvěru a Seznamu vyznačena, považuje se za platnou varianta s nižším
rozsahem pojištění.
3. Počátek pojištění je dnem převzetí vozidla Zákazníkem. Datum a čas převzetí musí být
uvedeny v předávacím protokolu k Smlouvě o úvěru nebo potvrzeny v dodavatelské
faktuře nebo jiném obdobném dokladu, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy
o úvěru. Pojištění zaniká oznámením Pojistníka o konci pojištění, které smluvní strany
považují za dohodu o ukončení pojistně-smluvního vztahu, přičemž smluvní strany
považují za den zániku pojištění vždy datum uvedené v hlášení změn pojištěných vozidel
dle článku 5 této Pojistné smlouvy. Odchylně od čl. 6 VPP UCZ/14 obecná část se
smluvní strany dohodly, že datum ukončení pojištění musí být Pojistiteli sděleno
Pojistníkem nejpozději do čtrnácti dnů od data ukončení pojištění.
4. Počátek pojištění POV každého jednotlivého Odebraného Vozidla zařazeného do
subflotily č. 4513222470 se sníženou sazbou je také dnem převzetí Vozidla Pojistníkem,
nebo osobou pověřenou Pojistníkem k zabavení Vozidla. Bylo-li Vozidlo před odebráním
pojištěno na základě této Smlouvy, Pojistník v souladu s článkem 5 této smlouvy předá
Pojistiteli Seznam, v němž bude příslušné Vozidlo vyřazeno ze subflotily pojištění POV
a současně přihlášeno do subflotily č. 4513222470 se sníženou sazbou, přičemž
Pojistník se nemění. Do subflotily č. 4513222470 se sníženou sazbou bude přihlášeno i
Vozidlo, které bylo před odebráním pojištěno na základě jiné pojistné smlouvy.
V okamžiku vzniku pojištění POV podle předchozí věty je Pojištěným z této Smlouvy vždy
Pojistník.
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5. Pojištění se nevztahuje na Vozidla pronajímaná za úplatu (např. vozidla autopůjčovny)
a na Vozidla užívaná pro smluvní přepravu.
6. Vozidlo o celkové hmotnosti do 3500 kg s novou cenou nebo pojistnou částkou včetně
nadlimitní výbavy nad 3,5 milionu Kč musí být schváleno před přijetím do pojištění
Pojistitelem.
Článek 4
Pojistné částky, spoluúčast, zabezpečení vozidla
1. Limity plnění pro POV lze uzavřít v rozsahu:
 50 milionů Kč pro škody na majetku (včetně ušlého zisku) a 60 milionů Kč pro
újmu na zdraví, nebo
 100 milionů Kč pro škody na majetku (včetně ušlého zisku) a 100 milionů Kč pro
újmu na zdraví
2. Limity plnění pro POV Odebraných vozidel lze uzavřít v rozsahu:
 50 milionů Kč pro škody na majetku (včetně ušlého zisku) a 60 milionů Kč pro
újmu na zdraví
3. Pojistná částka pro pojištění KASKO je stanovena
a) u vozidla nového a vozidla předváděcího ve výši ceny nového vozidla uvedené na
konečné faktuře, resp. ve Smlouvě o úvěru, včetně nadstandardní výbavy
b) u vozidla ojetého ve výši obecné ceny uvedené v aktuálním ceníku EUROTAX ojetá
vozidla, resp. IBS Expert (TAXEXPERT) pro vozidlo stejného druhu, značky, typu
a technických parametrů.
4. Pojistitel nebude uplatňovat nárok na snížení plnění z důvodu podpojištění dle čl. 6, odst.
15 VPP/Kas/14 v případech kdy bude pojistná částka pro vozidlo snížena např.
zahrnutím slevy z ceny nového vozidla.
5. Ustanovení UCZ/Kas/14 čl. 7 se na tuto Pojistnou smlouvu nevztahuje. Výše spoluúčasti
(částka, kterou se Pojistník podílí na pojistné události) se sjednává dle níže uvedeného.
6. Spoluúčast pro pojištění KASKO se sjednává takto:
a) všechna nová a předváděcí vozidla ve výši.
 5% z pojistného plnění, minimálně 1% z pojistné částky. nebo
 10% z pojistného plnění, minimálně 2% z pojistné částky
b) všechna ojetá vozidla ve výši.
 5% z pojistného plnění, minimálně 5.000,- nebo
 10% z pojistného plnění, minimálně 10.000,7. Pojištění SKEL se sjednává dle variant uvedených v Sazebníku pojistného se spoluúčastí
0% z pojistného plnění minimálně ve výši 500,- Kč. nebo 5% z pojistného plnění
minimálně ve výši 500,-Kč., pojistná částka se sjednává a je stanovena v aktuálním
platném Sazebníku pojistného (viz příloha č.8.) Sjednané spoluúčasti se neodečítají při
opravě čelního skla scelením.
8. Pojištění ZAVAZADEL se sjednává se spoluúčastí 5% z pojistného plnění, minimálně ve
výši 500,- Kč. Pojistná částka (sjednaná dle platného sazebníku) pro jedno vozidlo se
vztahuje na všechna zavazadla krytá tímto pojištěním.

Článek 5
Hlášení pojištění, hlášení pojistných událostí
1. Seznamy (příloha č. 9) v rozsahu specifikovaném přílohou č. 10 – Definice Seznamu
předává Pojistník v písemné formě elektronickou poštou na adrese:
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UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Tel.: 225 393 555, 225 393 111
Fax: 225 393 777, 251 611 919
E-mail: AutaHS@uniqa.cz
2. Na stejné adrese hlásí písemně na příslušném tiskopise Pojistník, Zákazník nebo jím
pověřená osoba či každý, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právní zájem
na pojistném plnění, bez zbytečného odkladu vznik pojistné události. Pojistnou událost
lze nahlásit též telefonicky prostřednictvím bezplatné infolinky 800 120 020, na e-mail
hlaseniPU@uniqa.cz nebo prostřednictvím www.uniqa.cz.

Článek 6
Plnění Pojistitele
1. Pojistitel poskytne pojistné plnění dle příslušných pojistných podmínek a ujednání
uvedených v této Pojistné smlouvě.
2. Pojistitel při opravě poškozeného vozidla uhradí náklady na opravu dle čl. 6 VPP
UCZ/Kas/14. Ustanovení VPP UCZ/Kas/14 čl. 6, bod 4 a), c) se na tuto Pojistnou
smlouvu nevztahují.
3. V případě, že dojde k pojistné události ve smyslu této smlouvy, vzniká právo na pojistné
plnění Oprávněné osobě. Pokud je Oprávněnou osobou Pojistník, zavazuje se Pojistitel
vyplatit pojistné plnění:
a) Pojistníkovi při dodržení zákonných a smluvních podmínek (VPP UCZ/14 čl. 7) nebo
b) se souhlasem Pojistníka Zákazníkovi nebo
c) se souhlasem Pojistníka na účet servisu v ČR v případě poškozeného vozidla.
4. V případě, kdy je Oprávněnou osobou Zákazník, souhlasí Zákazník ve Smlouvě o úvěru
s výplatou pojistného plnění podle předchozího odstavce.

Článek 7
Pojistné, placení pojistného
1. Výše pojistného, resp. pojistné sazby jsou uvedeny v sazebníku platném pro Pojistníka,
který tvoří přílohu této Pojistné smlouvy.
2. Vozidla se pojišťují vždy z ceny vozidla včetně DPH, pokud Zákazník nemá nárok na
odpočet DPH v souladu s platnými právními předpisy.
3. Roční pojistné za pojištění KASKO se stanoví vynásobením pojistné částky a pojistné
sazby. Pojistné sazby jsou rozdílné dle druhu, značky a stáří vozidla, varianty zvolené
spoluúčasti, způsobu zabezpečení vozidla a způsobu použití vozidla. V případě pojištění
ojetého vozidla se pojistná sazba upraví koeficientem dle čl. 7, bod 6 této Pojistné
smlouvy.
4. Z pojistného vypočteného dle předchozího odstavce se poskytuje níže uvedená sleva při
splnění těchto podmínek:
 5%, je-li vozidlo chráněno mechanickým zabezpečením (zamykání řadicí páky)
 10%, je-li vozidlo chráněno SBZ OCIS (bezpečnostním značením skel)
 15%, je-li vozidlo chráněno aktivním elektronickým zabezpečovacím zařízením
 20%, je-li vozidlo chráněno SBZ OCIS (bezpečnostním značením skel)
a aktivním elektronickým zabezpečovacím zařízením
V případě speciálních obchodně-marketingových akcí je Pojistitel oprávněn používání
těchto slev omezit nebo zakázat.
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5. Slevy výše uvedené se započítají pouze v případě, vznikl-li k okamžiku poskytnutí slevy
nárok (již je vozidlo zabezpečeno). Pokud jsou Pojistitelem kromě slev za zabezpečení
přiznány další slevy, započítávají se násobením.
6. V případě pojištění nových a předváděcích vozidel se vozidlo přijímá do pojištění bez
prohlídky. Dále uvedený koeficient upravující pojistnou sazbu za stáří a prohlídku vozidla
systémem VINFOTO z pojištění KASKO se používá pouze u ojetých vozidel.
Existence provedení prohlídky vozidla nemá vliv na počátek pojištění předmětného vozidla.
Stáří vozu
dle roku výroby
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14 a více

přirážka za stáří vozu - při výpočtu pojistného z obecné ceny
Prohlídka VINFOTO
1
1,12
1,2
1,29
1,39
1,49
1,59
1,7
1,77
1,84
1,91
1,99
2,04
2,08
2,11

Bez VINFOTO
1,45
1,62
1,74
1,87
2,02
2,16
2,31
2,47
2,57
2,67
2,77
2,89
2,96
3,02
3,06

7. Výše poskytnuté slevy za prohlídku vozidla VINFOTO činí 30%. Pojistník zajistí
upozornění Zákazníka, že pokud Zákazník při sjednávání pojištění uvede údaje, na
základě kterých získá neoprávněně slevu za prohlídku Vozidla, je pojistitel oprávněn
v případě pojistné události snížit pojistné plnění o 30%.
8. Pojistitel zajistí po obdržení seznamu pojištěných vozidel kontrolu existence prohlídky
vozidla při přijetí do pojištění. V případě zjištění, že prohlídka není provedena, zajistí
Pojistitel upozornění Zákazníka, že se vystavuje postihu 30% krácení z pojistného plnění
z důvodu neoprávněně poskytnuté slevy za prohlídku. O této skutečnosti bude Zákazník
písemně upozorněn. Při pojistné události vzniklé do 14 dnů od počátku pojištění Pojistitel
neuplatňuje snížení pojistného plnění z důvodu neprovedení prohlídky.
9. Pojistné za doplňkové produkty je stanoveno v sazebníku pojistného.
10. Pojistné za POV je stanoveno jako neměnné po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru
(varianta pojištění FIX).
11. Pojistné za POV Odebraných vozidel je stanoveno jako neměnné po dobu trvání pojištění
předmětného vozidla (varianta pojištění FIX) a výše pojistného je v Sazebníku pojistného
(Příloha č.8)
12. Pojistitel je oprávněn ve čtvrtletních intervalech upravit výši pojistného, resp. pojistné
sazby pro všechny produkty ve smyslu čl. 5, bod 5.5. VPP UCZ/14. Tato změna musí být
vždy Pojistníkovi nahlášena písemně v souladu s VPP UCZ/14, čl. 5, bod 5.5., nejpozději
ve lhůtě 2 měsíce před touto změnou.
Změna pojistné sazby resp. výše pojistného se nevztahuje na pojištění POV varianta FIX,
KASKO a doplňkové produkty u vozidel, na která byla Smlouva o úvěru podepsána před
datem účinnosti změny pojistného.
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13. Pojistné za každé Vozidlo je placeno v měsíčních splátkách bez přirážky. Pojistné za
soubor všech pojištěných Vozidel v předmětném měsíci platí Pojistník na základě
vyúčtování Pojistitele 1x měsíčně zpětně vždy k poslednímu dni předchozího měsíce.
14. Pojistitel předává Pojistníkovi jako přílohu vyúčtování podle odst. 12 tohoto článku
Přehled pojistného dle pojištěných vozidel s doplněnými čísly individuálních pojistek
včetně vyúčtování (vzor vyúčtování viz příloha č. 14). Pojistné pro každé Vozidlo
zařazené do pojištění v předmětném měsíci je vyčísleno za každý druh pojištění zvlášť.
V případě, že Vozidlo nebylo pojištěno po dobu celého měsíce, činí pojistné za tento
měsíc poměrnou část měsíčního pojistného podle skutečného počtu dnů trvání pojištění
v příslušném měsíci.
15. V případě, že Pojistník nebo Pojistitel zjistí chybu při výpočtu pojistného nebo chybu
v předávaných datech, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 1 měsíce od zjištění chyby, nesrovnalosti v evidovaných datech po vzájemné dohodě
opravit a vzájemné pohledávky vyrovnat.
16. Pojistitel má nárok na celé pojistné za celou dobu pojištění předmětného Vozidla (doba 1
roku počítaná ode dne, měsíce a roku převzetí vozidla Zákazníkem) i v případě, že došlo
k pojistné události, s výjimkou případů, kdy v důsledku pojistné události došlo
k předčasnému ukončení pojištění (totální škoda, odcizení Vozidla), nebo důvod dalšího
pojištění tím odpadl. Pojistné bude Pojistník hradit na účet Pojistitele vedený u
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1071001005/5500 pod variabilními symboly shodnými
s čísly subflotil.
17. Není-li na Seznamu uvedeno pojistné pro některý druh pojištění a Pojistník neprokáže
vznik pojištění, není pojištění uzavřeno.
18. Pojistitel není oprávněn účtovat Pojistníkovi jednorázové poplatky (odchylně od UCZ/14,
čl. 5., odst. 5.6.).
19. Pojistitel není oprávněn započítávat pojistné plnění, na které vznikl nárok na základě této
smlouvy nebo jednotlivých pojištění proti jakékoli, nesplatné i splatné, pohledávce
Pojistitele vůči Zákazníkovi nebo Pojistníku (odchylně od UCZ/14, čl. 5., odst. 5.7.).
20. Doba jednoho roku je pojistným obdobím pro jednotlivá pojištění vozidel a počítá se ode
dne převzetí vozidla Zákazníkem. V případě zániku pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má Pojistitel právo na
pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je Pojistitel povinen Pojistníkovi
vrátit.

Článek 8
Zvláštní ujednání
1. Pojištění POV se uzavírá bez systému Bonus/Malus.
2. Ustanovení UCZ/POV/14 čl. 4 se na tuto Pojistnou smlouvu nevztahují.
3. Pojištění KASKO se uzavírá bez systému Bonus/Malus. Ustanovení UCZ/Kas/14 čl. 5 se
na tuto Pojistnou smlouvu nevztahují.
4. Pojistník se zavazuje:
a) při každé realizaci pojištění podle této Pojistné smlouvy vyplnit údaje o pojištění ve
Smlouvě o úvěru
b) písemně seznámit Zákazníka s touto Pojistnou smlouvou a zejména s ustanovením
čl. 6, body 2 a 3 této smlouvy
c) při pojištění POV očíslovat, vyplnit a předat Zelenou kartu Zákazníkovi s platností na
dobu jednoho pojistného roku počítaného od data počátku pojištění (převzetí vozidla)
d) předávat každému Zákazníkovi příslušné pojistné podmínky Pojistitele, Klientský
kupon (příloha č. 11) a desky formátu A4 obsahujících pojistné podmínky Pojistitele
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e) při ukončení nebo postoupení práv a převzetí povinností vyplývající ze Smlouvy
o úvěru (změna subjektu na straně Zákazníka), je-li to možné, převzít od Zákazníka
Zelenou kartu a předat je Pojistiteli
f) na vyžádání předat Pojistiteli ke kontrole kopii Smlouvy o úvěru spolu s přílohami,
které se vztahují k pojištění konkrétního vozidla, jestliže se týká vozidla pojištěného
touto Pojistnou smlouvou
g) propagovat po vzájemné dohodě produkty Pojistitele v relevantních případech ve své
mediální reklamě, PR akcích a ve svých propagačních materiálech, avšak po
odsouhlasení Pojistitelem.
5. Pojistitel se zavazuje, kromě povinností vyplývající z této smlouvy a pojistných podmínek,
a) dodávat Pojistníkovi dostatečný počet výtisků Zelených karet a desek formátu A4
obsahujících pojistné podmínky Pojistitele
b) zavádět nově pojištěná vozidla do svého výpočetního systému. Zelenou kartu
pravidelně aktualizovat tak, aby je měl Zákazník k dispozici platné po celou dobu
pojištění.
6. Pojistník se zavazuje provádět identifikaci Zákazníků ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
a o změně a doplnění souvisejících zákonů ve znění všech pozdějších předpisů,
v souvislosti s procesem realizace smlouvy mezi Pojistníkem a Zákazníkem.
7. Obě strany se dohodly, že budou pro provádění prohlídek VINFOTO a zabezpečení
vozidel SBZ OCIS při pojištění podle výše uvedené smlouvy využívat služeb smluvního
partnera Pojistitele, jímž je CEBIA, spol. s r.o., Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČ
18628443 (dále jen „CEBIA“). Současně s podpisem Smlouvy o úvěru Pojistník předá
nájemci klientský kupón UNIQA – CEBIA, který je přílohou této Pojistné smlouvy. Při
využití tohoto kuponu platí, že:
a) prohlídka VINFOTO je pro Zákazníka bezplatná, náklady na její provedení hradí
Pojistitel,
b) ochranné značení skel je cenově zvýhodněné,
c) na tuto Pojistnou smlouvu se nevztahuje věta z Klientského kupónu 2014– UNIQA:
„Náklady na provedení VINFOTO jdou k tíži pojistitele. Dle platného ceníku Cebia, spol.
s r.o. činí 2000,-Kč bez DPH a budou Zákazníkovi účtovány jen v případě, že vozidlo je
po provedení prohlídky pojištěno dobu kratší než 10 měsíců (viz. čl. 6, bod 7 VPP
UCZ/Voz/14). V takovémto případě bude pohledávka Pojistitele za Zákazníkem
postoupena společnosti Cebia k vymáhání.“
Z technického hlediska nelze tuto větu z Klientského kupónu 2014 – UNIQA odstranit
a Pojistník se proto zavazuje o této skutečnosti informovat Zákazníka.
8. Pojistitel přijme do pojištění na základě předem odsouhlasené písemné dohody Vozidlo,
které nebylo omylem včas (viz čl. 2 této Pojistné smlouvy) uvedeno v Seznamu
pojištěných vozidel, pokud Pojistník prokáže sjednání pojištění jako součást Smlouvy
o úvěru a uhradí dodatečně celé pojistné. To platí i v případech, nastane-li u tohoto
vozidla pojistná událost.
9. Ustanovení UCZ/Voz/14 čl. 6 se na tuto Pojistnou smlouvu nevztahují.
10. Pojistitel předá pojistníkovi CD, jehož obsahem jsou oskenované podpisy (faksimile)
členů statutárního orgánu Pojistitele, jakož i jeho razítko (dále jen pomůcky). Pojistník se
zavazuje, že tyto pomůcky budou použity pouze na zelené kartě o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla – POV (Příloha č. 13 – Vzor zelené karty). V případě, že by došlo ze
strany Pojistníka (jeho zaměstnanců nebo osob jeho jménem či za něj jednajících) ke
zneužití těchto pomůcek k jinému účelu s následkem škody, sjednává se smluvní pokuta
ve výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčeno právo Pojistitele na náhradu vzniklé škody.
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Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Toto nové znění Pojistné smlouvy je účinné ode dne 1. 3. 2014. Pojistná smlouva je
sjednána do dne 28.2.2015, přičemž tato doba je zároveň pojistným obdobím. Pojistná
smlouva se vždy automaticky prodlužuje na dobu dalšího roku, pokud jedna ze stran této
smlouvy nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím
pojistného období, že na dalším trvání Pojistné smlouvy nemá zájem.
2. Ukončením této Pojistné smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající
z jednotlivých pojištění Zákazníků vzniklých dle této Pojistné smlouvy do data jejich
řádného ukončení. Pojištění Zákazníků vzniklé na základě této Pojistné smlouvy do
28.2.2013 včetně se řídí Pojistnou smlouvou ve znění účinném před 1.3.2014
a souvisejícími pojistnými podmínkami.
3. Pojistník není oprávněn postupovat své pohledávky za Pojistitelem na třetí osoby bez
jeho předchozího souhlasu.
4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvědí při plnění předmětu Pojistné smlouvy, a to i po ukončení smluvního vztahu.
Stejnou povinností jsou povinny zavázat třetí osoby, které použijí k plnění předmětu této
Pojistné smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití osobních údajů; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany jsou povinny zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými
právními předpisy.
7. V rámci automatizovaného zpracování osobních údajů jsou smluvní strany povinny m.j.
zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze
oprávněné osoby; zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům a zajistit další
povinnosti vyplývající z uvedeného zákona.
8. Odchylně od VPP UCZ/14 se ujednává, že dojde-li k výpovědi, zániku či ukončení
Pojistné smlouvy, výpovědní lhůta se sjednává na dobu, která odpovídá délce poslední
Smlouvy o úvěru nebo sjednané v den doručení výpovědi Pojistníkovi plus třicet dnů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Pojistník prohlašuje, že tato Pojistná smlouva odpovídá jeho pojistnému zájmu, jeho
potřebám a že všechny dotazy, které položil Pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci,
byly náležitě zodpovězeny, před uzavřením Pojistné smlouvy a s rozsahem
a podmínkami pojištění je srozuměn. Tato smlouva se řídí právem České republiky
a veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány
smluvními stranami.
11. Práva a povinnosti vzniklé před 1. 3. 2014 se řídí původním zněním Pojistné smlouvy ze
dne 31. 8. 2009, ve znění příslušných dodatků.
12. Tato Pojistná smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Pojistník
a jedno bude uloženo u Pojistitele.
13. Nedílnou součástí této Pojistné smlouvy jsou tyto přílohy:
 č.1 - Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - „UCZ/14“
 č.2 - Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
 provozem vozidla (POV) – zvláštní část – „UCZ/POV/14“
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č.3 - Všeobecné pojistné podmínky –havarijního pojištění vozidel (KASKO) – zvláštní
část „UCZ/Kas/14“
č.4 - Všeobecné pojistné podmínky –pojištění vozidel – zvláštní část „UCZ/Voz/14“
č.5 - „UNIQA ASISTENCE 2014“
č.6 - Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel – zvláštní část – „UCZ/As/14
č.7 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel k pojištění Asistence vozidla
DPP/As/Profík/14
č.8 - Sazebník pojistného
č.9 - Seznamy nově pojištěných vozidel (výkaz pojištěných vozidel) obsahující i
hlášení změn u pojištěných vozidel (dále jen „Seznamy“)
č.10 - Definice Seznamu
č.11 - Klientský kupon 2014- UNIQA,
č.12 - Vzor Informace pro klienta
č.13 - Vzor Zelené karty
č.14 - Vzor vyúčtování
dodatek č. 7 ze dne 31. 1. 2012,
dodatek č. 8 ze dne 27. 9. 2012,
dodatek č. 14 ze dne 30. 8. 2013,
dodatek č. 15 ze dne 29. 11. 2013.

V Brně dne 28. 2. 2014

_______________________
Home Credit a.s.
Mgr. David Bystrzycki
předseda představenstva

V Praze dne 28. 2. 2014

_________________________

______________________
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Ing. Jan Trojan
vedoucí oddělení péče
o leasingové a finanční společnosti
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