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České republiky a na území sousedních států do vzdálenosti 30 km od
českých hranic vzdušnou čarou.
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Článek 3
Spoluúčast
Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Článek 1
Úvodní ustanovení
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Článek 4
Limit pojistného plnění, pojistné plnění

Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění Klika - ZPPKLI 1/17 (dále jen
„ZPPKLI“) doplňují Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (dále jen „VPPHAV“) a Doplňkové pojistné podmínky
pro havarijní pojištění vozidel (dále jen „DPPHAV“). ZPPKLI vstupují
v platnost v případě, kdy pojistník v pojistné smlouvě na příslušném
místě sjednal Pojištění Klika. Svým podpisem pojistník zároveň potvrzuje, že byl se ZPPKLI před uzavřením pojistné smlouvy seznámen
a že je převzal.
Pojištění Klika se sjednává jako doplňkové pojištění ve smyslu
DPPHAV.

1.

2.
3.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistná nebezpečí, územní platnost pojištění
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Předmětem pojištění jsou osobní nebo nákladní vozidla s celkovou
hmotností do 3 500 kg.
Pojištění Klika se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře a pádu, pokud
současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě na majetku
nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit způsobenou újmu třetí osobě ve
smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území
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Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele při jedné
pojistné události. Limit pojistného plnění si volí pojistník v pojistné
smlouvě. Výše pojistného plnění je současně omezena výší obvyklé
ceny vozidla v době vzniku pojistné události.
Je‑li pojištěné vozidlo současně pojištěno havarijním pojištěním, pak
si pojištěný volí, ze kterého pojištění chce plnit. Nelze plnit z obou pojištění současně.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění u částečných (parciálních) škod,
pokud nebyla oprava vozidla provedena ve smluvním servisu pojistitele (mj. nelze dohodnout plnění rozpočtem). Přehled smluvních
servisů lze získat na infolince GA, infolince pojistitele nebo na internetu na adrese www.cpp.cz.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud pojištěnému vzniká nárok na úhradu vzniklé škody z libovolného pojištění jiného pojistitele.
Poskytnutí pojistného plnění není rozhodnou událostí s vlivem na
bonus.
U tohoto pojištění se neuplatňuje podpojištění ve smyslu VPPHAV.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
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Tyto ZPPKLI nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.

