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Pojištění je upraveno těmito doplňkovými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/14, zvláštní částí
UCZ/POV/14, zvláštní částí UCZ/Kas/14 a zvláštní částí UCZ/Voz/14, které
spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění
škodové.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tyto pojistné podmínky upravují možnost pojistníka zvolit si variabilně období, po které bude motorové vozidlo aktivně provozovat.

2.

Zvolené období provozu se dělí na letní nebo zimní období provozu.

3.

Pojistníkem zvolená varianta období provozu se považuje za hlavní
sezónu a musí být uvedena v pojistné smlouvě, jinak není sezónní
pojištění sjednáno.

4.

Za vedlejší sezónu poskytuje pojistitel slevu na pojistném.

5.

Nejkratší možnou pojistnou dobou, na kterou lze pojištění sjednat,
je doba jednoho roku.

6.

Pojistit lze motorová vozidla, kterým byla přidělena registrační
značka.

7.

Sezónní pojištění lze uzavřít jen při sjednání pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen POV) nebo při
sjednání havarijního pojištění v rozsahu UCZ/Kas/14, čl. 1, bod 3a)
– Komplet nebo při sjednání POV + KASKO Komplet.

2.

Vedlejší sezónou se rozumí doba pojistníkem předpokládaného
nepoužívání motorového vozidla.

3.

Letním obdobím provozu se rozumí doba od 1. dubna do 31. října
příslušného kalendářního roku.

4.

Zimním obdobím provozu se rozumí doba od 1. října do 30. dubna
příslušného kalendářního roku.

Článek 3
Předmět a rozsah pojištění
1.

Předmětem pojištění jsou zejména motocykly (dle UCZ/Voz/14,
čl. 4), sněžné skútry, rolby, čtyřkolky a kabriolety (dále jen vozidla).
Výčet vozidel pojišťovaných těmito DPP je uveden na www.uniqa.

2.

Po dobu vedlejší sezóny je v případě havarijního pojištění omezen
rozsah pojištění na pojistná nebezpečí uvedená v čl. 1 UCZ/Kas/14
pod body b) vandalismus, c) živelní událost a f) odcizení.

3.

Při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
dle UCZ/POV/14 nemá zvolené období provozu vliv na rozsah pojištění.

Článek 4
Spoluúčast
Dojde-li v době vedlejší sezóny k pojistné události z pojištění
POV, je pojištěný povinen uhradit pojistiteli spoluúčast z vyplaceného pojistného plnění poškozenému. Výše spoluúčasti je
vypočtena procentuálně z pojistného plnění. Výše procentuální
spoluúčasti je rovna výši slevy v procentech, která byla pojištěnému poskytnuta při sjednání sezónního pojištění.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2014.

Článek 2
Výklad pojmů
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1.

Hlavní sezónou se rozumí doba aktivního provozu motorového vozidla.

