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Pojištění GAP je upraveno touto zvláštní částí všeobecných pojistných 
podmínek, všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/14 – obecná část 
a zvláštní částí UCZ/Voz/14, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto po-
jištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pojištěnému je spojena 
se vznikem pojistné události, kterou je finanční újma, kterou utrpěl pojiš-
těný v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního po-
jištění z důvodu totální škody na vozidle a představuje rozdíl pořizovací 
ceny vozidla a pojistného plnění stanoveného primárním pojistitelem.
Tento rozdíl je určen podle pravidel uvedených v článku 8 těchto po-
jistných podmínek. Nedílnou součástí smlouvy jsou kopie nabývacích 
dokladů k vozidlu (např. faktura a předávací protokol).

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely těchto pojistných podmínek se rozumí:

1.  pořizovací cenou vozidla cena motorového vozidla uvedená na 
faktuře, která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavě na 
faktuře uvedené; pořizovací cenou nejsou jakékoliv další služby či 
poplatky, které byly pořízeny k motorovému vozidlu ani díly či výba-
va pořízená dodatečně

2.  primárním pojistitelem - pojišťovna, se kterou byla uzavřena primár-
ní pojistná smlouva

3.  primární pojistnou smlouvou - pojistná smlouva o havarijním pojiš-
tění (KASKO) uzavřená mezi pojištěným a primárním pojistitelem, 
platná a účinná ke dni škody, která se vztahuje na materiální škodu 
na vozidle a škody na vozidle vzniklé v důsledku odcizení vozidla

4.  primárním pojištěním - pojištění sjednané primární pojistnou smlou-
vou, uvedenou v bodě 3. tohoto článku

5.  RZ - registrační značka vozidla

6.  smlouvou - pojistná smlouva uzavřená UNIQA pojišťovnou, jejíž 
součástí jsou tyto pojistné podmínky

7.  totální škodou - taková škoda na vozidle, která splňuje některou z ná- 
sledujících podmínek:

a)  vozidlo je odcizeno (dle UCZ/Voz/14, čl. 2, bod 13) a do 30 kalen-
dářních dnů od nahlášení policii není nalezeno, nebo

b)  náklady na opravu vozidla, poškozeného v souvislosti se škodní udá-
lostí, přesáhnou obecnou cenu vozidla

c)  škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem jako „totální škoda“

8.  závodním vozidlem - vozidlo používané při závodech jakéhokoliv dru-
hu, soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i přípravné jízdy pro tyto akce.

Článek 3
Předmět pojištění

1.  Předmětem pojištění je vozidlo vybavené platným technickým 
průkazem a RZ, které je současně kryto primárním pojištěním. 
Předmětem pojištění mohou být pouze nová vozidla.

2.  Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, předmětem 
pojištění nemůže být vozidlo, které nemá v době pojistné 
události sjednáno primární pojištění, nebo vozidlo, jehož 
celková hmotnost převyšuje 3.500 kg, nebo které je užíváno 
k některému z následujících účelů:

 – k pronájmu (autopůjčovny),
 – taxislužba nebo přeprava osob za úplatu,
 – vozidlo autoškoly nebo sloužící pro výcvik řidičů,
 – vozidlo závodní.

Článek 4
Doba trvání pojištění, zánik pojištění

1.  Pojištění lze sjednat nejdéle do 90ti dnů od prvního převzetí vozidla 
kupujícím od prodávajícího, pokud není ujednáno jinak.

2.  Pojištění se sjednává na dobu určitou v délce 3 let, není-li ve smlouvě 
uvedena doba jiná.

3.  Kromě zániku pojištění uvedeného ve UCZ/14, čl. 6 pojištění před-
mětného vozidla zaniká též vyplacením pojistného plnění podle 
těchto podmínek.

Článek 5
Pojistná událost, územní rozsah pojištění

1.  Pojistnou událostí je vznik totální škody na vozidle, jak je definována 
v čl. 2 odst. 7. těchto VPP, ze které vznikl nárok na poskytnutí pojist-
ného plnění z primárního pojištění.

2.  Územní rozsah pojištění je shodný s územním rozsahem primárního 
pojištění.

 
Článek 6
Limit pojistného plnění, pojistná částka, spoluúčast

1.  Limit pojistného plnění je nejvyšší hranicí pojistného plně-
ní pojistitele a činí 55% pořizovací ceny vozidla, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak. Pojistné plnění všech pojistitelů z jedné 
pojistné události nesmí překročit částku odpovídající pořizovací ceně 
vozidla uvedené v pojistné smlouvě.

2.  Pořizovací cena musí být uvedena ve smlouvě a to ve výši ceny vozi-
dla uvedené na faktuře.

3.  Pojistná částka je nejvyšší hranicí pojistného plnění pojistitele. 
Pojistná částka nesmí překročit částku odpovídající pořizovací ceně 
vozidla uvedené v pojistné smlouvě. 

4.  Pojištění se v rozsahu těchto VPP sjednává bez spoluúčasti, není-li 
ujednáno jinak.

UNiqA pojišťovna, a.s. 
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
iČ: 49240480
Tel.: +420 800 120 020

Všeobecné pojistné podmínky  
pojištění GAP – zvláštní část

EU
 4

23
9/

1/
E

UCZ/GAP/14 



Článek 7
Pojistné

1.  Výše pojistného se stanoví sazbou z pořizovací ceny vozidla s DPH. 
Sazbu v závislosti na pojistně technických parametrech určuje pojis-
titel.

2.  Pojistné je pojistným jednorázovým a náleží pojistiteli vždy celé.

3.  Pojistné je nutno uhradit do 30 dnů ode dne sjednání pojistné smlou-
vy, není-li ujednáno jinak.

4.  Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy je 
připsáno na účet určený pojistitelem.

5.  Pojistné není upravováno systémem BONUS–MALUS. 

Článek 8
Pojistné plnění

1.  Pojistné plnění je rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla (dle faktury) 
a pojistným plněním z primárního pojištění. Od takto stanovené 
částky pojistitel odečte

a)  výši jakékoliv spoluúčasti sjednané a odečtené primárním pojistite-
lem. Ustanovení věty první neplatí, jestliže je v pojistné smlouvě vý-
slovně ujednáno, že se pojištění vztahuje i na tu část finanční újmy, 
jež představuje spoluúčast pojištěného na primárním pojištění,

b)  částku odpovídající hodnotě využitelných zbytků,

c)  DPH, pokud DPH odečetl i primární pojistitel,

d)  snížení pojistného plnění provedeného primárním pojistitelem z ja- 
kéhokoliv důvodu.

2.  Pojistné plnění nesmí nikdy překročit částku odpovídající rozdílu 
pořizovací ceny vozidla a ceny vozidla obvyklé, obecné (dle UCZ/
Voz/14, čl. 2, bod 12) v době vzniku totální škody.

3.  Pojistitel je oprávněn zcela odmítnout pojistné plnění, po-
kud primární pojistitel počítal pojistné plnění jako totální 
škodu, i když ji bylo možno počítat jako parciální.

4.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník  
v době sepisování pojistné smlouvy věděl nebo vědět měl a mohl, že 
pojistná událost již nastala.

Článek 9
Povinnosti pojistníka (pojištěného a oprávněné osoby)

1.  Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba jsou kromě povinností, vyplý-
vajících z  UCZ/14 a právních předpisů, dále povinny zajistit, aby:

a)  při přijetí do pojištění byla pojistiteli předložena kopie faktury a pře-
dávacího protokolu,

b)  při každém opuštění vozidla bylo uvedeno v činnost veškeré jeho 
zabezpečení tak, aby bylo funkční po celou dobu opuštění vozidla,

c)  byly vyměněny všechny dotčené zámky, jestliže dojde ke ztrátě 
nebo odcizení jednoho a více klíčů; v případě odcizení vozidla byly 
předány všechny klíče a ovládání od vozidla a jeho zabezpečení, 
pokud si jej pojistitel vyžádá a pokud nebyly odevzdány primárnímu 
pojistiteli. Pokud dojde ke škodné události, aby byla učiněna taková 
opatření, aby nastalá škoda, vzniklá touto událostí nebo v souvislosti 
s ní, byla co nejmenší,

d)  oznámit neprodleně příslušným policejním orgánům každou škodu:
 – pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
 – jestliže škoda vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestné- 

   ho činu či pokusu o něj,

e)  jako součást hlášení škodní události předložit kopii likvidační zprávy 
primárního pojistitele, ze které je zřejmá výše poskytnutého plnění, 
výše odečtené spoluúčasti včetně případného snížení pojistného 
plnění a odečtená hodnota využitelných zbytků.

2.  Zjistí-li pojistník, pojištěný a oprávněná osoba po oznámení pojistné 
události nebo výplatě pojistného plnění, že se našlo odcizené vozi-
dlo, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit pojistiteli.

Článek 10
Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 1.1.2014.


