
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.  Tyto DPP SKLO 2006/01 nahrazují znění  

oddílu V., zvláštní části B), VPP HAV 2006/02.
2.   Pojištění uzavřené na základě těchto  

DPP SKLO 2006/01 je pojištění soukromé a sjed-
nává se jako pojištění škodové.

3.   Na pojištění skel se vztahují i příslušná ustanovení 
oddílu II. Havarijní pojištění, zvláštní část B),  
VPP HAV 2006/02.

4.   Pojištění uzavřené na základě těchto  
DPP SKLO 2006/01 je možné sjednat pouze jako 
doplňkové pojištění k pojištění allrisk, k havarijnímu 
pojištění, k minikasku nebo k pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 
Článek 2
Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na sklo čelního a zadního okna 
vozidla a skla bočních oken vozidla (dále jen „skla 
vozidla“), která jsou způsobem stanoveným výrobcem 
připevněna k vozidlu a v době sjednání pojištění jsou 
v nepoškozeném stavu.

Článek 3
Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zni-
čení skel vozidla uvedeného v pojistné smlouvě  
a vztahuje se pouze na takové pojistné události,  
kdy není současně uplatňován nárok na pojistné 
plnění z havarijního pojištění.

Článek 4
Výluky z pojištění 
Kromě obecných výluk stanovených ve VPP HAV 
2006/02 (zvláštní část B), oddíl II. Havarijní pojištění, 
čl. 3, odst. 1) se pojištění nevztahuje na:
a) odcizení skel vozidla;
b) škody na věcech spojených se skly vozidla (dál-

niční známky, ochranné folie, clony apod.);
c) škody související (poškození laku, čalounění 

apod.);
d) škody vzniklé poškozením nebo zničením skel 

vozidla přepravovaným nákladem. 

Článek 5
Pojistná částka, pojistné plnění, spoluúčast
1.   Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění 

při jedné pojistné události. Výši pojistné částky  
si pojistník volí v pojistné smlouvě.

2.   Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %,  
min. 500 Kč pro případ výměny skla. Toto usta-
novení neplatí v případě opravy skla.

Článek 6
Zánik pojištění
Kromě důvodů uvedených v Obecné společné  
části A) VPP HAV 2006/02, pojištění skel vozidla 
zaniká rovněž při zániku pojištění, se kterým bylo 
sjednáno.

Článek 7
Účinnost
Tyto DPP SKLO 2006/01 nabývají účinnosti  
dnem 1. 8. 2006.

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění pro případ poškození skel 
vozidla (DPP SKLO 2006/01)
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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
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