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Všechny varianty Hyundai pojištění jsou upraveny těmito doplňkovými
pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/15, zvláštní částí UCZ/Kas/17, zvláštní částí
UCZ/Voz/17, zvláštní částí UCZ/POV/17, zvláštní částí UCZ/As-A/17, doplňkovými pojistnými podmínkami UCZ/Kas/Super/17, doplňkovými pojistnými podmínkami DPP/POV/Eko/17, DPP/SafeLine/17 a doplňkovými
pojistnými podmínkami DPP/As/Profík/17, které spolu tvoří nedílnou
součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Hyundai pojištění Super se sjednává pro případ vzniku pojistné události
na pojištěném vozidle v rozsahu uvedeném v článku 1 a 2 těchto DPP
a všeobecných pojistných podmínek UCZ/Kas/17, UCZ/Kas/Super/17,
dále je-li sjednáno pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
(POV) uvedených v čl. 2 těchto DPP (dle UCZ/POV/17) a doplňkových
pojištění uvedených v čl. 10 těchto DPP (dle UCZ/Voz/17).
Článek 1
Část A - KASKO pojištění
1. Havarijní pojištění Hyundai Super se sjednává pro škody vzniklé na
pojištěném vozidle v rozsahu „Super“ dle VPP UCZ/Kas/Super/17 ve
variantě KASKO Super 36.
2. Výše spoluúčasti je volitelná a je uvedena na návrhu. Pro toto pojištění neplatí čl. 7, odst. 7.2 UCZ/Kas/Super/17.
3. V souladu s čl. 6, odst. 6.3. UCZ/Kas/Super/17 se ujednává, že nebude uplatněno opotřebení.
Článek 2
Část B - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla
a) Pojištění ve variantě Super je sjednáno, je-li tak ve smlouvě uvedeno.
b) Pojistné je stanoveno pojistitelem dle výběru příslušné varianty
tohoto produktu pojistníkem.
c) Není-li uvedeno jinak, pojištění je upraveno VPP UCZ/POV/17
v plném rozsahu.
d) Pro toto pojištění platí společné ujednání dle oddílu 5, čl. 8. těchto
DPP.

Úvod
platný pro všechny tři varianty pojištění

Oddíl 2
Hyundai pojištění Komplet

1. Značkové pojištění podle těchto DPP lze sjednat pouze pro vozidla
tovární značky Hyundai v souvislosti s jejich prodejem u autorizovaného prodejce na území ČR.

Hyundai pojištění Komplet se sjednává pro případ vzniku pojistné události na pojištěném vozidle v rozsahu uvedeném v článku 3 a 4 těchto
DPP a všeobecných pojistných podmínek UCZ/Kas/17, UCZ/Kas/Super/17, dále pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) uvedených v čl. 4 těchto DPP (dle UCZ/POV/17) a doplňkových pojištění
uvedených v čl. 10 těchto DPP (dle UCZ/Voz/17). Součástí tohoto pojištění je vždy havarijní pojištění KASKO, pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla (POV) a pojištění Náhradního vozidla
v rozsahu dále uvedeném.

2. Není-li uvedeno jinak, je předmětem pojištění vozidlo specifikované
v pojistné smlouvě, pokud je vybaveno platným českým technickým
průkazem a je mu přidělena registrační značka.
3. V případě, že je pojištěné vozidlo opraveno v jiném než
smluvním servisu UNIQA - autorizovaném servisu Hyundai,
činí spoluúčast 50% z pojistného plnění KASKO pojištění bez
ohledu na dále zvolenou variantu Hyundai pojištění.
4. Odchylně od čl. 5, odst. 5.2. VPP UCZ/15 nebude pojistitel účtovat
přirážku za področní placení pojistného.
5. Pojistná částka KASKO
a) Pojistná částka je částka určená jako nejvyšší možná hranice pojistného plnění a je stanovena dle pořizovací ceny vozidla uvedené na
faktuře, která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavě na
faktuře uvedené. Pořizovací cenou nejsou jakékoliv další služby, které
byly pořízeny k motorovému vozidlu, poplatky spojené s pořízením
motorového vozidla, ani díly či výbava pořízená dodatečně.
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b) Pojištění vozidel podle těchto DPP je ve smyslu VPP UCZ/15 – obecná
část pojištěním na novou cenu.
6. Spoluúčast – odchylně od čl. 7, odst. 2 UCZ/Kas/17 se ujednává, že
lze sjednat fixní spoluúčast.

Článek 3
Část A - KASKO pojištění
1. Havarijní pojištění (KASKO) se sjednává pro škody vzniklé na pojištěném vozidle v rozsahu varianty „Super 12“ dle UCZ/Kas/Super/17
čl. 1, odst. 1.3 a následující.
2. Pojistné, Bonus – Malus
a) Systém Bonus - Malus se řídí čl. 5 VPP UCZ/Kas/17 s dále uvedeným
zvýhodněním.
b) Pro přiznání Bonusu nebo uplatnění Malusu není rozhodující škodní
průběh v předchozím období. Vozidlo je při uzavírání pojištění zařazeno do třídy B 10.
c) Pojistná sazba deklarovaná v ceníku vozidel za Hyundai pojištění je
kalkulována s Bonusem přiznaným podle předchozí věty.
d) Je-li pojištění sjednáno systémem Bonus - Malus, lze uplatnit výhodu
PRIMA Bonus podle pravidel UCZ/Voz/17 čl. 12.

e) Pro toto pojištění je tabulka Bonusu-Malusu zvýhodněna snížením
počtu Bonusových tříd (tj. výsledná třída Bonusu nemůže být nižší
než 80% z pojistného) - viz tabulka níže

Bezeškodní doba v měsících

Třída

% z pojistného

156 až 167 měsíců a více
144 až 155
132 až 143
120 až 131 - vstupní Bonus
108 až 119
96 až 107
84 až 95
72 až 83
60 až 71
48 až 59

B13
B12
B11
B10
B 9
B 8
B 7
B 6
B 5
B 4

50%*)
50%*)
50%*)
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%

*) PRIMA bonus

3. Pojistné plnění

Článek 6
Část B - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
1.

Pojistné je stanoveno pojistitelem dle výběru příslušné varianty tohoto
produktu pojistníkem.

2. Není-li uvedeno jinak, pojištění je upraveno VPP UCZ/POV/17 v plném
rozsahu.
3. Je-li tak ve smlouvě uvedeno, lze pro tuto variantu Hyundai pojištění
sjednat také POV ve variantě Ekonom se spoluúčastí 10.000 Kč na škodách vzniklých v zahraničí.
4. Pro toto pojištění platí společné ujednání dle oddílu 5, čl. 8. těchto DPP.
Oddíl 4
Asistence vozidel Hyundai SafeLine

a) Nárok na pojistné plnění se řídí čl. 4 a čl 6 UCZ/Kas/Super/17, je-li vozidlo opravováno v autorizovaném servisu Hyundai.

Článek 7

b) V souladu s výše uvedeným se ujednává, že nebude uplatněno opotřebení dle čl. 6, odst. 11 UCZ/Kas/17.

1.

Článek 4
Část B – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

2. Je-li k libovolné variantě Hyundai pojištění sjednána asistence
Hyundai SafeLine, platí ujednání o výhodách uvedených v DPP/SafeLine/17 v plném rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je upraveno
VPP UCZ/POV/17 s níže uvedenými změnami:
1.

Pojistné

a) Při sjednání pojištění je pojistné za tento produkt součástí sazby
pojistného deklarované v ceníku za Hyundai pojištění Komplet. Pro
tuto variantu při stanovení výše pojistného neplatí čl. 4, odst. 1 až 8
UCZ/POV/17, to znamená, že je pojistné vyčísleno paušální částkou
bez vlivu Bonusu - Malusu.
b) Paušální částka stanovená podle předchozího odstavce se při sjednání pojištění automaticky odečítá z pojistného za KASKO pojištění formou slevy.
c) Ze zákonných důvodů je v následných předpisech pojistného zasílaných
klientům pojistné za KASKO a POV vyčísleno samostatně.
d) Toto pojištění lze sjednat pouze v jedné variantě limitů pojistného plnění, které jsou uvedeny ve smlouvě.

K jakékoli variantě Hyundai pojištění lze sjednat aktivní asistenci
Hyundai SafeLine, jejíž součástí je asistence Super dle UCZ/As-A/17.

3. Ujednání tohoto článku pro aktivní asistenci Hyundai SafeLine platí
v případě, že byla aktivní asistence SafeLine sjednána, tj. v pojistné
smlouvě výslovně uvedena a ve vozidle je aktivována a provozována
funkční telematická jednotka SafeLine.
4. Pro aktivní asistenci Hyundai SafeLine může být využito různých typů
telematických jednotek, tj. Commodatum nebo SuperEasy (viz DPP/SafeLine/17, čl. 2, odst. 2.12 resp. 2.13).
Oddíl 5
Společná ustanovení pro všechny varianty Hyundai pojištění
Článek 8
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
1.

Výše pojistného Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla je garantována na dobu jednoho roku.

2. Bonus – Malus
a) V případě, že dojde k druhé a další pojistné události z POV, je pojistitel oprávněn pojistné za POV překalkulovat na standardní sazbu POV
k datu nejbližšího výročí smlouvy a při výpočtu pojistného postupovat
v souladu s čl. 4, odst. 1 až 8 UCZ/POV/17.
b) Dojde-li k překalkulování pojistného podle předchozího odstavce, pojistitel i nadále zohlední danou slevu dle čl. 4, odst. 1. písm. b). Nárok
na slevu není přenositelný do jiné pojistné smlouvy. Zánikem Hyundai
pojištění zaniká nárok na slevu.
3. Pro toto pojištění platí společné ujednání dle oddílu 5, čl. 8. těchto DPP.
Oddíl 3
Hyundai pojištění Klasik
Hyundai pojištění Klasik se sjednává pro případ vzniku pojistné události na pojištěném vozidle v rozsahu uvedeném v článku 5 a 6 těchto DPP
a všeobecných pojistných podmínek UCZ/Kas/17, dále je-li sjednáno pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla uvedených v čl.
6 těchto DPP (dle UCZ/POV/17) a doplňkových pojištění uvedených
v čl. 10 těchto DPP (dle UCZ/Voz/17).
Článek 5
Část A - KASKO pojištění
1.

Havarijní pojištění (KASKO) se sjednává pro škody vzniklé na pojištěném
vozidle v rozsahu „Komplet“ dle VPP UCZ/Kas/17, čl. 1, odst. 3, písm. a).

2. Výše spoluúčasti je volitelná a je uvedena na návrhu. Její výše platí pro
opravy v autorizovaném servisu Hyundai a v případě totální škody.
3. Kromě shora zde uvedeného platí pro KASKO pojištění pojistné podmínky UCZ/Kas/17 v plném rozsahu. To platí i pro systém Bonus/Malus.

2. Není-li ve smlouvě výslovně zvolena Varianta pojištění s fixací pojistného na delší dobu, je pojistitel pojistné oprávněn v souladu s VPP
UCZ/POV/17 vždy k výročí překalkulovat.
Článek 9
Přímá likvidace
Je-li sjednána asistence Komfort / Super, je též automaticky sjednána přímá
likvidace škod, která se řídí doplňkovými pojistnými podmínkami DPP/As/
Profík/17 v plném rozsahu.
Článek 10
Doplňková pojištění
1.

Ke všem variantám Hyundai pojištění se sjednává bez navýšení celkového pojistného doplňkové připojištění Náhradní vozidlo na pojistnou
částku 5.000 Kč, kterou lze za příplatek navýšit.

2. Ve smlouvě, bez ohledu na vybranou variantu Hyundai pojištění, lze
sjednat další doplňková pojištění dle standardní nabídky pojistitele, která se řídí pojistnými podmínkami UCZ/Voz/17.
3. Ve smlouvě lze též sjednat pojištění Právní ochrany vozidla, které se řídí
samostatnými VPP ve smlouvě uvedenými. Pojištění právní ochrany lze
sjednat i samostatnou smlouvou.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1.

Seznam autorizovaných servisů Hyundai je uveden na webových stránkách oficiálního dovozce této značky do ČR (www.hyundai.cz).

2. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 10. 2018.

