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DOPLŇKOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

POJIŠTĚNÍ  

společnosti s Autoleasing, a.s. 

člena Finanční skupiny České spořitelny 

 

1  Základní ustanovení 

Tyto Doplňkové všeobecné obchodní podmínky pojištění společnosti s 

Autoleasing, a.s., člena Finanční skupiny České spořitelny (dále jen 

"Doplňkové podmínky") tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o 

splátkovém financování (dále jen "Smlouva o splátkovém 

financování") uzavírané mezi společností s Autoleasing, a.s., se 

sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ: 140 00,IČO: 27089444, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 8912, jako úvěrujícím (dále jen "Společnost") na straně 

jedné a osobou uvedenou ve Smlouvě o splátkovém financování jako 

úvěrovaný (dále jen "Klient") na straně druhé. 

2    Závěrečná ustanovení 

Není-li v těchto Doplňkových podmínkách stanoveno jinak, mají 

termíny s velkými písmeny stejný význam jako v Smlouvě o splátkovém 

financování. Nevyplývá-li ze smyslu příslušných ustanovení těchto 

Doplňkových podmínek jinak, zahrnuje pojem "Smlouva o splátkovém 

financování" Smlouvu o splátkovém financování včetně všech jejích 

příloh, zejména pak Splátkový kalendář, Doplňkové podmínky a 

Podmínky. 

3     POJIŠTĚNÍ 

3.1  Pojištění uzavírané Společností 

3.1.1 

Je-li ve Smlouvě o splátkovém financování uvedeno, že se pro pojištění 

Předmětu financování použije: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Předmětu 

financování (dále jen "Pojištění odpovědnosti za škodu") dle 

tohoto bodu 3.1.1 písm. a) Doplňkových podmínek, a/nebo 

b) pojištění škod na Předmětu financování či zničení Předmětu 

financování v důsledku havárie, živelní události nebo odcizení 

(dále jen "Havarijní pojištění") podle tohoto bodu 3.1.1 písm. b) 

Doplňkových podmínek, a/ nebo 

c) majetkové pojištění ke krytí škod na Předmět financování či 

zničení Předmětu financování v důsledku havárie, živelní události 

nebo odcizení (dále jen „Majetkové pojištění“) po dle tohoto bodu 

3.1.1 písm. c) Doplňkových podmínek, 

uzavírá příslušnou pojistnou smlouvu Společnost, která zabezpečí, aby 

příslušné pojištění bylo účinné nejpozději ode dne převzetí Předmětu 

financování Klientem od Prodejce až do dne předpokládaného splacení 

Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o splátkovém 

financování (a to včetně případných dohodnutých prodloužení splácení 

Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o splátkovém 

financování). Tím není vyloučeno právo Společnosti dle bodu 3.1.3 

těchto Doplňkových podmínek. Společnost pojistnou smlouvu uzavírá 

jako pojistník v prospěch Klienta jako pojištěného. Společnost 

neodpovídá za škodu způsobenou na Předmětu financování nebo 

provozem Předmětu financování.  

Před uzavřením Smlouvy o splátkovém financování Společnost 

obeznámila Klienta, jako pojištěného, s podmínkami příslušného 

pojištění (včetně všeobecných a/nebo zvláštních pojistných podmínek) a 

předložila je v písemné formě Klientovi.  

Tam, kde je to relevantní, se odlišně od pojistných podmínek ujednává, 

že Klientovi se nebude při stanovení výšky pojistné sazby zohledňovat 

tzv. bonus nebo malus.  

Klient podpisem Smlouvy o splátkovém financování prohlašuje, že 

se všemi podmínkami příslušných pojistných podmínek (včetně 

limitů pojistného plnění pojišťovny pro případ pojistné události) 

řádně obeznámil, souhlasí s nimi a tyto se zavazuje dodržovat.  

3.1.2 

Společnost si vyhrazuje právo volby příslušné pojišťovny, způsobu a 

rozsahu pojištění. Pojištění v jiné pojišťovně na žádost Klienta je 

výhradním právem Společnosti. Společnost je oprávněná žádost Klienta 

o takový způsob pojištění i bez odůvodnění odmítnout. Udělení souhlasu 

Společnosti je zpoplatněno dle Sazebníku poplatků. V případě, že by 

došlo ke změně legislativy týkající se pojištění, souhlasí Klient se 

změnou pojistné sazby nebo jiných pojistných podmínek podle případné 

změny pojistné smlouvy mezi Společností a pojišťovnou.  

V případě ukončení pojistné smlouvy mezi Společností a 

pojišťovnou z důvodu ukončení spolupráce s pojišťovnou, souhlasí 

Klient s přechodem k jiné pojišťovně za jiných pojistných 

podmínek. 

V případě, že ze strany příslušné pojišťovny dojde k jednostrannému 

ukončení pojistné smlouvy a Společnost neuzavře novou pojistnou 

smlouvu ve smyslu výše uvedeného (o čemž bude Společnost Klienta 

bezodkladně informovat), Klient je povinen ode dne účinnosti ukončení 

takto dohodnutého pojištění v souladu s odstavcem 3.2 Doplňkových 

podmínek uzavřít předmětné pojištění na vlastní náklady. 

3.1.3 

Společnost je oprávněna prodloužit uzavřenou pojistnou smlouvu, 

případně uzavřít novou pojistnou smlouvu, pokud je Klient v prodlení se 

splátkami Splátkového financování a/nebo dalších plateb podle Smlouvy 

o splátkovém financování, a to i po uplynutí okamžiku předpokládaného 

splacení Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o 

splátkovém financování, až do doby ukončení výkonu zajišťovacího 

převodu vlastnického práva k Předmětu financování nebo až do doby 

jiného řádného splnění všech platebních povinností Klienta podle 

Smlouvy o splátkovém financování, a Klient se zavazuje nahradit 

Společnosti všechny náklady s tím spojené, zejména náklady 

Společnosti odpovídající zaplacenému pojistnému. 

3.1.4 

Klient je povinen po dobu trvání příslušného pojištění podle odstavce 

3.1.1 Doplňkových podmínek platit Společnosti, na základě daňového 

dokladu, finanční částku ve výši pojistného zaplaceného Společností 

příslušné pojišťovně, případně zvýšenou o příslušnou částku DPH. Tato 

finanční částka je splatná zároveň se splátkami Splátkového financování 

podle Splátkového kalendáře. Dojde-li ke zvýšení pojistných sazeb 

pojišťovnou, Společnost je oprávněna zvýšit předmětnou finanční částku, 

přičemž pojištění bude vyúčtováno na základě daňového dokladu. 

3.1.5 

Společnost je oprávněna oznámit příslušné pojišťovně všechny údaje 

nezbytné k uzavření pojistné smlouvy a je také oprávněna na požádání 

pojišťovny a/nebo příslušného orgánu veřejné moci poskytovat údaje 

potřebné k vyšetřování pojistné události. 

3.1.6 

V případě předčasného ukončení Smlouvy o splátkovém financování 

zaniká pojištění dohodnuté podle odstavce 3.1 těchto Doplňkových 

podmínek ke konci příslušného pojistného období. 

3.1.7 

Pokud Společnost uzavírá pojistnou smlouvu pro Pojištění odpovědnosti 

za škodu, bezodkladně po převzetí Předmětu financování Klientem od 

Prodejce odevzdá Prodejce Klientovi mezinárodní automobilovou 

pojišťovací kartu, tzv. "zelenou kartu".  

3.1.8 

Pokud Společnost uzavírá pojistnou smlouvu Havarijního pojištění, po 

dohodě s Klientem je Společnost oprávněná uzavřít i tzv. doplňkové 

připojištění Předmětu financování. Ustanovení odstavce 3.1 těchto 

Doplňkových podmínek se použijí přiměřeně. 

3.1.9 

Je-li ve Smlouvě o splátkovém financování mezi Klientem a Společností 

sjednáno uzavření pojištění schopnosti splácet splátky (dále jen 

“Pojištění schopnosti splácet”) dle tohoto bodu 3.1.9 Doplňkových 

podmínek a není-li ve Smlouvě o splátkovém financování stanoveno 

jinak, uzavírá pojistnou smlouvu o Pojištění schopnosti splácet 

Společnost, která zajistí toto pojištění, a to ode dne převzetí Předmětu 

financování Klientem od Prodejce do dne předpokládaného splacení 

Splátkového financování a dalších plateb dle Smlouvy o splátkovém 
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financování. Tím není vyloučeno právo Společnosti dle bodu 3.1.3 těchto 

Doplňkových podmínek, které se pro Pojištění schopnosti splácet použije 

přiměřeně. Klient bere na vědomí, že pokud je ve Smlouvě o splátkovém 

financování sjednáno placení Navýšené splátky (jak je tento pojem 

definován dále), není možné ve Smlouvě o splátkovém financování 

zároveň sjednat povinnost uzavřít pojištění schopnosti splácet splátky 

dle tohoto bodu 3.1.9 Doplňkových podmínek. 

Pro případ, že byla mezi Klientem a Společností sjednána 

povinnost uzavřít Pojištění schopnosti splácet dle tohoto bodu 

3.1.9 Doplňkových podmínek, Klient prohlašuje, že se seznámil s 

Rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Společností jako 

pojistníkem na straně jedné a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., 

Vienna Insurance Group jako pojistitelem na straně druhé, a 

převzal její kopii, a dále převzal příslušné Všeobecné pojistné 

podmínky Pojišťovny České spořitelny, souhlasí s nimi a svým 

souhlasem a podpisem vyjadřuje souhlas s pojištěním dle těchto 

dokumentů. 

Klient dále pro účely Pojištění schopnosti splácet prohlašuje, že k datu 

podpisu žádosti o splátkové financování je mladší 60 let a je dle svého 

vědomí zdráv, není poživatelem starobního, částečného ani plného 

invalidního důchodu, není v pravidelné lékařské péči nebo pod 

pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického 

onemocnění s trvalým užíváním léků, není v pracovní neschopnosti a za 

uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po 

sobě jdoucích dní a souhlasí s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat 

údaje o jeho zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 

§ 2828 odst. 1 Občanského zákoníku. Pro případ, že Pojištění 

schopnosti splácet zahrnuje i pojištění pro případ nezaměstnanosti z 

důvodu ztráty zaměstnání, Klient dále prohlašuje, že k datu podpisu 

žádosti o financování je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na 

dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v 

předcházejících 12 měsících, není ve zkušební době, v posledních třech 

kalendářních měsících před uzavřením Smlouvy o splátkovém 

financování nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, 

nezrušil okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany 

zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani zaměstnavateli 

nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou.  

Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že Společnost je 

oprávněna k přijetí pojistného plnění z uzavřeného Pojištění schopnosti 

splácet, a to jako oprávněná osoba, resp. jako obmyšlený. Finanční 

částka, odpovídající výši pojistného, zaplaceného Společností 

pojišťovně z titulu uzavření pojistné smlouvy o Pojištění schopnosti 

splácet, je v takovém případě splatná zároveň se splátkami Splátkového 

financování a dalších plateb uvedených ve Splátkovém kalendáři. 

3.2  Pojištění uzavírané Klientem 

3.2.1 

Pokud je ve Smlouvě o splátkovém financování uvedeno, že se pro 

pojištění Předmětu financování použije: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu podle tohoto bodu 3.2.1             

písm. a) Doplňkových podmínek, a/nebo 

b) Havarijní pojištění podle tohoto bodu 3.2.1 písm. b) Doplňkových 

podmínek, a/nebo 

c) Majetkové pojištění podle tohoto bodu 3.2.1 písm. c) Doplňkových 

podmínek, 

uzavírá příslušnou pojistnou smlouvu Klient, přičemž zabezpečí, aby 

příslušné pojištění bylo účinné nejpozději ode dne převzetí Předmětu 

financování Klientem od Prodejce až do dne předpokládaného splacení 

Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o splátkovém 

financování (a to včetně případných dohodnutých prodloužení splácení 

Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o splátkovém 

financování). Příslušnou pojistnou smlouvu uzavírá Klient podle 

vlastního výběru s pojišťovnou, která má příslušné povolení na 

vykonávání pojišťovací činnosti na území České republiky ve smyslu 

zákona č. 277/2009 Sb.,  o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud byla mezi Klientem a Společností dohodnutá povinnost vinkulovat 

pojistné plnění ve prospěch Společnosti, je Klient povinen zabezpečit, 

aby bylo pojistné plnění (s výjimkou Pojištění odpovědnosti za škodu) 

vinkulováno ve prospěch Společnosti ve smyslu odstavce 3.4 

Doplňkových podmínek. 

3.2.2 

Pokud byla mezi Klientem a Společností dohodnuta povinnost vinkulovat 

pojistné, je Klient povinný předložit Společnosti bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od převzetí Předmětu 

financování od Prodejce, kopii pojistné smlouvy na Majetkové pojištění, 

Havarijní pojištění a na Pojištění odpovědnosti za škodu a doklad o 

vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Společnosti.  

Klient je povinen Společnosti bezodkladně písemně oznámit jakékoli 

změny týkající se pojištění (např. změnu pojišťovny, pojistné smlouvy). V 

případě ukončení pojistné smlouvy je Klient povinen předložit 

Společnosti kopii nové pojistné smlouvy na Majetkové pojištění, 

Havarijní pojištění a na Pojištění odpovědnosti za škodu a dokladu o 

vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Společnosti, pokud je to 

sjednáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne ukončení původní pojistné smlouvy. 

3.2.3 

V případě, že Klient nesplní řádně a včas svoje povinnosti uvedené 

v bodě 3.2.2 těchto Doplňkových podmínek, Společnost má právo pojistit 

Předmět financování na náklady Klienta. Ustanovení odstavci 3.1 těchto 

Doplňkových podmínek se použijí přiměřeně. Uvedené oprávnění 

Společnosti platí i po uplynutí okamžiku předpokládaného splacení 

Splátkového financování a dalších plateb podle Smlouvy o splátkovém 

financování, až do doby ukončení výkonu zajišťovacího převodu 

vlastnického práva k Předmětu financování nebo až do doby jiného 

řádného splnění všech platebních povinností Klienta podle Smlouvy o 

splátkovém financování, a Klient se zavazuje nahradit Společnosti 

všechny náklady s tím spojené, zejména náklady Společnosti 

odpovídající zaplacenému pojištění.  

V případě, že po uzavření pojištění Předmětu financování Společností 

podle tohoto článku Doplňkových podmínek Klient doručí Společnosti 

příslušné dokumenty, Společnost zruší jí uzavřené pojištění, a to s 

účinností ke dni, kdy byli příslušné pojistné dokumenty doručeny 

Společnosti. Povinnost Klienta nahradit Společnosti vzniklé náklady tím 

není dotčena.  

3.2.4 

Jestliže Klient uzavírá pojistnou smlouvu o Havarijním pojištění nebo 

Majetkovém pojištění, je Klient povinen pojistnou smlouvu uzavřít za 

následujících podmínek: 

a) minimální rozsah pojištění: poškození nebo zničení Předmětu 

financování nebo jeho části (případně jeho výbavy) v důsledku 

havárie, živelné události, odcizení Předmětu financování, vloupání 

do Předmětu financování nebo jiného zásahu cizí osoby, s 

platností pro Českou republiku a Evropu, 

b) spoluúčast Klienta ve výši nejvíce 10 % pojistného plnění, 

nebude-li ve Smlouvě o splátkovém financování dohodnuto jinak, 

c) stanovení pojistné částky takovým způsobem, aby Předmět 

financování nebyl podpojištěn, což by způsobilo krácení 

pojistného plnění t.j. pojistná částka musí byť stanovena 

minimálně ve výši skutečné pořizovací ceny Předmětu 

financování. 

3.2.5 

Je-li mezi Klientem a Společností sjednáno uzavření Pojištění schopnosti 

splácet dle tohoto bodu 3.2.5 Doplňkových podmínek, a stanoví-li tak 

ujednání ve Smlouvě o splátkovém financování, uzavírá před převzetím 

Předmětu financování od Prodejce pojistnou smlouvu o Pojištění 

schopnosti splácet Klient, který zajistí toto pojištění po celou dobu trvání 

Smlouvy o splátkovém financování. Kopii pojistné smlouvy o Pojištění 

schopnosti splácet a doklad o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch 

Společnosti (pokud je sjednáno) je Klient povinen doručit Společnosti 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od převzetí 

Předmětu financování od Prodejce. Nedodržení uvedených lhůt je 

podstatným porušením povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy o 

splátkovém financování. 

3.3  Společná ustanovení týkající se pojištění 

3.3.1 

Klient se podpisem Smlouvy o splátkovém financování zavazuje:  

a) plnit všechny povinnosti, které mu vyplývají z příslušné pojistné 

smlouvy (včetně pojistných Podmínek), zejména se zavazuje 

řádně a včas platit pojistné (resp. finanční částky ve smyslu bodu 
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3.1.4 těchto Doplňkových podmínek) a řádně a včas plnit všechny 

informační povinnosti vůči pojišťovně nebo třetím osobám;  

b) poskytovat Společnosti všechny informace a dokumenty, které je 

povinen poskytnout pojišťovně v souladu s příslušnými pojistnými 

podmínkami, zejména všechny informace týkající se vzniku 

pojistné události, uplatnění nároku na náhradu škody, apod.; 

c) poskytovat Společnosti a příslušné pojišťovně v souvislosti s 

pojištěním nezbytnou součinnost, a to zejména při řešení pojistné 

události (zejména je povinen poskytnout všechny informace a 

předložit všechny dokumenty nezbytné k získání pojistného 

plnění), a 

d) v případě uzavření Havarijního pojištění nebo Majetkového 

pojištění po celou dobu platnosti Smlouvy o splátkovém 

financování dodržovat předepsaným způsobem zabezpečení 

Předmětu financování, které odpovídá požadavkům pojišťovny 

pro konkrétní druh Předmětu financování. 

3.3.2 

Jestliže Klient:  

a) při uzavírání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění 

z pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo značně zkreslující 

údaje nebo zamlčí podstatné údaje;  

b) úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou 

událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu; 

c) vykoná nebo opomene vykonat jakýkoliv úkon, který je ve smyslu 

příslušných pojistných podmínek závažným porušením příslušné 

pojistné smlouvy; 

d) vykoná nebo opomene vykonat jakýkoliv úkon, který je v smyslu 

příslušných pojistných podmínek důvodem neposkytnutí nebo 

snížení pojistného plnění ze strany pojišťovny, nebo 

e) poruší svoje povinnosti uvedené v odstavce [3.1.2, 3.1.4, 3.1.9, 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.3 a 3.3.4] těchto 

Doplňkových podmínek nebo závažným způsobem poruší 

povinnosti držitele Předmětu financování zapsaného v tzv. 

"zelené kartě", 

považuje se tato skutečnost zároveň za podstatné porušení povinností 

Klienta vyplývajících ze Smlouvy o splátkovém financování. V případě 

doručení písemného oznámení pojišťovny o neposkytnutí nebo snížení 

pojistného plnění z důvodu uvedeného pod písm. d) tohoto bodu 3.3.2 

Doplňkových podmínek je Společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy 

o splátkovém financování; výše uvedené oznámení pojišťovny bude 

podkladem pro zpracování finančního vyrovnání ve smyslu bodu 10.1.1 

Podmínek. Další jednání o poskytnutí nevyplaceného pojistného plnění 

nebo jeho doplatku je oprávněn vést s pojišťovnou Klient, a to vlastním 

jménem a na vlastní účet. 

3.3.3 

V případě vzniku pojistné události je Klient povinen zabezpečit bez 

zbytečného odkladu a na vlastní náklady uvedení Předmětu financování 

do stavu předcházejícího pojistné události u autorizovaného subjektu, 

není-li Společností výslovně uvedeno jinak. Tato povinnost Klienta není 

dotčena skutečností, zda mu bude pojistné plnění vyplaceno. Rozdíl 

mezi pojistným plněním a skutečnou výší škody na Předmětu 

financování hradí Klient. Pokud pojišťovna odmítne nebo sníží pojistné 

plnění (např. pro požití alkoholu, omamných látek, pro nedodržení 

povinného zabezpečení apod.), takto vzniklé náklady související s 

uvedením Předmětu financování do předešlého stavu nese v celém 

rozsahu Klient, přičemž taková skutečnost není důvodem k odmítnutí 

plnění platebních a jiných povinností Klientem podle Smlouvy o 

splátkovém financování. 

3.3.4 

Pojistná událost může byt likvidována rozpočtem nákladů na opravu 

přesahujícím 30.000,- Kč, t.j. bez předložení dokladů o opravě jen s 

předcházejícím písemným souhlasem Společnosti. Společnost je 

oprávněná žádost Klienta o takový způsob likvidace pojistné události 

odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Udělení souhlasu Společnosti je 

zpoplatněno ve smyslu Sazebníku poplatků. Pojistné plnění bude 

poukázáno Klientovi až po předložení originálu dokladu o prohlídce 

Předmětu financování autorizovaným subjektem potvrzujícího, že 

Předmět financování je uvedeno do stavu předcházejícího pojistné 

události. 

3.3.5 

Pojistné plnění nepřesahující sumu 10.000,- Kč je pojišťovna oprávněna 

vyplatit přímo Klientovi. Pojistné plnění přesahující sumu 10.000,- Kč 

vyplatí pojišťovna Společnosti. Společnost je oprávněna: 

a) použít přijaté pojistné plnění na zaplacení opravy škody vzniklé na 

Předmětu financování v souvislosti s pojistnou událostí, a/nebo 

b) započíst přijaté pojistné plnění vůči jakýmkoliv splatným finančním 

závazkům Klienta vůči Společnosti, a to v pořadí, které určí 

Společnost.  

Oprávnění Společnosti uvedené v písm. b) tohoto bodu 3.3.5 

Doplňkových podmínek platí i v případě, jestliže bude pojistné plnění 

přijato Společností po předčasném ukončení Smlouvy o splátkovém 

financování i pro pohledávky Společnosti vůči Klientovi vyplývající z 

jiných smluv uzavřených mezi Společností a Klientem. O úhradě či 

snížení kterékoli pohledávky, které Společnost v souladu s tímto bodem 

provede, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu Klienta 

informovat. Jestliže skutečně obdržené pojistné plnění převýší součet 

všech pohledávek Společnosti vůči Klientovi a jestliže tento rozdíl 

nebude použitý ve smyslu písm. a) tohoto bodu 3.3.5 Doplňkových 

podmínek, je Společnost povinná takto vzniklý rozdíl Klientovi vrátit 

nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Společnost 

přijala pojistné plnění od pojišťovny, a to na číslo účtu uvedené ve 

Smlouvě o splátkovém financování. 

3.3.6 

V případě pojistné události, která byla likvidující pojišťovnou 

klasifikována jako totální škoda či uznaná jako odcizení Předmětu 

financování, se použije ustanovení odstavce 10.1 Podmínek. 

Bezodkladně po splnění závazků Klienta uvedených v  odstavci 10.1 

Podmínek. 

3.3.7 

Jestliže vznikne v důsledku porušení kterékoli povinnosti Klienta 

uvedené v tomto článku 3 Doplňkových podmínek Společnosti škoda, je 

Klient povinen tuto škodu Společnosti v plné výši nahradit. Společnost je 

zároveň od Klienta oprávněná požadovat smluvní pokutu ve výši             

5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Klienta uvedené v 

tomto článku 3 Doplňkových podmínek. Právo na náhradu škody nebo 

jiná práva Společnosti vyplývající z těchto porušení nejsou zaplacením 

smluvní pokuty dotčena. Oprávnění Společnosti uvedené v tomto bodě 

3.3.7 Doplňkových podmínek trvají i po ukončení Smlouvy o splátkovém 

financování. 

3.3.8 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pojištění podle tohoto                

článku 3 se nepovažuje za doplňkovou službu v smyslu Zákona o 

spotřebitelském úvěru, neboť toto pojištění není pro Klienta pro získání 

Splátkového financování povinné. 

3.4 Vinkulace pojistného plnění 

Byla-li mezi Klientem a Společností sjednána povinnost vinkulovat 

pojistné plnění ve prospěch Společnosti, je Klient povinen zajistit, aby 

bylo pojistné plnění z Majetkového pojištění, Havarijního pojištění a z 

Pojištění schopnosti splácet (byla-li taková pojištění sjednána) 

vinkulováno ve prospěch Společnosti ihned při uzavření pojistné 

smlouvy a neodvolat pokyn k vinkulaci do splacení všech pohledávek 

Společnosti vzniklých za Klientem dle nebo v souvislosti se Smlouvou o 

splátkovém financování. Vinkulací pojistného plnění se rozumí příkaz 

Klienta adresovaný pojišťovně, aby namísto jemu plnila pojistné plnění 

Společnosti. V případě pojištění dle bodů 3.1.1 a 3.1.9 Doplňkových 

podmínek Klient podpisem Smlouvy o splátkovém financování zmocňuje 

Společnost k tomu, aby za něj pojišťovně dala neodvolatelný pokyn k 

vinkulaci pojistného plnění, jak je uvedeno shora. Pro případ ukončení 

pojistné smlouvy a uzavření pojistné smlouvy nové platí první věta 

tohoto odstavce 3.4 Doplňkových podmínek shodně. Nestanoví-li tyto 

Doplňkové podmínky Smlouvy o splátkovém financování pro jednotlivé 

případy jinak, je Klient povinen vinkulaci pojistného plnění doložit 

Společnosti písemným potvrzením pojišťovny o provedeném 

neodvolatelném pokynu k vinkulaci do deseti (10) dní od převzetí 

Předmětu financování od Prodejce. Nesplnění některé z povinností 

Klienta uvedených v tomto odstavci 3.4 Doplňkových podmínek je 

považováno za podstatné porušení povinností Klienta vyplývajících ze 

Smlouvy o splátkovém financování. 


