1

Rámcová pojistná smlouva
číslo pojistné smlouvy: 1700313

Acasta European Insurance Company Limited,
5/5 Crutchett´s Ramp,
X11 1AA, Gibraltar
(dále jen „pojistitel“)
zastoupená společností:

DEFEND INSURANCE s.r.o.,
Roztylská 1860/1,
148 00 – Praha 4,
Česká republika
IČ: 63478498
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288987,
zástupce:
Allan LaGrange, Underwriting Director
(dále jen „správce“)
a

AutoESA a.s.
K Učilišti 170,
102 00 – Praha 10
Česká republika
IČ: 25627538
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9725,
zástupce: Václav Bouček – předseda představenstva
Tomáš Lipka – místopředseda představenstva
Jáchym Knedlhans – člen představenstva
(dále jen „ pojistník“)
(dále společně jen “strany”)
uzavírají

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen „Smlouva“)
pro pojištění DEFEND Car Protect
v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
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Článek 1:
1.

2.

3.

4.

5.

Smluvní strany souhlasí, že se tato Smlouva bude řídit právním řádem České republiky. K řešení sporů
z této Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky, a to Obvodní soud pro Prahu 10 ve věcech, v nichž
by byla dána příslušnost okresních soudů, a Městský soud v Praze tam, kde by byla dána příslušnost
krajských soudů.
pToto pojištění je sjednáno ve prospěch třetí strany (dále jen "pojištěný" nebo "klient"), který je fyzickou
nebo právnickou osobou, která uzavřela kupní smlouvu (nebo jiný smluvní vztah v podobě leasingu,
splátkového prodeje nebo podobného typu smlouvy) s pojistníkem během trvání této smlouvy, jejímž
předmětem je nabytí pojištěného vozidla.
Pojistitel ustanovil správce jako svého agenta ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a pověřil správce k podpisu této
smlouvy jeho jménem. Potvrzení o autorizaci tvoří Přílohu číslo 3. Správce je dozorován Českou národní
bankou a je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných
událostí pod číslem 067517PA a 067519SLPU.
Pojištění se řídí ustanoveními této smlouvy (která je také Pojistkou), příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a následujícími pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy
(uvedené v Příloze číslo 1):
a. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění DEFEND Car Protect (verze VPP-CP-0117) a
b. Doplňkové pojistné podmínky vztahující se k příslušnému záručnímu programu (pouze jedny
pro každé pojištěné vozidlo):
i.
i. DEFEND Car Protect Plus nebo
ii.
ii. DEFEND Car Protect:Comfort nebo
iii.
iii. DEFEND Car Protect Advantage
Tam, kde se ustanovení této smlouvy liší od ustanovení uvedených ve všeobecných pojistných
podmínkách nebo příslušných doplňkových pojistných podmínkách, použijí se ustanovení této smlouvy
přednostně.

Článek 2:
1.

2.

Úvodní ustanovení

Definice pojmů

iDefend systém: Online systém pro správu pojištění vlastněný a udržovaný správcem, o němž se smluvní
strany dohodly, že jej budou používat ke správě všech jednotlivých pojištění na základě této smlouvy
a v němž budou vyhodnocována kritéria způsobilosti a dostupné varianty pojistného krytí pro všechna
pojištěná vozidla.
Pojištěné vozidlo: motorové vozidlo:
a. které je prodáno (nebo financováno) pojistníkem v době platnosti této smlouvy (nebo které
bylo dříve prodáno (nebo financováno) pojistníkem a správce souhlasí s tím, aby ve vztahu
k takovému vozidlu byla učiněna nabídka pojištění);
b. které je akceptováno systémem iDefend, kam pojistník uvedl správnou značku, model,
variantu, datum první registrace, stav tachometru, datum prodeje a další detaily, které jsou
vyžadovány systémem iDefend; a
c. ke kterému byl vytvořen systémem iDefend formulář Přihlášky do pojištění (viz Příloha č. 2)
za účelem zařazení tohoto vozidla do pojištění v souladu s touto smlouvou a Přihláška byla
podepsána klientem (pojištěným).
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Článek 3:

Předmět pojištění, pojistné nebezpečí, pojistná událost

1. Předmětem pojištění je mechanická nebo elektrická porucha motorových vozidel ve smyslu
ustanovení této smlouvy a pojistných podmínek, které tvoří součást této smlouvy (Příloha č. 1),
vzniklá v souvislosti s jednotlivými vozidly přihlášenými do pojištění v době platnosti této smlouvy.
2. Toto pojištění se vztahuje na nebezpečí náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické
poruchy pojištěného motorového vozidla, způsobené selháním součástky uvedené v seznamu
krytých součástek specifikovaných v příslušném záručním programu, která má za následek náhlou
nefunkčnost vozidla; a která vyžaduje opravu nebo výměnu pro obnovu funkčnosti.
3. Pojistnou událostí je porucha pojištěného vozidla v důsledku pojistného nebezpečí, která nastane v
pojistné době.

Článek 4:

Povinnosti pojistníka

1. Pojistník se zavazuje zabezpečit, aby vozidla přihlášená do pojištění na základě této Rámcové pojistné
smlouvy:
a.
byla zapsána v systému iDefend včetně úplných a přesných údajů o vozidle a klientovi v rozsahu
vyžadovaném systémem iDefend.
b.
splňovala všechny podmínky způsobilosti pro vstup do pojištění včetně akceptace ke zpracování
v rámci systému iDefend při zadání pravdivých údajů bez dodatečných úprav.
2. Pojistník se zavazuje platit pojistné ve výši a lhůtách dohodnutých v této smlouvě.
3. Pojistník se zavazuje zajistit, že každý klient bude obeznámen s podmínkami této smlouvy a obdrží
následující dokumenty:
a.
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění DEFEND Car Protect
b.
Záruční program
c.
Kopii Přihlášky o zařazení pojištěného vozidla do pojištění, řádně podepsanou klientem a
pojistníkem
4. Pojistník je povinen poskytnout správci kopii Přihlášky do pojištění ke každému pojištěnému vozidlu,
řádně podepsanou klientem a pojistníkem, stejně jako platný doklad o kupní ceně vozidla (faktura,
leasingová smlouva apod.).

Článek 5: Počátek, doba a zánik pojištění
1.
2.

3.

4.
5.

Tato Rámcová pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a je sjednána na dobu neurčitou, dokud
nebude ukončena některou smluvní stranou v souladu s ustanoveními článku 8.
Pojištění konkrétního pojištěného vozidla začíná dnem uvedeným v Přihlášce do pojištění jako datum
počátku, nejdříve však dnem následujícím po dni, ve kterém byly kumulativně splněny následující
podmínky: mezi pojistníkem a klientem byla uzavřena kupní smlouva na pojištěné vozidlo, klient
podepsal Přihlášku o zařazení pojištěného vozidla do pojištění, klientem byla pojistníkovi uhrazena kupní
cena pojištěného vozidla a cena za pojištění.
Pojištění konkrétního pojištěného vozidla končí dnem uvedeným v Přihlášce do pojištění jako datum
konce, nebo dnem dosažení maximálního počtu kilometrů uvedeného v Přihlášce do pojištění jako limit
najetých kilometrů pro zánik pojištění.
Pojištění konkrétního pojištěného vozidla dále končí dnem zániku kupní smlouvy na pojištěné vozidlo,
uzavřené mezi pojistníkem a klientem, v důsledku odstoupení pojistníkem nebo pojištěným.
Pojištění konkrétního pojištěného vozidla dále končí dnem uvedeným v písemném oznámení pojistníka
doručeném pojistiteli o vyřazení konkrétního pojištěného vozidla z pojištění. V případě, že takové
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6.

oznámení bude doručeno před počátkem pojištění, nebude dané motorové vozidlo do pojištění vůbec
zahrnuto a nebude za něj hrazeno pojistné.
Pojištění konkrétního pojištěného vozidla může zaniknout rovněž způsoby uvedenými v občanském
zákoníku nebo ve všeobecných pojistných podmínkách.

Článek 6: Pojistné
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pojistné ve vztahu ke konkrétnímu pojištěnému vozidlu je jednorázové, splatné v jedné splátce a platí se
za celou pojistnou dobu.
Výše pojistného je vypočtena individuálně pro každé pojištěné vozidlo v souladu se sazebníkem, který je
součástí systému iDefend.
Pojistné je splatné na účet správce ve lhůtě 14 dnů od vystavení předpisu pojistného.
Předpisy pojistného budou vystavovány s čtrnáctidenní frekvencí.
V případě storna nebo ukončení pojištění konkrétního pojištěného vozidla, kdy dojde k vratce pojistného
v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami, je pojistník povinen vrátit slevu / bonus v poměru
k celkové výši vratky pojistného.
Na žádost pojistníka je správce oprávněn k vratce pojistného klientovi jménem pojistníka.

Článek 7: Pojistné události
1.
2.

3.

4.
5.

Správa této Rámcové pojistné smlouvy a výplata pojistného plnění je realizována správcem jménem
pojistitele.
Pokud klient oznámí vznik pojistné události pojistníkovi, je pojistník povinen informovat správce o této
události bezodkladně. Pokud pojistník obdrží oznámení písemně, předá bezodkladně správci rovněž
veškeré dokumenty.
Na žádost správce bude pojistník spolupracovat při šetření pojistných událostí a poskytne dokumenty,
fotografie a další informace, které má k dispozici, v souvislosti s prodejem nebo údržbou pojištěných
vozidel.
Postup pro oznámení a likvidaci pojistných událostí je součástí Doplňkových pojistných podmínek
záručního programu, které se vztahují na pojištěné vozidlo.
Plnění je splatné v souladu s pojistnými podmínkami.

Článek 8: Trvání smlouvy, změny a ukončení
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tato Rámcová pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 00:01h dne 01.08.2018.
Pojistné období pro konkrétní pojištěné vozidlo je shodné s pojistnou dobou.
Pojištění v souladu s touto Rámcovou pojistnou smlouvou se vztahuje na pojištěná vozidla, která jsou
zařazena do pojištění v době její platnosti.
Jakékoliv změny nebo dodatky k této Rámcové pojistné smlouvě musí být ve formě písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
Tato Rámcová pojistná smlouva může být ukončena kteroukoliv smluvní stranou dvouměsíční písemnou
výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po
doručení výpovědi.
Ukončení této Rámcové pojistné smlouvy nemá žádný vliv na trvání pojištění jednotlivých pojištěných
vozidel, která byla zařazena do pojištění v době její platnosti. Povinnosti smluvních stran na základě této
Rámcové pojistné smlouvy ve vztahu ke každému pojištěnému vozidlu trvají až do dne zániku pojistné
ochrany jednotlivě pro každé pojištěné vozidlo.
V případě porušení výše uvedených povinností pojistníka není pojistitel povinen přijímat do pojištění
nově pojištěná vozidla v průběhu dvouměsíční výpovědní lhůty.
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Článek 9: Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2)originálních stejnopisech, z nichž každé smluvní straně (a
zprostředkovateli) náleží po jednom.

V Praze dne 30.7.2018
za Pojistitele

V Praze dne 30.7.2018 5
za Pojistníka
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