
1/1

Z
S

U
 G

a
rd

e
 R

isk
 1

.0

  1 Pojistné plnění pro případ smrti hlavního pojištěného určené 
podle článku 9 ZPP Garde Risk 1.0 je zvýšeno o částku určenou 
podle odstavce 3, pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

a) dojde k pojistné události, kterou je smrt hlavního pojištěného 
následkem úrazu způsobeného dopravní nehodou,

b) pojistná událost nastane nejdříve v den 16. narozenin hlavního 
pojištěného,

c) pojistná událost nastane nejpozději v den 65. narozenin hlav-
ního pojištěného,

d) výše běžného pojistného sjednaná v pojistné smlouvě ke dni 
počátku pojištění Garde Risk a současně ke dni pojistné udá-
losti dosahuje minimálně 12 000 Kč ročně,

e) jsou splněny ostatní podmínky stanovené v pojistné smlouvě 
pro vznik nároku na pojistné plnění.

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
K POJIŠTĚNÍ GARDE RISK
ŘÍDÍCÍMU SE ZPP GRISK 1.0

  2 Pro účely odstavce 1 se za dopravní nehodu považuje neočeká-
vaná událost v silniční dopravě nezpůsobená úmyslně hlavním 
pojištěným, k níž došlo v okamžiku, kdy se hlavní pojištěný 
jako řidič nebo cestující přepravoval motorovým vozidlem, 
bez ohledu na to, zda se motorové vozidlo v daném okamžiku 
pohybovalo či nikoli, včetně nastupování a vystupování, při níž 
došlo k úrazu vedoucímu k úmrtí hlavního pojištěného v přímé 
souvislosti s využitím motorového vozidla. Za dopravní nehodu 
se rovněž považuje událost, při níž dojde k úrazu vedoucímu 
k  úmrtí hlavního pojištěného způsobenému motorovým vozi-
dlem při provozu na pozemních komunikacích. Motorové vozidlo 
musí být řádně zaregistrované a/nebo schválené pro přepravu 
osob. Dopravní nehoda musí být doložena záznamem policie 
o dopravní nehodě.

  3 Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, je 
pojistné plnění pro případ smrti hlavního pojištěného zvýšeno 
o částku 100 000 Kč.

  4 Na zvýšené pojistné plnění dle těchto zvláštních smluvních 
ujednání se vztahují výluky stanovené pro úrazové pojištění 
uvedené ve VPPNP 1.2, pokud nejsou upraveny jinak v článku 6 
ZPP SDN 1.2.
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