CERTIFIKÁT
VOLITELNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ K PALIVOVÝM KARTÁM CCS
POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ PODLE POJISTNÉ SMLOUVY ČÍSLO: 0022795758
1.

Pojistitel:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433
Adresa sídla: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika
Klientská linka: : +420 957 444 555, info@cpp.cz, www.cpp.cz

2.

Pojistník pojistné smlouvy č. 0022795758:
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337
Adresa sídla: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
Klientská linka: +420 266 108 108, market@ccs.cz

3.

Úrazové pojištění se vztahuje na řidiče motorových vozidel, kteří oprávněně užívají platné palivové karty CCS
vydané pojistníkem na jméno nebo firmu nebo registrační značku vozidla a přistoupili do pojištění. Pojištění se
řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob PO0418 a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
Skupinové úrazové pojištění s Filipem PLUS 0418, které jsou součástí Materiálů k úrazovému pojištění uživatelů
palivových karet CCS, resp. pojistné smlouvy.

4.

Pojistné krytí se vztahuje pouze na řidiče motorového vozidla, a to v případě úrazu, který pojištěný utrpí při
řízení motorového vozidla v rámci silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních
komunikacích a dále při:
 startování vozidla bezprostředně před zahájením jízdy;
 nastupování a vystupování z motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na úrazy, které pojištěný
utrpěl při nakládce/vykládce nákladu;
 krátkodobé zastávce motorového vozidla – pojištění se vztahuje pouze na úraz pojištěného, k němuž došlo
ve vozidle a při nastupování nebo vystupování z vozidla;
 odstraňování poruchy motorového vozidla, pokud tato porucha vznikla během jízdy.
Motorovým vozidlem se rozumí jednostopé nebo dvoustopé motorové vozidlo opatřené registrační značkou.

5.

Nastane-li během trvání pojištění pojistná událost, pojistitel plní v tomto rozsahu:
Platí pro pojistné události týkající se dvoustopých motorových vozidel
Pojištěné riziko
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu s plněním od 1 % bez progresivního plnění

Pojistná částka
300 000 Kč
600 000 Kč

Platí pro pojistné události týkající se jednostopých motorových vozidel
Pojištěné riziko
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu s plněním od 1 % bez progresivního plnění
6.

Pojistná částka
100 000 Kč
150 000 Kč

Vznik pojistné události hlásí pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba písemně bezprostředně po ukončení
léčení úrazu resp. úmrtí pojištěného v důsledku úrazu na tiskopisu pojistitele „Hlášení úrazu – oznámení úmrtí“.
K hlášení nebo oznámení připojí fotokopii palivové karty CCS, kopii policejního protokolu o dopravní nehodě a
potvrzení pojistníka CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., že osoba byla v době pojistné události
pojištěna podle shora uvedené pojistné smlouvy, a že karta CCS byla v době pojistné události platná. Došlo-li k
události v cizině, doručuje se pojistiteli i úřední překlad policejního protokolu do českého jazyka.
Adresa pro zasílání hlášení nebo oznámení o pojistné události:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, P.O. Box 28, 664 42 Modřice
Klientská linka: +420 957 444 555, info@cpp.cz

