DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY K
POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL –
MULTI BONUS
DPP PMV MULTI BONUS
Článek 1
Těmito DPP PMV Multi bonus se stanovují
doplňková pravidla pro přiznání bonusu na
pojistném v pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla (dále jen
„pojištění odpovědnosti“) uzavřeném u
Wüstenrot pojišťovny a.s vlastníkem až čtyř
vozidel.
Článek 2
Výklad pojmů
Vlastník vozidla – za vlastníka vozidla se pro
účely těchto DPP PMV Multi bonus považuje:
• fyzická osoba (včetně OSVČ)
• manžel nebo manželka pojistníka ze
Stávající smlouvy, druh nebo družka
pojistníka ze Stávající smlouvy žijící
s ním ve společné domácnosti
• osoby uvedené v předchozích bodech v
pozici leasingového nájemce vozidla
Vozidlo – za vozidlo se pro účely těchto DPP
PMV Multi bonus považuje osobní a užitkové
vozidlo s celkovou hmotností do 3,5t
Stávající smlouva – pojistná smlouva na
pojištění odpovědnosti s pojistnou dobou delší
než 1 rok
Další smlouva – nová pojistná smlouva na
pojištění odpovědnosti s pojistnou dobou delší
než 1 rok, ve které je pojistníkem Vlastník
vozidla. K jedné Stávající smlouvě lze uzavřít
maximálně tři Další smlouvy.
Multi bonus – bonus na ročním pojistném
přiznaný na uzavřenou Další smlouvu

Článek 5
Ostatní ujednání
1. Multi bonus nelze převádět na další
vozidla nebo osoby.
2. Bude-li následně zjištěno, že
pojistníkovi byl při uzavření Další
smlouvy přiznán Multi bonus ve výši,
která neodpovídala aktuální výši
bonusu Stávající smlouvy, má
pojistitel právo přepočítat Multi bonus
a požadovat od pojistníka doplacení
částky dlužného pojistného, o kterou
bylo sníženo roční pojistné..
3. Změny bonusu na Stávající smlouvě,
ke kterým dojde po dni uzavření
Další smlouvy, nemají vliv na Multi
bonus.
4. Přepočítání Multi bonusu podle
těchto DPP PMV se nepovažuje za
úpravu běžného pojistného dle čl. 26
odstavce 11 Všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem
vozidla (dále jen „VPP-POV/02“).
5. Multi bonus u Další smlouvy se řídí
pravidly uvedenými v čl. 10 VPPPOV/02 s výjimkou odst. 4 věta první
a druhá a odst. 5 tohoto článku.
Pojistník může Multi bonus získat
vždy pouze v maximální výši bonusu
dle VPP-POV/02.
Článek 6
1. Tyto DPP PMV Multi bonus jsou
společně s VPP-POV/02 nedílnou
součástí pojistné smlouvy.
2. Tyto DPP PMV Multi bonus jsou
platné od 1.7.2009.

Článek 3
Rozsah Multi bonusu
1. Multi bonus na pojistném Další smlouvy může
dosáhnout maximálně výše bonusu dosaženého
na Stávající smlouvě.
2. Multi bonus přiznaný na Další smlouvu musí
odpovídat aktuální výši bonusu Stávající
smlouvy ke dni uzavření Další smlouvy.
Článek 4
Zánik Multi bonusu
Zanikne-li Další smlouva, zaniká i Multi
bonus a pojistníkovi je vystaveno potvrzení o
době trvání a škodním průběhu pojištění
odpovědnosti za dobu skutečného trvání
Další smlouvy. Toto se vztahuje i na
potvrzení vydaná kdykoliv v době trvání
pojištění odpovědnosti.
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