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V Praze dne 01.09.2009 
 
 

Prohlášení Allianz pojišťovny, a. s., k pojištění Rytmus M a Rytmus 
 
Allianz pojišťovna, a. s., rozšiřuje: 
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pojistnou ochranu prvního pojištěného v hlavním pojištění o krytí rizika smrti následkem úrazu při 
dopravní nehodě, která nastala provozem dvoustopého motorového vozidla a pojištěný se tímto 
vozidlem přepravoval. Pojistná částka pro případ smrti podle věty předchozí činí 500 000 Kč. Pojištění není 
územně omezeno. Nárok na pojistné plnění z pojištění vzniká pouze tehdy, pokud motorové vozidlo splňuje 
ke dni pojistné události následující podmínky: 
- je registrováno v České republice; 
- je vybaveno platným českým technickým průkazem;  
- splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích. 

 
Pro pojištění platí výluky uvedené v odst. 1.15, 1.16 a 4.3 VPP. Dále není pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění za pojistné události, jejichž příčinou bylo 

- provádění typových zkoušek (rychlosti, brzd, zvratu a stability vozu, dojezdu s nejvyšší rychlostí, 
zajíždění, atd.); 

- používání vozidla jako pracovního stroje; 
- přeprava osoby na takovém místě vozidla, které není podle obecně závazných právních předpisů určeno 

k přepravě osob. 
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění i v případě, kdy dojde k pojistné události provozem vozidla, které 
je užíváno neoprávněně. 
 
Pojistné plnění z pojištění může být omezeno v případech uvedených v odst. 4.4 VPP a dále v těchto případech:  

- pokud v okamžiku poj. události vozidlo použilo více osob, než je počet míst k sezení podle technického 
průkazu; pojistné plnění se v tomto případě snižuje pro pojištěnou osobu v poměru počtu míst k sezení 
k počtu osob vozidlem dopravovaných; 

- pojištěná osoba nebyla při pojistné události připoutána bezpečnostním pásem, pokud takovým bylo 
vozidlo povinně vybaveno; pojistné plnění se v tomto případě snižuje až o jednu polovinu. 
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