
 

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ – AUTOPŮJČOVNA BARTH RENT 

 
ROZSAH HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ - rozsah krytí 
Havarijní pojištění pro osobní a dodávkové vozy je sjednáno pro pojistná nebezpečí uvedená pod čísly 
1,3,4 a 5 v čl. 3 VPP H-350-14.    

 
Spoluúčast:            5%, min. 5 000 Kč (vozidla značky ŠKODA) 
                                10%, min. 10  000 Kč (ostatní značky vozů) 
 
Územní platnost:  EVROPA 

1  Základní havárie 

Pojištění pro pojistné nebezpečí základní havárie se vztahuje na škodu na pojištěném vozidle, 
pojištěné nestandardní výbavě nebo jiném předmětu pojištění vzniklou působením vnějších 
mechanických sil, zejména při střetu pojištěného vozidla s jiným vozidlem či s překážkou, při 
nárazu či pádu. Nevztahuje se však na škodu vzniklou působením vnějších mechanických sil, 
které mají povahu či souvislost s pojistným nebezpečím odcizení, živel nebo vandalismus 

3 Odcizení 

Pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení se vztahuje na: 
a) Krádež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu 

pojištění či jejich části, 
b) Loupež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu 

pojištění či jejich části, 
c) Neoprávněné užívání pojištěného vozidla včetně pojištěné nestandardní výbavy 

4 Živel 

Pojištění pro pojistné nebezpečí živlu se vztahuje na škodu na pojištěném vozidle, pojištěné 
nestandardní výbavě nebo jiném předmětu pojištění vzniklou působením přírodních fyzikálních 
sil, včetně působení zvířete na zaparkované vozidlo. Za přírodní fyzikální síly se však nepovažují 
síly, které jsou důsledkem pohybu jedoucího pojištěného vozidla bezprostředně před střetem a 
jejichž působení spadá do pojistného nebezpečí základní havárie a sezónní havárie. 

5 Vandalismus 
Pojištění pro pojistné nebezpečí vandalismu se vztahuje na škodu na pojištěném vozidle nebo 
pojištěné nestandardní výbavě vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby, které jí 
nepřináší žádné materiální obohacení. 

KONTAKTY: 

  
 

(pojistitel) 

Asiste: Asistenční služby a pomoc (infolinka): 
 

Na území ČR: Tel.:  +420 841 105 105 
 

V zahraničí:    Tel.:  +420 266 799 779 

 
 

(správce pojištění skupiny „BARTH“) 

Pomoc a konzultace k podmínkám a rozsahu pojištění, popř. 
řešení a uplatnění nároku ze vzniklé škody. 

 

Tel.:       +420 466 773 232                                                                                 
Mobil:   +420 602 107  225                                                                          
E-mail: info@arcredit.cz 

 


