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Platnost klubových testací.
Vážení veteránisté. Jsou jisté podmínky, které musíme splnit, abychom mohli využívat slev, které
nám poskytují některé pojišťovny. Jedná se zejména o klubové retestace již otestovaných historických vozidel.
Dnem 31. května 2011 bude ukončeno prodlužování platnosti klubové testace, která je platná vždy
do 31. května následujícího roku po provedení testace (atestace). Prodloužení vyznačí předseda Klubové
testační komise razítkem a podpisem do testačního protokolu.
Nepodceňujte atestaci a najděte předsedu Klubové testační komise. Pakliže nebudete mít v pořádku
prodloužení testace, tak tato ztrácí platnost a tím ztrácí platnost i Vaše zvýhodněné pojištění. Tato skutečnost má vliv na výpočet zvýhodněného pojistného. Pokud se podmínky mění a Vy toto pojišťovně nenahlásíte, tak uvádíte pojišťovnu v omyl. V případě pojistné události Vám pojišťovna může z těchto důvodů odmítnout plnění, resp. plnění na Vás vymáhat.
Upozorňujeme, že předsedové Klubových testačních komisí odesílají každoročně seznamy nově testovaných a retestovaných vozidel. Tyto seznamy putují do Kanceláře pojistitelů.
Zneplatnění průkazu (neprovedením retestace) má ještě další, velmi nepříjemný důsledek. K tomuto
datu (31. květen) Vám zaniká zvýhodněné zákonné pojištění vozidla a Kancelář pojistitelů může začít vymáhat penále z prodlení plateb.
Nespoléhejte na to, že se na to nepřijde. Jde jen a jen o peníze, což je důvod k vymáhání v tomto
případě Vašich dluhů. Pojišťovny Vám nic neodpustí.
Protože Vaše vozidlo bylo testováno v naší Klubové testační komisi (Veterán Praga Car Club Brno
v AČR), je naší povinností Vás na tuto skutečnost upozornit.
Pokud již otestované vozidlo již nevlastníte nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nebudete provádět
retestaci, upozorněte nás, abychom Vás mohli vyřadit z databáze.
Prosím, nepodceňujte tyto skutečnosti a dejte si vše do pořádku tak, aby na Vás nikdo nemohl.
Za Klubovou testační komisi Pavel Trávníček.
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