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lánek 1
Úvodní ustanovení

1. Soukromé pojišt ní vozidel fyzických nebo právnických osob, které sjednává eská

podnikatelská pojiš ovna, a. s. (dále jen „pojistitel“), se ídí p íslušnými

ustanoveními zákona . 37/2004 Sb., o pojistné smlouv , t mito všeobecnými

pojistnými podmínkami (dále jen „VPPPV“), dopl kovými pojistnými podmínkami

pro jednotlivá pojistná nebezpe í (dále jen „DPPPV“) a pojistnou smlouvou. Ostatní

práva a povinnosti ú astník soukromého pojišt ní majetku se ídí ob anským

zákoníkem.

2. Pojišt ní vozidel je pojišt ním škodovým a jeho ú elem je náhrada škody vzniklé

v d sledku pojistné události.

3. V jedné pojistné smlouv lze sou asn se smluvním pojišt ním vozidel sjednat i

další druhy pojišt ní, které se ídí p íslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami

a p íslušnými dopl kovými pojistnými podmínkami.

lánek 2
Pojistná nebezpe í, pojistná rizika

V pojistné smlouv se sjednává:

a) pojišt ní vozidla a jeho výbavy pro p ípad poškození nebo zni ení p i havárii (tzv.

havárie),

b) pojišt ní vozidla a jeho výbavy pro p ípad odcizení a vandalismu (tzv. odcizení),

c) pojišt ní vozidla a jeho výbavy pro p ípad poškození nebo zni ení živelní událostí.

Pojišt ní se vztahuje i na poškození, zni ení, odcizení nebo poh ešování v ci

umíst né v tomto vozidle, k n muž došlo v p í inné souvislosti s t mito živelními

událostmi (tzv. živelní událost).

V pojistné smlouv lze sjednat p ipojišt ní dopravovaných zavazadel a v cí osobní

pot eby, p ipojišt ní elního skla, p ipojišt ní náhradního vozidla a úrazové p ipojišt ní

osob dopravovaných pojišt ným vozidlem.

lánek 3
P edm t pojišt ní

1. P edm tem pojišt ní jsou:

a) vozidla uvedená v pojistné smlouv s platným eským technickým pr kazem a

eskou registra ní zna kou nebo SPZ, která jsou zp sobilá pro provoz na

pozemních komunikacích podle p íslušných právních p edpis , v etn

základní, dopl kové a povinné výbavy (podle p íslušné kategorie vozidla)

p edepsané právními p edpisy. Zvláštní výbava je p edm tem pojišt ní, jen je-

li to sjednáno v pojistné smlouv ,

b) jiné movité v ci dopravované vozidlem, pokud je to v pojistné smlouv

sjednáno,

c) elní skla vozidla (tzv. sklen né elní výpln ), pokud je to v pojistné smlouv

sjednáno.

2. Pojišt ní lze sjednat pro jednotlivou v c (nap . konkrétní vozidlo) nebo soubor v cí

(nap . zavazadla), a to samostatnou smlouvou, event. sdruženou formou, a to i

s jinými druhy pojišt ní (nap . pojišt ní dopravovaných osob).

3. Podmínkou pro sjednání pojišt ní je dobrý technický stav a neexistence poškození

p edm tu pojišt ní, pokud v pojistné smlouv není uvedeno jinak.

lánek 4
Výluky z pojišt ní

1. Pojišt ní se nevztahuje na škody

a) zp sobené funk ním namáháním, opot ebením, únavou nebo vadou materiálu,

korozí apod.,

b) zp sobené chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou,

c) zp sobené poškozením nebo zni ením pneumatik, pokud nedošlo sou asn i

k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla pojistiteli povinnost poskytnout

pojistné pln ní,

d) zp sobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou (nap . nesprávné zasouvání

p evod , nedostatek hmot pot ebných k provozu, p eh átí motoru, nesprávné

uložení a upevn ní nákladu na pojišt ném nebo vle eném vozidle, nesprávné

zajišt ní vozidla proti samovolnému rozjetí, v d sledku samovolného otev ení

víka karoserie apod.),

e) zp sobené p i ízení vozidla osobou, u které nebylo prokázáno spln ní

podmínek k ízení vozidla podle p íslušných právních p edpis ,

f) zp sobené p i ízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu nebo omamných i

jiných návykových látek,

g) zp sobené p i innosti vozidla jako pracovního stroje,

h) zp sobené následkem vále ných událostí všeho druhu, invazí, ozbrojených

nepokoj , vzpoury, povstání a stávky nebo zásahem státní a ú ední moci,

i) zp sobené vnit ními nepokoji, revolucí, pu em, státním p evratem, neklidem,

rebelií nebo jiným násilným jednáním,

j) zp sobené p i použití vozidla k vojenským nebo obdobným ú el m,

k) vzniklé p sobením jaderné energie, radiace, emanace, exhalací a emisí,

l) vzniklé z vad faktických i právních, které m l p edm t pojišt ní již v dob

uzav ení pojistné smlouvy, bez ohledu na to, zda byly známy pojišt nému

(pojistníkovi) nebo pojistiteli,

m) zp sobené výbuchem dopravovaných t askavin nebo jiných nebezpe ných

látek,

n) zp sobené teroristickými iny,

o) vzniklé podvodem nebo zpronev rou vyp j itele, který nevrátil vyp j ené

vozidlo,

p) vzniklé úmyslným jednáním pojistníka nebo pojišt ného, idi e, jeho

spole níka a osob jim blízkých, nebo jinými osobami z jejich podn tu,

q) vzniklé jako nep ímé škody všeho druhu (nap . ztráta na výd lku nebo ušlý

zisk, nemožnost používat vozidlo apod.) a za vedlejší výlohy (nap . expresní

p íplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení pojišt ného nebo

pojistníka apod.),

r) za které odpovídá ze zákona nebo smluvn dodavatel, opravce nebo jiný

smluvní partner,

s) vzniklé p i oprav nebo údržb vozidla nebo v p ímé souvislosti s t mito

pracemi,

t) vzniklé v dob , kdy je vozidlo použito ke komer nímu využití nebo pronájmu,

pokud v pojistné smlouv nebylo ujednáno jinak,

u) vzniklé na obrazových, zvukových, datových a jiných záznamech a na jejich

nosi ích,

v) vzniklé p i závodech všeho druhu a p i sout žích s rychlostní vložkou, v etn

p ípravných jízd k nim, není-li v pojistné smlouv sjednáno jinak.

2. Ustanovení odst. 1 písm. c) až g) tohoto lánku neplatí, vznikla-li škoda v dob od

odcizení vozidla do jeho vrácení oprávn nému uživateli.

lánek 5
Pojistná hodnota, pojistná ástka, limit pojišt ní, spoluú ast

1. Pojistná hodnota p edm tu pojišt ní je nejvyšší možná majetková újma, která m že

nastat v d sledku pojistné události, a je vyjád ena v cenách platných v míst a dob

sjednání pojišt ní.

2. Výši pojistné ástky ur uje pojistník p i sjednání pojistné smlouvy ve výši

odpovídající pojistné hodnot p edm tu pojišt ní v dob sjednání pojišt ní.

3. Je-li pojistná ástka stanovená pojistníkem nižší než pojistná hodnota p edm tu

pojišt ní, jedná se o podpojišt ní.

4. V pojistné smlouv lze sjednat i pojišt ní na nižší ástku, než která odpovídá

pojistné hodnot p edm tu pojišt ní, tzv. limit pln ní. Limit pln ní lze sjednat i

v p ípadech, kdy v dob sjednání pojišt ní nelze ur it pojistnou hodnotu p edm tu

nebo odpovídá-li tomu pojistný zájem.

5. Pojistná ástka je horní hranicí pln ní pojistitele. Pokud je v pojistné smlouv

sjednán limit pln ní, je horní hranicí pln ní pojistitele pro jednu a všechny pojistné

události nastalé v pr b hu jednoho pojistného roku tento limit.

6. Pojišt ný se podílí na pln ní z každé pojistné události sjednanou spoluú astí, jejíž

výše je uvedena v pojistné smlouv .

7. P evyšuje-li pojistná ástka pojistnou hodnotu p edm tu pojišt ní, m že pojistník

navrhnout, aby byla pojistná ástka snížena p i sou asném pom rném snížení

pojistného pro další pojistné období.

lánek 6
Povinnosti pojistníka, pojišt ného a pojistitele

1. Pojišt ný (pojistník) má zejména tyto povinnosti:

a) umožnit pojistiteli p ezkoumat v pr b hu pojišt ní míru rizika, zejména

umožnit provedení prohlídky pojišt ného vozidla, prov it innost

zabezpe ovacích za ízení sloužících k ochran pojišt ného vozidla, doložit

vlastnická práva k p edm tu pojišt ní, p edložit k tomu p íslušné doklady nebo

písemnosti nebo umožnit nahlédnout do technické, ú etní i jiné obdobné

dokumentace, vztahující se k p edm tu pojišt ní,

b) ádn pe ovat o p edm t pojišt ní,

c) oznámit písemn pojistiteli do 15 dn všechny podstatné zm ny a okolnosti,

které nastanou po uzav ení pojistné smlouvy. V p ípad pochybností se za

podstatné zm ny a okolnosti považují takové skute nosti, na které se pojistitel

písemn dotazoval p i uzavírání smlouvy,

d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti

sm ující k odvrácení nebo zmenšení nebezpe í, které vzal na sebe pojistnou

smlouvou, ani trp t jejich porušování osobami, které jsou pro n ho inné,

e) v p ípad pojistné události, p i které dojde k poškození vozidla, provést

p im ená opat ení sm ující k odstran ní nebo snížení rizika odcizení vozidla

nebo snížení rizika jeho dalšího poškození,

f) neprodlen písemn oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost, dát

pravdivé vysv tlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následk , p edložit

pot ebné doklady, které si vyžádá a umožnit po ízení jejich kopií,

g) vy kat s opravou vozidla poškozeného pojistnou událostí na pokyn pojistitele,

h) oznámit orgán m inným v trestním ízení (nap . Policie R) škodnou událost

a vyžádat si o této skute nosti ú ední zápis. Takto je povinen postupovat

zejména v p ípad :



• podez�ení, že byl spáchán trestný �in nebo pokus o n�j,
• dopravní nehody, k níž je nutno p�ivolat policii,
• odcizení vozidla,
• požáru nebo výbuchu;,

i) zabezpe�it v��i jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
j) zabezpe�it p�edm�t pojišt�ní (pojišt�né vozidlo nebo výbavu �i v�ci) proti

odcizení a neoprávn�nému užívání,
k) bez zbyte�ného odkladu oznámit pojistiteli skute�nost, že ztracený nebo

odcizený p�edm�t pojišt�ní byl nalezen,
l) p�evzít p�edm�t pojišt�ní, pokud byl po odcizení nebo ztrát� nalezen a pojistitel

za související pojistnou událost dosud nevyplatil pln�ní,
m) oznámit pojistiteli, že uzav�el pro p�edm�t pojišt�ní další pojišt�ní proti témuž

pojistnému nebezpe�í ve stejném pojistném období a sd�lit jméno pojistitele a
výši pojistné �ástky,

n) podat d�kaz o vzniku a rozsahu pojistné události, v�etn� prokázání svých
nárok� vyplývajících z pojišt�ní, a poskytnout nezbytnou sou�innost p�i šet�ení
pojistitele,

o) netrp�t porušování povinností stanovených mu právními p�edpisy nebo t�mito
pojistnými podmínkami ze strany t�etích osob (zejména ze strany osob
blízkých, osob žijících ve spole�né domácnosti a osob, které s jeho v�domím
pojišt�né vozidlo užijí),

p) povinnosti podle písmen k) a l) tohoto �lánku se p�im��en� vztahují i na
p�ípady ztráty nebo krádeže �ástí vozidla nebo jeho pojišt�né výbavy,

q) p�i úplné majetkové škod� je pojistník (pojišt�ný) povinen po vyplacení
pojistného pln�ní odevzdat pojistiteli plnou moc k provedení odhlášení vozidla
z registru, technický pr�kaz a osv�d�ení o registraci vozidla, jestliže tyto
doklady byly vydány .

Porušil-li pojišt�ný (pojistník) n�kterou z povinností uvedených v odst. 1 tohoto �lánku,
je pojistitel oprávn�n pojistné pln�ní p�im��en� snížit v p�ípad�, že tato okolnost
podstatn� p�isp�la ke vzniku pojistné události nebo ke zv�tšení rozsahu jejich následk�.
2. Pojistitel má zejména tyto povinnosti:

a) p�edat pojišt�nému (pojistníkovi) pojistnou smlouvu v�etn� p�íloh a platných
pojistných podmínek,

b) projednat s pojišt�ným (pojistníkem) výsledky šet�ení nutného ke zjišt�ní
rozsahu a výše škody nebo mu je bez zbyte�ného odkladu písemn� sd�lit,

c) vrátit pojišt�nému (pojistníkovi) na požádání doklady, které pojistiteli
p�edložil,

d) umožnit pojišt�nému (pojistníkovi) nahlédnout do podklad�, které pojistitel
soust�edil v pr�b�hu šet�ení,

e) na základ� písemné žádosti pojišt�ného (pojistníka) vyhotovit za úplatu
druhopis pojistné smlouvy, pop�ípad� potvrzení o uzav�ení pojistné smlouvy.

3. Povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy, všeobecných a dopl�kových pojistných
podmínek a povinnosti stanovené zvláštním právním p�edpisem se vztahují i na
p�ípad, kdy je pojišt�ní sjednáno pojistníkem ve prosp�ch pojišt�ného.

�lánek 7
Vznik a zm�ny pojišt�ní

1. Pojišt�ní vzniká uzav�ením pojistné smlouvy, pokud nebylo v pojistné smlouv�
dohodnuto, že vznikne pozd�ji. Den vzniku pojišt�ní je v pojistné smlouv� ozna�en
jako po�átek pojišt�ní.

2. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, a to i v p�ípad�, že se pojišt�ní
sjednává na dobu kratší jednoho roku.

3. Pojistnou smlouvu lze uzav�ít i ve prosp�ch t�etí osoby.
4. Zm�ny v pojistné smlouv� se provád�jí dohodou ú�astník� smluvního vztahu.

Dohoda o zm�n�musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.
5. Pojišt�ní podle VPPPV nem�že být b�hem pojistné doby p�erušeno. Pojišt�ní se

nep�erušuje ani v p�ípad� neplacení pojistného.
6. Pojišt�ní podle t�chto pojistných podmínek nelze uzav�ít formou obchodu na dálku.

�lánek 8
Zánik pojišt�ní

1. Pojišt�ní sjednané na dobu ur�itou zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
2. Pojišt�ní zaniká dnem následujícím po marném uplynutím lh�ty stanovené

pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho �ásti, doru�ené
pojistníkovi. Tuto lh�tu lze p�ed jejím uplynutím písemnou dohodou ú�astník�
pojistné smlouvy prodloužit.

3. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojišt�ní dohodnout. Tato dohoda musí být
uzav�ena písemn� a musí v ní být uveden okamžik zániku pojišt�ní a zp�sob
vzájemného vyrovnání závazk�.

4. Pojišt�ní, u kterého bylo sjednáno b�žné pojistné, zaniká výpov�dí pojistitele nebo
pojistníka ke konci pojistného období. Výpov�� musí být doru�ena alespo� 6 týdn�
p�ed uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

5. Pojistitel nebo pojistník m�že pojišt�ní vypov�d�t do 2 m�síc� ode dne uzav�ení
pojistné smlouvy. Dnem doru�ení výpov�di po�íná b�žet osmidenní výpov�dní
lh�ta, jejímž uplynutím pojišt�ní zaniká. V tomto p�ípad� má pojistitel právo na
pom�rnou �ást pojistného, odpovídající dob� trvání pojišt�ní.

6. Pojistitel nebo pojistník mohou pojišt�ní vypov�d�t do 3 m�síc� ode dne doru�ení
oznámení o vzniku pojistné události. Dnem doru�ení výpov�di po�íná b�žet
výpov�dní lh�ta 1 m�síce, jejímž uplynutím pojišt�ní zaniká. Pokud výpov�� podal
pojistník, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v n�mž došlo
k pojistné události, není-li ve smlouv� ujednáno jinak.

7. Pojistník m�že pojišt�ní vypov�d�t do 1 m�síce ode dne doru�ení sd�lení o p�evodu
pojistného kmene nebo jeho �ásti podle zvláštního právního p�edpisu nebo do 1
m�síce ode dne zve�ejn�ní oznámení o odn�tí povolení k provozování pojiš�ovací
�innosti pojistitele. Dnem doru�ení výpov�di po�íná b�žet osmidenní výpov�dní
lh�ta, jejímž uplynutím pojišt�ní zaniká.

8. Zodpoví-li pojistník nebo pojišt�ný p�i sjednávání pojistné smlouvy úmysln� nebo z
nedbalosti nepravdiv� nebo neúpln� písemné dotazy pojistitele týkající se
sjednávaného pojišt�ní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže
p�i pravdivém a úplném zodpov�zení dotaz� by pojistnou smlouvu neuzav�el. Toto

právo m�že pojistitel uplatnit do 2 m�síc� ode dne, kdy takovou skute�nost zjistil,
jinak právo zanikne. To platí i v p�ípad� zm�ny pojistné smlouvy. Odstoupením od
pojistné smlouvy se smlouva od po�átku ruší.

9. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle
odst. 8 tohoto �lánku, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocn�ný zástupce
nepravdiv� nebo neúpln� zodpov�d�l jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného
pojišt�ní.

10. V p�ípad� uvedeném v odst. 8 tohoto �lánku má pojistitel nárok na úhradu
vzniklých administrativních a jiných náklad� ve výši 1.000,- K�.

11. Pojistitel m�že pln�ní z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:
a) p�í�inou pojistné události byla skute�nost, o které se dozv�d�l až po vzniku

pojistné události a kterou nemohl zjistit p�i sjednávání pojišt�ní nebo jeho
zm�n� v d�sledku úmysln� nebo z nedbalosti nepravdiv� nebo neúpln�
zodpov�zených písemných dotaz�, a jestliže by p�i znalosti této skute�nosti v
dob� uzav�ení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzav�el, nebo ji uzav�el za
jiných podmínek, nebo

b) oprávn�ná osoba uvede p�i uplat�ování práva na pln�ní z pojišt�ní v�dom�
nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události
nebo podstatné údaje týkající se této události zaml�í.

Dnem doru�ení oznámení o odmítnutí pojistného pln�ní pojišt�ní zanikne.
12. Pojišt�ní zaniká:

a) zni�ením pojišt�ného vozidla nebo tím, že jinak odpadla možnost, že nastane
pojistná událost,

b) zm�nou vlastníka pojišt�ného vozidla. Dojde-li ke zm�n� vlastníka vozidla,
pojišt�ní zaniká dnem zm�ny vlastnictví. To neplatí, pokud je pojistná smlouva
uzav�ena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo p�evedeno z pronajímatele,
kterým je leasingová spole�nost, na nájemce,

c) zánikem pojišt�né právnické osoby.
13. Došlo-li ke zm�n� podílového spoluvlastnictví smrtí podílníka nebo jeho

prohlášením za mrtvého, vstupují do pojišt�ní na jeho místo d�dic a zbylí podílníci,
jsou-li nadále spoluvlastníky p�edm�tu pojišt�ní.

14. Pokud však dojde k jiným zm�nám v podílovém spoluvlastnictví (nahrazením
n�kterého z podílník� jiným, nebo zm�nou po�tu podílník�) pojišt�ní zaniká dnem,
kdy k takové zm�n� došlo.

15. Zaniklo-li spole�né jm�ní manžel� smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho
z manžel�, který uzav�el pojišt�ní, vstupuje na jeho místo poz�stalý manžel, je-li
nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem p�edm�tu pojišt�ní.

16. Zaniklo-li spole�né jm�ní manžel� jinak, p�echází pojišt�ní na toho z manžel�,
kterému p�edm�t pojišt�ní p�ipadl p�i majetkovém vypo�ádání spole�ného jm�ní.

�lánek 9
Pojistné

1. Pojistné je úplatou za poskytování pojistné ochrany. Právo pojistitele na pojistné
vzniká dnem uzav�ení pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné
smlouv�.

2. Pro pojišt�ní sjednaná na dobu neur�itou nebo na dobu ur�itou nejmén� jednoho
roku je sjednáno b�žné pojistné, které je splatné prvního dne pojistného období,
nestanoví-li pojistná smlouva jinak. Pojistné je kalkulováno pro ro�ní pojistné
období. Délka pojistného období m�že být ro�ní, pololetní nebo �tvrtletní, není-li
v pojistné smlouv� uvedeno jinak.

3. Pro pojišt�ní sjednaná na dobu ur�itou kratší než jeden rok je sjednáno jednorázové
pojistné, které je splatné dnem po�átku pojišt�ní, nestanoví-li pojistná smlouva
jinak.

4. Zanikne-li pojišt�ní p�ed uplynutím doby, za kterou bylo b�žné pojistné zaplaceno,
je pojistitel povinen zbývající �ást pojistného vrátit.

5. Nastala-li pojistná událost, v d�sledku které pojišt�ní zaniklo, náleží pojistiteli
pojistné do konce pojistného období, v n�mž pojistná událost nastala; jednorázové
pojistné náleží v takovém p�ípad� pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojišt�ní
sjednáno.

6. Dojde-li ke zm�n� podmínek rozhodných pro stanovení výše b�žného pojistného,
má pojistitel právo nov� upravit jeho výši na další pojistné období. Nov� stanovené
pojistné je pojistitel povinen sd�lit pojistníkovi, nejpozd�ji ve lh�t� 2 m�síc� p�ed
splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného zm�nit.
V p�ípad�, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí sv�j nesouhlas uplatnit u
pojistitele písemn� do 1 m�síce ode dne, kdy se o navrhované zm�n� výše
pojistného dozv�d�l. V tom p�ípad� pojišt�ní zanikne uplynutím pojistného období,
na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud není v uvedené
lh�t� nesouhlas vyjád�en, pojišt�ní nezaniká a pojistitel má právo na nov� stanovené
pojistné.

7. Pojistitel je oprávn�n ov��it si správnost podklad� pro stanovení pojistného, nap�.
prohlídkou pojišt�né v�ci, prov��ením �innosti zabezpe�ovacího za�ízení sloužícího
k ochran� vozidla nebo vyžádáním jiných doklad�. Pojišt�ný (pojistník) je povinen
toto ov��ení umožnit.

8. Pojistitel je oprávn�n zapo�íst proti pojistnému pln�ní dlužné �ástky pojistného a
jiné splatné pohledávky z pojišt�ní.

9. Pojistitel je povinen p�ijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky také od
zástavního v��itele pojistníka nebo od oprávn�né osoby �i od pojišt�ného.

10. Pokud pojistné nebylo zaplaceno v�as a ve výši uvedené v pojistné smlouv�, je
pojistitel oprávn�n požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s vymáháním
tohoto pojistného.

11. Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné v po�adí,
v jakém po sob� vznikly.

�lánek 10
Pojistná událost

Pojistnou událostí je nahodilá skute�nost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné pln�ní.



�lánek 11
Pln�ní pojistitele

1. Pln�ní pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je ur�ena pojistnou
�ástkou nebo limitem pojistného pln�ní.

2. Byla-li v pojistné smlouv� pojistníkem (pojišt�ným) ur�ena pojistná �ástka, jejíž
výše je v okamžiku uzav�ení pojistné smlouvy nižší než pojistná hodnota p�edm�tu
pojišt�ní o více než 20 %, pojistitel má právo snížit pojistné pln�ní v pom�ru,
v jakém je výše pojistné �ástky ke skute�né výši pojistné hodnoty p�edm�tu
pojišt�ní. To neplatí, byl-li sjednán limit pln�ní.

3. Vzniklo-li pojišt�nému právo na pln�ní, je pojistitel povinen poskytnout pln�ní za
škodu vzniklou na pojišt�ném vozidle po odpo�tu spoluú�asti následujícím
zp�sobem:
a) p�i úplné škod� výši pojistného pln�ní stanoví pojistitel tak, že od obvyklé ceny

vozidla ode�te cenu využitelných zbytk�, tj. použitelných náhradních díl� a
pojišt�né výbavy. Zbytky z�stávají ve vlastnictví pojišt�ného. Úplnou škodou
se rozumí zni�ení nebo takové poškození p�edm�tu pojišt�ní, které je technicky
neopravitelné nebo kdy p�im��ené náklady na opravu (u autorizovaného
opravce doporu�eného pojistitelem) jsou rovny, nebo p�evyšují obvyklou cenu
vozidla. P�im��ené náklady na opravu tvo�í položky nových originálních
náhradních díl� a položky opravárenských prací v sazbách autorizovaného
opravce, v normách spot�eby �asu dle p�edpisu výrobce vozidla, platné
v daném �ase a míst�. Za originální náhradní díly jsou považovány náhradní
díly stejné kvality, jako díly použité pro montáž nového vozidla, v cenách dle
platného ceníku výrobce nebo dovozce,

b) lze-li p�i �áste�né škod� opravu poškozeného vozidla provést (viz p�edchozí
bod), pojistitel uhradí náklady na opravu v obvyklé výši. Pro zjišt�ní rozsahu
povinnosti plnit má pojistitel právo vyžadovat p�edložení ú�t� za opravu,
respektive prokázání prodeje pojišt�ného vozidla v poškozeném stavu,

c) v p�ípad� odcizení �ástí pojišt�ného vozidla nebo jeho pojišt�né výbavy, která
je umíst�na v uzam�eném vozidle, vzniká pojišt�nému (pojistníkovi) právo na
pojistné pln�ní jen za p�edpokladu, že budou pojistiteli p�edloženy doklady
prokazující skute�nost, že pachatel prokazateln� p�ekonal p�ekážky nebo
zabezpe�ení chránící pojišt�nou výbavu p�ed odcizením,

d) dojde-li k odcizení celého pojišt�ného vozidla v�etn� pojišt�né výbavy,
poskytne pojistitel pojistné pln�ní po obdržení potvrzení orgánu �inného
v trestním �ízení o negativním výsledku šet�ení maximáln� do výše pojistné
�ástky. Pln�ním pojistitele je v tomto p�ípad� �ástka, která odpovídá obvyklé
cen� odcizeného vozidla.

Písmena a) a b) tohoto �lánku se p�im��en� vztahují také na pojišt�nou výbavu
pojišt�ného vozidla.

4. Pojistitel nehradí škody vzniklé znehodnocením vozidla po oprav�, zhoršením
vn�jšího vzhledu nebo snížením technických a jízdních vlastností vozidla po
oprav�.

5. Pln�ní je splatné do 15 dn� od ukon�ení šet�ení nutného ke zjišt�ní rozsahu
povinnosti pojistitele plnit. Šet�ení je skon�eno, jakmile pojistitel sd�lí jeho
výsledky oprávn�né osob�. Šet�ení musí být provedeno bez zbyte�ného odkladu.
Nem�že-li být skon�eno do t�í m�síc� po tom, kdy pojistiteli byla pojistná událost
oznámena, je pojistitel povinen poskytnout pojišt�nému na písemné požádání
p�im��enou zálohu. Tato lh�ta neb�ží, je-li šet�ení znemožn�no nebo ztíženo z viny
oprávn�né osoby, pojistníka nebo pojišt�ného anebo je-li v d�sledku vzniku škodní
události vedeno vyšet�ování orgány policie, hasi�ského záchranného sboru nebo
dalších p�íslušných orgán� anebo je-li vedeno trestní stíhání oprávn�né osoby,
pojistníka nebo pojišt�ného, a to až do okamžiku skon�ení takového vyšet�ování
nebo trestního stíhání.

6. Právo na pln�ní z pojišt�ní se proml�í nejpozd�ji za 3 roky; proml�ecí doba práva
na pojistné pln�ní po�íná b�žet za 1 rok po vzniku pojistné události.

7. V p�ípad�, že již bylo za odcizené vozidlo vyplaceno pojistné pln�ní, pojišt�ný má
právo nevrátit pojistiteli toto pln�ní. Pojišt�ný je povinen poskytnout nezbytnou
sou�innost, která je nutná k p�evedení vozidla do vlastnictví pojistitele.

�lánek 12
Zvláštní p�ípady pln�ní - zachra�ovací a jiné náklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout v p�im��ené výši pln�ní, jímž budou uhrazeny
náklady spojené s dopravou vozidla, které bylo pojistnou událostí poškozeno, do
opravny za ú�elem jeho opravy, nebo náklady spojené s obnovením silni�ního
provozu nebo dosažením ve�ejného zájmu.

2. Pojistitel poskytne pln�ní, kterým uhradí ú�eln� vynaložené náklady na opat�ení,
které pojišt�ný u�inil na:
•odvrácení pojistné události, která pojišt�né v�ci bezprost�edn� hrozila,
•zmírn�ní následk� pojistné události,
•odklízení poškozeného pojišt�ného majetku nebo jeho zbytk� z hygienických,

ekologických �i bezpe�nostních d�vod�.
Ve výše uvedených p�ípadech uhradí pojistitel prokazateln� vynaložené náklady,
nejvýše však �ástku ve výši stanovené pro tento p�ípad v pojistné smlouv�.

3. Pojistitel poskytne pln�ní k úhrad� veškerých náklad�, které pojišt�ný (pojistník)
vynaložil na jeho pokyn.

�lánek 13
Doru�ování

1. Veškeré žádosti a sd�lení, které se týkají soukromého pojišt�ní, se podávají
písemn�.

2. Písemnosti pojistitele jsou doru�ovány poštou, pop�. zam�stnancem pojistitele nebo
jinou pojistitelem pov��enou osobou na poslední pojistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporu�enou zásilkou pojistníkovi,
pojišt�nému nebo oprávn�né osob� (dále jen „adresát“) se považuje za doru�enou
dnem:
a) p�evzetí zásilky,
b) odep�ení p�ijetí zásilky,

c) vrácení zásilky jako nedoru�itelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese
zjistit, nebo zm�nil-li adresát sv�j pobyt a doru�ení zásilky není možné.

4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla uložena doru�ovatelem na
pošt�, považuje se písemnost za doru�enou posledním dnem úložní lh�ty, i když se
adresát o uložení nedozv�d�l.

�lánek 14
Výklad pojm�

1. Pojišt�ný – osoba, na jejíž majetek se pojišt�ní vztahuje.
2. Pojistník – osoba, která uzav�ela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna

platit pojistné.
3. Živelní událost - za živelní událost se považuje: požár, výbuch, bezprost�ední úder

blesku, z�ícení skal, zemin nebo lavin, pád strom� nebo jiných p�edm�t�, krupobití,
povode� nebo záplava a vich�ice.

4. Škodná událost – skute�nost, ze které vznikla škoda a která by mohla být d�vodem
vzniku práva na pojistné pln�ní.

5. Požár - ohe�, který vznikl mimo ur�ené nebo obvyklé ohništ� a vlastní silou se
rozší�il na okolní p�edm�ty. Za požár se nepokládají škody zp�sobené ožehnutím,
p�sobením užitkového ohn� nebo tepla, doutnáním s omezeným p�ístupem
vzduchu, elektrickým zkratem apod.

6. Výbuch – rozkladný proces spojený s uvoln�ním vysokého tlaku a síly. Je
doprovázen zvukovým rázem a tlakovou vlnou s ni�ivým destruktivním ú�inkem na
okolí. Obdobn� jako výbuch se posuzují škody zp�sobené implozí (opak exploze).
Za výbuch se nepovažuje aerodynamický t�esk a výbuch v za�ízeních, ve kterých se
energie výbuchu cílev�dom� využívá.

7. Úder blesku – bezprost�ední p�sobení blesku na pojišt�né p�edm�ty. Místo úderu
blesku musí být proto spolehliv� zjišt�no podle stop, které po sob� úder blesku
zanechává.

8. Z�ícení skal, zemin nebo lavin – jev, p�i kterém došlo náhle k pohybu a pádu
zna�ného množství zeminy, skal, sn�hu nebo ledu po svahu. Za takovou škodu se
nepovažuje pozvolné sesouvání nebo propadání zemních vrstev, pád sn�hu ze
st�echy a sesuvy zp�sobené pr�myslovou �inností.

9. Pád strom� a jiných p�edm�t� – je pohyb mající znaky volného pádu.
10. Krupobití – p�írodní jev, p�i kterém kousky ledu vytvo�ené v atmosfé�e dopadají na

pojišt�nou v�c, a tím dochází k poškození nebo zni�ení.
11. Povode� – zaplavení územních celk� vodou, která se vylila z b�eh� vodních tok�

nebo nádrží (nap�. p�ehrady, rybníky).
12. Záplava – každé v�tší zaplavení souvislé ucelené plochy vodou, která bude delší

dobu stát na ploše, pop�. po ní proudit. Za pojistnou událost se nepovažuje vzlínání
zemní vlhkosti, i když je spojeno se vzedmutím hladiny spodní vody, pokud není
v p�ímé souvislosti se záplavou �i povodní.

13. Vich�ice – vítr, který dosahuje v míst� pojišt�ní rychlosti 75 km/hod. (tj. 20,8
m/sec). Nem�že-li být rychlost v�tru v míst� pojišt�ní spolehliv� zjišt�na, musí
pojišt�ný prokázat, že v okolí došlo k poškození staveb v bezvadném stavu, pop�.
k jiným pr�vodním znak�m (nap�. lesní polomy apod.).

14. Havárie – událost, p�i které dojde v d�sledku dopravní nehody k poškození nebo
zni�ení stojícího nebo jedoucího pojišt�ného vozidla. Za dopravní nehodu se pro
ú�ely pojišt�ní považuje náhlé, vn�jší, nahodilé násilné p�sobení, zejména p�i
st�etu, nárazu vozidla na p�ekážku nebo zví�e, pádu nebo pono�ení.

15. Odcizení – zmocn�ní se pojišt�ného vozidla, jeho �ásti nebo výbavy krádeží,
krádeží vloupáním nebo loupeží.

16. Krádež – zmocn�ní se vozidla, jeho �ásti nebo výbavy s úmyslem s ním nakládat
jako s v�cí vlastní za podmínky, že pachatel prokazateln� p�ekonal p�ekážky
chránící p�edm�t pojišt�ní p�ed odcizením.

17. Krádež vloupáním – násilné vniknutí do vozidla s úmyslem se vozidla, jeho �ásti
nebo v n�m uložených v�cí zmocnit, za podmínky, že pachatel prokazateln�
p�ekonal p�ekážky chránící p�edm�t pojišt�ní p�ed odcizením.

18. Loupež – neoprávn�né zmocn�ní se vozidla, jeho výbavy nebo �ásti tak, že
pachatel použil proti uživateli vozidla násilí nebo pohr�žky bezprost�edního násilí.

19. Vandalismus – poškození nebo zni�ení vozidla zp�sobené prokazateln� úmyslným
jednáním cizí osoby.

20. Obvyklá cena – cena, za kterou lze p�edm�t pojišt�ní po�ídit v míst� registrace
vozidla a dob� pojistné události.

21. Pojistný rok – doba jednoho roku, která za�íná dnem po�átku pojišt�ní a kon�í
dnem jenž bezprost�edn� p�edchází dni, který se �íslem shoduje se dnem po�átku
pojišt�ní.

22. Oprávn�ná osoba - osoba, které v d�sledku pojistné události vzniklo právo na
pojistné pln�ní. Oprávn�nou osobou m�že být pojistník nebo pojišt�ný, pop�. i jiná
osoba, která má oprávn�nou pot�ebu ochrany p�ed následky nahodilé skute�nosti
vyvolané pojistným nebezpe�ím.

23. Základní výbava - výbava dodávaná výrobcem vozidla ve standardním provedení
bez p�íplatk� k cen� a uvedená v p�íslušném katalogu automobil� (nap�. vydávaném
IBS expert) pro daný typ vozidla.

24. Dopl�ková výbava – výbava jako nap�.: d�tská autoseda�ka, hasicí p�ístroj (není-li
sou�ástí povinné výbavy), spoiler, kobere�ky, potahy sedadel, ná�adí nad rámec
povinné výbavy, tažné lano, sn�hové �et�zy, p�enosná svítilna, st�ešní nosi� se
dv�ma zámky bránícími demontáži z vozidla apod.

25. Zvláštní výbava – výbava uvedená v p�íloze pojistné smlouvy.

�lánek 15
Územní platnost pojišt�ní

Pojišt�ní se vztahuje na pojistné události, které vzniknou b�hem trvání pojišt�ní na
území �eské republiky a Evropy, s výjimkou bývalých stát� SSSR, které nejsou �leny
Evropské unie, není-li v pojistné smlouv� ujednáno jinak.

�lánek 16
Záv�re�ná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají ú�innosti dnem 1. ledna 2006.


