
Struktura produktu 
Struktura pojištění 
(Jaká pojištění lze 
sjednat?) 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy 
způsobené jinému provozem vozidla, které je uvedené v pojistné smlouvě. 

Důležité informace o pojištění 
Podmínky 
pojištění 
(Čím se pojištění 
řídí?) 

Pojištění se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, ujednáním v pojistné smlouvě (či návrhu pojistné smlouvy), v pojistných podmínkách pro pojištění vozidel 0114 či 
dalších dokumentech, které byly pojistníkovi poskytnuty či sděleny. 

Spoluúčast 
Jedná se o částku, o kterou bude sníženo pojistné plnění v případě pojistné události. 
• Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.
• Spoluúčast u připojištění skel je definována v pojistných podmínkách.

Hlava III,  
Článek 1, odst. 6 

Systém bonus 
malus 

V případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel zohledňuje při sjednávání 
smlouvy bezeškodný průběh pojistníka, a to prostřednictvím bonusu (slevy) či malusu 
(přirážky). Tato sleva či přirážka je uplatněna ihned na základě ověření Vašeho škodného 
průběhu v databázi ČKP (Česká kancelář pojistitelů). Pokud toto ověření nebude možné 
ihned při sjednávání pojistné smlouvy, bude provedeno při zapracování pojistné smlouvy do 
systému. 

Hlava I, Článek 5 

Hlava II, 
Článek 5 

Dodatečné informace pro pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku (telefon, internet) 

Uzavření pojistné 
smlouvy 

Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené v návrhu pojistné smlouvy. Pojistné je 
zaplaceno připsáním částky na účet pojistitele, není-li v návrhu poj. smlouvy uvedeno jinak. 
Pokud jde smlouva sjednána formou obchodu na dálku,  věnujte, prosím, pozornost zvláštním smluvním ujednáním 
uvedeným ve formuláři poj. smlouvy. 

Odstoupení 

U poj. smlouvy, která byla uzavřena formou obchodu na dálku (např. sjednána přes internet nebo po telefonu) má 
pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření (tzn. ode dne zaplacení) nebo ode 
dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. 
Odstoupení je nutné zaslat písemně na kontaktní adresu pojistitele. Pojištění se v tomto případě ruší od počátku. Pro 
odstoupení lze využít formulář umístěný na www.axa.cz. 

Poplatky V souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy formou obchodu na dálku nevznikají žádné další daně či poplatky. Pojistitel 
neúčtuje dodatečné náklady za použití prostředků komunikace na dálku. 

Rozsah pojištění a limity plnění 

Rozsah pojištění 
(Proti jakým rizikům 
se můžete pojistit?) 

Pojištěný má z pojištění odpovědnosti právo, aby za něho pojistitel nahradil: 
a) újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením,
b) škody vzniklé poškozením, zničením, nebo ztrátou věci (škody na majetku),
c) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování

výše uvedených nároků,
d) ušlý zisk.

Hlava II. 

Připojištění 
(Co není zahrnuto 
v ceně automaticky?) 

K pojištění odpovědnosti lze za příplatek rozšířit jeho základní rozsah formou 
připojištění (musí být uvedeno v pojistné smlouvě). 
Připojištění skel: pojištění všech skel ve vozidle 

Hlava III. 

Limity plnění 
Pojištění odpovědnosti si klient může sjednat ve dvou variantách limitu plnění: 
• 35 mil. Kč pro škody na majetku, 35 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
• 70 mil. Kč pro škody na majetku, 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením

Výluky z pojištění Výluky z pojištění odpovědnosti (Hlava II, Článek 3), Výluky z připojištění skel (Hlava III, Článek 3) 

Obecné informace o pojištění a pojistiteli 

Pojistitel 
AXA pojišťovna a.s. 
Sídlo společnosti: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika 
IČ: 28 19 56 04, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12826. 

Kontakty Kontaktní adresa: AXA pojišťovna a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika 
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 531 021 237, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz 

Jak nahlásit škodu Událost nahlaste na AXA linku: +420 292 292 292, kde Vám pomohou s řešením pojistné události nebo písemně na 
kontaktní adresu pojistitele (využijte formulář "Oznámení o vzniku škodní události" na www.axa.cz). 

Možnosti ukončení 
pojistné smlouvy 
(ze strany pojistníka) 

Zániky pojištění naleznete v pojistných podmínkách článku 3, Hlavy I. Nejčastější způsoby jsou: 
• výpověď doručená do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, pojištění končí uplynutím osmidenní

výpovědní doby,
• výpověď doručená nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění končí uplynutím pojistného období,
• změna vlastníka (změnu vlastníka je nutné prokázat způsobem stanoveným

v pojistných podmínkách).

Ostatní informace 

• Stížnosti a reklamace je možné podávat ústně na pobočkách pojistitele nebo zaslat písemně na kontaktní adresu
pojistitele. Podrobnosti pro vyřizování reklamací a stížností jsou k dispozici na www.axa.cz.

• Orgán dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha1.
• Jazykem pro uzavření pojistné smlouvy a komunikaci mezi smluvními stranami je český a slovenský jazyk.
• Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy ČR.
• AXA pojišťovna a.s. upřednostňuje mimosoudní řešení sporů.
• AXA pojišťovna se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v Kodexu etiky v pojišťovnictví a v Etickém kodexu

finančního trhu, uveřejněnými na internetových stránkách České asociace pojišťoven www.cap.cz.
• Pojistná smlouva je po jejím uzavření archivována pojistitelem, a to nejméně po dobu možného plnění závazků z ní

plynoucích. Pojistník má právo kdykoliv během této doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet.
• V souvislosti s pojištěním odpovědnosti je zřízen garanční fond dle zákona č. 168/1999 Sb.

Zprostředkovatel – 
pojišťovací makléř Allrisk, s.r.o., Komárovská 20a, 617 00 Brno, telefon: 545 110 341, mail: pojisteni@allrisk.cz, www.allrisk.cz 



Pojistné podmínky pro pojištění vozidel ALL 0114 (dále jen "PPPV ALL 0114") 

Hlava I 
Obecná část 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 
Pojištění vozidel, jímž se rozumí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla (dále též „pojištění“), jako škodové pojištění, se řídí uzavřenou 
pojistnou smlouvou (dále též „smlouva“), ustanoveními pojistných podmínek pro 
pojištění vozidel verze ALL 0114 (dále též „pojistné podmínky“), ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (dále též „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“).
Připojištění skel se řídí ustanoveními těchto pojistných podmínek a může být sjednáno
pouze spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále 
jen "pojištění odpovědnosti"). Připojištění zaniká vždy se zánikem pojištění
odpovědnosti. 

Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014. 

Článek 2 
Výklad pojmů 

(1) Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné
události.
(2) V případě pojištění odpovědnosti je pojištěným ten, na jehož povinnost nahradit
újmu se pojištění vztahuje. V případě připojištění je pojištěný blíže definován v
příslušných ustanoveních vztahujících se k danému připojištění.
(3) Pojistnou událostí se rozumí nahodilá událost vymezená v těchto pojistných
podmínkách nebo pojistné smlouvě, k níž se tyto pojistné podmínky váží, nebo
označená v právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, která je krytá
pojištěním a která pokud nastane, vznikne pojistiteli povinnost poskytnout pojistné
plnění.
(4) Pojistitelem se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí AXA pojišťovna a.s.,
IČ: 28 19 56 04, se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826.
(5) Pojistnou dobou se rozumí doba, na niž bylo pojištění sjednáno.
(6) Pojistným obdobím je jeden kalendářní rok. Pojistné období vždy končí 31. 12. i pro
smlouvy s počátkem pojištění sjednaným na den v průběhu kalendářního roku. 
(7) Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
(8) Poškozeným se rozumí ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má
nárok na náhradu újmy podle zákona.
(9) Provozem vozidla se rozumí doba řízeného pohybu vozidla, doba chodu jeho
motoru, příprava k jízdě a bezprostřední úkony před a po ukončení jízdy vozidla.
Provozem vozidla není činnost vozidla jako pracovního stroje.
(10) Pojistným rokem je období 12 měsíců následujících od data počátku pojištění do
data prvního výročí a dále období mezi daty po sobě následujících výročí (výročí je
datum, které se dnem a měsícem shoduje s datem počátku pojištění, pokud takové
neexistuje, je to den předcházející).
(12) Škodou na majetku se rozumí škody specifikované v Hlavě II, čl. 2, odst. 2 písm.
b), c), d).
(13) Ušlým ziskem se rozumí újma vyjádřitelná v penězích, spočívající v tom, že
poškozený v důsledku škodné události nedosáhne rozmnožení majetkových hodnot,
které se dalo očekávat při obvyklém běhu událostí.
(14) Vozidlem se rozumí osobní a lehké užitkové vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t s
max. počtem sedadel 9 nebo přívěsný vozík do celkové hmotnosti 750 kg,
(15) Vozidlem s rizikovým užitím se rozumí vozidlo užívané jako taxi, vozidlo s právem
přednosti v jízdě, vozidlo určené k přepravě nebezpečného nákladu a dále vozidlo
určené pro jeho pronájem autopůjčovnou a pro využití jako cvičné vozidlo v autoškole.
(16) Zelenou kartou se rozumí osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla 
uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti, které je uvedené v tomto osvědčení.

Článek 3 
Vznik, změny a zánik pojištění 

(1) Pojištění vzniká nejdříve dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy (00.01
hod), pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. 

(2) Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden pojistný rok, 
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

(3) Pojištění se nepřerušuje.

(4) Pro všechna právní jednání týkající se vzniku, změn a zániku pojištění se vyžaduje
písemná forma, není-li dále uvedeno jinak. 

(5) Návrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené
v návrhu; v takovém případě je pojistná smlouva uzavřena, jakmile bylo pojistné
zaplaceno připsáním částky na účet pojistitele, není-li uvedeno jinak. 

(6) Pojistná smlouva je platná, existuje-li pojistný zájem pojistníka. Pojistník má 
pojistný zájem na vlastním majetku. Pokud je pojistník osobou odlišnou od
pojištěného, má pojistitel právo požadovat osvědčení pojistného zájmu.

(7) Pojištění zaniká z důvodů uvedených v zákoně, zejména:
a) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran do dvou měsíců ode dne

uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je osmidenní, jejím uplynutím
pojištění zaniká, 

b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran ke konci pojistného období;
výpověď musí být doručena nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného
období, je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů
přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci
následujícího pojistného období,

c) písemnou výpovědí pojistníka nebo pojistitele do tří měsíců ode dne
doručení oznámení vzniku pojistné události; výpovědní doba je jeden
měsíc, jejím uplynutím pojištění zaniká,

d) odstoupením pojistníka od smlouvy za podmínek stanovených zákonem,
přičemž v případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku, má
právo pojistník odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření (tzn. ode dne zaplacení pojistného),

e) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele,
f) marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení 

pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi, přičemž lhůtu
stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části
lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. V případě pojištění 
odpovědnosti pojistitel o této upomínce současně informuje vlastníka
vozidla, pokud je odlišný od pojistníka,

g) zánikem vozidla či jeho zničením, nebo pokud zanikne možnost, že
pojistná událost nastane; v případě pojištění odpovědnosti zánikem
vozidla, které nepodléhá evidenci vozidel,

h) dnem vyřazení vozidla z registru motorových vozidel,
i) odcizením vozidla; pokud není možné dobu odcizení vozidla přesně určit,

považuje se vozidlo za odcizené dnem, kdy policie České republiky přijala
oznámení o odcizení vozidla,

j) oznámením pojistiteli o změně vlastnictví vozidla. Současně je nutné tuto
změnu doložit kopií technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka,

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění. Pojistitel je oprávněn
požadovat osvědčení zániku pojistného zájmu,

l) pojištění zaniká i z důvodů uvedených v občanském zákoníku a zákoně o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(8) Pojistitel je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, pokud pojistník či pojištěný 
úmyslně nebo z nedbalosti podají při sjednávání pojištění nepravdivé nebo neúplné
odpovědi na písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro
rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek a 
pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu
neuzavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy tuto
skutečnost zjistil, jinak toto právo zaniká; totéž platí i v případě změny pojistné
smlouvy. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má také pojistník, 
pokud mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě či neúplně odpoví na jeho
písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Odstoupením od pojistné smlouvy 
se pojistná smlouva ruší od počátku a pojistitel má právo na úhradu nákladů
souvisejících s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Pojistitel by neuzavřel pojistnou 
smlouvu zejména v těchto případech:

a) pokud je vozidlo v době uzavření pojistné smlouvy poškozeno (v případě
ojetých vozidel se přihlíží na stav odpovídající obvyklému opotřebení),

b) pokud došlo při nabývání vozidla pojištěným nebo jakýmkoli
předcházejícím vlastníkem vozidla k porušení právních předpisů, a toto
porušení mělo vliv na výpočet pojistného, pojistného plnění nebo určení
jiných částí obsahu pojistné smlouvy nebo na jiné skutečnosti rozhodné
pro pojistitelovu vůli uzavřít pojistnou smlouvu,

c) pokud se pojištěný pokusil bezdůvodně obohatit zejména na úkor
pojistitele.

Článek 4 
Stanovení a změny pojistného 

(1) Pojistitel na základě pojistně-matematických a statistických výpočtů zohledňuje při
stanovení výše pojistného zejména rozsah pojištění, ohodnocení rizika, parametry 
vozidla, způsob jeho užití a osoby vozidlo užívající, celkový škodný průběh pro daný 
segment pojištění a individuální škodní historii osob nebo vozidla a další kritéria a
skutečnosti, tak, aby výše pojistného vždy zajišťovala trvalou splnitelnost všech
závazků pojistitele. Podmínkami, na základě kterých má pojistitel právo upravit výši
pojistného pro následující pojistné období jsou zejména legislativní změny nebo nové
požadavky či nařízení orgánů nebo jiných institucí (např. nové povinné daně či
poplatky), zvýšení pojistného rizika či oprávněné změny v posouzení nebo ohodnocení 
rizika pojistitelem, individuální škodní průběh, změna sazeb zajistného, změna sazeb 
pro odvody a povinné platby, které pojistitel odvádí České kanceláři pojistitelů
popřípadě jiným orgánům, změna výše nákladů na správu pojištění a změna poměru
škod pro daný segment vůči vybranému pojistnému (dále jen „podmínky pro úpravu
výše pojistného“).

(2) Pojistitel má v souvislosti se změnami podmínek pro úpravu výše pojistného právo
upravit jeho výši pro následující pojistné období, přičemž je povinen sdělit pojistníkovi
novou výši pojistného nejpozději dva měsíce před splatností pojistného za pojistné
období, ve kterém má být výše pojistného změněna. Pokud pojistník s úpravou
pojistného nesouhlasí, musí svůj písemný nesouhlas doručit pojistiteli do jednoho
měsíce ode dne obdržení návrhu pojistitele na změnu pojistného. V takovém případě 
pojištění zanikne ke dni splatnosti upraveného pojistného. Nesplní-li pojistník
uvedenou podmínku, pojištění trvá dále a pojistitel má právo na nově stanovené



pojistné, pokud byl pojistník na tyto následky pojistitelem upozorněn ve sdělení o nově 
stanovené výši pojistného. 

(3) V případě, že pojistník v průběhu pojištění požádá o změnu či opravu údajů
v pojistné smlouvě na údaje, které mu musely být známy již v době sjednání smlouvy,
a tato oprava či změna má vliv na výši pojistného, je pojistitel oprávněn upravit pojistné
s účinností od počátku pojištění.

Článek 5 
Systém bonus, malus 

(1) Systém bonus, malus se uplatňuje v případě pojištění odpovědnosti.

(2) Bonusem se rozumí sleva na pojistném v případě bezeškodného průběhu
pojistníka. Malusem se rozumí přirážka k pojistnému v případě, že měl pojistník
pojistnou událost, ze které bylo vyplaceno pojistné plnění z titulu odpovídajícího
pojištění.

(3) Rozhodnou dobou se rozumí doba trvání pojištění, ze které vychází přiznání 
bonusu či uplatnění malusu, a která je určena vznikem rozhodných událostí.

(4) Rozhodnou událostí je každá pojistná událost, bez ohledu na míru účasti
pojištěného na vzniklé škodě, ze které vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné
plnění.

(5) Za rozhodnou událost se nepovažují:
a) škodní událost, u níž se později zjistí, že pojistitel nemá povinnost poskytnout
pojistné plnění,
b) pojistná událost, za kterou byla pojistiteli poskytnuta náhrada toho, co pojistitel za
pojištěného plnil,
c) pojistná událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu
Trestního zákona nebo Zákona o přestupcích.

(6) Pro zohlednění celkového předcházejícího škodného či bezeškodného průběhu
pojistníka při uzavření pojistné smlouvy, resp. přiznání bonusu či uplatnění malusu, 
jakož i v průběhu trvání pojištění, je rozhodující Rozhodná doba. Rozhodná doba se
počítá vždy v celých měsících a se prodlužuje o každý celý měsíc doby trvání 
pojištění. Za každou rozhodnou událost se zkracuje délka rozhodné doby vždy o 24
měsíců.

(7) Pojistitel přiznává bonus či uplatňuje malus ke dni počátku pojištění a dále vždy k
výročnímu dni počátku pojištění na základě skutečností majících vliv na jeho výši.

(8) Rozhodná doba se pro účely přiznání bonusu, resp. uplatnění malusu, počítá od 
počátku pojištění odpovědnosti, nejdříve však od 1. 1. 2000.

(9) V průběhu pojištění bonus přizná a malus uplatní pojistitel tak, že vyhodnotí 
rozhodnou dobu a zohlední předpis pojistného na následující pojistné období. Změna
stupně bonusu a malusu se nepovažuje za úpravu běžného pojistného na další
pojistné období. Pokud se pojistitel dozví o rozhodné události až poté, co stanovila
pojistné na další pojistné období, má právo na náhradu vzniklého rozdílu.

(10) Pojistitel umožní převod prokázané rozhodné doby na manžela/manželku
pojistníka a z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak.

Článek 6 
Úhrada pojistného 

(1) Pojistník je povinen platit pojistné ve sjednané výši a za sjednané pojistné období
uvedené v pojistné smlouvě (běžné pojistné).

(2) V pojistné smlouvě je možné sjednat splátky běžného pojistného. V tomto případě
je pojistitel oprávněn určit, že tyto jednotlivé splátky pojistného budou zpoplatněny jím
předem stanoveným poplatkem za umožnění splátek. Pojistník bere na vědomí, že
pokud nebudou jednotlivé splátky pojistného včas uhrazeny, může pojistitel uplatnit
nárok na úhradu pojistného za celé pojistné období najednou.

(3) Pokud v pojistné smlouvě není uvedeno jinak, je pojistné splatné prvního dne 
pojistného období. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno, že pojistné bude placeno formou 
splátek, je první splátka pojistného splatná v den počátku pojištění. Každá další 
splátka pojistného je splatná každý měsíc v den, který se číslem shoduje se dnem
počátku pojištění.

(4) Je-li pojistné uhrazené pojišťovně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele,
považuje se takto uhrazené pojistné za pojistné uhrazené pojišťovně. V opačném
případě se zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo pojistné připsáno na účet
pojistitele pod správným variabilním symbolem. Pojistné se platí v tuzemské měně.
Pojistník je povinen při platbě pojistného dbát na to, aby byl uveden správný variabilní 
symbol. Uvede-li pojistník při platbě pojistného chybný variabilní symbol, není pojistné
řádně uhrazeno. 

(5) Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas nebo ve sjednané výši, má pojistitel právo
na úrok z prodlení a úhradu nákladů, které vynaložil v důsledku prodlení pojistníka, a
to včetně případné úhrady nákladů za každou jednotlivou odeslanou upomínku 
k zaplacení pojistného.

(6) V případě, že nebylo uhrazeno pojistné a pojistná událost nastane v době, kdy 
pojistník je v prodlení s placením splatného pojistného, je pojistitel oprávněn odečíst
z pojistného plnění z připojištění částku odpovídající celkové dlužné částce pojistníka.

Článek 7 
Pojistné v případě zániku pojištění 

(1) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 
sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém
pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel
povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost,
vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného
vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.

(2) V případě zániku pojištění z důvodu zániku pojistného zájmu má pojistitel právo na
odměnu odpovídající pojistnému až do doby, kdy se pojistitel o zániku pojistného 
zájmu dozvěděl.

Článek 8 
Práva a povinnosti 
(1) Pojištěný, pojistník a také jiná oprávněná osoba mají zejména tyto obecné 
povinnosti:

a) dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů upravujících oblast
předcházení škodám a též snižování jejich rozsahu, a to zejména počínat
si tak, aby nenastala pojistná událost, nesmějí porušovat své povinnosti,
které mají při předcházení, odvracení nebo zmenšování nebezpečí vzniku
pojistných událostí,

b) jsou povinni v případě, že hrozí vznik škody zakročit takovým způsobem,
který je přiměřený rozsahu ohrožení,

c) používat k provozu na pozemních komunikacích pouze vozidlo, které je
podle zvláštních právních předpisů k tomuto provozu technicky způsobilé,
a udržovat předmětné vozidlo po celou dobu trvání pojištění v náležitém
technickém stavu,

d) nepřipustit přepravu osob ve vozidle, které není určeno k takové přepravě
osob, a dále nepřipustit, aby byl překročen povolený počet osob
přepravovaných ve vozidle určeném k přepravě osob.

(2) V souvislosti se sjednáváním pojistné smlouvy a změnami podmínek, za kterých 
pojistná smlouva byla sjednána, jsou pojistník (a též pojištěný, pokud je osobou od 
pojistníka odlišnou) povinni:

a) odpovídat pravdivě a úplně na všechny dotazy, týkající se skutečností,
které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko,
zda je pojistí a za jakých podmínek, předložit pojistiteli na jeho žádost
všechny potřebné doklady, jestliže v době uzavření pojistné smlouvy
nejsou některé údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen je
pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou určil pojistitel, nejpozději však do 15 dnů od
uzavření pojistné smlouvy; skutečnostmi, které mají význam pro
pojistitelovo rozhodnutí jak ohodnotit pojistné riziko, zda je pojistit a za
jakých podmínek jsou veškeré údaje, které jsou uvedené v pojistné
smlouvě na základě sdělení pojistníka, tzn. zejména údaje o pojistníkovi,
vlastníkovi a držiteli vozidla, obzvláště jejich věk a bydliště a dále veškeré
údaje o vozidle včetně údajů o jeho užití; pojistník bere na vědomí, že
sdělení těchto údajů pojistníkem při sjednávání pojistné smlouvy se
považuje za odpovědi na písemné dotazy pojistitele,

b) pojistiteli nebo jí pověřené osobě umožnit provedení prohlídky 
pojišťovaného vozidla včetně pořízení fotodokumentace pojišťovaného
vozidla, dále jsou tyto osoby povinny předložit pojistiteli k nahlédnutí
účetní, technickou a též další obdobnou dokumentaci, která se váže k
pojištění, a pojišťovanému vozidlu, a to kdykoliv v průběhu trvání pojištění 
či šetření škodné události,

c) oznamovat pojistiteli, a to bez zbytečného odkladu, každou změnu údajů,
které byly uvedeny v pojistné smlouvě na základě sdělení pojistníka či
pojištěného a podmínek, za kterých bylo pojištění sjednáno, zvláště pak, 
pokud má taková změna vliv na zvýšení pojistného rizika. V tomto smyslu
mají povinnost oznámit zejména změnu držitele vozidla či změnu v užití
vozidla na vozidlo s rizikovým užitím. Tato povinnost platí též pro
oznamování změny kontaktní adresy, kterou pojistník uvedl v pojistné
smlouvě. Pojistník rovněž musí pojistiteli kdykoliv umožnit provedení 
kontroly skutečností, které jsou rozhodné pro výpočet pojistného,

d) bezodkladně pojistiteli oznámit, že na předmětné vozidlo bylo uzavřeno u
jiné pojišťovny další pojištění na stejné pojistné nebezpečí, pokud mu je
nebo musí být tato skutečnost známa; zároveň je povinen pojistiteli
oznámit název pojišťovny a výši pojistné částky,

e) pojistník je povinen seznámit pojištěného a jiné oprávněné osoby s
obsahem pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek, a to zejména
seznámit je s jejich právy a povinnostmi plynoucími z pojištění.

(3) V souvislosti s pojistnou událostí jsou stanoveny následující povinnosti:
a) v případě, že nastala pojistná událost, je pojištěný povinen učinit všechna

opatření pro to, aby se škoda vzniklá dále již nezvětšovala, a v případě, že
jej za tímto účelem pojistitel bude instruovat, postupovat v souladu s
takovými instrukcemi a pokyny,

b) bezodkladně pojistiteli oznámit, že nastala událost, se kterou je spojen
požadavek na pojistné plnění, nejpozději však do 15 dní od jejího zjištění,

c) po vzniku pojistné události je pojištěný povinen podat pravdivé vysvětlení o
vzniku a rozsahu pojistné události, o právech třetích osob a o jakémkoli 
vícenásobném pojištění a dále je povinen pojistiteli umožnit provedení 
všech úkonů, které souvisejí s vyšetřováním příčin a rozsahu škody,
především však nesmí měnit stav způsobený pojistnou událostí, a to do
doby, dokud pojistitel postižené věci neprohlédne; toto však neplatí, pokud
je tato změna ve veřejném zájmu nebo v zájmu zmírnění škody nebo
pokud by při šetření pojistné události došlo vinou pojistitele ke zbytečným
průtahům,

d) v případě, že pojistník nebo pojištěný pojal v souvislosti s pojistnou událostí
důvodné podezření, že došlo k trestnému činu nebo pokusu o něj, je



povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit orgánům policie; současně s 
tím je povinen nahlásit policejním orgánům odcizení vozidla, 

e) oznámit příslušným složkám policie dopravní nehodu v souladu s platnými
právními předpisy,

f) vůči jiné osobě zajistit právo na náhradu škody způsobené pojistnou
událostí,

g) z místa, v němž došlo ke škodné události, bezodkladně telefonicky (nebo
jiným účinným způsobem) se spojit s asistenční společností činnou pro
pojistitele, ta pojištěnému poskytne pokyny při oznamování škodné
události; zároveň je pojištěný povinen vyčkat na místě dopravní nehody do
příjezdu osob činných pro tuto asistenční společnost a poskytnout jim
součinnost při poskytování asistenční služby, pokud žádá plnění z pojištění
asistenčních služeb, neobdrží-li jiný pokyn.

(4) Pokud jde o připojištění skel, má pojistník následující povinnosti:
a) doložit a řádně prokázat pojistiteli provedení oprav v průběhu pojištění,

pokud je pojistitelem k tomuto vyzván,
b) při požadavku na plnění z pojištění, kdy je vozidlo poškozeno, umožnit

pojistiteli prohlídku poškozeného vozidla a bez jeho souhlasu
neodstraňovat vzniklou škodu na vozidle (opravovat poškozené vozidlo), to
však neplatí pro případ odstranění škody z bezpečnostních, hygienických,
ekologických důvodů, ale v těchto případech je však nutné existenci
důvodů prokázat a veškeré poškozené části vozidla uschovat do doby
jejich prohlídky pojistitelem,

c) umožnit pojistiteli prohlídku opraveného vozidla.

(5) Pokud jde o pojištění odpovědnosti, má pojistník a pojištěný vedle povinností 
stanovených zákonem také tyto povinnosti:

a) po zániku pojištění odpovědnosti bezodkladně odevzdat pojistiteli zelenou
kartu,

b) oznámit neprodleně pojistiteli a v souladu se zákonem i příslušným
policejním orgánům každou škodnou událost, která by mohla být důvodem
pro uplatnění nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému,

c) zajistit pojistiteli vůči jinému právo na náhradu škody, jakož i právo na
postih a vypořádání,

d) bez souhlasu pojistitele neuznat a neuspokojit zcela ani zčásti jakýkoli
nárok vyplývající z pojištění odpovědnosti,

e) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně sdělit, že:
• bylo proti němu uplatněno právo na náhradu újmy a vyjádřit se

pojistiteli k požadované náhradě škody a její výši,
• v souvislosti se škodnou událostí začalo správní nebo trestní

řízení a neprodleně pojistitele informovat o jeho průběhu a
výsledku,

• nárok na náhradu újmy byl poškozeným uplatněn u soudu nebo
u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví,

f) bez zbytečného prodlení pojistiteli uhradit případný postih, na který vzniklo 
pojistiteli právo podle těchto pojistných podmínek a zákona.

(6) Pojistitel má tyto povinnosti:
a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a

právnických osob, jakož i o skutečnostech, které se dozví při sjednávání
pojištění, jeho správě a při likvidaci pojistných událostí, zejména, nikoli
však pouze, pokud je pojistník/ pojištěný označí jako důvěrné. Poskytnout
tuto informaci může, resp. je povinen, jen se souhlasem
pojistníka/pojištěného, nebo pokud tak stanoví obecně závazné právní 
předpisy,

b) oznámit pojištěnému výsledky šetření škodné, resp. pojistné události,
c) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy vznesené

pojistníkem a pojištěným a týkající se sjednávaného pojištění,
d) vrátit pojištěnému na jeho žádost ty doklady, které jím byly pojistiteli

doručeny v průběhu šetření škodné události,
e) umožnit pojištěnému nahlédnout do podkladů (vyjma důvěrných informací),

které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné události, a umožnit
pořízení jejich kopií.

(7) Pojistitel je oprávněn u pojištěného ověřit si, zda údaje a doklady rozhodné pro
stanovení výše, resp. sazby pojistného, jsou správné.

(8) Pokud pojistník, resp. pojištěný vědomě poruší povinnosti uvedené v těchto
pojistných podmínkách, má pojistitel proti pojistníkovi, resp. pojištěnému právo na
přiměřenou náhradu.

Článek 9 
Přechod práv 

(1) Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí pojištěnému, resp.
pojistníkovi, vůči jiné osobě právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
přechází výplatou pojistného plnění tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a
dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až
do výše plnění, které pojistitel z pojištění vyplatil.

(2) Pojištěný, resp. pojistník, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že
nastaly skutečnosti odůvodňující přechod práv uvedených v odst. 1, a odevzdat mu
doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 10 
Zachraňovací náklady 
(1) Zachraňovací náklady jsou hrazeny za podmínek stanovených v zákoně.

(2) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, hradí pojistitel zachraňovací 
náklady (vyjma zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob) nejvýše
do 20 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
U zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob je limit nákladů
hrazených pojistitelem 30 % sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

Článek 11 
Doručování písemností a forma právního jednání 

(1) Právní jednání a oznámení týkající se pojištění mají písemnou formu, není-li dále 
uvedeno jinak. 

(2) Písemná forma je zachovaná, pokud je na pojistné smlouvě i na písemnostech
souvisejících s pojistnou smlouvou místo vlastnoručního podpisu použit elektronický 
podpis dle zvláštního zákona nebo elektronický podpis ve formě tzv. Dynamického 
biometrického podpisu, tj. podpis prostřednictvím zařízení Sign Pad, přičemž tyto
formy podpisu jsou oběma stranami uznány a považovány za nesporné, pokud se
neprokáže jinak. V případě podpisu prostřednictvím zařízení Sign Pad pošle pojistitel
pojistníkovi jedno vyhotovení podepsané pojistné smlouvy spolu s pojistnými
podmínkami elektronickou poštou na e-mailovou adresu pojistníka uvedenou v
pojistné smlouvě.

(3) Oznámení pojistné události je možno podat pojistiteli písemně nebo telefonicky na 
telefonním čísle pojistitele k tomu účelu zřízeném. 

(4) Písemnosti týkající se pojištění určené účastníkovi pojištění jsou pojistitelem
doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na
kontaktní adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, osobně zaměstnancem nebo
pověřenou osobou odesílatele, nebo prostřednictvím osobního účtu na klientském
portálu pojistitele.

(5) Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode dne jejího uložení u místně
příslušné provozovny držitele poštovní licence, poslední den této lhůty se považuje za
den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Bylo-li přijetí písemnosti
adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo
adresátem odmítnuto. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom
prokazatelně informoval pojistitele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy
byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoručitelná.

(6) Písemnosti týkající se pojištění určené pojistiteli se doručují v českém nebo
slovenském jazyce na kontaktní adresu pojistitele. Písemná forma je dodržená, pokud
je oznámení či právní jednání vykonáno elektronickými prostředky způsobem k tomu 
určeným, zejména elektronickým podpisem, přičemž za elektronický podpis je
považován i podpis ve formě Dynamického biometrického podpisu prostřednictvím
zařízení Sign Pad.

(7) Písemnost určená pojistiteli se považuje za doručenou jejím doručením na
kontaktní adresu pojistitele. V případě oznámení nebo právního jednání vykonaného
elektronickými prostředky (za použití elektronického podpisu nebo Dynamického 
biometrického podpisu prostřednictvím zařízení Sign Pad) se písemnost považuje za
doručenou okamžikem, kdy takto vykonané jednání dojde příslušnými elektronickými
komunikačními prostředky do sféry pojistitele.

Článek 12 
Elektronická komunikace 

(1) Pokud pojistník v pojistné smlouvě či v rámci jiného dokumentu, který podání této
žádosti umožňuje, požádá o zřízení přístupu na osobní účet na internetovém portálu
pojistitele (dále také jen „osobní účet“), je povinen v takovémto příslušném dokumentu
uvést svoji e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Pojistitel považuje tyto
kontaktní údaje za platné.

(2) Poskytnutím platných kontaktních údajů dle bodu 1 tohoto článku pojistník:
• žádá o přístup na osobní účet na internetovém portálu

pojistitele,
• souhlasí s využitím těchto platných kontaktních údajů k zaslání 

přístupového hesla k osobnímu účtu (dále jen „PIN“), který 
slouží k identifikaci pojistníka. V tomto případě pak pojistník na
platný email obdrží odkaz a na platné mobilní číslo formou
SMS jednorázové heslo k autorizaci a následně k vyzvednutí 
PINu,

• dále opravňuje pojistitele využít tyto platné kontaktní údaje
a/nebo (tento) osobní účet jako další formu komunikace s
pojistníkem, zejména k zasílání zákonem povolených typů
provozní korespondence (přičemž takováto komunikace je
považována za komunikaci prostřednictvím elektronických
prostředků). Pojistitel si však vyhrazuje/ ponechává právo
zaslat uvedenou dokumentaci v listinné formě.

(3) Pojistitel a pojistník jsou oprávněni vykonávat právní jednání prostřednictvím
internetového portálu, a to v rozsahu, v jakém tento portál takovéto jednání umožňuje.
Právní jednání učiněné prostřednictvím internetového portálu je považováno za
písemná právní jednání. Právní jednání adresované pojistiteli se považuje za
doručené dnem jeho provedení prostřednictvím osobního účtu na internetovém
portálu. Právní jednání adresované klientovi se považuje za doručené dnem doručení 
sdělení pojistníkovi obsahující informaci o realizaci takovéhoto jednání pojistitelem. 



(4) Pokud dojde ke změně čísla mobilního telefonu či e-mailové adresy a pojistník tuto
změnu pojistiteli písemně či prostřednictvím osobního účtu na internetovém portálu
pojistitele neoznámí, pojistitel neodpovídá za žádnou škodu, která v této souvislosti
vznikne.

Článek 13 
Zpracování osobních údajů pojistníka, pojištěných a oprávněných osob 

(1) Osobní údaje pojistníka, pojištěného a oprávněných osob, jež pojistník nebo
pojištěný poskytl pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy, v době trvání 
pojištění nebo v souvislosti s šetřením pojistné události a poskytováním pojistného 
plnění, budou pojistitelem jakožto správcem osobních údajů nebo jím pověřeným
zpracovatelem zpracovávány v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě,
že k šetření pojistné události nebo pro poskytnutí pojistného plnění bude nutné, aby 
pojistitel, případně jím pověřený zpracovatel, získali citlivé osobní údaje pojištěného,
pojistitel, případně jím pověřený zástupce, si k tomu vyžádá souhlas pojištěného.
Osobní údaje pojistníka a pojištěného je pojistitel oprávněn v nezbytném rozsahu
předávat ve smyslu § 27 zákona o ochraně osobních údajů do jiných států, v nichž
právní úprava odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky,
za účelem zajištění.

(2) Pojistník podpisem pojistné smlouvy souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které
pojistitel získal v rámci pojišťovací činnosti, budou dále zpracovávány pojistitelem
pověřenými osobami, jimiž jsou osoby, které jsou smluvními partnery pojistitele
(zejména externí dodavatelé služeb pojistiteli), jejichž úkolem je poskytování služeb
pojistiteli a v této souvislosti je nezbytné jim osobní údaje za účelem poskytování 
sjednaných služeb zpřístupnit.

(3) Pojistník podpisem pojistné smlouvy dále souhlasí s tím, aby pojistitel zpracovával
jeho osobní údaje, s výjimkou citlivých údajů, za účelem nabízení obchodu a služeb i
zkvalitnění péče o klienta, a dále je poskytl osobám, které náleží do skupiny AXA v
České a Slovenské republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s. (IČ: 61859524), AXA
penzijní společnost a.s. (IČ: 61859818), AXA investiční společnost a.s. (IČ:
64579018), AXA Česká republika s.r.o. (IČ: 25672703) a rovněž osobám, které jsou
smluvními partnery pojistitele, a to za účelem nabídky jejich obchodu, služeb a
marketingu. Tento souhlas může pojistník kdykoliv písemně odvolat či může při
sjednávání smlouvy písemně vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováváním svých
osobních údajů za účelem uvedeným v tomto odstavci.

(4) Souhlas dle odst. 3 (pokud nedošlo k jeho písemnému odvolání) uděluje pojistník
pojistiteli na celou dobu existence vzájemných závazků vyplývajících nebo
souvisejících s pojistnou smlouvou a dále na dobu 12 měsíců následujících po
vypořádání uvedených závazků. Tento souhlas uděluje pojistník i zpracovatelům, se
kterými pojistitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

(5) Pojistník podpisem pojistné smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o
skutečnostech týkajících se jeho pojištění od jiných pojistitelů.

(6) Pojistitel se může telefonicky tázat pojistníka a provádět záznam telefonického 
hovoru.

(7) Pokud je při uzavření smlouvy místo vlastnoručního podpisu použit podpis
elektronický ve formě tzv. Dynamického biometrického podpisu, tj. podpis
prostřednictvím zařízení Sign Pad, pojistitel uzavírá pojistnou smlouvu za podmínky 
souhlasu pojistníka s poskytnutím a zpracováním citlivých údajů (např. biometrický 
údaj). Souhlas s poskytnutím a zpracováním citlivých údajů dává pojistník pojistiteli
podpisem pojistné smlouvy nebo jiného dokumentu předaného pojistiteli v souvislosti s
uzavřením pojistné smlouvy, v době trvání pojištění nebo v souvislosti s šetřením
pojistné události. Tento souhlas uděluje na celou dobu existence vzájemných závazků
vyplývajících nebo souvisejících s pojistnou smlouvou. Tento souhlas uděluje pojistník
i zpracovatelům, se kterými pojistitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

Článek 14 
Oprávněná osoba 

(1) Pokud je určena jiná oprávněná osoba než pojištěný, vztahují se ustanovení 
pojistných podmínek týkající se pojištěného přiměřeně také na oprávněnou osobu.

(2) Pojistné plnění vyplatí pojistitel pojištěnému. Pokud je však oprávněnou osobou
jiná osoba než pojištěný, vyplatí plnění pouze této oprávněné osobě.

Článek 15 
Spoluúčast 

(1) Pokud se pojištění sjednává se spoluúčastí, je její výše uvedena v těchto
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Sjednaná výše spoluúčasti vyjadřuje
částku, kterou se pojištěný podílí na každé pojistné události.

(2) Sjednaná výše spoluúčasti se z pojistného plnění odpočítává vždy.

(3) Za pojistnou událost, při které je výše pojistného plnění nižší než sjednaná
spoluúčast, se pojistné plnění neposkytuje.

Hlava II. Pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla 

Článek 1 
Předmět pojištění a pojistná událost 
(1) Předmětem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále
též „pojištění odpovědnosti“) je právním předpisem stanovená odpovědnost 
pojištěného za újmu způsobenou jinému provozem vozidla, které je uvedené v pojistné
smlouvě, jestliže ke škodné události, ze které tato újma vznikla a za kterou pojištěný 
odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

(2) Předmětem tohoto pojištění je pouze odpovědnost z provozu osobních a lehkých
užitkových vozidel do 3,5 t s max. počtem sedadel 9 a přívěsných vozíků do hmotnosti
750 kg. 

Článek 2 
Rozsah pojištění 

(1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za újmu
způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

(2) Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle 
zvláštního právního předpisu poškozenému 

a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
b) škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu

vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
c) ušlý zisk,
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování 

nároků podle písmen a) až c) tohoto odstavce, v souvislosti se újmou podle
písmene b) nebo c) tohoto odstavce však jen v případě marného uplynutí 
lhůty 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na
plnění z pojištění odpovědnosti, nebo neoprávněného odmítnutí pojistného
plnění nebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem; jako
účelně vynaložené náklady spojené s právním zastupováním poškozeného
při uplatňování nároku na náhradu újmy podle zákona, je pojistitel povinen
uhradit jen přiměřené náklady, které odpovídají nejvýše mimosmluvní 
odměně právního zástupce podle příslušného právního předpisu; pokud ke 
škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný 
odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

(3) Uplatněné a prokázané nároky podle odst. 2 pojistitel uhradí v rozsahu a výši podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž újma se hradí v penězích a v
tuzemské měně, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v
pojistné smlouvě, pokud není v zákoně stanoveno jinak.

(4) Pojistitel v rámci limitu pojistného plnění pro újmu vzniklou ublížením na zdraví 
nebo usmrcením rovněž uhradí náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče v důsledku 
újmy na zdraví nebo usmrcením, pokud je pojištěný povinen je uhradit podle
zvláštního předpisu, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen újmu nahradit. 

(5) Plnění z jedné škodné události pojistitel poskytne do limitu pojistného plnění (což
představuje nejvyšší hranice plnění), který je uveden v pojistné smlouvě. Nejnižší 
možnou hranici limitu a způsob odškodnění stanoví zákon.

Článek 3 
Výluky z pojištění 

(1) Pojistitel za pojištěného nehradí:
a) újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
b) škodu podle článku 2 odst. 2 písm. b) a c), za kterou pojištěný odpovídá

svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události
žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle článku 2 odst. 2 písm.
c), jestliže tato škoda souvisí se škodou podle článku 2 odst. 2 písm. a),

c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na
věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na
věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné
události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu
odpovídá,

d) škodu podle článku 2, odst. 2, písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní 
soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na
věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou
provozem jiného vozidla,

e) újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění

(péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví 
nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda
způsobena,

g) újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném
motoristickém závodu nebo soutěži a soukromých nebo testovacích
jízdách prováděných ve speciálních areálech či zónách (na uzavřeném
okruhu), s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti nebo jízdě, kdy je
řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

h) újmu vzniklou provozem vozidla při teroristické akci nebo válečné události,
jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem,

i) škodu, kterou se pojištěný zavázal uhradit nebo uhradil nad rámec
stanovený právními předpisy.

(2) Byla-li újma způsobena vlastníkovi vozidla provozem jeho vozidla, které v době 
vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této 
osobě újma způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně



vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku újmy řídila vozidlo jiná osoba, je 
pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu podle článku 2, 
odst. 2, písm. a). 

(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená
této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných
na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla,
na němž byla tato újma způsobena.

Článek 4 
Územní platnost pojištění 
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání 
pojištění odpovědnosti na území všech členských států a dalších států uvedených v 
seznamu států, který stanoví Ministerstvo financí prováděcí vyhláškou. Pojištění 
odpovědnosti platí i na území jiných států, pokud pojistitel tuto platnost pojištění na 
zelené kartě vyznačil. 

Článek 5 
Systém bonus, malus v pojištění odpovědnosti 

(1) Při sjednávání pojištění odpovědnosti a výše pojistného se přiznává bonus či
uplatňuje malus na základě informací dostupných z databáze škod vedené Českou 
kanceláří pojistitelů (dále jen „databáze ČKP“).

(2) Je-li uzavírána pojistná smlouva formou obchodu na dálku či mimo prostory, ve
kterých pojistitel obvykle sjednává smlouvy či pokud v době sjednávání pojistné
smlouvy není k dispozici přístup do databáze ČKP, může pojistitel přiznat pojistníkovi
bonus na základě čestného prohlášení pojistníka o tom, kolik měsíců předcházejících
počátku pojištění odpovědnosti u pojistitele měl pojištění odpovědnosti v jiné 
pojišťovně a kolik pojistných událostí z těchto pojištění odpovědnosti u něj nastalo.
Jestliže pojistitel kontrolou v databázi ČKP zjistí, že přiznaný bonus či uplatněný malus
neodpovídá údajům, které jsou vedeny v databázi ČKP, je pojistitel oprávněn s
účinností od počátku pojištění nepřiznat pojistníkovi bonus, v jehož důsledku bylo
sníženo roční pojistné pro pojištění odpovědnosti na základě čestného prohlášení 
pojistníka podle první věty tohoto odstavce, či uplatnit vyšší malus. Zároveň je pojistitel 
oprávněn požadovat od pojistníka zaplacení částky dlužného pojistného, o kterou bylo
sníženo roční pojistné pro pojištění odpovědnosti na základě čestného prohlášení 
pojistníka podle první věty tohoto odstavce.

(3) Stupeň bonusu (slevy) a malusu (přirážky): Stupeň bonusu/malusu Počet měsíců
Sleva/přirážka
B8 96 a více 50 % 
B7 84 až 95 45 % 
B6 72 až 83 40 % 
B5 60 až 71 35 % 
B4 48 až 59 30 % 
B3 36 až 47 25 % 
B2 24 až 35 20 % 
B1 12 až 23 10 % 
B0   0 až 11 0 % 
M1   -1 až -12 30 % 
M2  -13 až -36 90 % 
M3  -37 a méně 150 % 

Hlava III Připojištění skel 

Článek 1 
Pojistná událost, pojistné plnění a spoluúčast 

(1) Připojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození,
zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí.

(2) Připojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla
k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem. Za originální skla se považují 
jen taková skla, která jsou pro daný typ vozidla schválena příslušnými předpisy a která
mají pro dané vozidlo příslušné atesty.

(3) Pojištěným pro účely tohoto připojištění je vlastník vozidla.

(4) Připojištění skel je v pojistné smlouvě možné sjednat pouze spolu s pojištěním
odpovědnosti.

(5) Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu nebo výměnu skel, avšak maximálně do výše 20 000 Kč v jednom pojistném
období.

(6) V připojištění skla se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 50 % (padesát
procent) z pojistného plnění po dobu 90 kalendářních dnů od počátku pojištění,
následujících 90 kalendářních dnů se spoluúčast snižuje na 25 % (dvacet pět procent)
a po 180 kalendářních dnech od počátku pojištění se spoluúčast v připojištění skla 
neuplatní. Sjednaná výše spoluúčasti představuje částku, kterou se pojištěný podílí na 
každé pojistné události. Sjednaná výše spoluúčasti se z pojistného plnění odpočítává
ve všech případech.

(7) Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění z tohoto pojištění je kromě
jiných povinností stanovených pojistnými podmínkami, včetně umožnění pojistiteli
provést prohlídku poškozeného vozidla, následně předložení faktury autorizovaného
opravce nebo smluvního opravce pojistitele za provedenou výměnu nebo opravu skla
(tzn., že se v tomto případě neumožňuje likvidace pojistné události rozpočtem nákladů
na opravu). Pro účely tohoto pojištění se autorizovaným opravcem rozumí fyzická 
nebo právnická osoba s oprávněním podnikat v tomto oboru, která opravuje nebo
dodává do vozidel typy skel, jejichž technická způsobilost byla schválena příslušným
orgánem státní správy.

(8) Připojištění skel se vztahuje pouze na takové pojistné události, kdy není současně
uplatňován nárok na pojistné plnění z jiného smluvního pojištění.

Článek 2 
Územní platnost připojištění skel 

Připojištění skel se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání pojištění 
na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské 
federace a Ukrajiny. 

Článek 3 
Výluky z připojištění skel 

(1) Na připojištění skel se vztahují tyto výluky z pojištění, resp. připojištění skel se
nevztahuje na škody, které: 

a) vznikly úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo oprávněného
uživatele vozidla, a to včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti
nebo odkázaných na ně svou výživou nebo jiných osob, jednajících z
podnětu některé z těchto osob,

b) vznikly při použití vozidla k trestné činnosti osob uvedených v ustanovení 
písm. a),

c) vznikly za takových okolností, že v době škodné události bylo vozidlo
řízeno osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo
osobou, které bylo řidičské oprávnění rozhodnutím správního orgánu
odňato nebo pozastaveno, anebo jí bylo řízení vozidla pravomocným
rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba,
která v době škodné události vozidlo řídila, nesplňovala jiné právním
předpisem stanovené podmínky k řízení vozidla nebo nebyla jednoznačně
identifikována; tato výluka se nevztahuje na případy odcizení vozidla,

d) vznikly v důsledku povstání, násilných nepokojů, stávek, teroristických akcí,
válečných událostí (lhostejno, zda válka byla vyhlášena či nikoli), zásahu
veřejné moci, tsunami, vulkanické erupce, zemětřesení nebo vlivem
působení jaderné energie,

e) vznikly při závodech jakéhokoli druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou,
jakož i při přípravných jízdách k takovým závodům a soutěžím, a také při
soukromých nebo testovacích jízdách prováděných ve speciálních
areálech či zónách (na uzavřeném okruhu). Dále pak také při soukromých
nebo testovacích jízdách sloužících k tréninku řidičských dovedností ve
speciálních areálech či zónách, vyjma vozidel určených pro výcvik
uchazečů o řidičské oprávnění (autoškoly).

f) byly způsobeny při opravě nebo údržbě vozidla nebo v přímé souvislosti
s těmito činnostmi,

g) za které na základě zákona nebo smlouvy nese odpovědnost dopravce,
přepravce nebo dodavatel,

h) byly způsobeny v době od předání vozidla opravci, dodavateli,
zprostředkovateli nebo autobazaru k provedení závazku, za který ze
zákona odpovídá do doby vrácení vozidla jeho vlastníkovi nebo
oprávněnému uživateli vozidla,

i) byly způsobeny funkčním namáháním, přirozeným opotřebením, únavou
nebo vadou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou,

j) byly způsobeny vadou, kterou mělo vozidlo již v době sjednání pojištění a
která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu
na to, zda byla známa i pojistiteli,

k) byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou a též při takovém
použití vozidla, jeho části nebo výbavy, které je jiné než výrobcem určený
způsob nebo při použití vozidla k vojenským účelům,

l) byly způsobeny při činnosti vozidla jako pracovního stroje včetně jeho užití
při operacích sklápění nebo jiné manipulaci s jeho nákladem,

m) byly způsobeny věcí, která byla přepravována ve vozidle nebo na vozidle,
n) byly způsobeny při vyprošťování jiného vozidla nebo na škody vzniklé při

vzájemném vlečení vozidel na laně, tyči apod.,
o) vznikly při řízení vozidla osobou po požití nebo pod vlivem alkoholu nebo

pod vlivem léků nebo návykových, omamných či psychotropních látek nebo
látek s podobnými
účinky (dále jen „návykové látky“). 

(2) Připojištění skel se nevztahuje na škody na věcech spojených s čelním sklem 
(např. dálniční známky, zpětná zrcátka, ochranné fólie a clony) a na dodatečné úpravy 
skel tónováním. Připojištění skel se dále nevztahuje na následné škody způsobené 
poškozeným sklem (poškození laku vozidla, čalounění a výbavě vozidla atd.).


