
Pojistné podmínky pro pojištění vozidel PP-PV verze 1110 

Hlava I. Obecná část  

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále též 

„pojištění“), jako škodové pojištění, platí uzavřená pojistná smlouva (dále též „smlouva“), ustanovení těchto pojistných podmínek 

pro pojištění vozidel (dále též „PP-PV“), ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále 

též „zákon o PS“), zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále též „zákon o POV“), a příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Připojištění se řídí ustanoveními těchto 

PP-PV, zanikají však vždy se zánikem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění 

odpovědnosti“), není-li dále nebo v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. Tyto PP-PV nabývají účinnosti dne 1. 11. 2012. 

 

Článek 2. 

Počátek, 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 (365, v případě přestupného roku 366 dní, 

začíná plynout v den počátku pojištění), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

(3) Pro všechny právní úkony týkající se pojištění se vyžaduje písemná forma, pokud tak stanoví zákon, jinak jsou neplatné. Návrh 

pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené v návrhu; pojistná smlouva je uzavřena, jakmile bylo 

pojistné zaplaceno. 

(4) Pojištění zaniká: 

a) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní lhůta 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, jinak je neplatná, 

c) písemnou výpovědí pojistníka nebo pojistitele do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události; výpovědní lhůta 

je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zaniká, d) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele, 

e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, 

doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc 

a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného; 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, f) zánikem vozidla, 

které nepodléhá evidenci vozidel, 

g) dnem vyřazení vozidla z úřední evidence motorových vozidel, 

h) 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, 

i) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli 

změnu vlastníka vozidla 

j) Pojištění zaniká i z případných dalších důvodů uvedených v zákoně o PS a zákoně o POV. 

 

Článek 3. 

Platba a výše 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 dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištění 

sjednáno ( jednorázové pojistné). 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 v souladu s § 565 občanského 

zákoníku pojistitel uplatnit nárok na úhradu pojistného za celé pojistné období najednou, lhostejno, zda jsou následující splátky 

pojistného řádně placeny či nikoli. 

(3) Pokud v pojistné smlouvě není uvedeno jinak, je pojistné splatné prvního dne pojistného období. První splátka pojistného je 

splatná v den počátku pojištění. Každá další splátka pojistného je splatná každý měsíc v den, který se číslem shoduje se dnem 

počátku pojištění. (4) Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy je pojistné uhrazeno pojišťovacímu makléři. Pojistné se platí v 

tuzemské měně. Pojistník je povinen při platbě pojistného uvést správný variabilní symbol, tj. číslo pojistné smlouvy. 

(5) Pojistitel má v souvislosti se změnami podmínek rozhodujících pro stanovení 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. 

(6) 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. 

(7) Pojištění se nepřerušuje (pokud je smlouva platná, pojistné musí být zaplaceno). (8) Nebylo-li uhrazeno dohodnuté pojistné do 

10 pracovních dnů od data splatnosti jednorázového pojistného nebo pojistného za první pojistné období nebo, bylo-li dohodnuto 

placení ve splátkách, nebyla-li uhrazena první splátka v uvedené lhůtě a nastala-li škodná událost v době takovéhoto prodlení 

pojistníka, není pojistitel z titulu vzniku této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění z havarijního pojištění. 

 

Článek 4. 

Práva a povinnosti 

(1) Pojištěný, pojistník a také jiná oprávněná osoba jsou všichni povinni dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů 

upravujících oblast předcházení škodám a též snižování jejich rozsahu, a to zejména, nikoli však pouze: 

a) jsou povinni počínat si tak, aby nenastala pojistná událost, zejména 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. 

(2) Pojistník (a též pojištěný, pokud je osobou od pojistníka odlišnou), není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, musí: 

a) pojistiteli nebo jím pověřené osobě umožnit provedení prohlídky pojišťovaného vozidla, dále jsou tyto osoby povinny předložit 

pojistitel k nahlédnutí účetní, technickou a též další obdobnou dokumentaci, která se váže k pojištění, 

b) oznamovat pojistiteli, a to bez zbytečného odkladu, každou změnu podmínek, za kterých bylo pojištění sjednáno, zvláště pak, 

pokud má taková změna vliv na výši pojistného. Rovněž musí pojistiteli kdykoliv umožnit provedení kontroly skutečností, které jsou 

rozhodné pro výpočet pojistného. 

(3) Vedle ostatních povinností, které vyplývají ze všeobecně závazných právních předpisů, mají pojistník a pojištěný tyto další 

povinnosti: 

a) odpovídat pravdivě a úplně na všechny dotazy týkající se sjednávaného pojištění, 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, 

b) 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, 

c) pokud není stanoveno jinak, do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy pojistiteli doručit originál posledního potvrzení, o 

době trvání pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění, to platí v případě, že pojistník uplatňuje bonus za bezeškodní průběh; v 

případě nedoručení potvrzení může pojistitel uplatnit informaci o škodním průběhu z evidence 

ČKP. V případě, že pojistitel kdykoliv v průběhu trvání pojištění zjistí, že uplatněný bonus za bezeškodný průběh neodpovídá 

dodanému potvrzení nebo pokud potvrzení nebylo doručeno vůbec, může pojistitel upravit výši pojistného dle skutečné doby 

bezeškodného průběhu, a to i zpětně od počátku pojištění. 

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, 

e) v případě, že nastala pojistná událost, je pak 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, 

f) bezodkladně pojistiteli oznámit, že pojistná událost nastala, nejpozději však do 15 dní od jejího zjištění, 

g) po vzniku pojistné události je pojištěný povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku pojistné události, 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, 

h) pojistiteli předložit původní, tedy originální dokumentaci, která je potřebná pro postup při likvidaci škody způsobené pojistnou  

události, 

i) 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, 

j) oznámit příslušným složkám policie vždy dopravní nehodu v souladu se zákonem, k) vůči jiné osobě zajistit právo na náhradu 

škody způsobené pojistnou událostí, 

l) pro účely umožnění prokázání rozsahu a výše případné škody z pojistné události vzešlé je pak pojištěný povinen účetnictví vést 

způsobem a v rozsahu dle všeobecně závazných právních předpisů, 

m) udržovat předmětné vozidlo po celou dobu trvání pojištění v náležitém technickém stavu, n) z místa, v němž došlo ke škodní 

události, bezodkladně telefonicky (nebo jiným účinným způsobem) se spojit s asistenční společností činnou pro pojistitele, ta 

pojištěnému poskytne pokyny při oznamování škodní 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) 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 škodní, 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 škodní události, 

e) umožnit pojištěnému nahlédnout do podkladů (vyjma důvěrných informací), které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné 

události, a umožnit pořízení jejich kopií, 

f) pojistitel je oprávněn u pojištěného ověřit si, zda údaje a doklady rozhodné pro stanovení výše, resp. sazby pojistného, jsou 

správné. 

5. 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. Pojistník je povinen zajistit plnění povinností dle pojistné 

smlouvy a těchto pojistných podmínek ze strany pojištěného a jiných oprávněných osob. 

 

Článek 5. 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 toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které 

pojistitel z pojištění vyplatil. 

(2) Pojištěný, resp. pojistník, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti odůvodňující přechod 

práv uvedených v bodu 1, a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. 

  

Článek 6. Zachraňovací náklady 

(1) 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. 

(2) Zachraňovací náklady jsou hrazeny za podmínek stanovených v zákoně. 

 

Článek 7. 

Doručování písemností a forma právních úkonů 

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

(2) Oznámení pojistné události ve smyslu zákona, resp. čl. 4 bodu 3 pís. f) těchto PP-PV je možno podat rovněž telefonicky na 

telefonním čísle pojistitele k tomu účelu zřízeném. 

(3) Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy, změnu jména nebo příjmení pojistníka či pojištěného. 

(4) Uvede-li pojistník do smlouvy číslo mobilního telefonu anebo e-mailovou adresu, opravňuje tím pojistitele využít i tyto kontaktní 

údaje jako další formu kontaktu mezi pojistitelem a pojistníkem, k zasílání informativních upomínek k zaplacení dlužného pojistného 

nebo jeho části, k zaslání přístupového hesla PIN sloužícího k identifikaci pojistníka, popřípadě pro jinou komunikaci. Změnu 

mobilního telefonního čísla, popř. e-mailové adresy pojistník pojistiteli oznámí. 

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

(6) Pokud pojistitel poskytne pojistníkovi zabezpečený přístup na osobní účet do internetového portálu pojistitele ke změnám 

ujednání pojistné smlouvy, budou tyto změny považovány za písemné, bude-li příslušný projev vůle pojistníka opatřen 

elektronickým podpisem ve smyslu zvláštního právního předpisu. 

(7) Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány: 

a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou 

určeny, nebo 

b) osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele, nebo c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů, 

d) jiným elektronickým způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.. 

(8) Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost pojistitele v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. 

(9) Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když 

se adresát o uložení nedozvěděl. 

(10) Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem 

odmítnuto. 

(11) Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval pojistitele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy 

byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoručitelná. 

(12) Písemnosti týkající se pojištění určené pojistiteli se doručují písemně v českém nebo slovenském jazyce na adresu sídla nebo 

korespondenční adresu pojistitele. Písemnost určená pojistiteli je účinná doručením do sídla nebo na korespondenční adresu 

pojistitele. 

 

Článek 8. 

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 (asistenční společností) 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 posky tl osobám, které náleží do skupiny A X A v České a 

Slovenské republice, tj. A X A životní pojišťovna a.s. (IČ: 61859524), A X A penzijní fond a.s. (IČ: 61859818), A X A investiční 

společnost a.s. (IČ: 64579018), A X A Česká republika s.r.o. (IČ: 25672703), A X A Bank Europe, organizační složka (IČ: 28924410), a 

rovněž osobám, které jsou smluvními par tnery 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 bodu 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 jiným 

pojistitelům. 

(6)Pojistník svým podpisem pojistné smlouvy rovněž stvrzuje, že byl pojistitelem v souvislosti se zpracováváním svých osobních 

údajů informován o svých právech v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Článek 9. 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 10. Spoluúčast 

(1) Pokud se pojištění sjednává se spoluúčastí, je její výše uvedena v pojistné smlouvě nebo těchto PP-PV. 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. 

Článek 11. Výklad pojmů 

(1) Oprávněnou osobou se rozumí osoba, jíž v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 

(2) Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž majetek, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. (3) Pojistnou událostí se rozumí nahodilá 

skutečnost blíže označená 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 a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění. 

(4) Pojistitelem se pro účely těchto PP-PV rozumí AXA pojišťovna a.s., IČ: 281 95 604, 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 (tj. dobou, na niž bylo pojištění sjednáno) a pojistným obdobím (tj. sjednaným časovým intervalem, za nějž 

náleží pojistiteli běžné pojistné) se rozumí takové časové úseky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

(6) 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). 

(7) Sabotáží se rozumí úmyslná, obvykle organizovaná záškodnická činnost, protiprávní svémoc v podobě „vyrovnávání si účtů“ při 

střetu zájmů pojištěného s jinou osobou. 

(8) Teroristickou akcí se rozumí činnost zaměřená na uplatňování fyzického, jakož i psychického násilí, hrubého zastrašování odpůrců 

hrozbou a použitím násilí. 

(9) Ukončením podnikatelské činnosti se rozumí: 

a) výmaz ze zákonného rejstříku – u právnických osob, které jsou zapsány v rejstříku určeném zákonem, 

b) zrušením právnické osoby zřizovatelem – u právnických osob, které se nezapisují do zákonem určeného rejstříku, 

c) výmazem z rejstříku – u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v rejstříku určeném zákonem, 

d) zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti – u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány v rejstříku určeném zákonem. 

 

Hlava II. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

Článek 1. 

Předmět pojištění a pojistná událost 

(1) Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále též 

„pojištění odpovědnosti“) je právním předpisem stanovená odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému provozem 

vozidla, které je uvedené v pojistné smlouvě, jestliže ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, 

došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. 

(2) Předmětem tohoto pojištění mohou být jen osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 t s max. počtem sedadel 9 a přívěsné vozíky do 

hmotnosti 750 kg. 

 

Článek 2. 

Rozsah pojištění 

(1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 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 poškozeným uplatněné 

a prokázané nároky na náhradu: 

a) škody na zdraví nebo usmrcením, 

b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji 

opatrovat, 

c) škody, která má povahu ušlého zisku, 

d) účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c) tohoto bodu, v 

souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) tohoto bodu 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 škody 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 bodu 2 pojistitel uhradí v rozsahu a výši podle příslušných ustanovení Občanského 

zákoníku, přičemž škoda 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 škodu na zdraví nebo usmrcením rovněž 

uhradí náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, pokud je pojištěný povinen je uhradit 

podle zvláštního předpisu, a to v rozsahu, v jakém pojištěný odpovídá za způsobenou škodu. 

(5) Pojistnou událostí je škodná událost, za kterou pojištěný zodpovídá a s níž tyto PP-PV 

spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

(6) 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) škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, 

b) škodu podle článku 2 bodu 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 bodu 2 písm. c), jestliže tato škoda souvisí se škodou 

podle článku 2 bodu 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 bodu 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) škodu 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) škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody 

způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič 

při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

h) škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu 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 škoda způsobena vlastníkovi vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která 

s vozidlem, jehož provozem byla této osobě škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně 

vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo 

této osobě pouze škodu podle článku 2 bodu 2 písm. a). 

(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o 

různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodní události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na 

němž byla tato škoda 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. 

Práva a povinnosti 

(1) Pojistník a pojištěný mají 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 škodní událost, která by mohla 

být důvodem pro uplatnění nároku na náhradu škody 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 škody a vyjádřit se pojistiteli k požadované náhradě škody a její výši, 

– v souvislosti se škodní událostí začalo správní nebo trestní řízení a neprodleně pojistitele informovat o jeho průběhu a výsledku, 

– nárok na náhradu škody 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 PP-PV a zákona. 

(2) Pokud pojistník, resp. pojištěný vědomě poruší povinnosti uvedené v těchto pojistných podmínkách, má pojistitel proti 

pojistníkovi, resp. pojištěnému právo na přiměřenou náhradu. 

 

Článek 6. Pojistné 

(1) Při sjednávání výše pojistného pro pojištění odpovědnosti v pojistné smlouvě je pojistitel povinen zohlednit předchozí škodní 

průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodního průběhu pojištění (bonus) nebo 

přirážkou k pojistnému (malus). 

(2) Pojistitel je oprávněn upravit výši ročního pojistného pro následující pojistné období: 

a) v souvislosti s důvody uvedenými v bodu 1 nebo 

b) v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení jeho výše. 

(3) 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. 

 

Článek 7. 

Systém bonus, malus 

Pojistitel zohlední škodní průběh pojištění pojistníka. Veškeré podrobnosti k systému bonus, malus jsou k dispozici na www.axa.cz. 

Pokud pojistník neprokáže nárok na bonus započtený 

v pojistné smlouvě ve stanovené lhůtě, nebo pokud pojistitel zjistí, že škodní průběh pojistníka byl jiný než uvedený ve smlouvě, 

pojistitel má nárok na rozdíl na pojistném. 

 

Článek 8. Výklad pojmů 

Pro účely pojištění odpovědnosti se rozumí: 

(1) Českou kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v České republice oprávněny provozovat 

pojištění odpovědnosti, 

(2) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, 

(3) dozorčím orgánem Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Česká národní banka je orgán zodpovědný za výkon 

státního dozoru nad činností pojišťoven, 

(4) pojistníkem ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti, 

(5) pojištěným ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje, v případě připojištění skla je pojištěným 

vlastník vozidla 

(6) poškozeným ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle zákona, 

(7) provozem vozidla 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, 

(8) splátkovým obdobím období mezi splatnostmi dvou po sebe následujících splátek pojistného, 

(9) škodnou událostí způsobení škody provozem vozidla, 

(10) ušlým ziskem újma vyjádřitelná v penězích, spočívající v tom, že poškozený v důsledku škodní události nedosáhne rozmnožení 

majetkových hodnot, které se dalo očekávat při obvyklém běhu událostí, 

(11) vozidlem 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, 

(12) věcmi na sobě nebo při sobě soubor věcí, které má fyzická osoba běžně na sobě nebo u sebe s přihlédnutím k účelu cesty a 

klimatickým podmínkám, v žádném případě to však nejsou věci, které se svou povahou nebo množstvím uvedenému účelu vymykají 

(náklad); v osobním motorovém vozidle a autobuse se za věci na sobě nebo při sobě považují též věci přepravované v zavazadlovém 

prostoru nebo na střeše; v nákladním motorovém vozidle se za tyto věci na sobě nebo při sobě považují jen věci v kabině vozidla 

určené pro posádku a její pobyt za jízdy, 

(13) základními asistenčními službami služby poskytované pojistitelem, podle platného seznamu asistenčních služeb odevzdaného 

pojistníkovi, 

(14) zelenou kartou mezinárodní, příp. i národní karta automobilového pojištění, (15) škodou na majetku veškeré škody 

specifikované v čl. 2 bodu 2 písm. b), c), d), (16) škodou na zdraví veškeré škody specifikované v čl. 2 bodu 2 písm. a). 

 

Hlava III. Připojištění skla 

Článek 1. 

Pojistná událost, pojistné plnění a spoluúčast 

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

jakoukoli nahodilou událostí. Připojištění skla je v pojistné smlouvě možné sjednat pouze jako součást pojištění odpovědnosti. 

(2) Připojištění skla 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) Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu nebo výměnu skel, avšak maximálně 

do limitu 20 000 Kč v jednom pojistném období. 

(4) 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. 

(5) Podmínkou pro uplatnění nároku na poj.plnění z tohoto pojištění je kromě jiných povinností stanovených PP, 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 PU 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. 

 

Článek 2. 

Výluky z připojištění skla 

(1) Pojištění 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, teroristického jednání, válečných událostí (lhostejno, zda válka byla 

vyhlášena či nikoli), zásahu veřejné moci, 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, 

f) byly způsobeny poškozením či zničením pneumatik, pokud nedošlo současně i k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla 

pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, 

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

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

i) byly způsobeny v době od předání vozidla opravci nebo autobazaru do doby vrácení vozidla jeho vlastníkovi nebo oprávněnému 

uživateli vozidla, 

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

k) 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, 

l) 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, 

m) pokud nebylo vozidlo v době škodné události (která měla svůj původ v havárii vozidla) k provozu způsobilé, 

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

nákladem, 

o) vznikly v důsledku toho, že byla nasáta voda do spalovacího prostoru, 

p) byly způsobeny věcí, která byla přepravována ve vozidle nebo na vozidle, 

q) vznikly zadřením motoru nebo jeho části, zejména v souvislosti s únikem mazacích kapalin (např. i následkem proražení spodního 

víka motoru), 

r) vznikly poškozením nebo zničením elektrického či elektronického zařízení vozidla. 

(2) Připojištění skla se nevztahuje na škody na věcech spojených s čelním sklem (např. Dálniční známky, zpětná zrcátka, ochranné 

fólie a clony) a na dodatečné úpravy těchto skel tónováním. Připojištění skla se dále nevztahuje na následné škody způsobené 

poškozeným čelním sklem (škrábance na laku vozidla, čalounění a výbavě vozidla atd.). 


