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UCZ/05

V‰eobecné pojistné podmínky
- obecná ãást âlánek 1
Úvodní ustanovení
l)

Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna,
a.s. (dále jen „pojistitel“), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o pojistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pfiíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto
v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní ãást
VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li nûkteré
z v˘‰e uveden˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pfiímo v pojistné smlouvû.

m)
n)
o)
p)
r)

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení
2.1.

2.2.

s)

Na základû uzavfiené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pfiípadû vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník
se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tfieba
písemné formy. Ve‰keré zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

t)
u)
v)

âlánek 3
Vymezení pojmÛ
Pro úãely poji‰tûní se rozumí
a)
nahodilou skuteãností skuteãnost, která je moÏná
a u které není jisté, zda v dobû trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
b)
pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné smlouvû nebo ve zvlá‰tním právním pfiedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnûní,
c)
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé
poji‰tûní sjednáno,
d)
zájemcem osoba, která má zájem o uzavfiení pojistné smlouvy s pojistitelem,
e)
úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní strany a dále poji‰tûn˘
a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní vzniklo právo nebo povinnost,
f)
pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna
provozovat poji‰Èovací ãinnost podle zvlá‰tního
zákona,
g)
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavfiela
pojistnou smlouvu,
h)
poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek,
odpovûdnost za ‰kodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji‰tûní vztahuje,
i)
oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnûní,
j)
obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné
smlouvû, které vznikne právo na pojistné plnûní
v pfiípadû smrti poji‰tûného,
k)
skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které

w)

x)

y)
z)
Ï)

se vztahuje na skupinu poji‰tûn˘ch blíÏe vymezen˘ch v pojistné smlouvû, jejichÏ totoÏnost v dobû uzavfiení této smlouvy není obvykle známa,
pojistn˘m nebezpeãím moÏná pfiíãina vzniku pojistné události,
pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku
pojistné události vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
pojistn˘m zájmem oprávnûná potfieba ochrany
pfied následky nahodilé skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
pojistnou hodnotou nejvy‰‰í moÏná majetková
újma, která mÛÏe v dÛsledku pojistné události nastat,
pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné
období,
pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté
v pojistné smlouvû, za které se platí pojistné,
jednorázov˘m pojistn˘m pojistné stanovené na
celou dobu, na kterou bylo soukromé poji‰tûní
sjednáno,
‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mohla b˘t dÛvodem vzniku práva
na pojistné plnûní,
ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostfiednû pfied pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny vûci, pfiiãemÏ se pfiihlíÏí ke stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, k nûmuÏ do‰lo její opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,
novou cenou cena, za kterou lze v daném místû
a v daném ãase vûc stejnou nebo srovnatelnou
znovu pofiídit jako vûc stejnou nebo novou, stejného druhu a úãelu,
odkupn˘m ãást nespotfiebovaného pojistného
ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu zániku soukromého poji‰tûní,
ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi událostmi,
poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ
úãelem je náhrada ‰kody vzniklé v dÛsledku pojistné události,
poji‰tûním obnosov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ
úãelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanãní
ãástky v dÛsledku pojistné události ve v˘‰i, která je
nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pfiedbûÏné poji‰tûní
4.1.

4.2.

1

Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavfiení a zmûnu pojistné smlouvy pfiedkládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrhovatel povinen pravdivû a úplnû zodpovûdût.
Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pfievzetí o jeho pfiijetí ãi nepfiijetí.
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OkamÏikem pfiijetí návrhu je pojistná smlouva
uzavfiena. Jako písemné potvrzení o uzavfiení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku,
v níÏ je den uzavfiení pojistné smlouvy uveden.
4.3. Obsahuje-li pfiijetí návrhu pojistitelem dodatky,
v˘hrady, omezení nebo jiné zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pfiijetí za nov˘
návrh. Nevyjádfií-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této lhÛtû pojistné ãi jeho
splátku stanovenou pojistitelem, povaÏuje se návrh za odmítnut˘.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní.
Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku
a není ujednáno jinak, prodluÏuje se vÏdy automaticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních
stran smlouvu nevypoví nejménû 6 t˘dnÛ pfied
uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00
hod. dne sjednaného jako poãátek poji‰tûní
a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec
poji‰tûní. Poji‰tûní nelze pfieru‰it, není-li ujednáno jinak.
4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m
obdobím 12 mûsícÛ.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data
uvedeného v návrhu jako poãátek poji‰tûní do
okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné poji‰tûní. Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.
4.8. PfiedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavfiení pojistné smlouvy, automatick˘m uplynutím 2 mûsícÛ
od data pfievzetí návrhu pojistitelem nebo dnem
uveden˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku pfiedbûÏného poji‰tûní
v písemném odmítnutí musí b˘t stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní.
4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného poji‰tûní.
4.10. Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné
události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
4.11. V pfiípadû, Ïe je návrh pojistitelem pfiijat, poskytuje pojistitel pln˘ rozsah poji‰tûní od poãátku,
kter˘ je uveden v návrhu.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném
uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky,
doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalendáfiních dní, nebylo-li dohodnuto jinak. Neníli v‰ak uhrazeno v uvedené lhÛtû první pojistné,
poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.
6.2. V˘povûdí
6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká v˘povûdí pojistitele nebo
pojistníka ke konci pojistného období; v˘povûì
musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 2 mûsícÛ ode dne uzavfiení pojistné
smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet
osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne doruãení oznámení
vzniku pojistné události. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ
uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3.
vypovûdût Ïivotní poji‰tûní.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání
pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe
pfii pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ by
pojistnou smlouvu neuzavfiel. Toto právo mÛÏe
pojistitel uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne, kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû zmûny
pojistné smlouvy.

âlánek 5
Pojistné
5.1.

5.2.

5.3.

ná období je splatné vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku poji‰tûní, není-li ujednáno jinak.
Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo poÏadovat
úhradu upomínacích nákladÛ a úroky z prodlení,
jejichÏ v˘‰i stanoví právní pfiedpis. Za datum
úhrady pojistného ãi jeho splátky se pokládá den,
kdy jsou pfiipsány na úãet pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.
Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného pojistného pro dal‰í pojistné
období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou v˘‰i pojistného pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû 2 mûsícÛ
pfied splatností pojistného za pojistné období, ve
kterém se má v˘‰e pojistného zmûnit. Pokud pojistník se zmûnou v˘‰e pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsíce ode dne, kdy
se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní pak zanikne uplynutím pojistného
období, na které bylo pojistné zaplaceno.
Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorázovû poplatky (napfi. pojistn˘
poplatek, poplatek za vinkulaci).
Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukrom˘ch
poji‰tûní proti pojistnému plnûní nebo pfieplatkÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e
pojistného se urãuje na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tûní
podle zásad pojistné matematiky. Základna pro
v˘poãet pojistného je uvedena v návrhu pojistné
smlouvy nebo ve zvlá‰tní ãásti VPP.
Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V pojistné smlouvû lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úãtuje pojistitel pfiiráÏky
odpovídající pfiíslu‰nému podroãnímu placení.
Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku
nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uzavfiení pojistné
smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro
zmûnu pojistné smlouvy. Pojistné za dal‰í pojist-
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6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od
poãátku ru‰í. Pojistitel je povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do 30 dnÛ ode
dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ
z poji‰tûní plnil. V pfiípadû odstoupení pojistitele
se od zaplaceného pojistného odeãítají i náklady
spojené se vznikem a správou poji‰tûní. Pojistník
nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem,
popfiípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pfiesahuje v˘‰i zaplaceného pojistného.
6.4. Odmítnutím pojistného plnûní
6.4.1. Pojistitel plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe
a)
pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ po vzniku pojistné události
a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání poji‰tûní nebo jeho zmûnû v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû zodpovûzen˘ch písemn˘ch dotazÛ, a jestliÏe by pfii znalosti této skuteãnosti v dobû uzavfiení pojistné
smlouvy tuto smlouvu neuzavfiel, nebo ji uzavfiel za jin˘ch podmínek, nebo
b)
oprávnûná osoba uvede pfii uplatÀování práva na
plnûní z poji‰tûní vûdomû nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje t˘kající se této události zamlãí.
6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní zanikne.
6.5. Dal‰í dÛvody zániku
6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko
nebo poji‰tûná vûc nebo jiná majetková hodnota,
nebo dnem, kdy do‰lo ke smrti poji‰tûné fyzické
osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.

tí smrt poji‰tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba.
7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu
oznámit pojistiteli zmûnu nebo zánik pojistného rizika. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika má tuto povinnost poji‰tûn˘.
7.6. JestliÏe se v pojistné dobû pojistné riziko podstatnû sníÏí, je pojistitel povinen úmûrnû tomuto sníÏení sníÏit pojistné, a to s úãinností
ode dne, kdy se o sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.
7.7. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko
podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by smlouvu uzavfiel za jin˘ch podmínek,
vzniká pojistiteli právo do 1 mûsíce ode dne, kdy
se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika, navrhnout zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy
se pojistné riziko zv˘‰ilo. Pojistník je povinen se
k tomuto návrhu vyjádfiit do 1 mûsíce ode dne
jeho doruãení, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.8. Nesouhlasí-li pojistník se zmûnou pojistné smlouvy nebo nevyjádfií-li se k této zmûnû ve lhÛtû
podle odstavce 7.7., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 2 mûsícÛ ode dne, kdy obdrÏel nesouhlas pojistníka
se zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy
uplynula lhÛta pro jeho vyjádfiení.
V takovém pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynutím
8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko
podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by za tûchto podmínek pojistno smlouvu neuzavfiel, má právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V takovém pfiípadû soukromé poji‰tûní zanikne uplynutím
8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.10. Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije
u poji‰tûní osob v pfiípadech, kdy se pojistné riziko mûní v prÛbûhu doby trvání soukromého
poji‰tûní a kdy je tato zmûna promítnuta ve v˘poãtu pojistného.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností

V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit poji‰tûného s obsahem
pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.
Právo na pojistné plnûní mÛÏe pojistník uplatnit
pouze tehdy, jestliÏe prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe prokáÏe, Ïe mu byl k pfiijetí
pojistného plnûní dán souhlas poji‰tûného, popfiípadû zákonného zástupce takové osoby, neníli zákonn˘m zástupcem pojistník sám.
Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce
pojistník, kter˘ sjednal poji‰tûní cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do soukromého poji‰tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemfiel nebo zanikl bez právního nástupce,
není-li dohodnuto jinak.
Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvûtlení o vzniku a rozsahu následkÛ této události, pfiedloÏit k tomu potfiebné doklady a postupovat dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû poji‰tûn˘m, má
tuto povinnost poji‰tûn˘; je-li pojistnou událos-

8.1.

8.2.

8.3.

3

Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání
poji‰tûní, v prÛbûhu poji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden˘ch
v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû
a bylo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné,
mÛÏe pojistitel pojistné plnûní pfiimûfienû sníÏit.
Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch
v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû
podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh nebo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ
anebo na zji‰tûní nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah
jeho povinnosti plnit.
V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit
zv˘‰ení pojistného rizika a pojistitel na základû
svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleÏí mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve
kterém do‰lo k zániku soukromého poji‰tûní.
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âlánek 9
Pojistné plnûní

âlánek 11
Doruãování

Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etfiení pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s ‰etfiením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû.

11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské
republice prostfiednictvím po‰ty jak obyãejné ãi
doporuãené zásilky, pfiípadnû jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.
11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû nebo v témÏe
domû, pÛsobící v témÏe místû podnikání anebo
zamûstnané na témÏe pracovi‰ti, je-li ochotna
obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moÏno
ani takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ
adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku
do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den
této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát
o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má se
za to, Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval.

âlánek 10
Postup pfii rozdíln˘ch názorech
10.1. Pfii neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném
pojistitelem lze dohodnout fiízení znalcÛ.
10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady
po jednom znalci a písemnû o nûm informuje
druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana
písemnû znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy
se obû strany dohodnou na zavedení fiízení, platí
tato skuteãnost jako uznání názoru druhé strany.
10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobû znalce lze vznést
pfied zahájením jeho ãinnosti.
10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran
bude pfiedán pojistiteli i poji‰tûnému.
10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího
znalce jako pfiedsedy, kter˘ má rozhodující hlas
v pfiípadû neshody; ten své rozhodnutí pfiedá
obûma smluvním stranám.
10.6. Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû
smluvní strany rovn˘m dílem.

âlánek 12
Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2007.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení

a)
b)

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami –
obecná ãást UCZ/05 a zákonem o poji‰tûní odpovûdnosti
z provozu vozidla ã. 168/1999 Sb. ve znûní pozdûj‰ích novel (dále jen „zákon POV“), které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

c)
d)
3.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení
1.

2.

4.

Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad právním pfiedpisem
stanovené odpovûdnosti provozovatele, fiidiãe a dal‰ích osob (dále jen „poji‰tûní“) za ‰kodu zpÛsobenou
provozem tuzemského motorového vozidla.
Pojistnou událostí je vznik povinnosti poji‰tûného nahradit po‰kozenému ‰kodu zpÛsobenou provozem
motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvû.

2.

1)

‰kodu na zdraví nebo usmrcením,
‰kodu vzniklou po‰kozením, zniãením nebo ztrátou
vûci, jakoÏ i ‰kodu vzniklou odcizením vûci, pozbyla-li
fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
‰kodu, která má povahu u‰lého zisku,
úãelnû vynaloÏené náklady spojené s právním zastoupením pfii uplatÀování nárokÛ podle písmen a) aÏ c).
Limity pojistného plnûní jsou ujednány v pojistné
smlouvû.
Pojistitel v rámci limitu pojistného plnûní pro ‰kodu
na zdraví nebo usmrcením rovnûÏ uhradí náklady
vzniklé poskytnutím léãebné péãe v dÛsledku ‰kody
na zdraví nebo usmrcením, pokud je poji‰tûn˘ povinen uhradit je podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.

âlánek 3
Územní platnost poji‰tûní
Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vztahuje
se poji‰tûní podle tûchto VPP na události, které nastanou
na území uvedeném v provádûcí vyhlá‰ce zákona POV, jakoÏ i na území státÛ vyznaãen˘ch na zelené kartû pojistitele.

âlánek 2
Rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele)
1.

UCZ/POV/10

Pro rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele) platí ustanovení zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla
upravující rozsah poji‰tûní a pojistné plnûní1).
Nestanoví-li zákon o poji‰tûní odpovûdnosti jinak, má
poji‰tûn˘ nárok, aby pojistitel za nûho uhradil po‰kozen˘m:

âlánek 4
Pojistné, Bonus-Malus
1.

viz § 6 a násl. zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla

4

Pojistné se stanovuje v závislosti na v˘sledcích ‰kodního prÛbûhu dané skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.
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b)
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
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Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za
poji‰tûní POV je upravováno systémem Bonus - Malus:
Bonus je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní prÛbûh.
Malus je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu pojistn˘ch událostí.
Pro pfiiznání Bonusu nebo uplatnûní Malusu je rozhodující ‰kodní prÛbûh v pfiedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba. Beze‰kodní doba se
udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh
mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.
Beze‰kodní doba v mûsících

Tfiída

120 aÏ 132 a více

B 10

vého nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo poji‰tûné
leasingovou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce do jednoho roku od konce
leasingu uzavfie novou pojistnou smlouvu.
10. Pojistná událost uplatnûná z POV nemá vliv na beze‰kodní dobu v KASKO a naopak.
11. Promítnutí vlivu Bonusu - Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvû. Oznámení v˘‰e pojistného po zapoãtení Bonusu - Malusu je provádûno jako souãást bûÏného pfiedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.

% z roãního
pojistného

50%

âlánek 5
Povinnosti pojistníka
1.

108 aÏ 119

B9

55%

96 aÏ 107

B8

60%

84 aÏ 95

B7

65%

72 aÏ 83

B6

70%

60 aÏ 71

B5

75%

48 aÏ 59

B4

80%

36 aÏ 47

B3

85%

24 aÏ 35

B2

90%

12 aÏ 23

B1

95%

0 aÏ 11

Z

100%

-12 aÏ –1 mûsíc

M1

110%

-24 aÏ –13 mûsícÛ

M2

120%

-36 aÏ –25 mûsícÛ

M3

130%

-48 aÏ –37 mûsícÛ

M4

140%

-60 aÏ –49 mûsícÛ

M5

150%

-72 aÏ –61 mûsícÛ

M6

160%

-84 aÏ –73 mûsícÛ

M7

170%

-96 aÏ –85 mûsícÛ

M8

180%

-108 aÏ –97 mûsícÛ

M9

190%

-109 a více mûsícÛ

M 10

200%

2.

3.
4.

5.

Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného)
dochází vÏdy jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní. Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pfied datem
uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).
Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou nedo‰lo k pojistné události z POV.
Vozidlo bude zafiazeno v následujícím pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.
Za kaÏdou pojistnou událost z POV se beze‰kodní doba sniÏuje o 36 mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.
Pojistná plnûní se nezohledÀují, jestliÏe byla pojistníkem nahrazena do 6ti t˘dnÛ poté, co se o v˘platû pojistného plnûní nebo o vytvofiení rezervy a jejích okolnostech pojistník dovûdûl.
Beze‰kodní doba se nesniÏuje za pojistnou událost,
která nastala pfii uÏívání vozidla neoprávnûn˘m fiidiãem.
Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na stejn˘ druh poji‰tûní (POV-POV), vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ pojistníka.
Ustanovení pfiedchozí vûty lze uplatnit i na leasingo-

Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel a fiídit se specifick˘mi povinnostmi uveden˘mi v zákonû POV a VPP
UCZ/05.
Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (poji‰tûného), drÏitele, fiidiãe a popfiípadû dal‰í osoby, které byly povûfieny obsluhou vozidla, s podmínkami poji‰tûní a zajistit, aby tyto osoby plnily povinnosti uvedené v pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisech a podmínkách poji‰tûní.
Na v˘zvu pojistitele je pojistník povinen umoÏnit prohlídku poji‰tûného vozidla v souvislosti s nahlá‰ením
‰kodné události.
Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen oznámit pojistiteli, zda byla ‰kodná událost zpÛsobena pfii v˘konu
ãinnosti pro zamûstnavatele ãi jinou právnickou ãi fyzickou osobu.
Pfii úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle zákona jeho dûdic, v pfiípadû více
dûdicÛ ten, kter˘ k tomu byl ostatními dûdici povûfien, nebyl-li nikdo povûfien, pak tyto povinnosti vykonává soudem urãen˘ správce dûdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dûdictví pfiecházejí práva a povinnosti z poji‰tûní na dûdice spoleãnû
a nerozdílnû. V pfiípadû zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla podle zákona vykonává její
právní nástupce, zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu
správce podstaty.

âlánek 6
V˘luky
1.
a)
b)

c)

d)

5

Pojistitel nehradí:
‰kodu, kterou utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena,
‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV, za
kterou poji‰tûn˘ odpovídá svému manÏelu nebo osobám, které s ním v dobû vzniku ‰kodné události Ïily ve
spoleãné domácnosti, s v˘jimkou ‰kody podle
§ 6 odst. 2 písm. c) zákona POV, jestliÏe tato ‰koda
souvisí se ‰kodou podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona
POV,
‰kodu na vozidle, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena, jakoÏ i na vûcech pfiepravovan˘ch tímto vozidlem, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené na vûci, kterou mûla tímto vozidlem pfiepravovaná osoba v dobû ‰kodné
události na sobû nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém
poji‰tûn˘ za ‰kodu odpovídá,
‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV
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e)
f)
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h)
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vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvofiené motorov˘m a pfiípojn˘m vozidlem, jakoÏ i ‰kodu na vûcech
pfiepravovan˘ch tûmito vozidly, nejedná-li se o ‰kodu
zpÛsobenou provozem jiného vozidla,
‰kodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe, dávek nemocenského poji‰tûní (péãe) nebo dÛchodÛ z dÛchodového poji‰tûní v dÛsledku ‰kody na zdraví nebo usmrcením, které utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ provozem
byla tato ‰koda zpÛsobena,
‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla pfii jeho úãasti na
organizovaném motoristickém závodu nebo soutûÏi,
s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené pfii takovéto úãasti, jestliÏe
je fiidiã pfii tomto závodu nebo soutûÏi povinen dodrÏovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
‰kodu vzniklou provozem vozidla pfii teroristickém ãinu nebo váleãné události, jestliÏe má tento provoz pfiímou souvislost s tímto ãinem nebo událostí.
Byla-li ‰koda zpÛsobena vlastníku vozidla provozem
jeho vozidla, které v dobû vzniku ‰kody fiídila jiná osoba, nebo osobû, která s vozidlem, jehoÏ provozem byla této osobû ‰koda zpÛsobena, oprávnûnû nakládá jako s vlastním nebo se kter˘m oprávnûnû vykonává
právo pro sebe, a jestliÏe v dobû vzniku ‰kody fiídila
vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobû pouze ‰kodu podle § 6
odst. 2 písm. a) zákona POV.
V pfiípadû stfietu vozidel, která jsou ve vlastnictví téÏe
osoby, se ‰koda zpÛsobená této osobû hradí pouze
tehdy, jestliÏe jde o rÛzné provozovatele vozidel zúãastnûn˘ch na vzniku ‰kodné události a jestliÏe není
souãasnû tato osoba provozovatelem vozidla, na
nûmÏ byla tato ‰koda zpÛsobena.

âlánek 9
Zánik poji‰tûní
1.
a)

b)
c)
d)
e)
2.
3.
a)
b)
4.

âlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky pojistného plnûní
1.

2.

3.

5.

Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky platí
pfiíslu‰ná ustanovení zákona POV2) a zákona o pojistné
smlouvû. Pojistitel má dále právo také na úhradu pfiimûfiené ãásti vyplacené ãástky pojistného plnûní v pfiípadech, kdy poji‰tûn˘, resp. pojistník poru‰il pfii sjednávání poji‰tûní, v prÛbûhu poji‰tûní nebo pfii zmûnû
pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden˘ch
v právních pfiedpisech nebo pojistné smlouvû a byloli v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné.
Pokud pojistitel nahradil za poji‰tûného ‰kodu, pfiechází na nûho aÏ do v˘‰e vyplacen˘ch ãástek právo
poji‰tûného na náhradu ‰kody proti jinému, pfiípadnû
jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpovûdností za ‰kodu vzniklo.
Poji‰tûn˘, resp. pojistník je povinen bez zbyteãného
odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastaly okolnosti odÛvodÀující práva uvedená v pfiedchozím odstavci a pfiedat mu doklady potfiebné k uplatnûní tûchto práv.

6.

âlánek 10
Úãinnost
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.9.2010.

âlánek 8
Spoluúãast
Poji‰tûní je sjednáno se spoluúãastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

2)

Poji‰tûní zaniká:
dnem, kdy pojistník, jeho dûdic, právní nástupce
nebo vlastník vozidla, je-li osobou odli‰nou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavfiena nájemcem vozidla a vlastnické právo
bylo pfievedeno z pronajímatele - leasingové spoleãnosti na nájemce,
dnem, kdy vozidlo pfiestalo jako vozidlo fyzicky existovat,
dnem vyfiazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,
odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení pfiesnû urãit, povaÏuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie
âeské republiky pfiijala oznámení o odcizení vozidla,
v pfiípadech uveden˘ch v obecné ãásti VPP.
Se zánikem poji‰tûní zaniká pojistná ochrana i tehdy,
je-li v mezinárodní kartû automobilového poji‰tûní vyznaãena del‰í doba trvání.
Po zániku poji‰tûní je:
pojistník povinen bez zbyteãného odkladu odevzdat
pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána,
pojistitel povinen pojistníkovi na základû jeho Ïádosti
vydat ve lhÛtû 15 dnÛ potvrzení o dobû trvání poji‰tûní a ‰kodném prÛbûhu zaniklého poji‰tûní.
Zanikne-li poji‰tûní pfied uplynutím doby, na kterou
bylo pojistné zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáfiního mûsíce, ve kterém poji‰tûní zaniklo. Zb˘vající ãást pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v dobû do zániku poji‰tûní ‰kodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle
vûty první; povinnost zb˘vající ãást pojistného vrátit
má pouze tehdy, jestliÏe mu z této ‰kodné události
nevznikne povinnost plnit.
JestliÏe pojistník nesplnil povinnost podle odstavce
3. písm. a) tohoto ãlánku, není pojistitel povinen do
doby splnûní této povinnosti vrátit pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení podle odstavce 3. písm. b) tohoto ãlánku.
Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ (dále jen SJM) smrtí nebo prohlá‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu o poji‰tûní vozidla patfiícího do SJM, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo pozÛstal˘ manÏel/ka, pokud je nadále vlastníkem nebo
spoluvlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM jinak, povaÏuje se za toho, kdo uzavfiel pojistnou smlouvu ten
z manÏelÛ, které poji‰tûné vozidlo pfiipadlo v rámci
vypofiádání SJM.

viz § 10 zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla
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V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Kas/10

poji‰tûní vozidel
- zvlá‰tní ãást -

Úvodní ustanovení

âlánek 3
Pfiedmût poji‰tûní

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05 a zvlá‰tní ãást
UCZ/Voz/10, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto
poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

1.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

2.
a)

1.

b)

a)
b)
c)
d)

e)
2.
a)
b)
c)

Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad vzniku pojistné
události na poji‰tûném vozidle v dÛsledku následujících pfiíãin (pojistná nebezpeãí) nebo jejich
kombinace podle specifikace uvedené v pojistné
smlouvû:
havárií,
vandalismem,
Ïivelní událostí,
pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li ve vlastnictví nebo uÏívání poji‰tûného, osoby blízké nebo ãlena domácnosti, a po‰kození
mûkk˘ch ãástí vozidla zvífiaty (napfi. kabeláÏe
a hadic),
odcizením (krádeÏí i loupeÏí) vozidla nebo jeho
ãásti.
Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, lze
v souladu s odst. 1 tohoto ãlánku sjednat kombinace pojistn˘ch nebezpeãí v tûchto variantách:
Komplet - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a) aÏ e) odstavce 1 tohoto ãlánku,
Havárie - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a), c), d) odstavce 1 tohoto ãlánku,
Odcizení - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmenem c), e) odstavce 1 tohoto ãlánku.

âlánek 4
Pojistná ãástka
1.

2.

3.

âlánek 2
Územní platnost, poãátek a konec poji‰tûní
1.

2.

3.

Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pfiedmûtem poji‰tûní vozidlo specifikované v pojistné smlouvû, pokud je vybaveno platn˘m technick˘m prÛkazem a je mu pfiidûlena registraãní
znaãka.
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kody vzniklé na:
vozidle a souãástech k nûmu pevnû pfiipevnûn˘ch
v rozsahu základní v˘bavy,
dodateãné v˘bavû a v˘bavû pfiedepsané právními
pfiedpisy aÏ do v˘‰e 5% pojistné ãástky.

Pojistná ãástka je ãástka urãená v pojistné smlouvû jako nejvy‰‰í moÏná hranice pojistného plnûní
a stanoví ji na svoji odpovûdnost pojistník tak, aby
odpovídala pojistné hodnotû vozidla v dobû uzavfiení smlouvy, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
Dojde-li v prÛbûhu trvání pojistné smlouvy k v˘raznûj‰í zmûnû hodnoty vozidla, provede pojistitel
k nejbliÏ‰ímu pfií‰tímu v˘roãí smlouvy na základû
písemné Ïádosti pojistníka úpravu pojistné ãástky,
není-li ve smlouvû uvedeno jinak.
Poji‰tûní vozidel podle tûchto VPP je ve smyslu
VPP UCZ/05 – obecná ãást poji‰tûním na novou
cenu s tím, Ïe ve v˘poãtu pojistného musí b˘t
zapoãten koeficient korekce pojistné ãástky.
Pokud pfii v˘poãtu pojistného koeficient korekce
pojistné ãástky uplatnûn není, je pojistitel
oprávnûn postupovat podle ãl. 6, odst. 14 tûchto podmínek.

âlánek 5
Pojistné, Bonus - Malus

Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu
v geografickém smyslu, vãetnû asijské ãásti
Turecka. Pfii pfiepravû vozidla po vodû se poji‰tûní
nepfieru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí
uvnitfi územního rozsahu poji‰tûní. Pokud místo
vykládky vozidla leÏí mimo územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení vykládky.
Není-li ve smlouvû dohodnuto jinak, je poji‰tûní
platné od okamÏiku sjednaného ve smlouvû za
podmínek uveden˘ch v ãl. 4 UCZ/05 a ãl. 6
UCZ/Voz/10.
Kromû pfiípadÛ uveden˘ch ve VPP UCZ/05 poji‰tûní
zaniká dnem, kdy pojistitel písemnû obdrÏí oznámení o zmûnû vlastníka poji‰tûného vozidla. To neplatí,
pokud je pojistná smlouva uzavfiena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo pfievedeno z pronajímatele - leasingové spoleãnosti na nájemce.

1.
2.
a)
b)
3.

7

V˘‰e pojistného se stanoví sazbou z pojistné ãástky vozidla. Sazbu v závislosti na pojistnû technick˘ch parametrech urãuje pojistitel.
Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní KASKO je upravováno systémem
Bonus - Malus:
Bonus je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní prÛbûh,
Malus je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu pojistn˘ch událostí.
Pro pfiiznání Bonusu nebo uplatnûní Malusu je
rozhodující ‰kodní prÛbûh v pfiedchozím období,
jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba. Beze‰kodní
doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch
hodnot.
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Beze‰kodní doba
v mûsících

Tfiída

% z roãního
pojistného

120 aÏ 132 a více
108 aÏ 119
96 aÏ 107
84 aÏ 95
72 aÏ 83
60 aÏ 71
48 aÏ 59
36 aÏ 47
24 aÏ 35
12 aÏ 23
0 aÏ 11
-12 aÏ –1 mûsíc
-24 aÏ –13 mûsícÛ
-36 aÏ –25 mûsícÛ
-48 aÏ –37 mûsícÛ
-60 aÏ –49 mûsícÛ
-72 aÏ –61 mûsícÛ
-84 aÏ –73 mûsícÛ
-96 aÏ –85 mûsícÛ
-108 aÏ –97 mûsícÛ
-109 a více mûsícÛ

B 10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
Z
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M 10

50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%

ní. JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do
vzniku následujícího trvá déle neÏ pût let, pfiedchozí
beze‰kodní doba se nezapoãítává.
11. Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na stejn˘ druh poji‰tûní (KASKO-KASKO),
vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ pojistníka. Ustanovení pfiedchozí vûty lze uplatnit i na leasingového nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází do jeho
vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce do jednoho roku od
konce leasingu uzavfie novou pojistnou smlouvu.
12. Pojistná událost uplatnûná z KASKO poji‰tûní nemá
vliv na beze‰kodní dobu poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „POV“)
a naopak.
13. Promítnutí vlivu Bonusu - Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvû. Oznámení v˘‰e pojistného po zapoãtení Bonusu - Malusu je provádûno jako souãást bûÏného pfiedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.
âlánek 6
Pojistné plnûní
Pfii poji‰tûní na novou cenu poskytne pojistitel pojistné plnûní následovnû:
1. V pfiípadû totální ‰kody vzniklé na poji‰tûném vozidle
(vãetnû odcizení vozidla), vychází pojistitel pfii v˘poãtu v˘‰e pojistného plnûní z ãasové (obvyklé) ceny vozidla k datu ‰kodní události.
2. V pfiípadû parciální ‰kody, vzniklé na poji‰tûném vozidle, jsou pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na
opravu vozidla v cenách nov˘ch dílÛ, po odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ, maximálnû v‰ak do v˘‰e ãástky,
kterou pojistitel stanoví pro totální ‰kodu.
3. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na úãelné odstranûní
‰kody vzniklé na vozidle.
Náklady na opravu nesmûjí pfiesáhnout ceny platné
v âeské republice, dle noremníkÛ a ceníkÛ v˘robce
nebo automatizovan˘ch systémÛ napfi. AUDATEX nebo jiné relevantní ceníky uznávané znaleckou obcí.
Pfii provádûní rozpoãtu jsou:
a) náklady na provedenou práci stanoveny ve v˘‰i rozpisu pracovních ãasÛ potfiebn˘ch k opravû ãi v˘mûnû
po‰kozeného dílu (tzn. souãásti, podskupiny ãi skupiny vozidla), které jsou násobeny hodinovou sazbou
opravny, maximálnû v‰ak sazbou stanovenou v pojistné smlouvû; bez omezení ãástky za jednu hodinu
práce (na limit oprav uveden˘ ve smlouvû se nepfiihlíÏí) jsou náklady uhrazeny jen tehdy, bylo-li vozidlo
opravováno ve smluvní opravnû pojistitele,
b) náklady na materiál stanoveny rozpisem vymûnûn˘ch
dílÛ ãi pouÏitého materiálu;
c) ostatní náklady jsou posuzovány individuálnû podle
doporuãení v˘robce, znaãkové opravny ãi nafiízení
souvisejících právních pfiedpisÛ (napfiíklad proplacení
DPH, nemá-li poji‰tûn˘ nárok na odpoãet).
4. U plátcÛ DPH poskytuje pojistitel pojistné plnûní bez
DPH s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy plátce DPH nemÛÏe
z dÛvodÛ dan˘ch pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy
uplatnit odpoãet u finanãního úfiadu.
5. Pfiimûfien˘mi náklady na opravu nejsou smluvní ceny
dohodnuté mezi opravnou a objednatelem opravy.
Smluvní cena za opravu vozidla bude pojistitelem akceptována pouze za pfiedpokladu, Ïe nepfiev˘‰í ãástku, vypoãtenou podle podmínek v˘‰e uveden˘ch.

4.

Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného)
dochází vÏdy jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní. Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pfied datem
uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této
dobû se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).
5. Netrvá-li doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do
vzniku následujícího déle neÏ jeden rok, beze‰kodní
doba se nemûní.
6. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou nedo‰lo k pojistné události z KASKO.
Vozidlo bude zafiazeno v následujícím pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.
7. Za kaÏdou pojistnou událost z KASKO se beze‰kodní doba sniÏuje o 36 mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.
8. Beze‰kodní doba se nesniÏuje v pfiípadech:
– kdy pojistník sdûlí písemnû pojistiteli, Ïe se vzdává pojistného plnûní za jiÏ nahlá‰enou ‰kodnou událost,
jestliÏe pojistitel dosud pojistné plnûní neuhradil nebo
– jestliÏe pojistník plnûní vrátil do 6ti t˘dnÛ poté, kdy
v˘platu pojistného plnûní obdrÏel a písemnû o tom
pojistitele informoval nebo
– pojistné události zpÛsobené Ïivelní událostí hromadného charakteru nebo
– pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se
v dobû ‰kodné události nalézalo v uzamãené garáÏi.
9. Pojistitel mÛÏe rozhodnout, Ïe se beze‰kodní doba
nesniÏuje také v pfiípadû pojistné události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.
10. JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do
vzniku následujícího poji‰tûní trvá déle neÏ jeden rok,
ale ménû neÏ pût let, kladná beze‰kodní doba se sniÏuje o poãet cel˘ch mûsícÛ, které uplynuly mezi zánikem pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího,
nejv˘‰e v‰ak o celou v˘‰i kladné beze‰kodní doby.
Záporná beze‰kodní doba se v tomto pfiípadû nemû-
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6.

Pfii pojistné události v zahraniãí mÛÏe b˘t v místû nehody provedena oprava:
a) se souhlasem pojistitele ve v˘‰i limitované ustanoveními odst. 3 tohoto ãlánku nebo
b) nouzová, resp. provizorní oprava, pokud je to úãelné
vzhledem k místu ‰kodné události a dále k rozsahu
a povaze po‰kození vozidla. Tyto náklady budou hrazeny do v˘‰e 20% z pojistného plnûní za opravu vozidla,
a to nad rámec nákladÛ dle odstavce 2 tohoto ãlánku.
Náklady na nouzovou opravu v‰ak nelze uhradit
– ve v˘‰i pfiesahující náklady, které by musely b˘t vynaloÏeny na odtah vozidla nebo
– byly-li z téÏe pojistné události hrazeny náklady na
odtah vozidla.
7. Pojistitel poskytuje pojistné plnûní v tuzemské mûnû,
není-li ujednáno jinak. Pro pfiepoãet cizí mûny se pouÏije kurzu vyhlá‰eného âNB ke dni vzniku pojistné
události.
8. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto
zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události,
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného vozidla nebo jeho zbytkÛ. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e sjednané pojistné
ãástky. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se
omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel
bez omezení.
9. Náklady na vypro‰tûní, dopravu a uskladnûní po‰kozeného vozidla pojistitel uhradí do v˘‰e 10% z obecné ceny vozidla platné v âeské republice, pokud byly
úãelnû vynaloÏeny na pfiemístûní po‰kozeného poji‰tûného vozidla, a to z místa ‰kodné události do místa
opravy vozidla, nejdále v‰ak do místa trvalého bydli‰tû nebo sídla drÏitele poji‰tûného vozidla.
10. Pokud není v tûchto VPP nebo v pojistné smlouvû
uvedeno jinak, je opotfiebení uplatÀováno pouze
v pfiípadech:
a) totální ‰kody,
b) totální ‰kody na motoru (net˘ká se jeho pfiíslu‰enství
jako napfi. startér, alternátor),
c) ‰kody na akumulátoru, pneumatikách, v˘fukovém
potrubí vãetnû lambda sondy a katalyzátoru, audio ãi
audiovizuální v˘bavû a navigaãních zafiízeních,
d) ‰kody na dodateãné v˘bavû vozidla.
11. Pfiedmûtem pojistného plnûní nejsou nepfiímé ‰kody
v‰eho druhu (napfi. u‰l˘ zisk, u‰l˘ v˘dûlek, nemoÏnost
pouÏívat poji‰tûnou vûc) a vedlej‰í v˘lohy (napfi. expresní pfiípatky jakéhokoliv druhu, náklady právního
zastoupení apod.), pokud není ujednáno jinak.
12. V pfiípadû vyãerpání sjednané pojistné ãástky uhradí
pojistitel úãelnû vynaloÏené náklady ve v˘‰i dle odstavce 9 tohoto ãlánku nad rámec této ãástky.
13. Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li
k nim písemn˘ pokyn.
14. Pokud pojistná ãástka byla stanovena niÏ‰í neÏ nová
cena vozidla, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit z dÛvodu podpoji‰tûní. SníÏení se provede v pomûru, v jakém je pojistná ãástka k nové cenû vozidla.
Pojistitel v‰ak toto sníÏení oprávnûn provádût není,
jestliÏe byl ve v˘poãtu pojistného uplatnûn koeficient

korekce pojistné ãástky podle ãl. 4, odst. 3 tûchto VPP
a nebo v pfiípadech, kdy je poji‰Èováno vozidlo nové
a jeho pojistná ãástka stanovená na základû faktury
oficiálního prodejce vozidla se neli‰í o více neÏ 10%
od nové ceny.
15. Pojistné plnûní za jednu ‰kodní událost nesmí pfiesáhnout pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû pro toto
vozidlo. Je-li poji‰tûní sjednáno na dobu krat‰í jednoho roku, nesmí ãástka vyplacená za v‰echny ‰kody
pfiesáhnout sjednanou pojistnou ãástku uvedenou ve
smlouvû pro toto vozidlo.
âlánek 7
Spoluúãast
1.
2.

3.
a)

b)

c)

4.
5.

Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, kaÏdé vozidlo je poji‰tûno se spoluúãastí na kaÏdé pojistné události. V˘‰e
spoluúãasti je uvedena v pojistné smlouvû.
Pro v‰echna pojistná nebezpeãí poji‰tûní KASKO platí
stejná spoluúãast (i v pfiípadech odcizení vozidla), není-li v pojistné smlouvû nebo dále v˘slovnû uvedeno
jinak. V˘‰e sjednané spoluúãasti je urãena dvûma hodnotami:
– minimální spoluúãastí a
– spoluúãastí z pojistného plnûní.
Koneãná v˘‰e této spoluúãasti je stanovena aÏ v dobû
pojistné události jako v˘sledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúãasti minimální a spoluúãasti z pojistného plnûní.
Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, sjednaná spoluúãast se automaticky zvy‰uje:
na dvojnásobek za kaÏdé chybûjící dodateãnû montované zabezpeãovací zafiízení, uvedené v pojistné
smlouvû. Zv˘‰ením spoluúãasti není dotãeno právo
pojistitele pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní v souladu
s platn˘mi právními pfiedpisy (bylo-li chybûjící nebo
nefunkãní zabezpeãení ve smlouvû uvedeno jako povinné a zároveÀ za nûho pojistitel poskytl slevu).
na 50% z pojistného plnûní pro nákladní vozidla, tj.
vozidla s celkovou hmotností vy‰‰í neÏ 3500 kg, do‰lo-li k odcizení na území státÛ vznikl˘ch z evropské
ãásti b˘valé SSSR; stejná spoluúãast bude odeãtena
i v pfiípadû pfiívûsÛ ãi návûsÛ pro tato vozidla, do‰lo-li
k jejich odcizení na území tûchto státÛ.
na dvojnásobek za fiízení vozidla osobou odli‰nou od
fiidiãÛ, uveden˘ch v pojistné smlouvû, v pfiípadech,
kdy si pojistitel pfii sjednání poji‰tûní vyÏádal specifikaci konkrétních fiidiãÛ.
Pojistitel mÛÏe rozhodnout o neuplatnûní spoluúãasti
v pfiípadû pojistné události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.
Sjednaná spoluúãast se neodeãítá pfii opravû ãelního
skla scelením.

âlánek 8
Zbytky
1.

2.

9

Nebylo-li pfied v˘platou pojistného plnûní s pojistitelem písemnû dohodnuto jinak, zÛstávají pfii ‰kodû na
vozidle poji‰tûnému pÛvodní ãásti, souãásti i pfiípadnû
vrak vozidla po‰kozeného pojistnou událostí, pfiiãemÏ
hodnota tûchto vyuÏiteln˘ch zbytkÛ stanovená pojistitelem bude vÏdy odeãtena od pojistného plnûní.
Nebylo-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vlastnictví nalezeného poji‰tûného vozidla nebo jeho ãásti
na pojistitele nepfiechází a osoba, které bylo vyplaceno pojistné plnûní, je povinna pojistné plnûní po-
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jistiteli vrátit do 1 mûsíce od nalezení vozidla. Pojistitel
povaÏuje pojistné plnûní za vrácené, jestliÏe je na jeho
úãet uhrazena
ãástka, kterou pojistitel uhradil jako pojistné plnûní za
odcizení vozidla nebo
ãástka, kterou by pojistitel obdrÏel pfii prodeji nalezeného vozidla tfietí osobû dle jeho pokynÛ.

3.
a)

âlánek 9
V˘plata pojistného plnûní
1.

2.

3.
a)
b)
c)
4.

b)

Je-li po‰kozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele resp. v opravnû urãené pojistitelem, mÛÏe pojistitel uhradit pojistné plnûní pfiímo na úãet této opravny. Pfiípadné rozdíly ve v˘‰i poskytnutého
plnûní pojistitelem a nároky opravny za opravu uhradí pojistník resp. objednavatel opravy.
Je-li vozidlo opravováno v jiné (nesmluvní) opravnû,
pojistné plnûní vypoãtené jako náklady na opravu je
pojistitelem uhrazeno za pfiedpokladu, Ïe mu budou
pfiedloÏeny faktury za opravu.
Pojistná plnûní bez pfiedloÏení faktur (plnûní rozpoãtem) jsou uhrazena v souladu s ãl. 6 tûchto VPP v pfiípadech:
totální ‰kody,
kdy poji‰tûn˘ prodá vozidlo v po‰kozeném stavu tfietí osobû a prokáÏe tuto skuteãnost pojistiteli kupní
smlouvou a kopií technického prÛkazu,
bylo-li tak s pojistitelem písemnû dohodnuto.
Formou rozpoãtu nelze hradit odcizení nebo zniãení bezpeãnostních prvkÛ vozidla, napfi. airbagy, bezpeãnostní
pásy, zabezpeãovací zafiízení, fiídící jednotky, apod.

c)

d)
e)

f)
g)
h)

âlánek 10
Pfiechod práv a povinností
1.

2.

i)

Pfii úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnost vlastníka vozidla podle zákona jeho dûdic, v pfiípadû více dûdicÛ ten, kter˘ k tomu byl ostatními dûdici povûfien,
nebyl-li nikdo povûfien, pak tyto povinnosti vykonává
soudem urãen˘ správce dûdictví. Do doby nabytí
právní moci usnesení o nabytí dûdictví pfiecházejí práva a povinnosti z poji‰tûní na dûdice spoleãnû a nerozdílnû. V pfiípadû zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla podle zákona vykonává její právní
nástupce, zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu, správce
podstaty.
Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ (dále jen SJM) smrtí nebo prohlá‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu o poji‰tûní vozidla patfiícího do SJM, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo pozÛstal˘ manÏel/ka, pokud je nadále vlastníkem nebo
spoluvlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM jinak, povaÏuje se za toho, kdo uzavfiel pojistnou smlouvu, ten
z manÏelÛ, kterému poji‰tûné vozidlo pfiipadlo v rámci vypofiádání SJM.

âlánek 11
Povinnosti pojistníka
1.
2.

Pojistník je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel.
V‰echna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vypl˘vající z právních pfiedpisÛ, které se t˘kají poji‰tûného, se pfiimûfienû vztahují na pojistníka a rovnûÏ na
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osobu, které bylo pfiedmûtné vozidlo svûfieno a na
v‰echny osoby, které uplatÀují nárok na pojistné plnûní. Tyto osoby rovnûÏ odpovídají za plnûní pfiedepsan˘ch povinností ke zmírnûní ‰kody a povinností
smûfiujících k pfiecházení a odvrácení ‰kod.
Pojistník je povinen:
udrÏovat poji‰tûné vozidlo v fiádném technickém a v˘robcem pfiedepsaném stavu,
vozidlo vybavit zabezpeãovacím zafiízením uveden˘m
ve smlouvû a po celou dobu poji‰tûní vozidlo a ve‰keré jeho zabezpeãovací zafiízení udrÏovat v provozuschopném stavu (vyÏaduje-li to povaha tohoto zafiízení) dle pokynÛ v˘robce,
doloÏit pojistiteli doklady o vybavení zabezpeãovacím
zafiízením pfied vznikem pojistné události. Jinak je pojistitel oprávnûn povaÏovat dodateãné zabezpeãení
vozu za neprokázané.
pfii kaÏdém opu‰tûní vozidla uvádût ve‰keré jeho zabezpeãení v ãinnost tak, aby bylo funkãní po celou dobu opu‰tûní vozidla,
zajistit v˘mûnu v‰ech dotãen˘ch zámkÛ, jestliÏe dojde
ke ztrátû nebo odcizení jednoho a více klíãÛ; v pfiípadû
odcizení vozidla pfiedat v‰echny klíãe a ovládání od vozidla a jeho zabezpeãení, pokud si jej pojistitel vyÏádá,
bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe pfiedmût poji‰tûní je poji‰tûn pro stejn˘ pfiípad u jiného pojistitele,
pokud dojde ke ‰kodné události, uãinit taková opatfiení, aby nastalá ‰koda, vzniklá touto událostí nebo v souvislostí s ní, byla co nejmen‰í,
oznámit neprodlenû pfiíslu‰n˘m policejním orgánÛm
kaÏdou ‰kodu:
– pokud tato povinnost vypl˘vá z právních pfiedpisÛ,
– jestliÏe ‰koda vznikla za okolností vzbuzujících podezfiení z trestného ãinu ãi pokusu o nûj,
v pfiípadech, kdy na vozidle vznikla ‰koda, z níÏ bude
uplatÀovat právo na pojistné plnûní
– poskytnout pojistiteli bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji do ãtrnácti dnÛ, pravdivé informace o jejím
vzniku, pfiíãinû, o ãasov˘ch dispozicích souvisejících
s nastalou ‰kodou a o rozsahu jejích následkÛ, pfiedloÏit pojistiteli potfiebné doklady, které si vyÏádá,
a umoÏnit pofiízení jejich kopií a dále umoÏnit pojistiteli vykonat ‰etfiení potfiebná ke zji‰tûní pfiíãiny
a rozsahu vzniklé ‰kody,
– vyãkat s opravou po‰kozené vûci nebo s odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené nebo po‰kozené vûci na
písemn˘ pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30
dnÛ od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutno s opravou nebo s odstraÀováním
zbytkÛ zaãít neprodlenû. V tûchto pfiípadech je povinen zabezpeãit dostateãnû prÛkazné dÛkazy
o rozsahu vzniklé ‰kody uschováním vûci, vymûnûn˘ch po‰kozen˘ch dílÛ, fotografick˘m, filmov˘m
nebo video záznamem,
– umoÏnit pojistiteli provést prostfiednictvím jím povûfien˘ch osob potfiebná ‰etfiení o pfiíãinách vzniklé
‰kody, o okolnostech rozhodn˘ch pro posouzení
nároku na pojistné plnûní, jeho rozsahu a v˘‰e, vãetnû ohledání poji‰tûné vûci, prohlídky místa ‰kodné
události; umoÏnit pojistiteli pofiízení zvukové a obrazové dokumentace z místa ‰kodné události, odebrání vzorkÛ, po‰kozen˘ch vûcí, zabezpeãovacích
zafiízení pro úãely provedení expertního zkoumání
atd.; v rámci ‰etfiení pojistitele je pojistník povinen
strpût pfiípadné ovûfiování pravdivosti a úplnosti sdû-

EU 4180/SPP/1/A5

j)

k)

l)
4.
5.
a)
b)
6.

16.7.2010 11:04

Stránka 11

len˘ch údajÛ, pfiedloÏen˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob; pro
pfiípad potfieby ovûfiení údajÛ pojistník prohla‰uje
v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zákona o poji‰Èovnictví, Ïe souhlasí s poskytnutím údajÛ pojistiteli
o jeho minulém ãi souãasném poji‰tûní veden˘ch u jin˘ch poji‰Èoven nebo u právnické osoby, ve které
mají majetkov˘ podíl ãi vklad pouze poji‰Èovny, nebo
poskytnutí údajÛ o jeho poji‰tûní jin˘m pojistitelÛm,
– uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k promlãení nebo zániku práva na náhradu ‰kody, které podle právních
pfiedpisÛ pfiechází na pojistitele,
postupovat tak, aby pojistitel mohl vÛãi jinému uplatnit právo na náhradu ‰kody zpÛsobené pojistnou
událostí a uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k promlãení
nebo zániku práva na náhradu ‰kody, písemnû uplatnit právo na náhradu ‰kody u provozovatelÛ poskytujících ubytovací sluÏby, provozovatelÛ garáÏí, motorestÛ, autokempinkÛ, hlídan˘ch parkovi‰È aj., u nichÏ
bylo vozidlo umístûno. Obdobnû je poji‰tûn˘ povinen
zabezpeãit pro pojistitele zachování nároku pro uplatnûní práv z odpovûdnosti za vady pfiedmûtu poji‰tûní
vÛãi prodávajícímu v záruãní dobû.
zajistit uloÏení originálu technického prÛkazu a originálních (náhradních) klíãÛ na bezpeãném místû mimo vozidlo a v pfiípadû totální ‰kody na vozidle jej
pfiedat pojistiteli, pokud si jej pojistitel vyÏádá,
plnit dal‰í povinnosti dohodnuté ve smlouvû resp.
podmínkách poji‰tûní.
Následky poru‰ení tûchto povinností urãuje ãlánek 8
odst. 8.2 VPP - obecná ãást - UCZ/05.
Zjistí-li pojistník po oznámení pojistné události, Ïe se
na‰la odcizená ãi ztracená vûc postiÏená pojistnou
událostí, je povinen:
tuto skuteãnost neprodlenû oznámit pojistiteli,
v souladu s ãlánkem 8, odst. 2 tûchto VPP poskytnout
pojistiteli potfiebnou souãinnost.
Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pojistník, v pfiípadû krátkodobého poji‰tûní, povinen uhradit náklady na
provedení prohlídky vozidla pfied pfiijetím do poji‰tûní.

c)
d)

e)

f)
2.
a)

b)

c)
d)
e)

âlánek 12
Zvlá‰tní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing
1.

2.

Pfii pojistné události na dodateãnû namontované v˘bavû
má nárok na pojistné plnûní vlastník vûci. Pro pfiípady, Ïe
vozidlo je poji‰tûno v rámci hromadné (rámcové) smlouvy, se ujednává, Ïe právo na plnûní z pojistné události má
vÏdy vlastník vozidla, pokud tento nestanoví jinak.
Zmûnou vlastníka poji‰tûného vozidla poji‰tûní nezaniká, jestliÏe je pojistníkem nájemce vozidla, na nûhoÏ po
ukonãení leasingu pfiechází vlastnické právo z leasingové spoleãnosti, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.

f)

g)

âlánek 13
V˘luky
1.
a)

b)

h)

Poji‰tûní podle tûchto VPP se nevztahuje na události:
zpÛsobené pfiímo nebo nepfiímo povstáním, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi, vojensk˘mi policejními a úfiedními opatfieními, vy‰‰í mocí, zemûtfiesením nebo úãinky jaderné energie,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení pneumatik, diskÛ kol (ráfkÛ), krytÛ kol (poklic) nebo elektrického zafiízení zkratem, pokud nedo‰lo souãasnû i k jinému
po‰kození, za které je pojistitel povinen plnit,

i)
j)
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pfii nichÏ do‰lo k po‰kození, zniãení ãi odcizení záznamÛ na magnetick˘ch mediích v‰eho druhu (zvukové,
obrazové, datové aj.), vãetnû jejich obsahu,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo
jeho ãásti jejím funkãním namáháním, pfiirozen˘m
opotfiebením nebo únavou materiálu; tím se rozumí napfi. téÏ drobná po‰kozením laku vzniklá obvykl˘m pouÏíváním vozidla,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti v dÛsledku nesprávné obsluhy nebo údrÏby
mající pfiím˘ vliv na vznik této události napfi.
– v dÛsledku nadmûrnému opotfiebení pneumatik, nesplÀujících podmínky provozu dle pfiíslu‰ného právního pfiedpisu, ãi pneumatik, neschválen˘ch pro provoz poji‰tûného vozidla
– nesprávné nakládání ãi vykládání vozidla ãi uloÏení
nákladu bûhem jízdy,
– jiné nesprávné ãinnosti analogicky odvoditelné
z uveden˘ch pfiípadÛ,
kdy vozidlo bylo pouÏito v rozporu s pokyny stanoven˘mi v˘robcem dopravního prostfiedku nebo k jin˘m
úãelÛm, neÏ je uvedeno v pojistné smlouvû.
Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, poji‰tûní se dále nevztahuje na události:
kdy poji‰tûn˘ dopravní prostfiedek byl pouÏit k takové akci, pfii které dochází k dosahování nejvy‰‰í rychlosti, pfiekonání pfiekáÏek a nebo kdy jsou nutné zvlá‰tní jízdní dovednosti fiidiãe a nebo k v˘cviku pro tyto akce. Tímto se
rozumí zejména závody jakéhokoliv druhu, soutûÏe
s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfiípravné jízdy pro tyto akce.
zpÛsobené v˘buchem hofilav˘ch a nebo tfiaskav˘ch
látek, které dopravní prostfiedek sám pfieváÏel (touto
látkou není palivo potfiebné k pohonu poji‰tûného
dopravního prostfiedku),
po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti pfii jeho
ãinnosti jako pracovního stroje,
po‰kození, zniãení ãi odcizení vozidla nebo jeho ãásti,
za které je odpovûdn˘ opravce nebo dodavatel ze zákona ãi ze smlouvy,
kdy osoba fiídící vozidlo nemûla v dobû vzniku události pfiedepsané fiidiãské oprávnûní nebo jí bylo fiidiãské oprávnûní rozhodnutím správního orgánu odÀato
nebo pozastaveno, a nebo jí bylo fiízení vozidla pravomocn˘m rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v dobû vzniku události vozidlo fiídila, nesplÀovala jiné, právním
pfiedpisem stanovené podmínky k fiízení vozidla nebo
nebyla jednoznaãnû identifikována,
zpÛsobené úmysln˘m jednáním pojistníka, poji‰tûného ãi jiného oprávnûného uÏivatele vozidla nebo jiné
osoby jednající z podnûtu nûkteré z tûchto osob nebo
byly-li zpÛsobeny nesplnûním povinnosti tûchto osob
k odvrácení ‰kody,
kdy vozidlo bylo pouÏito v dobû události k trestné ãinnosti osob uveden˘ch v pfiede‰lém odstavci,
kdy osoba fiídící vozidlo byla pod vlivem alkoholu, drog
nebo jin˘ch omamn˘ch a návykov˘ch látek; stejnû bude posuzováno, nepodrobí-li se fiidiã vozidla zji‰tûní,
zda není ovlivnûn alkoholem nebo omamn˘mi a návykov˘mi látkami nebo poÏije-li alkohol ãi omamné a návykové látky po nehodû po dobu, do kdy by to bylo na
újmu zji‰tûní, zda pfied jízdou nebo bûhem jízdy poÏil
alkoholick˘ nápoj nebo omamné a návykové látky.
pfii soukrom˘ch nebo testovacích jízdách na uzavfieném okruhu,
kdy pojistitel zjistí, Ïe na poji‰tûném vozidle jsou pozmûnûné identifikátory vozidla a vozidlo tak není technicky
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zpÛsobilé k provozu dle platn˘ch právních pfiedpisÛ,
vzniklé v dÛsledku podvodu nebo zpronevûry vypÛjãitele, kter˘ nevrátil vypÛjãené vozidlo.
Ustanovení odst. 1, písm. a), c) aÏ f) a odst. 2, písm.
a) aÏ c), e) a g) aÏ i) tohoto ãlánku se nevztahuje na
pfiípady, kdy do‰lo ke ‰kodám na vozidle v dobû od
odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto odcizení kryto poji‰tûním a pfiíslu‰n˘mi orgány ãinn˘mi
v trestním fiízení byl pfiípad uzavfien.
Poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození existující jiÏ
v okamÏiku pfiijetí do poji‰tûní ãi pfied vznikem ‰kod-

né události, z níÏ jsou uplatÀovány nároky na pojistné plnûní. Tímto po‰kozením se rozumí jak po‰kození mechanické povahy (napfi. havárie, bûÏné opotfiebení apod.) tak chemické (napfi. po‰kození laku,
hloubkové naru‰ení karoserie korozí, prorezavûní dílu
vyÏadující jeho v˘mûnu, slepé paraboly svûtel apod.).
âlánek 14
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.9.2010.

V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/KasMax/10

poji‰tûní vozidel KASKO MAX
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
– obecná ãást UCZ/05 a zvlá‰tní ãást UCZ/Voz/10, které
spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

2.
a)
b)

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1.
a)
b)
c)
d)

e)
2.

âlánek 4
Pojistná ãástka

Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad vzniku pojistné události na poji‰tûném vozidle v dÛsledku v‰ech následujících pfiíãin (pojistná nebezpeãí):
havárií,
vandalismem,
Ïivelní událostí,
pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li
ve vlastnictví nebo uÏívání poji‰tûného, osoby blízké
nebo ãlena domácnosti, a po‰kození mûkk˘ch ãástí
vozidla zvífiaty (napfi. kabeláÏe a hadic),
odcizením (krádeÏí i loupeÏí) vozidla nebo jeho ãásti.
Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, lze poji‰tûní
KASKO MAX sjednat s nûkolika variantami pojistného
plnûní, jeÏ jsou specifikovány v tabulce ãl. 4, odst. 4.

1.

2.
3.

âlánek 2
Územní platnost, poãátek a konec poji‰tûní
1.

2.
3.

Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, vãetnû asijské ãásti Turecka. Pfii pfiepravû vozidla po vodû se poji‰tûní nepfieru‰uje, jestliÏe
místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitfi územního rozsahu
poji‰tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení vykládky.
Není-li ve smlouvû dohodnuto jinak, je poji‰tûní platné od okamÏiku sjednaného ve smlouvû za podmínek
uveden˘ch v ãl. 4 UCZ/05 a ãl. 6 UCZ/Voz/10.
Kromû pfiípadÛ uveden˘ch ve VPP UCZ/05 poji‰tûní
zaniká dnem, kdy pojistitel písemnû obdrÏí oznámení
o zmûnû vlastníka poji‰tûného vozidla. To neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavfiena nájemcem vozidla
a vlastnické právo bylo pfievedeno z pronajímatele –
leasingové spoleãnosti na nájemce.

4.

Vozidlo musí b˘t poji‰tûno na pojistnou ãástku ve v˘‰i
pofiizovací ceny vozidla. Pfii v˘poãtu pojistného musí
b˘t uplatnûn koeficient korekce pojistné ãástky.
Pofiizovací cenou vozidla se rozumí cena motorového
vozidla uvedená na faktufie, která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho v˘bavû na faktufie uvedené.
Pofiizovací cenou nejsou jakékoliv dal‰í sluÏby ãi poplatky, které byly pofiízeny k motorovému vozidlu ani
díly ãi v˘bava pofiízená dodateãnû.
Pojistná ãástka je ãástka uvedená v pojistné smlouvû
jako nejvy‰‰í moÏná hranice pojistného plnûní.
Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojet˘ch
vozidel pojistná ãástka pfiekroãit 110% ceny odpovídající obecné cenû uvedené v ceníku EUROTAX ke dni poãátku poji‰tûní. Pojistitel se ustanovením vûty pfiedchozí
bude fiídit pfii fie‰ení ‰kodní události i v pfiípadû, kdy pojistná ãástka byla ve smlouvû chybnû stanovena vy‰‰í.
Limity pojistného plnûní (LPP):
doba poji‰tûní
v mûsících

âlánek 3
Pfiedmût poji‰tûní
1.

tem poji‰tûní vozidlo specifikované v pojistné smlouvû, pokud je vybaveno platn˘m technick˘m prÛkazem
a je mu pfiidûlena registraãní znaãka.
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kody vzniklé na:
vozidle a souãástech k nûmu pevnû pfiipevnûn˘ch
v rozsahu základní v˘bavy,
dodateãné v˘bavû a v˘bavû pfiedepsané právními
pfiedpisy aÏ do v˘‰e 5% pojistné ãástky.

Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pfiedmû-

12

LPP v % z pojistné ãástky

od

do

KASKO
MAX 12

KASKO
MAX 24

KASKO
MAX 36

0
13
25
37
49

12
24
36
48
60

100%
85%
72%
61%
52%

100%
100%
85%
72%
61%

100%
100%
100%
85%
72%

61
73
85
97
109

72
84
96
108
120 a více

44%
38%
32%
27%
23%

52%
44%
38%
32%
27%

61%
52%
44%
38%
32%
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âlánek 5
Pojistné, Bonus - Malus
1.
2.
a)
b)
3.

V˘‰e pojistného se stanoví sazbou z pojistné ãástky vozidla. Sazbu v závislosti na pojistnû technick˘ch parametrech urãuje pojistitel.
Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za
poji‰tûní KASKO MAX je upravováno systémem Bonus Malus:
Bonus je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní
prÛbûh,
Malus je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti
na poãtu pojistn˘ch událostí.
Pro pfiiznání Bonusu nebo uplatnûní Malusu je rozhodující ‰kodní prÛbûh v pfiedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba. Beze‰kodní doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh mÛÏe
nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.

Beze‰kodní doba
v mûsících

Tfiída

% z roãního pojistného

120 aÏ 132 a více
108 aÏ 119
96 aÏ 107
84 aÏ 95
72 aÏ 83

B 10
B9
B8
B7
B6

50%
55%
60%
65%
70%

60 aÏ 71
48 aÏ 59
36 aÏ 47
24 aÏ 35
12 aÏ 23
0 aÏ 11

B5
B4
B3
B2
B1
Z

75%
80%
85%
90%
95%
100%

-12 aÏ –1 mûsíc
-24 aÏ –13 mûsícÛ
-36 aÏ –25 mûsícÛ
-48 aÏ –37 mûsícÛ
-60 aÏ –49 mûsícÛ
-72 aÏ –61 mûsícÛ
-84 aÏ –73 mûsícÛ

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%

-96 aÏ –85 mûsícÛ
-108 aÏ –97 mûsícÛ
-109 a více mûsícÛ

M8
M9
M 10

180%
190%
200%

4.

5.
6.

7.
8.

v˘platu pojistného plnûní obdrÏel a písemnû o tom
pojistitele informoval nebo
– pojistné události zpÛsobené Ïivelní událostí hromadného charakteru nebo
– pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se
v dobû ‰kodné události nalézalo v uzamãené garáÏi,
nebo
– první pojistné události z pojistné smlouvy sjednané
ve spolupráci s prodejcem vozidla, kter˘ je zároveÀ
smluvní opravnou pojistitele, ve které byla ‰koda na
vozidle vzniklá v dÛsledku této události odstranûna.
9. Pojistitel mÛÏe rozhodnout, Ïe se beze‰kodní doba nesniÏuje také v pfiípadû pojistné události prokazatelnû
zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.
10. JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího poji‰tûní trvá déle neÏ jeden rok, ale
ménû neÏ pût let, kladná beze‰kodní doba se sniÏuje o
poãet cel˘ch mûsícÛ, které uplynuly mezi zánikem
pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího, nejv˘‰e v‰ak o celou v˘‰i kladné beze‰kodní doby. Záporná
beze‰kodní doba se v tomto pfiípadû nemûní. JestliÏe
doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího trvá déle neÏ pût let, pfiedchozí beze‰kodní
doba se nezapoãítává.
11. Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu
pfievést na stejn˘ druh poji‰tûní (KASKO MAX – KASKO,
resp. KASKO MAX), vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ pojistníka. Ustanovení pfiedchozí vûty lze
uplatnit i na leasingového nájemce, kter˘ mûl pronajato
vozidlo poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází
do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce do jednoho roku od konce leasingu uzavfie novou pojistnou smlouvu.
12. Pojistná událost uplatnûná z KASKO MAX poji‰tûní nemá vliv na beze‰kodní dobu poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „POV“)
a naopak.
13. Promítnutí vlivu Bonusu - Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve smyslu ustanovení zákona o pojistné
smlouvû. Oznámení v˘‰e pojistného po zapoãtení
Bonusu - Malusu je provádûno jako souãást bûÏného
pfiedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.
âlánek 6
Pojistné plnûní
1.

Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného)
dochází vÏdy jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní. Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pfied datem uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû
se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).
Netrvá-li doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do
vzniku následujícího déle neÏ jeden rok, beze‰kodní
doba se nemûní.
Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou nedo‰lo k pojistné události z KASKO MAX.
Vozidlo bude zafiazeno v následujícím pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.
Za kaÏdou pojistnou událost z KASKO MAX se beze‰kodní doba sniÏuje o 36 mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í
pojistné.
Beze‰kodní doba se nesniÏuje v pfiípadech:
– kdy pojistník sdûlí písemnû pojistiteli, Ïe se vzdává pojistného plnûní za jiÏ nahlá‰enou ‰kodnou událost,
jestliÏe pojistitel dosud pojistné plnûní neuhradil nebo
– jestliÏe pojistník plnûní vrátil do 6ti t˘dnÛ poté, kdy

a)
b)
c)
d)

2.

13

Pfiedpokladem pro v˘platu pojistného plnûní podle
tûchto VPP je, Ïe
prodejce vozidla je osoba jednoznaãnû identifikovaná
v pojistné smlouvû a jedná se o osobu oprávnûnou
k prodeji vozidel v rámci pfiíslu‰ného zákona,
souãástí pojistné smlouvy je nab˘vací protokol k vozidlu
s uvedením pofiizovací ceny a specifikací vozidla (napfi. faktura, pfiedávací protokol resp. kupní smlouva k vozidlu),
poji‰tûní bylo sjednáno nejpozdûji do 30 dnÛ od koupû vozidla,
smlouva byla uzavfiena pojistníkem, kter˘ je vlastníkem
nebo provozovatelem vozidla uveden˘m v technickém prÛkazu.
Nejsou-li podmínky uvedené v tomto odstavci dodrÏeny, fiídí se v˘plata pojistného plnûní podle VPP
UCZ/Kas/10.
V pfiípadû totální ‰kody vzniklé na poji‰tûném vozidle
(vãetnû odcizení vozidla), vychází pojistitel pfii v˘poãtu
v˘‰e pojistného plnûní ze sjednané pojistné ãástky a limitu pojistného plnûní uvedeného v pfiíslu‰né tabulce
v ãlánku 4, odst. 4 tûchto VPP odpovídajícímu sjedna-

EU 4180/SPP/1/A5

3.

4.

a)

b)
c)

5.

6.

7.
a)
b)

8.

9.
a)
b)
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nému produktu a dobû poji‰tûní k datu ‰kodní události. V pfiípadû, Ïe pofiizovací cena uvedená na faktufie
byla odli‰ná od sjednané pojistné ãástky, vychází pojistitel z niÏ‰í hodnoty.
V pfiípadû parciální ‰kody vzniklé na poji‰tûném vozidle, jsou pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na
opravu vozidla v cenách nov˘ch dílÛ, po odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ, maximálnû v‰ak do v˘‰e ãástky vypoãtené podle ustanovení odstavce 1 tohoto ãlánku.
Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na úãelné odstranûní
‰kody vzniklé na vozidle.
Náklady na opravu nesmûjí pfiesáhnout ceny platné
v âeské republice, dle noremníkÛ a ceníkÛ v˘robce nebo automatizovan˘ch systémÛ napfi. AUDATEX nebo
jiné relevantní ceníky uznávané znaleckou obcí.
Pfii provádûní rozpoãtu jsou:
náklady na provedenou práci stanoveny ve v˘‰i rozpisu pracovních ãasÛ potfiebn˘ch k opravû ãi v˘mûnû
po‰kozeného dílu (tzn. souãásti, podskupiny ãi skupiny vozidla), které jsou násobeny hodinovou sazbou
opravny, maximálnû v‰ak sazbou stanovenou v pojistné smlouvû; bez omezení ãástky za jednu hodinu práce (na limit oprav uveden˘ ve smlouvû se nepfiihlíÏí)
jsou náklady uhrazeny jen tehdy, bylo-li vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele,
náklady na materiál stanoveny rozpisem vymûnûn˘ch
dílÛ ãi pouÏitého materiálu;
ostatní náklady jsou posuzovány individuálnû podle
doporuãení v˘robce, znaãkové opravny ãi nafiízení
souvisejících právních pfiedpisÛ (napfiíklad proplacení
DPH, nemá-li poji‰tûn˘ nárok na odpoãet).
U plátcÛ DPH poskytuje pojistitel pojistné plnûní bez
DPH s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy plátce DPH nemÛÏe
z dÛvodÛ dan˘ch pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy
uplatnit odpoãet u finanãního úfiadu.
Pfiimûfien˘mi náklady na opravu nejsou smluvní ceny
dohodnuté mezi opravnou a objednatelem opravy.
Smluvní cena za opravu vozidla bude pojistitelem akceptována pouze za pfiedpokladu, Ïe nepfiev˘‰í ãástku,
vypoãtenou podle podmínek v˘‰e uveden˘ch.
Pfii pojistné události v zahraniãí mÛÏe b˘t v místû nehody provedena oprava:
se souhlasem pojistitele ve v˘‰i limitované ustanoveními odst. 3 tohoto ãlánku nebo
nouzová, resp. provizorní oprava, pokud je to úãelné
vzhledem k místu ‰kodné události a dále k rozsahu
a povaze po‰kození vozidla. Tyto náklady budou hrazeny do v˘‰e 20% z pojistného plnûní za opravu vozidla,
a to nad rámec nákladÛ dle odstavce 2 tohoto ãlánku.
Náklady na nouzovou opravu v‰ak nelze uhradit
– ve v˘‰i pfiesahující náklady, které by musely b˘t vynaloÏeny na odtah vozidla nebo
– byly-li z téÏe pojistné události hrazeny náklady na
odtah vozidla.
Pojistitel poskytuje pojistné plnûní v tuzemské mûnû,
není-li ujednáno jinak. Pro pfiepoãet cizí mûny se pouÏije kurzu vyhlá‰eného âNB ke dni vzniku pojistné
události.
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto
zachraÀovací náklady:
úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události,
vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného vozidla nebo jeho zbytkÛ. Úhrada zachraÀo-

10.

11.
a)
b)
c)
d)
12.

13.
14.
15.

16.

vacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e sjednané pojistné
ãástky. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se
omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel
bez omezení.
Náklady na vypro‰tûní, dopravu a uskladnûní po‰kozeného vozidla pojistitel uhradí do v˘‰e 10% z obecné
ceny vozidla platné v âeské republice, pokud byly
úãelnû vynaloÏeny na pfiemístûní po‰kozeného poji‰tûného vozidla, a to z místa ‰kodné události do místa
opravy vozidla, nejdále v‰ak do místa trvalého bydli‰tû
nebo sídla drÏitele poji‰tûného vozidla.
Pokud není v tûchto VPP nebo v pojistné smlouvû
uvedeno jinak, je opotfiebení uplatÀováno pouze v pfiípadech:
totální ‰kody,
totální ‰kody na motoru (net˘ká se jeho pfiíslu‰enství
jako napfi. startér, alternátor),
‰kody na akumulátoru, pneumatikách, v˘fukovém potrubí vãetnû lambda sondy a katalyzátoru, audio ãi audiovizuální v˘bavû a navigaãních zafiízeních,
‰kody na dodateãné v˘bavû vozidla.
Pfiedmûtem pojistného plnûní nejsou nepfiímé ‰kody
v‰eho druhu (napfi. u‰l˘ zisk, u‰l˘ v˘dûlek, nemoÏnost
pouÏívat poji‰tûnou vûc) a vedlej‰í v˘loha (napfi. expresní pfiípatky jakéhokoliv druhu, náklady právního
zastoupení apod.), pokud není ujednáno jinak.
V pfiípadû vyãerpání sjednané pojistné ãástky uhradí
pojistitel úãelnû vynaloÏené náklady ve v˘‰i dle odstavce 10 tohoto ãlánku nad rámec této ãástky.
Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li
k nim písemn˘ pokyn.
Pokud pojistná ãástka byla stanovena niÏ‰í neÏ nová cena vozidla, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit
z dÛvodu podpoji‰tûní. SníÏení se provede v pomûru,
v jakém je pojistná ãástka k nové cenû vozidla. Pojistitel
v‰ak toto sníÏení oprávnûn provádût není, jestliÏe byl ve
v˘poãtu pojistného uplatnûn koeficient korekce pojistné ãástky podle ãl. 4, odst. 1 tûchto VPP a nebo v pfiípadech, kdy je poji‰Èováno vozidlo nové a jeho pojistná ãástka stanovená na základû faktury oficiálního prodejce vozidla se neli‰í o více neÏ 10% od nové ceny.
Pojistné plnûní za jednu ‰kodní událost nesmí v prvním
roce poji‰tûní pfiesáhnout pojistnou ãástku sjednanou
ve smlouvû pro toto vozidlo, v dal‰ích letech poji‰tûní
pak limit pojistného plnûní vypoãten˘ vynásobením
sjednané pojistné ãástky a pfiíslu‰ného procenta pojistného plnûní odpovídajícího dobû poji‰tûní a sjednané
variantû KASKO MAX. Je-li poji‰tûní sjednáno na dobu
krat‰í jednoho roku, nesmí ãástka vyplacená za v‰echny ‰kody pfiesáhnout sjednanou pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû pro toto vozidlo.

âlánek 7
Spoluúãast
1.
2.

14

Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, kaÏdé vozidlo je poji‰tûno se spoluúãastí na kaÏdé pojistné události. V˘‰e
spoluúãasti je uvedena v pojistné smlouvû.
Pro v‰echna pojistná nebezpeãí poji‰tûní KASKO MAX
platí stejná spoluúãast (i v pfiípadech odcizení vozidla),
není-li v pojistné smlouvû nebo dále v˘slovnû uvedeno
jinak. V˘‰e sjednané spoluúãasti je urãena dvûma hodnotami:
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– minimální spoluúãastí a
– spoluúãastí z pojistného plnûní.
Koneãná v˘‰e této spoluúãasti je stanovena aÏ v dobû
pojistné události jako v˘sledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúãasti minimální a spoluúãasti z pojistného plnûní.
Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, sjednaná spoluúãast
se automaticky zvy‰uje:
na dvojnásobek za kaÏdé chybûjící dodateãnû montované zabezpeãovací zafiízení, uvedené v pojistné
smlouvû. Zv˘‰ením spoluúãasti není dotãeno právo
pojistitele pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní v souladu
s platn˘mi právními pfiedpisy (bylo-li chybûjící nebo
nefunkãní zabezpeãení ve smlouvû uvedeno jako povinné a zároveÀ za nûho pojistitel poskytl slevu),
na 50% z pojistného plnûní pro nákladní vozidla, tj.
vozidla s celkovou hmotností vy‰‰í neÏ 3500 kg, do‰loli k odcizení na území státÛ vznikl˘ch z evropské ãásti
b˘valé SSSR; stejná spoluúãast bude odeãtena i v pfiípadû pfiívûsÛ ãi návûsÛ pro tato vozidla, do‰lo-li k jejich
odcizení na území tûchto státÛ,
na dvojnásobek za fiízení vozidla osobou odli‰nou od
fiidiãÛ, uveden˘ch v pojistné smlouvû, v pfiípadech,
kdy si pojistitel pfii sjednání poji‰tûní vyÏádal specifikaci konkrétních fiidiãÛ.
Pojistitel mÛÏe rozhodnout o neuplatnûní spoluúãasti
v pfiípadû pojistné události prokazatelnû zavinûné tfietí
osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.
Sjednaná spoluúãast se neodeãítá pfii opravû ãelního
skla scelením.

b)
c)
4.

âlánek 10
Pfiechod práv a povinností
1.

2.

âlánek 8
Zbytky
1.

2.

a)
b)

2.

3.
a)

Pfii úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnost vlastníka
vozidla podle zákona jeho dûdic, v pfiípadû více dûdicÛ
ten, kter˘ k tomu byl ostatními dûdici povûfien, nebyl-li
nikdo povûfien, pak tyto povinnosti vykonává soudem
urãen˘ správce dûdictví. Do doby nabytí právní moci
usnesení o nabytí dûdictví pfiecházejí práva a povinnosti z poji‰tûní na dûdice spoleãnû a nerozdílnû. V pfiípadû
zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla
podle zákona vykonává její právní nástupce, zaniká-li
právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li
tato osoba v konkursu, správce podstaty.
Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ (dále jen SJM) smrtí nebo prohlá‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu o poji‰tûní vozidla patfiícího do SJM, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo pozÛstal˘ manÏel/ka, pokud je nadále vlastníkem nebo
spoluvlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM jinak, povaÏuje se za toho, kdo uzavfiel pojistnou smlouvu, ten
z manÏelÛ, kterému poji‰tûné vozidlo pfiipadlo v rámci vypofiádání SJM.

âlánek 11
Povinnosti pojistníka

Nebylo-li pfied v˘platou pojistného plnûní s pojistitelem písemnû dohodnuto jinak, zÛstávají pfii ‰kodû na
vozidle poji‰tûnému pÛvodní ãásti, souãásti i pfiípadnû
vrak vozidla po‰kozeného pojistnou událostí, pfiiãemÏ
hodnota tûchto vyuÏiteln˘ch zbytkÛ stanovená pojistitelem bude vÏdy odeãtena od pojistného plnûní.
Nebylo-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vlastnictví
nalezeného poji‰tûného vozidla nebo jeho ãásti na pojistitele nepfiechází a osoba, které bylo vyplaceno pojistné
plnûní, je povinna pojistné plnûní pojistiteli vrátit do
1 mûsíce od nalezení vozidla. Pojistitel povaÏuje pojistné
plnûní za vrácené, jestliÏe je na jeho úãet uhrazena
ãástka, kterou pojistitel uhradil jako pojistné plnûní za
odcizení vozidla nebo
ãástka, kterou by pojistitel obdrÏel pfii prodeji nalezeného vozidla tfietí osobû dle jeho pokynÛ.

1.
2.

3.
a)
b)

âlánek 9
V˘plata pojistného plnûní
1.

kdy poji‰tûn˘ prodá vozidlo v po‰kozeném stavu tfietí
osobû a prokáÏe tuto skuteãnost pojistiteli kupní
smlouvou a kopií technického prÛkazu,
bylo-li tak s pojistitelem písemnû dohodnuto.
Formou rozpoãtu nelze hradit odcizení nebo zniãení
bezpeãnostních prvkÛ vozidla, napfi. airbagy, bezpeãnostní pásy, zabezpeãovací zafiízení, fiídící jednotky,
apod.

Je-li po‰kozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele resp. v opravnû urãené pojistitelem, mÛÏe pojistitel uhradit pojistné plnûní pfiímo na úãet této
opravny. Pfiípadné rozdíly ve v˘‰i poskytnutého plnûní
pojistitelem a nároky opravny za opravu uhradí pojistník resp. objednavatel opravy.
Je-li vozidlo opravováno v jiné (nesmluvní) opravnû,
pojistné plnûní vypoãtené jako náklady na opravu je
pojistitelem uhrazeno za pfiedpokladu, Ïe mu budou
pfiedloÏeny faktury za opravu.
Pojistná plnûní bez pfiedloÏení faktur (plnûní rozpoãtem)
jsou uhrazena v souladu s ãl. 6 tûchto VPP v pfiípadech:
totální ‰kody,

c)

d)
e)

f)
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Pojistník je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky
provozu vozidel.
V‰echna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vypl˘vající z právních pfiedpisÛ, které se t˘kají poji‰tûného, se pfiimûfienû vztahují na pojistníka a rovnûÏ na osobu, které bylo pfiedmûtné vozidlo svûfieno a na
v‰echny osoby, které uplatÀují nárok na pojistné plnûní. Tyto osoby rovnûÏ odpovídají za plnûní pfiedepsan˘ch povinností ke zmírnûní ‰kody a povinností smûfiujících k pfiecházení a odvrácení ‰kod.
Pojistník je povinen:
udrÏovat poji‰tûné vozidlo v fiádném technickém a v˘robcem pfiedepsaném stavu,
vozidlo vybavit zabezpeãovacím zafiízením uveden˘m
ve smlouvû a po celou dobu poji‰tûní vozidlo a ve‰keré jeho zabezpeãovací zafiízení udrÏovat v provozuschopném stavu (vyÏaduje-li to povaha tohoto zafiízení) dle pokynÛ v˘robce,
doloÏit pojistiteli doklady o vybavení zabezpeãovacím
zafiízením pfied vznikem pojistné události. Jinak je pojistitel oprávnûn povaÏovat dodateãné zabezpeãení vozu za neprokázané.
pfii kaÏdém opu‰tûní vozidla uvádût ve‰keré jeho zabezpeãení v ãinnost tak, aby bylo funkãní po celou dobu opu‰tûní vozidla,
zajistit v˘mûnu v‰ech dotãen˘ch zámkÛ, jestliÏe dojde
ke ztrátû nebo odcizení jednoho a více klíãÛ; v pfiípadû
odcizení vozidla pfiedat v‰echny klíãe a ovládání od vozidla a jeho zabezpeãení, pokud si jej pojistitel vyÏádá,
bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe pfied-
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mût poji‰tûní je poji‰tûn pro stejn˘ pfiípad u jiného pojistitele,
pokud dojde ke ‰kodné události, uãinit taková opatfiení, aby nastalá ‰koda, vzniklá touto událostí nebo
v souvislostí s ní, byla co nejmen‰í,
oznámit neprodlenû pfiíslu‰n˘m policejním orgánÛm
kaÏdou ‰kodu:
– pokud tato povinnost vypl˘vá z právních pfiedpisÛ,
– jestliÏe ‰koda vznikla za okolností vzbuzujících podezfiení z trestného ãinu ãi pokusu o nûj,
v pfiípadech, kdy na vozidle vznikla ‰koda, z níÏ bude
uplatÀovat právo na pojistné plnûní
– poskytnout pojistiteli bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji do ãtrnácti dnÛ, pravdivé informace o jejím
vzniku, pfiíãinû, o ãasov˘ch dispozicích souvisejících
s nastalou ‰kodou a o rozsahu jejích následkÛ, pfiedloÏit pojistiteli potfiebné doklady, které si vyÏádá,
a umoÏnit pofiízení jejich kopií a dále umoÏnit pojistiteli vykonat ‰etfiení potfiebná ke zji‰tûní pfiíãiny
a rozsahu vzniklé ‰kody,
– vyãkat s opravou po‰kozené vûci nebo s odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené nebo po‰kozené vûci na
písemn˘ pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30
dnÛ od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ
není nutno s opravou nebo s odstraÀováním zbytkÛ
zaãít neprodlenû. V tûchto pfiípadech je povinen zabezpeãit dostateãnû prÛkazné dÛkazy o rozsahu
vzniklé ‰kody uschováním vûci, vymûnûn˘ch po‰kozen˘ch dílÛ, fotografick˘m, filmov˘m nebo video
záznamem,
– umoÏnit pojistiteli provést prostfiednictvím jím povûfien˘ch osob potfiebná ‰etfiení o pfiíãinách vzniklé
‰kody, o okolnostech rozhodn˘ch pro posouzení nároku na pojistné plnûní, jeho rozsahu a v˘‰e, vãetnû
ohledání poji‰tûné vûci, prohlídky místa ‰kodné události; umoÏnit pojistiteli pofiízení zvukové a obrazové
dokumentace z místa ‰kodné události, odebrání
vzorkÛ, po‰kozen˘ch vûcí, zabezpeãovacích zafiízení
pro úãely provedení expertního zkoumání atd.;
v rámci ‰etfiení pojistitele je pojistník povinen strpût
pfiípadné ovûfiování pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch
údajÛ, pfiedloÏen˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch
u tfietích fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob; pro pfiípad potfieby ovûfiení údajÛ pojistník prohla‰uje
v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zákona o poji‰Èovnictví, Ïe souhlasí s poskytnutím údajÛ pojistiteli o jeho minulém ãi souãasném poji‰tûní veden˘ch
u jin˘ch poji‰Èoven nebo u právnické osoby, ve které mají majetkov˘ podíl ãi vklad pouze poji‰Èovny,
nebo poskytnutí údajÛ o jeho poji‰tûní jin˘m pojistitelÛm,
– uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k promlãení nebo zániku práva na náhradu ‰kody, které podle právních
pfiedpisÛ pfiechází na pojistitele,
postupovat tak, aby pojistitel mohl vÛãi jinému uplatnit právo na náhradu ‰kody zpÛsobené pojistnou událostí a uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k promlãení nebo
zániku práva na náhradu ‰kody, písemnû uplatnit právo na náhradu ‰kody u provozovatelÛ poskytujících
ubytovací sluÏby, provozovatelÛ garáÏí, motorestÛ, autokempinkÛ, hlídan˘ch parkovi‰È aj., u nichÏ bylo vozidlo umístûno. Obdobnû je poji‰tûn˘ povinen zabezpeãit pro pojistitele zachování nároku pro uplatnûní
práv z odpovûdnosti za vady pfiedmûtu poji‰tûní vÛãi
prodávajícímu v záruãní dobû.
zajistit uloÏení originálu technického prÛkazu a origi-

l)
4.
5.
a)
b)
6.

nálních (náhradních) klíãÛ na bezpeãném místû mimo
vozidlo a v pfiípadû totální ‰kody na vozidle jej pfiedat
pojistiteli, pokud si jej pojistitel vyÏádá,
plnit dal‰í povinnosti dohodnuté ve smlouvû resp.
podmínkách poji‰tûní.
Následky poru‰ení tûchto povinností urãuje ãlánek 8
odst. 8.2 VPP - obecná ãást - UCZ/05.
Zjistí-li pojistník po oznámení pojistné události, Ïe se
na‰la odcizená ãi ztracená vûc postiÏená pojistnou
událostí, je povinen:
tuto skuteãnost neprodlenû oznámit pojistiteli,
v souladu s ãlánkem 8, odst. 2 tûchto VPP poskytnout
pojistiteli potfiebnou souãinnost
Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pojistník,
v pfiípadû krátkodobého poji‰tûní, povinen uhradit náklady na provedení prohlídky vozidla pfied pfiijetím do
poji‰tûní.

âlánek 12
Zvlá‰tní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing
1.

2.

Pfii pojistné události na dodateãnû namontované v˘bavû má nárok na pojistné plnûní vlastník vûci. Pro pfiípady, Ïe vozidlo je poji‰tûno v rámci hromadné (rámcové) smlouvy, se ujednává, Ïe právo na plnûní z pojistné události má vÏdy vlastník vozidla, pokud tento
nestanoví jinak.
Zmûnou vlastníka poji‰tûného vozidla poji‰tûní nezaniká,
jestliÏe je pojistníkem nájemce vozidla, na nûhoÏ po
ukonãení leasingu pfiechází vlastnické právo z leasingové
spoleãnosti, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.

âlánek 13
V˘luky
1.
a)

b)

c)
d)

e)

f)
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Poji‰tûní podle tûchto VPP se nevztahuje na události:
zpÛsobené pfiímo nebo nepfiímo povstáním, stávkami,
jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji,
teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi, vojensk˘mi
policejními a úfiedními opatfieními, vy‰‰í mocí, zemûtfiesením nebo úãinky jaderné energie,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení pneumatik, diskÛ kol (ráfkÛ), krytÛ kol (poklic) nebo elektrického zafiízení zkratem, pokud nedo‰lo souãasnû i k jinému po‰kození, za které je pojistitel povinen plnit,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození, zniãení ãi odcizení záznamÛ na magnetick˘ch mediích v‰eho druhu (zvukové,
obrazové, datové aj.), vãetnû jejich obsahu,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti jejím funkãním namáháním, pfiirozen˘m opotfiebením nebo únavou materiálu; tím se rozumí napfi.
téÏ drobná po‰kozením laku vzniklá obvykl˘m pouÏíváním vozidla,
pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti v dÛsledku nesprávné obsluhy nebo údrÏby
mající pfiím˘ vliv na vznik této události napfi.
– v dÛsledku nadmûrnému opotfiebení pneumatik, nesplÀujících podmínky provozu dle pfiíslu‰ného právního pfiedpisu, ãi pneumatik, neschválen˘ch pro
provoz poji‰tûného vozidla
– nesprávné nakládání ãi vykládání vozidla ãi uloÏení
nákladu bûhem jízdy,
– jiné nesprávné ãinnosti analogicky odvoditelné
z uveden˘ch pfiípadÛ,
kdy vozidlo bylo pouÏito v rozporu s pokyny stanoven˘mi v˘robcem dopravního prostfiedku nebo k jin˘m
úãelÛm, neÏ je uvedeno v pojistné smlouvû.
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Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, poji‰tûní se dále nevztahuje na události:
kdy poji‰tûn˘ dopravní prostfiedek byl pouÏit k takové
akci, pfii které dochází k dosahování nejvy‰‰í rychlosti,
pfiekonání pfiekáÏek a nebo kdy jsou nutné zvlá‰tní
jízdní dovednosti fiidiãe a nebo k v˘cviku pro tyto akce. Tímto se rozumí zejména závody jakéhokoliv druhu, soutûÏe s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfiípravné jízdy pro tyto akce.
zpÛsobené v˘buchem hofilav˘ch a nebo tfiaskav˘ch látek, které dopravní prostfiedek sám pfieváÏel (touto látkou není palivo potfiebné k pohonu poji‰tûného dopravního prostfiedku),
po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti pfii jeho
ãinnosti jako pracovního stroje,
po‰kození, zniãení ãi odcizení vozidla nebo jeho ãásti,
za které je odpovûdn˘ opravce nebo dodavatel ze zákona ãi ze smlouvy,
kdy osoba fiídící vozidlo nemûla v dobû vzniku události pfiedepsané fiidiãské oprávnûní nebo jí bylo fiidiãské
oprávnûní rozhodnutím správního orgánu odÀato nebo pozastaveno, a nebo jí bylo fiízení vozidla pravomocn˘m rozhodnutím soudu nebo správního orgánu
zakázáno nebo pokud osoba, která v dobû vzniku
události vozidlo fiídila, nesplÀovala jiné, právním pfiedpisem stanovené podmínky k fiízení vozidla nebo nebyla jednoznaãnû identifikována,
zpÛsobené úmysln˘m jednáním pojistníka, poji‰tûného ãi jiného oprávnûného uÏivatele vozidla nebo jiné
osoby jednající z podnûtu nûkteré z tûchto osob nebo
byly-li zpÛsobeny nesplnûním povinnosti tûchto osob
k odvrácení ‰kody,
kdy vozidlo bylo pouÏito v dobû události k trestné ãinnosti osob uveden˘ch v pfiede‰lém odstavci,

h)

i)
j)
k)
3.

4.

âlánek 14
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.9.2010.

V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Voz/10

poji‰tûní vozidel
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení

5.

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek vãetnû pfiipoji‰tûní, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05, zvlá‰tní ãást
UCZ/POV/10, zvlá‰tní ãást UCZ/Kas/10 resp. zvlá‰tní ãást
UCZ/KasMax/10, které spolu tvofií nedílnou souãást.

6.

âást první - v‰eobecná ustanovení
âlánek 1
1.

2.
3.
4.

kdy osoba fiídící vozidlo byla pod vlivem alkoholu,
drog nebo jin˘ch omamn˘ch a návykov˘ch látek; stejnû bude posuzováno, nepodrobí-li se fiidiã vozidla zji‰tûní, zda není ovlivnûn alkoholem nebo omamn˘mi
a návykov˘mi látkami nebo poÏije-li alkohol ãi omamné
a návykové látky po nehodû po dobu, do kdy by to bylo na újmu zji‰tûní, zda pfied jízdou nebo bûhem jízdy
poÏil alkoholick˘ nápoj nebo omamné a návykové látky.
pfii soukrom˘ch nebo testovacích jízdách na uzavfieném okruhu,
kdy pojistitel zjistí, Ïe na poji‰tûném vozidle jsou pozmûnûné identifikátory vozidla a vozidlo tak není technicky
zpÛsobilé k provozu dle platn˘ch právních pfiedpisÛ,
vzniklé v dÛsledku podvodu nebo zpronevûry vypÛjãitele, kter˘ nevrátil vypÛjãené vozidlo
Ustanovení odst. 1, písm. a), c) aÏ f) a odst. 2, písm.
a) aÏ c), e) a g) aÏ i) tohoto ãlánku se nevztahuje na
pfiípady, kdy do‰lo ke ‰kodám na vozidle v dobû od
odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto odcizení
kryto poji‰tûním a pfiíslu‰n˘mi orgány ãinn˘mi
v trestním fiízení byl pfiípad uzavfien.
Poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození existující jiÏ
v okamÏiku pfiijetí do poji‰tûní ãi pfied vznikem ‰kodné události, z níÏ jsou uplatÀovány nároky na pojistné
plnûní. Tímto po‰kozením se rozumí jak po‰kození
mechanické povahy (napfi. havárie, bûÏné opotfiebení
apod.) tak chemické (napfi. po‰kození laku, hloubkové
naru‰ení karoserie korozí, prorezavûní dílu vyÏadující
jeho v˘mûnu, slepé paraboly svûtel apod.).

Tyto VPP stanovují spoleãná ustanovení pro poji‰tûní
vozidel, za jak˘ch podmínek je poji‰tûní POV a KASKO
uzavfieno v jedné smlouvû a stanovují podmínky dal‰ích pfiipoji‰tûní doplÀujících samostatné druhy poji‰tûní (POV nebo KASKO).
V jedné pojistné smlouvû lze ujednat i poji‰tûní pro více vozidel za podmínek ve smlouvû uveden˘ch.
V jedné pojistné smlouvû lze rovnûÏ ujednat více druhÛ poji‰tûní (pfiipoji‰tûní), které se váÏou k poji‰tûnému vozidlu.
Právní úkony t˘kající se poji‰tûní vozidel mají, v soula-

7.
a)
b)
c)
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du s VPP UCZ/05 ãl. 2 odst. 2.2., písemnou formu.
V pfiípadû uzavírání poji‰tûní na dálku se ujednává, Ïe
odchylnû od ãl. 4, odst. 4.1. UCZ/05 je pojistitel navrhovatelem v tûch pfiípadech, kdy je pojistná smlouva
uzavfiena zaplacením pojistného.
Pojistitel, pojistník, poji‰tûn˘ a oprávnûná osoba jsou
oprávnûní vyuÏít alternativní komunikaãní prostfiedky
(telefon, e-mail, SMS, fax apod.) pro vzájemnou komunikaci v souvislosti se správnou poji‰tûní, fie‰ením
‰kodních událostí a nabídkou produktÛ a sluÏeb pojistitele. Tyto prostfiedky slouÏí k urychlení vzájemné komunikace, av‰ak nenahrazují písemnou formu úkonÛ
v pfiípadech, kdy písemnou formu vyÏaduje zákon nebo pojistná smlouva.
·kodní události lze oznámit
prostfiednictvím telefonické linky 800 120 020, nebo
prostfiednictvím www.uniqa.cz, nebo
písemnû na adresu:
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
Likvidace ‰kod z poji‰tûní dopravních prostfiedkÛ
Evropská 136
160 12 Praha 6
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âlánek 2
V˘klad pojmÛ

12. Originálním dílem – díl dodávan˘ v˘robcem vozidla.
13. Parciální ‰kodou ve v‰ech druzích poji‰tûní KASKO ‰koda na poji‰tûném vozidle, kdy se nejedná o totální
‰kodu podle ustanovení odstavce 21.
14. Pofiizovací cenou vozidla - cena vozidla uvedená na
faktufie/kupní smlouvû, která se vztahuje k vozidlu a jeho v˘bavû na faktufie/kupní smlouvû uvedené.
Pofiizovací cenou nejsou jakékoliv dal‰í sluÏby ãi poplatky, které byly pofiízeny k vozidlu ani díly ãi v˘bava
pofiízená dodateãnû.
15. Pojistnou dobou – doba poji‰tûní, kdy poãátek poji‰tûní zaãíná dnem a hodinou uvedenou v pojistné smlouvû a konãí ve 24 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tûní, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.
16. PouÏitím vozidla - zpÛsob uÏívání vozidla bûhem doby
poji‰tûní. Tento zpÛsob musí b˘t stanoven ve smlouvû, jinak se pfiedmûtné poji‰tûní eviduje s pouÏitím
„soukromé“ (s následky moÏného krácení pojistného
plnûní v pfiípadû pouÏití vozidla jin˘m zpÛsobem).
V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t stanoven i jin˘ zpÛsob
pouÏití vozidla neÏ je uveden níÏe:
–
„soukromé“, vozidlo je uÏíváno v˘hradnû pro soukromé potfieby fyzick˘ch osob,
–
„podnikatelské“, vozidlo je uÏíváno pro podnikatelské
úãely fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob nebo pro jiné
neÏ podnikatelské úãely právnick˘ch osob, bez zvlá‰tního urãení tohoto vozidla (vyjma dále uvedeného); za
podnikatelské vozidlo se povaÏuje téÏ vozidlo soukromé, které je v prÛbûhu pojistného období opakovanû
pouÏito k podnikatelsk˘m úãelÛm,
–
„pfiednost v jízdû“, vozidlo je uÏíváno jako vozidlo
s právem pfiednostní jízdy (vyjma vozidel dále uveden˘ch),
–
„sanitka“, vozidlo je uÏíváno pro pfiepravu nemocn˘ch
ãi zranûn˘ch osob,
–
„úklid“, vozidlo je uÏíváno pro svoz odpadu a úklid
pozemních komunikací,
–
„doprava“, vozidlo je uÏíváno k pfiepravû nákladu za
úplatu,
–
„MHD“, vozidlo je uÏíváno pro mûstskou hromadnou
pfiepravu,
–
„taxi“, vozidlo je uÏíváno pro úãely taxisluÏby nebo kur˘rní sluÏby a nebo smluvní pfiepravy osob,
–
„autopÛjãovna“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãování za
úplatu,
–
„pfiedvádûcí“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãování klientÛm autoprodejen,
–
„poÏární“, vozidlo je uÏíváno v souvislosti s likvidací
poÏárÛ a pro jiné záchranné a vypro‰Èovací ãinnosti,
–
„nebezpeãn˘ náklad“, vozidlo je uÏíváno pro pfiepravu
nebezpeãného nákladu, tzv. ADR, (v˘bu‰nin, hofilavin aj.).
17. Registraãní znaãka – tabulka státní poznávací znaãky
pfiidûlená vozidlu registraãním orgánem.
18. Smluvní Autosklo – smluvní opravna pojistitele specializovaná pro v˘mûnu autoskel.
19. Smluvní opravna – opravna vozidel, která má s pojistitelem uzavfien smluvní vztah.
20. Technick˘m prÛkazem - technick˘ prÛkaz vozidla
(k datu vydání tûchto VPP má dokument název „Technick˘ prÛkaz silniãního motorového vozidla a pfiípojného vozidla“), nevystavuje-li se ke konkrétnímu dopravnímu prostfiedku technick˘ prÛkaz, rozumí se tím
jin˘ obdobn˘ doklad.
21. Totální ‰kodou v poji‰tûní
a) KASKO, vyjma produktÛ KASKO MAX - ‰koda na poji‰tûném vozidle, kdy náklady na odstranûní ‰kody
v nov˘ch cenách pfievy‰ují hranici 80% z ãasové (ob-

Ve smyslu tûchto VPP se rozumí:
1. GaráÏí vlastní nebo pronajatou - uzamykatelná nemovitost urãená k úschovû odstaveného vozidla. Pro úãely tohoto poji‰tûní se mÛÏe v‰ak jednat o garáÏ specifikovanou v˘‰e nebo garáÏové stání, kde sice vozidlo
nelze samostatnû uzamknout, av‰ak je odstaveno na
krytém místû hlídaném stálou sluÏbou, za nûÏ odpovídá urãitá právnická ãi fyzická osoba.
2. Havárií - po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo její ãásti jakoukoliv nahodilou událostí (tj. pÛsobením vnûj‰ích sil, napfi. stfietem, nárazem, pádem, apod.); rovnûÏ
se jí rozumí po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo
její ãásti úmysln˘m jednáním (zásahem) cizí osoby.
3. Homologovan˘m zafiízením - funkãní zafiízení, které
bylo odzkou‰eno a na nûÏ bylo vydáno osvûdãení
o technické zpÛsobilosti pfiíslu‰n˘m orgánem âR.
4. Kabinou vozidla - vnitfiní prostor vozidla mimo zavazadlov˘ prostor.
5. Koeficientem korekce pojistné ãástky - koeficient korekce pouÏívan˘ pfii v˘poãtu pojistného u KASKO
(KASKO MAX) z dÛvodu pojistnû technické potfieby
zohlednûní diferencí mezi novou cenou vozidla a pojistnou ãástkou urãenou v pojistné smlouvû ve vztahu
ke zpÛsobu likvidace ‰kodní události pfii parciálních
‰kodách (ãl. 6, odst. 2 UCZ/Kas/10, resp. ãl. 6, odst. 3
UCZ/KasMax/10).
6. Neoprávnûn˘m uÏíváním - zmocnûní se poji‰tûné vûci
bez vûdomí a proti vÛli vlastníka s úmyslem ji pfiechodnû uÏívat.
7. Neoprávnûn˘m fiidiãem - osoba, která nebyla povûfiená pojistníkem nebo poji‰tûn˘m k fiízení poji‰tûného
dopravního prostfiedku.
8. Neoriginálním dílem – náhradní díl vyrábûn˘ jak˘mkoliv v˘robcem, kter˘ mÛÏe kdykoliv potvrdit, Ïe dan˘
náhradní díl odpovídá kvalitû komponentÛ, které se
pouÏívají nebo pouÏívaly k montáÏi dotyãn˘ch motorov˘ch vozidel.
9. Nov˘m vozidlem - vozidlo max. 6 mûsícÛ staré a s najet˘mi max. 100 km, není-li ve smlouvû uvedeno jinak.
10. Obvyklou (obecnou) cenou ve smyslu VPP UCZ/05 ãasová cena, tedy pfiimûfien˘ náklad na pofiízení nové
vûci stejného druhu a kvality, sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného znehodnocení, s pfiihlédnutím k dané situaci na trhu. Pro stanovení v˘‰e
obvyklé (obecné) ceny vozu pfii likvidaci ‰kodné události pojistitel vychází z ceny, která je uvedena v ceníku
ojet˘ch vozidel Eurotax, IBS Expert nebo jiného, znaleckou obcí uznávaného ceníku, platného ke dni pojistné události.
11. Odcizením:
–
krádeÏ vloupáním, kdy pachatel pfiekonal pfiekáÏky nebo opatfiení chránící motorové vozidlo nebo jeho ãásti (dále jen vozidlo) pfied odcizením a zmocnil se ho
zpÛsobem, pfii kterém prokazatelnû pfiekonal uzamãení nebo jinou jistící pfiekáÏku nebo opatfiení chránící
vozidlo pfied odcizením a to nástroji, které nejsou urãeny k jejich fiádnému otevírání nebo jin˘m destruktivním zpÛsobem, pfii ãemÏ pfiekonal konstrukci (plá‰È)
vozidla nebo místa, kde bylo vozidlo uzamãeno
–
loupeÏ, tj. pfiivlastnûní si poji‰tûného vozidla tak, Ïe pachatel prokazatelnû uÏije proti poji‰tûnému, jeho zamûstnanci nebo jiné osobû poji‰tûn˘m povûfiené násilí nebo pohrÛÏku bezprostfiedního násilí v úmyslu
zmocnit se poji‰tûného vozidla.
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–
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vyklé) ceny vozidla ke dni ‰kodní události. O tom, zda
se jedná o ‰kodu totální, rozhoduje pojistitel na základû prohlídky vozidla po ‰kodní události.
KASKO MAX - ‰koda na poji‰tûném vozidle, kdy náklady na odstranûní ‰kody v nov˘ch cenách pfievy‰ují
LPP (limit pojistného plnûní), tj. pojistnou ãástku sjednanou ve smlouvû sníÏenou o pfiíslu‰né procento odpovídající sjednanému produktu a dobû poji‰tûní tak,
jak je uvedeno v pfiíslu‰n˘ch VPP. O tom, zda se jedná
o ‰kodu totální, rozhoduje pojistitel na základû prohlídky vozidla po ‰kodní události.
Vandalismem - ‰koda na poji‰tûné vûci vzniklá v dÛsledku úmyslného jednání tfietí osoby.
VIN - identifikaãní ãíslo vozidla (vehicle identification
number) uvedené v technickém prÛkazu vozidla a vyznaãené na skeletu karosérie zpravidla na více místech.
Vlastníkem/provozovatelem vozidla - osoba uvedená
jako vlastník/provozovatel v technickém prÛkazu.
V˘bavou vozidla:
dodateãná, tzn. v˘bava dodateãnû zamontovaná
(i prodejcem vozidla) nad rámec v˘bavy základní, pfiiãemÏ u nûkterého vozidla mÛÏe b˘t konkrétní díl vozidla ve v˘bavû základní, u jiného v dodateãné. Pokud
nejsou v˘robcem vyjmenovány ve v˘bavû základní, rozumí se touto v˘bavou následující díly: ABS, ampérmetr, autosvítilna (i baterka), bezpeãnostní pásy, centrální zamykání, dûtská sedaãka, ekonotester, HF sada,
hasicí pfiístroj vãetnû pomocn˘ch prostfiedkÛ, hustilka
ãi kompresor na hu‰tûní pneumatik, katalyzátor, kapotáÏ u motocyklÛ, klakson (i jiná homologovaná signalizaãní zafiízení), klimatizace, kobereãky, kryt zavazadel
(napfi. vak), lékárniãka, lÛÏkové sedadlo, mapa (i autoatlas), mlhovky (pfiední i zadní), nafukovací bezpeãnostní vak, náfiadí (obvyklá sada), navigace pevnû zabudovaná, ochranná pfiilba, otáãkomûr, poklice na kolech (i ozdobné mezikruÏí), panoramatické zrcátko
(i s dig. hodinami), popla‰né a zabezpeãovací zafiízení,
potahy, pfiídavné chladiãové Ïaluzie a deãky, rádio
(i s pfiehrávaãem CD diskÛ vãetnû zásobníku nebo
pfiehrávaãem kazet ãi radiov˘m dopravním dekodérem), ráfky z lehk˘ch kovÛ, reklamní polepy, reproduktory, rezervní kolo, rezervní kanystr, sada náhradních Ïárovek vãetnû pojistek, spoilery, sportovní volant, startovací kabely k baterii, stfie‰ní okno, stfie‰ní zahrádka vã. jedné sady úchytÛ, ta‰ky na jednostop˘ch
vozidlech, taÏné lano (i tyã), taÏné zafiízení, tlakomûr,
voltmetr, vypro‰Èovací fietûzy a zafiízení vãetnû lopatky,
v˘straÏná lampa, trojúhelník ãi praporek, zvedák a dal‰í zafiízení ãi v˘bava zvy‰ující bezpeãnost posádky a vozidla v silniãním provozu. U vozidel speciálnû poji‰tûn˘ch se mÛÏe dále jednat o drÏák reklamy, radiové zafiízení s anténou, svûteln˘ maják, ‰títek Taxi, tachograf,
taxametr, vyhledávací reflektor.
V˘‰e uvedená specifikace dodateãné v˘bavy neplatí v
pfiípadû, kdy je ve VPP nebo v pojistné smlouvû stanovena pro urãité pfiípady povinnost dodateãnou v˘bavu
pfiesnû specifikovat.
základní, tzn. v˘bava dodávaná v˘robcem za základní
cenu vozidla.
Zabezpeãovacím zafiízením:
MZ, mechanické zabezpeãení – napfi. zamykací tyã,
zamykací fietûz, zamykací vidlice do kola, zámek brzdového kotouãe nebo jiné obdobné zafiízení urãené
k uzamãení vozidla nebo jiná jistící pfiekáÏka,
MZZ, homologované mechanické zabezpeãovací zafiízení pevnû spojené s vozidlem namontované dodateãnû zevnitfi vozidla, a to nad rámec proveden˘ v˘-

robcem. Zámky fiadicí páky jsou do vozidla dodateãnû
trvale namontovány (napfi. Construct, Defend Lock,
Medvûd Blok, Mul-T-Lock apod.),
c) EZZ, homologované elektrické ãi elektronické zabezpeãovací zafiízení, které vozidlo chrání pfied neoprávnûn˘m pouÏitím,
d) IZZ, imobilizér, elektrické zabezpeãovací zafiízení, které
zablokuje nejménû jednu fiídicí ãi hnací funkci vozidla,
napfi. zapalování, palivové ãerpadlo, fiízení aj.,
e) AZZ, homologované aktivní EZZ nejvy‰‰ího stupnû,
které kromû obvykl˘ch funkcí (blokování hnacích
agregátÛ, optická a zvuková signalizace) navíc komunikuje s uÏivatelem i centrálním dispeãinkem a umoÏÀuje dálkovû urãit polohu vozidla popfi. zablokovat vozidlo (napfi. SHERLOG),
f) SBZ, systém bezpeãnostního znaãení, evidence vozidla a jeho vlastníka v evropské databázi a ochranné znaãení vozidla vyznaãením ãíselného kódu na sklech vozidla provedené metodou pískování.
g) AUTODOT OCIS, zabezpeãovací systém s variabilním
holografick˘m prvkem s kódem umoÏÀujícím snadnou identifikaci motocyklu i jeho dílu.
27. Zavazadlov˘m prostorem – ãást vozidla za poslední
fiadou sedadel vozidla (zavazadelník - kufr).
28. Zpronevûrou – situace, kdy si tfietí osoba pfiisvojí poji‰tûné vozidlo nad rámec, ve kterém jí bylo poji‰tûné vozidlo svûfieno.
29. Îivelní událostí - ‰koda vzniklá v dÛsledku pÛsobení:
–
poÏáru, resp. ohnû vzniklého mimo urãené ohni‰tû nebo
ohnû, kter˘ urãené ohni‰tû opustil a kter˘ se vlastní silou
roz‰ífiil nebo byl tfietí osobou úmyslnû roz‰ífien (za poÏár
se nepovaÏují úãinky uÏitkového ohnû nebo sálavého
tepla a doutnání s omezen˘m pfiístupem vzduchu),
–
v˘buchu, tj. náhl˘ niãiv˘ projev tlakové síly spoãívající
v rozpínavosti plynÛ nebo par; v˘buchem není v˘buch
ve spalovacím prostoru spalovacího motoru nebo aerodynamick˘ tfiesk,
–
úderu blesku, tj. bezprostfiední pÛsobení energie blesku nebo teploty jeho v˘boje na poji‰tûné vûci,
–
povodní a záplavou, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostfiedního okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bfiehÛ, a to i v pfiípadû do‰lo-li k záplavû z dÛvodu poruchy na vodovodním zafiízení,
–
vichfiicí, tj. pohyb vûtru o rychlosti vût‰í neÏ 20,8 m/s,
–
krupobitím,
–
sesouváním pÛdy,
–
zfiícením skal, pádem lavin,
–
tíhou snûhu.
âlánek 3
Vinkulace pojistného plnûní
1.

2.

3.
4.
5.

19

Pojistné plnûní z pojistné smlouvy lze vinkulovat pouze na Ïádost pojistníka ve prospûch tfietí osoby, tzn, Ïe
pojistné plnûní vyplatí pojistitel tfietí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní vinkulováno (vinkulaãní vûfiitel).
Uhrazením pojistného plnûní vinkulaãnímu vûfiiteli je
splnûn závazek pojistitele vÛãi oprávnûné osobû.
Vinkulaãní vûfiitel mÛÏe dát souhlas s vyplacením pojistného plnûní oprávnûné osobû.
Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat pojistné plnûní jen se souhlasem poji‰tûného.
Zru‰ení vinkulace písemnû oznámí pojistitel vinkulaãnímu vûfiiteli.
Vinkulace je úãinná po písemném potvrzení Ïádosti
o vinkulaci pojistitelem.
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âlánek 4
Kategorizace vozidel

S – pracovní stroje – zahrnuje samojízdné pracovní stroje
s vlastním zdrojem pohonu urãené k vykonávání urãit˘ch ãinností i pracovní stroje bez vlastního zdroje pohonu, tj. pracovní stroje pfiípojné a pracovní stroje nesené, vysokozdviÏné vozíky (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),
T – tfiíkolky a ãtyfikolky, jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje 750 kg – zahrnuje tfiíkolová nebo ãtyfikolová vozidla, jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje 750 kg
(druh vozidla „motocykly“),
W– ostatní vozidla – zahrnuje potahové vozidlo, jednonápravov˘ traktor s pfiívûsem, snûÏn˘ skútr, rolba (druh
vozidla „ostatní silniãní vozidla“).

Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, jsou pro úãely stanovení
pojistného pro v‰echny druhy poji‰tûní vozidla rozdûlena
na následující kategorie.
A – motocykly – motocykl, skútr, mokik, moped, motocykl
soutûÏní, jízdní kolo s motorem (druh vozidla „motocykly“),
B – osobní automobily vã. elektromobilÛ - zahrnuje vozidla pro pfiepravu max. 9ti sedících osob a zavazadel, jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje 3 500 kg, zahrnuje téÏ vozidla speciální do 3 500 kg jako napfi. sanitní,
pohfiební, obytné, poÏárnické, záchranáfiské, montáÏní, sportovní, technické zásahové vypro‰Èovací apod.
(druh vozidla „osobní automobily“),
C – autobusy - zahrnuje autobusy a minibusy, tj. vozidla
pro pfiepravu více neÏ 9ti osob, jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „autobusy“),
D – trolejbusy - zahrnuje vozidla na elektrick˘ pohon urãená pro pfiepravu více neÏ 9ti osob (druh vozidla „autobusy“),
G – nákladní automobily (N2 a N3) - zahrnuje vozidla pro
pfiepravu vûcí, jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje
3 500 kg (druh vozidla „nákladní automobily“),
H – speciální automobily do 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím, jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje
3 500 kg (druh vozidla „speciální vozidla“),
I – speciální automobily nad 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím, jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje
3 500 kg (druh vozidla „speciální vozidla“),
J – tahaãe – zahrnuje vozidla urãená k taÏení návûsu nebo
pfiívûsu,
K – traktory – zahrnuje v‰echna vozidla s koly nebo pásy s nejménû dvûma nápravami, jejichÏ funkce je dána taÏnou
silou, konstrukãnû urãené pro taÏení, tlaãení, nesení nebo pohon urãit˘ch náfiadí strojÛ nebo pfiípojn˘ch vozidel
urãen˘ch pro uÏívání v zemûdûlském, lesním nebo jiném
hospodáfiství (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),
L – pfiípojná vozidla vyjma návûsÛ – zahrnuje v‰echna vozidla vyjma traktorov˘ch bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urãena k taÏení za osobním ãi nákladním vozidlem nebo vozidla
speciální slouÏící k vykonávání urãit˘ch pracovních úkonÛ, napfi. vrtná souprava, poÏárnick˘, obytn˘ (druh
vozidla „pfiípojná vozidla“),
M – návûsy – zahrnuje v‰echna vozidla bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon, pfieváÏná
ãást jejich celkové hmotnosti se pfiená‰í na tahaã návûsÛ a jejich náprava (nápravy) jsou umístnûny za tûÏi‰tûm vozidla (druh vozidla „pfiípojná vozidla“),
N – nemotorová vozidla nebo nemotorov˘ pracovní stroj
taÏen˘ nebo tlaãen˘ pû‰ky jdoucí osobou (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),
O – nákladní automobily (N1) - zahrnuje vozidla pro pfiepravu vûcí, jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje
3 500 kg (druh vozidla „nákladní automobily“),
P – pfiípojná vozidla traktorÛ vyjma návûsÛ – zahrnuje
v‰echna vozidla bez omezení celkové hmotnosti, která
nemají vlastní pohon a jsou urãena k taÏení za traktory (druh vozidla „pfiípojná vozidla“),
Q – tfiíkolky a ãtyfikolky, jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 750 kg – zahrnuje tfiíkolová nebo ãtyfikolová vozidla,
jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 750 kg,
R – terénní vozidla – zahrnuje osobní vozidla svojí konstrukcí
urãená pro provoz na silnici i v terénu (druh vozidla
„osobní automobily“ nebo „nákladní automobily“),

âlánek 5
V‰eobecná ustanovení pro pfiipoji‰tûní
1.

2.

3.
4.

Není-li dále uvedeno jinak, a je-li sjednáno POV nebo
KASKO, lze k tûmto poji‰tûním rovnûÏ sjednat pfiipoji‰tûní uvedená níÏe, poji‰tûní právní ochrany a asistenãní sluÏby.
Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, vãetnû asijské ãásti Turecka. Pfii
pfiepravû vozidla po vodû se poji‰tûní nepfieru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitfi územního rozsahu poji‰tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo
územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení
vykládky.
Pfiípadná v˘plata pojistného plnûní z pfiipoji‰tûní sjednan˘ch podle této zvlá‰tní ãásti VPP nemá vliv na
systém Bonus - Malus v POV nebo KASKO.
Na pfiipoji‰tûní skel, pfiipoji‰tûní zavazadel, pfiipoji‰tûní
pfiíspûvku na náhradní vozidlo a pfiipoji‰tûní ráfkÛ
a pneumatik se analogicky vztahují pfiíslu‰ná ustanovení VPP UCZ/Kas/10.

âlánek 6
PfiedbûÏné poji‰tûní (odchylnû od ãl. 4, odst. 4.7., 4.8.
VPP UCZ/05)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

PfiedbûÏné poji‰tûní se vztahuje na ta poji‰tûní, u kter˘ch byla pojistitelem pro jejich pfiijetí do poji‰tûní stanovena povinnost prohlídky vozidla (VINFOTO, VINTEST, aj.). PfiedbûÏné poji‰tûní trvá od data uvedeného
na návrhu jako poãátek poji‰tûní do doby provedení
prohlídky.
Po dobu pfiedbûÏného poji‰tûní poskytuje pojistitel pojistné krytí s 90% spoluúãastí.
V pfiípadû, Ïe poji‰tûné vozidlo bylo zakoupeno u prodejce evidovaného na www.uniqa.cz, poskytuje pojistitel
pojistné krytí se spoluúãastí ve v˘‰i dvojnásobku sjednané spoluúãasti, minimálnû v‰ak 20% z pojistné ãástky.
Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného
poji‰tûní.
Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období.
Provedením prohlídky VINFOTO, VINTEST pfiedbûÏné
poji‰tûní konãí a pojistitel dále poskytuje pln˘ rozsah
poji‰tûní uveden˘ na návrhu.

âást druhá – Pfiipoji‰tûní SKLA
âlánek 7
Pfiedmût poji‰tûní
1.

20

Pfiedmûtem poji‰tûní jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvû. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je
toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.
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Toto poji‰tûní se sjednává pro pfiípady po‰kození ãi zniãení skla nárazem, dojde-li k prasknutí resp. lomu skla
na vozidle.
Poji‰tûní se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na ‰kody na vûcech spojen˘ch se skly vozidla (napfi. dálniãní
známky, ochranné folie, clony, apod.), na ‰kody související (napfi. po‰kození laku, ãalounûní, apod.), na ‰kody vzniklé po‰kozením nebo zniãením skel vozidla pfiepravovan˘m nákladem.

vém vozidle. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto
poji‰tûní poji‰tûním obnosov˘m.
âlánek 11
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí, ‰kodná
a pojistná událost
1.

âlánek 8
Varianty poji‰tûní, pojistná ãástka
1.
a)
b)
c)
2.
a)

b)

3.

Poji‰tûní skel lze sjednat v tûchto variantách:
Standard
FIX
Ekonom.
Varianta poji‰tûní
„Standard“ se sjednává bez jak˘chkoliv dodateãn˘ch
omezení pojistného plnûní a vlivu ceny skla na v˘‰i pojistného. Základem pro v˘poãet pojistného je ceníková
cena nového vozidla.
„FIX“ a „Ekonom“ se sjednává na pojistnou ãástku
zvolenou pojistníkem ve v˘‰i odhadovan˘ch nákladÛ
na v˘mûnu nového skla a s dodateãn˘m omezením
vypl˘vajícím z ãl. 9 tûchto podmínek.
V pojistné smlouvû musí b˘t uvedeno, zda se poji‰tûní
t˘ká pouze ãelního skla a nebo v‰ech skel kabiny vozidla, vã. stfie‰ních skel.

2.
3.

4.
a)
b)

âlánek 9
Pojistné plnûní
1.
2.
a)
b)
3.

c)
5.

Pojistné plnûní zahrnuje náklady na práci i materiál potfiebné pro v˘mûnu po‰kozeného skla za nové. Sjednaná spoluúãast se neodeãítá pfii opravû skla scelením.
U varianty poji‰tûní „FIX“ a „Ekonom“ nesmí pojistnou
ãástku uvedenou ve smlouvû pro poji‰tûní skel pfiesáhnout pojistné plnûní:
za jednu ‰kodní událost nebo
za více ‰kodních událostí ve stejném pojistném roce.
U varianty poji‰tûní „Ekonom“ se pro v˘poãet pojistného plnûní pouÏije cen neoriginálních dílÛ, cena originálního dílu se pouÏije pouze v pfiípadû, Ïe neoriginální náhradní díl není na trhu v âR dodáván.

âlánek 12
Varianty poji‰tûní a poji‰tûné osoby
1.
a)

b)

âlánek 10
Zvlá‰tní ustanovení k poji‰tûní varianty „FIX“ a „Ekonom“
1.

2.

Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad úrazu poji‰tûné osoby
pfii fiízení ãi uÏívání motorového vozidla, dále pfii nakládce nebo vykládce motorového vozidla, eventuálnû jeho
návûsu nebo pfiívûsu. RovnûÏ jsou poji‰tûny osoby, které utrpí úraz pfii nastupování nebo vystupování z motorového vozidla bezprostfiednû pfied nebo po jízdû.
Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pfiíãina úrazového
dûje, v jehoÏ dÛsledku dojde k po‰kození zdraví nebo
smrti poji‰tûného.
·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná událost
se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel
mÛÏe z doloÏen˘ch podkladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe
poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojistné plnûní. ·etfiení
‰kodné události pojistitel zahájí ihned po doruãení vyplnûného oznámení o ‰kodû vãetnû pfiiloÏené lékafiské
zprávy; pro ‰etfiení ve vûci nárokÛ z poji‰tûní trval˘ch
následkÛ úrazu je rozhodující pfiedání písemného rozhodnutí lékafie pojistiteli o jejich existenci.
Úrazové poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno pro:
pfiípad trvalého tûlesného po‰kození poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „trvalé následky“),
pfiípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen
„smrt úrazem“),
dobu hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní od‰kodné“),
Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.

2.

Poji‰tûní se uzavírá v rozsahu uvedeném v ãlánku 11
v následujících variantách:
„Pau‰ální systém“ - poji‰tûní se vztahuje na osoby, které
v poji‰tûném vozidle cestovaly v dobû pojistné události,
nejv˘‰e v‰ak na maximální pfiípustn˘ poãet osob uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla. V˘‰e dohodnuté pojistné ãástky se vztahuje na kaÏdou osobu zvlá‰È.
„¤idiã“ - poji‰tûní a v˘‰e dohodnuté pojistné ãástky se
vztahují pouze na fiidiãe vozidla v dobû pojistné události.
Varianta poji‰tûní je urãena v pojistné smlouvû.

âlánek 13
Úraz

Dojde-li na základû faktury smluvního znaãkového servisu k v˘platû pojistného plnûní v rozporu s ustanovením ãlánku 9, odst. 3. a pojistitel vyplatí plnûní vy‰‰í
neÏ je stanoveno pro variantu „Ekonom“, je pojistitel
oprávnûn dotãenou variantu poji‰tûní zmûnit na variantu „Standard“ a tím i úmûrnû upravit v˘‰i pojistného zpûtnû k datu pfiedchozího v˘roãí smlouvy.
S ohledem na omezení definovaná v˘‰e je u varianty
„FIX“, resp. varianty „Ekonom“ pojistník oprávnûn do
21 dnÛ od data pfiípadné pojistné události poÏádat
o zmûnu varianty poji‰tûní na variantu „Standard“.
V tomto pfiípadû dojde k úpravû varianty poji‰tûní a v˘‰e pojistného podle v té dobû platného sazebníku, a to
od prvého dne následujícího po pojistné události.

1.

2.
a)
b)

âást tfietí – pfiipoji‰tûní SEDADEL
Pfiedmûtem poji‰tûní jsou osoby pfiepravované v motoro-

21

Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné
síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ povaÏuje stav, kdy v dÛsledku zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na konãetiny nebo pátefi dojde k vymknutí kloubu nebo k pfietrÏení nebo natrÏení svalÛ, ‰lach, vazÛ
nebo pouzder.
Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na
vÛli poji‰tûného:
smrt utonutím,
tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opafiením,
pÛsobením úderu blesku, elektrick˘m proudem, plyny
nebo parami, poÏitím jedovat˘ch nebo leptav˘ch lá-
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3.
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5.
a)
b)
c)
d)
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tek, vyjma pfiípadÛ, kdy jejich pÛsobení probíhá postupnû a dlouhodobû,
nákaza tetanem pfii úrazu.
Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie vã.
hernií plot˘nek, ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením na pátefi a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pfied úrazem.
Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou povaÏovány za úraz.
Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje
za úraz pouze tehdy, pokud byla zpÛsobena pfiím˘m
mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nebyla-li dispoziãnû podmínûna.
Za úraz se nepovaÏují
psychické nebo du‰evní nemoci (chorobné stavy),
i kdyÏ k nim do‰lo v dÛsledku tûlesného po‰kození nebo v dÛsledku psychického traumatu;
nemoci vã. infekãních onemocnûní, srdeãní infarkt
a mozková mrtvice, i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;
sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako
následek úrazu;
sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození
nebo zpÛsobení úrazu jinou osobou z podnûtu poji‰tûného.

7.

8.

B.
1.
a)

b)

2.

âlánek 14
Pojistné plnûní z úrazového poji‰tûní
A. Trvalé následky úrazu
1.

2.

3.

4.
5.
a)
b)
c)
d)
6.

3.

ProkáÏe-li se bûhem jednoho roku od vzniku úrazu, Ïe
úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ nebo jejich ztrátu, vzniká poji‰tûnému
nárok na pojistné plnûní. Rozsah trval˘ch následkÛ urãuje lékafi pojistitele v procentech podle Základní tabulky A), se kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit. JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘ v dÛsledku úrazu bûhem
jednoho roku od vzniku úrazu zemfie, nárok na pojistné plnûní za trvalé následky nevzniká.
Pfii ãásteãné ztrátû nebo ãásteãném omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ stanoví lékafi pojistitele v˘‰i pojistného
plnûní podílovû ze sazeb uveden˘ch v Základní tabulce A). Pokud rozsah trval˘ch následkÛ podle tabulky
není moÏné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je
podle lékafiského hlediska ovlivnûna tûlesná funkce.
Zemfie-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu z jiné pfiíãiny, která nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel
pojistné plnûní podle stupnû trval˘ch následkÛ, kter˘ je
moÏno urãit na základû naposledy vystaven˘ch lékafisk˘ch nálezÛ.
V dÛsledku jedné pojistné události plní pojistitel nejv˘‰e do 100% sjednané pojistné ãástky pro pfiípad trval˘ch následkÛ, pokud není ve smlouvû sjednáno jinak.
Pokud je ve smlouvû sjednáno progresivní plnûní, stanoví se v˘‰e plnûní podle rozsahu trval˘ch následkÛ
(TN) úrazu takto:
pro TN od 0,5% do 25% - plnûní ze sjednané pojistné
ãástky pro TN,
pro TN od 25,1 – 50% - plnûní z dvojnásobku sjednané poj. ãástky pro TN,
pro TN od 50,1 do 75% - plnûní z trojnásobku sjednané poj.ãástky pro TN,
pro TN od 75,1 do 100% - plnûní ze ãtyfinásobku sjednané poj.ãástky pro TN.
V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnûní pouze
v tom pfiípadû, lze-li z lékafiského hlediska jednoznaãnû
stanovit koneãn˘ rozsah trval˘ch následkÛ úrazu.

Pokud procento trval˘ch následkÛ není moÏno jednoznaãnû urãit jeden rok od data úrazu, je oprávnûn jak
pojistitel, tak poji‰tûn˘ nechat rozsah trval˘ch následkÛ
kaÏdoroãnû po dobu ãtyfi let ode dne úrazu provûfiit lékafiem.
Pfii urãení procenta trval˘ch následkÛ se odeãítá procento pfiedchozích trval˘ch následkÛ, které mûl poji‰tûn˘ je‰tû pfied úrazem. Pfiedchozí následky se stanoví
podle Základní tabulky A) pro urãování rozsahu trval˘ch následkÛ.
Smrt úrazem
Pokud ve smlouvû bylo sjednáno poji‰tûní pro pfiípad
smrti úrazem a poji‰tûn˘ zemfie
bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou ãástku pro pfiípad smrti
úrazem a není jiÏ nárok na plnûní z poji‰tûní trval˘ch
následkÛ;
v pfiíãinné souvislosti s úrazem do tfií let ode dne úrazu, poskytne pojistitel pojistné plnûní rovnûÏ podle
stupnû trval˘ch následkÛ, kter˘ urãí na základû naposledy vystaven˘ch lékafisk˘ch nálezÛ.
Do pojistného plnûní v dÛsledku smrti úrazem se zapoãítává i plnûní, které bylo vyplaceno v dÛsledku stejné události za trvalé následky. Poskytnuté plnûní za trvalé následky, pfiesahující pojistnou ãástku pro pfiípad
smrti úrazem, nemÛÏe pojistitel poÏadovat zpût.
U osob mlad‰ích 15-ti let plní pojistitel v pfiípadû smrti úrazem maximálnû do v˘‰e 25.000 Kã. Plnûní ve v˘‰e uveden˘ch pfiípadech je poskytnuto tomu, kdo je
v pojistné smlouvû urãen jako obmy‰lená osoba nebo
obmy‰len˘m osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena obmy‰lená osoba, je pojistné plnûní vyplaceno
tomu, komu vzniklo právo na plnûní dle pfiíslu‰ného
právního pfiedpisu.

âlánek 15
Plnûní za pobyt v nemocnici následkem úrazu – nemocniãní od‰kodné
1.

2.

Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû
sjednaná ãástka za kalendáfiní den nutného pobytu poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku léãení úrazu, nejdéle
v‰ak za 365 dní v prÛbûhu 2 let od data úrazu.
Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch,
peãovatelsk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách
pro dlouhodobû a chronicky nemocné, v ozdravovnách, v lázních, v domovech dÛchodcÛ a pod.

âlánek 16
Povinnosti poji‰tûného (pojistníka)
1.
2.

3.
4.

5.

22

V‰ichni poji‰tûní jsou povinni dodrÏovat platné právní
normy t˘kající se jízdy motorov˘m vozidlem.
Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do 10 dnÛ písemnû nahlásit úraz. V˘jimky jsou moÏné pouze v pfiípadû, kdy
vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo moÏné tuto
zprávu odeslat.
Poji‰tûn˘ je povinen ihned po obdrÏení vyplnit podrobnû a pravdivû formuláfi oznámení o ‰kodû, nechat
vyplnit lékafiskou zprávu a zaslat neprodlenû pojistiteli.
Pokud je poji‰tûno nemocniãní od‰kodné, musí poji‰tûn˘ zaslat ihned po propu‰tûní z nemocnice doklad
o hospitalizaci s uvedením jména, rodného ãísla, data
pfiijetí a propu‰tûní, jakoÏ i diagnózy.
Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu vyhledat
po úrazu lékafiské o‰efiení, léãit se podle pokynÛ lékafie
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8.

16.7.2010 11:04

Stránka 23

a vyÏaduje-li to pojistitel, dát se na jeho náklady vy‰etfiit lékafiem, kterého pojistitel urãí.
V pfiípadû vzniku ‰kodné události je pojistitel oprávnûn
zji‰Èovat a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného.
Zji‰Èování zdravotního stavu se provádí na základû
zpráv a zdravotnické dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m zdravotnick˘m zafiízením od o‰etfiujících lékafiÛ, a v pfiípadû potfieby i prohlídkou nebo
vy‰etfiením proveden˘m zdravotnick˘m zafiízením.
Poji‰tûn˘ je povinen tûmto poÏadavkÛm pojistitele vyhovût. I v pfiípadû smrti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékafiské zprávy potfiebné k ‰etfiení.
Poji‰tûn˘ je povinen zplnomocnit pojistitele k jednání
s o‰etfiujícími lékafii a zdravotnick˘mi zafiízeními
a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas se zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává poji‰tûn˘
zejména podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká
poji‰tûní a také podpisem na pfiíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu oznamuje.
V pfiípadû rozdíln˘ch názorÛ nechat se vy‰etfiit znalci
nebo jimi urãen˘mi lékafii a podrobit se takov˘m opatfiením, které znalci pokládají za nutné.

âlánek 18
V˘luky
Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které vznikly:
a) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán
vinn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem, nebo pfii kterém si
úmyslnû po‰kodil zdraví;
b) váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji;
c) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘ aktivnû zúãastnil na stranû organizátora;
d) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo
biologick˘ch zbraní;
e) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem jonizovaného záfiení;
f) tûlesn˘m po‰kozením pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které poji‰tûn˘ provede nebo nechá provést
na svém tûle, pokud dÛvodem tûchto zákrokÛ nebyla
pojistná událost;
g) pfii aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech a s tím
souvisejících tréninkov˘ch jízdách;
h) poji‰tûnému pfii fiízení motorového vozidla bez toho,
Ïe by vlastnil pfiíslu‰né platné fiidiãské oprávnûní;
i) osobám, které vozidlo uÏívaly bez souhlasu drÏitele vozidla.

âlánek 17
SníÏení pojistného plnûní
1.

2.
a)

b)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)

d)
5.

Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu
následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návykov˘ch
látek nebo pfiípravkÛ obsahujících návykové látky poji‰tûn˘m.
Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:
ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující
jiÏ pfied úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léãení, a to v pomûru, v jakém je negativní pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k následkÛm úrazu;
do‰lo-li k úrazu poji‰tûného s následkem smrti v souvislosti s úmysln˘m jednáním, jímÏ jinému zpÛsobil
tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt.
Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní
povinností pojistníka, resp. poji‰tûného zejména
v tûchto pfiípadech:
poji‰tûn˘ nevyhledal neodkladnû lékafiské o‰etfiení;
poji‰tûn˘ nedodrÏel léãebn˘ reÏim;
poji‰tûn˘ nepodstoupil vy‰etfiení smluvním lékafiem
pojistitele;
poji‰tûn˘ poru‰il povinnost vãasného nahlá‰ení pojistné události.
Dále mÛÏe pojistitel pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní
v následujících pfiípadech:
poji‰tûn˘ jako fiidiã pouÏíval vozidlo, které nebylo podle právních pfiedpisÛ technicky zpÛsobilé k provozu,
vozidlo bylo pouÏito v rozporu s podmínkami stanoven˘mi v˘robcem nebo právními pfiedpisy pro pfiepravu osob v pfiíslu‰ném druhu vozidla,
ve vozidle cestoval vy‰‰í poãet osob neÏ je maximální
poãet osob uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla;
v takovém pfiípadû bude pojistné plnûní kráceno ve
stejném pomûru v‰em poji‰tûn˘m osobám,
k úrazu dojde v dÛsledku ztráty vûdomí, srdeãního infarktu nebo mozkové mrtvice.
ZpÛsobila-li poji‰tûnému smrt osoba, která je podezfielá ze spáchání úmyslného trestného ãinu s následkem
smrti poji‰tûného a která podle smlouvy má nárok na
plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného, pak pojistitel vyplatí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku. V opaãném pfiípadû nárok na pojistné plnûní této osobû nevzniká.

âlánek 19
Dal‰í informace o závazku
V pfiípadû sjednání doplÀkového poji‰tûní sedadla v souladu s tûmito VPP a s platnou právní úpravou zákona ã.
37/2004 Sb., o pojistné smlouvû (§ 66) poskytujeme dal‰í
informace o závazku:
–
Podmínky a lhÛty t˘kající se moÏnosti odstoupení od
smlouvy se fiídí ustanovením § 23 zákona o pojistné
smlouvû. Odstoupení od smlouvy je moÏno zaslat na
adresu uvedenou v záhlaví návrhu.
–
Aktuálním daÀov˘m právním pfiedpisem, kter˘ se vztahuje k Ïivotnímu poji‰tûní, poji‰tûní pfieru‰ení provozu
a pfiípadnû k soukromému zdravotnímu poji‰tûní, je
zákon 586/1992 Sb., zákon o daních z pfiíjmÛ, ve
znûní pozdûj‰ích platn˘ch pfiedpisÛ.
–
Pfiípadné stíÏnosti (rozumí se stíÏnosti pojistníka, poji‰tûn˘ch nebo oprávnûn˘ch osob) lze adresovat, na
v˘‰e uvedenou adresu nebo na adresu:
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
kontrolní útvar
Evropská 136
160 12 Praha 6
âást ãtvrtá - pfiipoji‰tûní ZAVAZADEL
âlánek 20
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
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Pfiedmûtem poji‰tûní jsou vûci pfiepravované poji‰tûn˘m vozidlem specifikované v odstavci 4. tohoto
ãlánku (dále jen zavazadla).
Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.
Pojistnou událostí je ‰koda vzniklá v dÛsledku následujících pfiíãin:
havárií,
vandalismem,
Ïivelní událostí,
pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li
ve vlastnictví nebo uÏívání poji‰tûného, osoby blízké
nebo ãlena domácnosti,
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e)
4.
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b)
–
–
–
–
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odcizením (krádeÏí i loupeÏí).
Poji‰tûní se sjednává ve dvou variantách:
„Zavazadla standard“ - pfiedmûtem poji‰tûní je v˘hradnû ‰koda vzniklá na souboru vûcí movit˘ch
(vãetnû zvífiat) pfiepravovan˘ch osob cestujících
v poji‰tûném vozidle. Zavazadlem není ãást, souãást
ãi v˘bava vozidla, v nûmÏ jsou zavazadla pfieváÏena.
„Zavazadla plus“ - pfiedmûtem poji‰tûní je ‰koda
vzniklá na:
zavazadlech dle odstavce 4 písm. a) tohoto ãlánku,
autopfiíslu‰enství, tj. autopotazích, autorádiu (vãetnû
autorádia s CD mûniãem), dûtsk˘ch autosedaãkách
a autoboxu,
dodateãné v˘bavû vozidla uvedené na detailním
soupisu v pfiíloze pojistné smlouvy,
pfiístrojích a vûcech pfieváÏen˘ch pro v˘kon povolání
fiidiãe nebo provozovatele vozidla, pokud jsou uvedeny na detailním soupisu v pfiíloze pojistné smlouvy,
obsahu stfie‰ního boxu,
jízdních kolech umístûn˘ch na nosiãi urãeném pro
pfiepravu jízdních kol (není poji‰tûno odcizení dle
odst. 3, písm. e),
obsahu pfiívûsného vozíku taÏeného poji‰tûn˘m vozidlem (není poji‰tûno odcizení dle odst. 3, písm. e).

a)
b)
c)

âást pátá – Pfiipoji‰tûní pfiíspûvku na náhradní vozidlo
âlánek 24
Pfiedmût poji‰tûní
1.

2.

1.

Pojistná ãástka ve smlouvû urãená pro jedno vozidlo je
maximálním limitem pro v‰echna pojistná plnûní v jednom pojistném roce za zavazadla.
âlánek 22
Pojistné plnûní

2.

3.
4.
5.

Pfiedmûtem poji‰tûní je pfiíspûvek na náklady se zapÛjãením náhradního vozidla, jestliÏe pojistiteli souãasnû vznikla povinnost plnit za parciální ‰kodu
z KASKO poji‰tûní.
Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.

âlánek 25
Pojistné plnûní

âlánek 21
Pojistná ãástka

1.

v pfiípadû odcizení zavazadel z vozidla, kdy nedo‰lo
k prokazatelnému pfiekonání pfiekáÏek nebo
do‰lo k odcizení zavazadel v dobû od 22. hodiny veãerní do 5. hodiny ranní (nevztahuje se na variantu
„Zavazadla plus“) nebo
na penûzích, drah˘ch kovech a pfiedmûtech z nich
vyroben˘ch, cennostech, platebních kartách, vkladních a ‰ekov˘ch kníÏkách, cenn˘ch papírech a ceninách.

V pfiípadû totálního zniãení zavazadla (vãetnû odcizení) jsou pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na
pofiízení nové vûci stejného druhu a kvality sníÏené
o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného
znehodnocení po odpoãtu zbytkÛ s pfiihlédnutím
k dané situaci na trhu.
V pfiípadû opravitelného po‰kození zavazadla (pfiípady, kdy se nejedná o totální ‰kodu podle ustanovení
odstavce 1 tohoto ãlánku) jsou pojistn˘m plnûním
pfiimûfiené náklady na opravu vûci v nov˘ch cenách
sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného znehodnocení, maximálnû v‰ak do v˘‰e ãástky
rovnající se ãástce, která by byla pojistitelem vyplacena jako pojistné plnûní za totální ‰kodu vypoãtené v
souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto ãlánku po
odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ.
Pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady
na úãelné odstranûní ‰kody vzniklé na vûci.
V pfiípadû odcizení zavazadla z kabiny nebo stfie‰ního boxu vozidla vyplatí pojistitel max. 20% ze sjednané pojistné ãástky.
T˘ká-li se ‰koda více cestujících a pfiesahuje pojistnou
ãástku, bude pojistné plnûní poskytnuto pfiedev‰ím
pojistníkovi. Není-li plnû vyãerpána, bude pojistné
plnûní poskytnuto ostatním cestujícím ve stejném
pomûru podle v˘‰e vzniklé ‰kody.

2.

3.

4.

Pojistitel uhradí pfiíspûvek na zapÛjãení náhradního
vozidla stejné znaãky a stejné nebo niÏ‰í kategorie
neÏ vozidlo opravované, nejdéle v‰ak po dobu opravy, nebylo-li vypÛjãené vozidlo vráceno dfiíve. Za
maximální délku pÛjãovného se povaÏuje obvyklá
doba opravy vozidla dle pfiíslu‰n˘ch ãasov˘ch norem
v˘robce a neobsahuje ãasové prodlevy související
s kapacitou servisu provádûjícího opravu vozidla, vã.
kapacity jeho subdodavatelÛ. Do maximální délky
zapÛjãení se nezapoãítávají ãasové prodlevy související s dodáním dílÛ potfiebn˘ch k provedení opravy.
V˘‰e pfiíspûvku ãiní maximálnû 5% z pojistné ãástky
na jeden den v˘pÛjãky, pfiiãemÏ souhrn pfiíspûvkÛ vyplacen˘ch v jednom pojistném roce nesmí pfiesáhnout v˘‰i pojistné ãástky uvedené v pojistné smlouvû
jako pfiíspûvek na náhradní vozidlo.
Fakturovaná cena za jeden den v˘pÛjãky bude akceptována jen do v˘‰e ceny obvyklé za jeden den v˘pÛjãky v autorizovaném servisu a regionu. V˘‰e pÛjãovného nesmí pfiev˘‰it 50% pojistného plnûní za
opravu z havarijního poji‰tûní.
Pojistitel je oprávnûn pfiezkoumat dobu opravy.

âást ‰está – Pfiipoji‰tûní ráfkÛ a pneumatik
âlánek 26
Pfiedmût poji‰tûní
1.
2.
3.

Poji‰tûní se vztahuje na v‰echna pojistná nebezpeãí definovaná ve VPP UCZ/Kas/10, resp. UCZ/KasMax/10
v ãl. 1, odst. 1.
Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním ‰kodov˘m.
Pojistnou událostí je taková událost, která znemoÏÀuje dal‰í pouÏívání pneumatiky nebo ráfku (disku)
pfii bûÏném provozu.

âlánek 27
Pojistná ãástka, pojistné plnûní

âlánek 23
V˘luky

1.

Pokud není ujednáno jinak, z pfiipoji‰tûní ZAVAZADEL se
‰koda nehradí:

2.

24

Pojistná ãástka je ãástka uvedená v pojistné smlouvû
jako maximální limit pro v‰echna pojistná plnûní pro
pneumatiky a ráfky poji‰tûného vozidla.
Pojistn˘m plnûním jsou pfiimûfiené náklady na pofií-
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zení nové vûci stejného druhu a kvality sníÏené
o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného
znehodnocení po odpoãtu zbytkÛ s pfiihlédnutím
k dané situaci na trhu.
Pfii opravû po‰kozen˘ch ráfkÛ a pneumatik jsou pfiimûfien˘mi náklady na opravu náklady na úãelné odstranûní ‰kody.
Poji‰tûní se sjednává se spoluúãastí uvedenou ve
smlouvû.
Není-li ujednáno jinak, pojistná plnûní za jednu nebo v‰echny ‰kody vyplacené z pojistn˘ch událostí
v prÛbûhu jednoho pojistného období nesmí pfie-

sáhnout pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû
pro toto poji‰tûní.
âlánek 28
V˘luky
Poji‰tûní se nevztahuje na poklice kol poji‰tûného vozidla.
âlánek 29
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.9.2010.

V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/StrVoz/06

doplÀkové strojní poji‰tûní vozidel
- zvlá‰tní ãást -

a) trval˘m pÛsobením chemick˘ch, teplotních, mechanick˘ch a elektrick˘ch vlivÛ, postupn˘m stárnutím, provozem nebo pfiirozen˘m opotfiebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací, usazováním kotelního kamene a jin˘ch usazenin, únavou materiálu, mechanick˘m po‰krábáním lakovan˘ch a le‰tûn˘ch ploch;
b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, kter˘ je podle zákona nebo smlouvy za ‰kody
odpovûdn˘;
c) uvedením do provozu po ‰kodû pfied ukonãením fiádné opravy a zkou‰ek.
5. Z poji‰tûní jsou vylouãeny ‰kody na níÏe uveden˘ch
strojních souãástech, dílech, nástrojích, ãástech
stroje a médiích, pokud k jejich po‰kození nedo‰lo
v pfiímé pfiíãinné souvislosti a jako následek ‰kody,
za kterou je pojistitel povinen plnit:
a) souãásti, díly a nástroje, jeÏ se pravidelnû vymûÀují
pfii zmûnû pracovního úkonu (napfi. fiezné, brusné,
tváfiecí a jiné nástroje);
b) souãásti, které se pravidelnû vymûÀují pro opotfiebení
nebo stárnutí (napfi. pneumatiky, hadice, manÏety, pásy, fiemeny, tûsnûní, lana, fietûzy, radlice, pluhy, ‰amotové v˘stelky apod.);
c) souãásti pro kluzná a valivá uloÏení pro pfiímoãar˘ a rotaãní pohyb (napfi. loÏiska, písty, vloÏky válcÛ apod.);
d) souãásti ze skla, porcelánu a keramiky;
e) ãinná média (napfi. paliva, maziva, hydraulické, chladící a fiezné kapaliny apod.);
f) akumulátorové baterie, elektrochemické ãlánky, fotoãlánky, katalyzátory, apod.
6. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní
se nevztahuje na:
a) vûcné ‰kody na stroji pfii tunelov˘ch pracích v podzemí;
b) ‰kody vzniklé pfii provozu na leti‰ti.

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást –
UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní
se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad po‰kození nebo zniãení vozidla nebo jeho dodateãné strojní v˘bavy (dále jen
stroje), dojde-li k pojistné události z tûchto pfiíãin:
a) konstrukãní vadou, vadou materiálu nebo v˘robní vadou;
b) fyzikálním v˘buchem – pfietlakem páry, plynu nebo kapaliny ãi pod tlakem;
c) nedostatkem vody v kotli;
d) lomem, prasknutím, odstfiedivou silou;
e) vniknutím cizího pfiedmûtu;
f) bezprostfiedním pÛsobením elektrické energie, zejména zkratem, pfiepûtím, vadou izolace;
g) selháním mûfiících, regulaãních a zabezpeãovacích
zafiízení;
h) chybnou obsluhou, nepozorností, nedbalostí, úmysln˘m jednáním, pokud ‰koda nebyla zpÛsobena
úmysln˘m jednáním poji‰tûného nebo jiné osoby
z podnûtu poji‰tûného nebo nesplnûním povinnosti poji‰tûného k odvrácení ‰kody;
i) v dÛsledku náhlého pÛsobení vnûj‰ích mechanick˘ch sil.
2. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pfiípad takového po‰kození nebo zniãení stroje, které zcela vyluãuje jeho funkãnost.
3. Z tohoto poji‰tûní nevzniká nárok na pojistné plnûní za jakékoliv ‰kody ãi zvût‰ení rozsahu ‰kody pfiímo ãi nepfiímo vzniklé následkem:
a) vady, kterou mûl stroj v dobû uzavfiení poji‰tûní
a která byla nebo mohla b˘t známa poji‰tûnému, jeho zmocnûncÛm ãi zástupcÛm bez ohledu na to,
zda byla známa pojistiteli;
b) zastavení nebo pfieru‰ení provozu zafiízení a z toho
vznikl˘ch ztrát v‰eho druhu (napfi. penále, u‰l˘ zisk,
pokuty, manka, zv˘‰ené náklady na v˘robu, ztráty
vzniklé z prodlení, ztráta kontraktu, apod.).
4. Z poji‰tûní dále nevzniká právo na plnûní za ‰kody
zpÛsobené:

âlánek 2
ZpÛsob poji‰tûní
1. DoplÀkové strojní poji‰tûní lze sjednat pouze se základním
poji‰tûním KASKO, není-li ujednáno ve smlouvû jinak.
2. Pojistná ãástka vozidla resp. jeho dodateãné strojní
v˘bavy musí b˘t shodná s pojistnou ãástkou uvedenou pro poji‰tûní KASKO.
3. V pfiípadû zániku poji‰tûní KASKO zaniká rovnûÏ doplÀkové strojní poji‰tûní.
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âlánek 3
V˘luky z poji‰tûní

na záchranu Ïivota a zdraví, se omezuje na 30% sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na
základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na
spolupÛsobící pfiíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiítele, váleãného stavu, váleãn˘ch
resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání,
vzpoury, vzboufiení srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované
moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání
skupiny osob se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících
pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de
facto anebo jiného vefiejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného
vyvlastnûní vypl˘vajícího z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ vefiejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zástupce, osoby kterou
poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo
osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m;
v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje
pfiímo nebo nepfiímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo
vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem
bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo
na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje
mohla mít podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky
se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo
nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání
strachu ve vefiejnosti nebo v její ãásti;
f) ‰kody vzniklé v dÛsledku po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci poÏárem, úderem blesku, v˘buchem jin˘m
neÏ dle ãl. 1 odst.1. písm. b) tûchto pojistn˘ch podmínek, nárazem nebo zfiícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãásti nebo nákladem, vichfiicí, krupobitím, sesuvem pÛdy, skal a zeminy, pádem stromÛ,
stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ, tíhou snûhu nebo námrazy,
záplavou, povodní a zemûtfiesením, vodou z vodovodního zafiízení a krádeÏí vloupáním a loupeÏí.

âlánek 5
Územní platnost
Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, místo poji‰tûní se
shoduje s poji‰tûním KASKO.
âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele.
Pojistná ãástka se stanoví vÏdy jednou poloÏkou pro
cel˘ stroj nebo nástavbu. Pojistnou ãástku stanoví
vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Podle zpÛsobu sjednání KASKO poji‰tûní lze i doplÀkové poji‰tûní strojÛ sjednat na:
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na pofiízení nového stroje nebo stroje srovnatelného druhu, kvality a v˘konu, vãetnû napfi.
dopravného, poplatkÛ, cla a montáÏních nákladÛ;
b) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnoceného
stroje ãi stroje nepouÏitelného obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena stroje nebo pouÏitého materiálu v místı obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.
âlánek 7
Podpoji‰tûní
Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ její pojistná hodnota, poskytne
pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve stejném
pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
âlánek 8
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro
jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného
stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 9
Pojistné plnûní

âlánek 4
ZachraÀovací náklady

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je
podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v mûnû âeské republiky, pokud nerozhodne o tom, Ïe poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mûnou po‰kozené
vûci).
3. Pokud opravu po‰kozeného stroje provádí sám poji‰tûn˘, uhradí pojistitel cenu materiálu a náhradních dílÛ, hodnotu práce, která byla pfiímo vynaloÏena za úãelem jeho opravy, maximálnû v‰ak cenu
opravy provádûné specializovanou opravnou.
4. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v pfiípadû, Ïe tyto nároky jsou souãástí celkov˘ch

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného
nebezpeãí pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do v˘‰e
5% ze sjednané pojistné ãástky.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny
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nákladÛ na opravu a nezvy‰ují celkové pojistné plnûní pojistitele.
Jakékoliv zvlá‰tní v˘daje, tj. v˘daje za pfiesãasovou
práci, práci v noci, ve dnech pracovního volna a klidu, expresní pfiíplatky, letecké dodávky náhradních
dílÛ, cestovní náklady technikÛ a expertÛ ze zahraniãí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve
smlouvû v˘slovnû ujednáno, nebo pokud po jejich
vynaloÏení do‰lo ke sníÏení celkov˘ch nákladÛ na
opravu stroje.
Tímto poji‰tûním nejsou kryty náklady na jakékoliv
zmûny stroje, doplnûní popfi. vylep‰ení stroje, náklady
na pfiedepsané opravy a kontroly.
Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po dokonãení
opravy po‰kozeného stroje nebo v˘mûnû zniãeného
stroje a po pfiedloÏení v‰ech k tomu úãelu nezbytn˘ch dokladÛ, potvrzujících v˘‰i ‰kody.
V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení pfiedmûtu poji‰tûní pfiesahuje v dobû vzniku
pojistné události 50% nové ceny, poskytne pojistitel
pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.
Pokud je vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pfiesahující ãasovou cenu pouze za
pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tfií let od pojistné události provede opravu ãi nové pofiízení vûci stejného
druhu a kvality v místû poji‰tûní.

b)
c)

2.

3.
a)

b)
c)

d)

âlánek 10
Spoluúãast

e)

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘
se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo
druhu podnikatelské ãinnosti;
oznámit pojistiteli, Ïe uzavfiel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné
ãástky.
Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost
nenastala a provádût pfiimûfiená opatfiení k jejímu
odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která
jiÏ nastala a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a fiídit se jimi.
V pfiípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tfií dnÛ,
u ‰kod pfiesahujících urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení
ihned;
neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události,
která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání
trestného ãinu;
nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu
s obecn˘m zájmem;
umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m,
ve‰kerá ‰etfiení potfiebná pro posouzení nároku na
pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit k tomu potfiebné podklady a informace;
pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch
a zniãen˘ch vûcí.

âlánek 13
Práva pojistitele
Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû
závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností poji‰tûného
uveden˘ch v ãlánku 12 tûchto pojistn˘ch podmínek,
pokud toto poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné
události,
b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku
‰kody do‰lo pojistnou událostí ve smyslu pojistn˘ch
podmínek.

âlánek 11
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pfiíãinné souvislosti s pojistnou
událostí, nepfiechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch
vûcí a je povinen tyto vûci pfievzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch
vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potfieba
z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dfiíve.

âlánek 14
V˘klad pojmÛ
1. Po‰kozením stroje se rozumí zmûna stavu stroje,
kterou lze objektivnû odstranit opravou.
2. Zniãením stroje se rozumí zmûna stavu stroje, kterou nelze objektivnû odstranit opravou, a stroj se
proto nemÛÏe pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.
3. Dodateãnou v˘bavou se rozumí strojní nástavba zabudovaná do vozidla pfii jeho v˘robû ãi dodateãnû,
napfi. hydraulické zvedací zafiízení apod.

âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného

âlánek 15
Úãinnost

1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je pojistník dále povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy
vãetnû bezpeãnostních pfiedpisÛ uveden˘ch v do-

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1.7.2006.
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UCZ/As/10-1

DoplÀkové pojistné podmínky
pro poji‰tûní Asistence vozidel
Poji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi podmínkami,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást
UCZ/05, zvlá‰tní ãástí UCZ/POV/10, zvlá‰tní ãástí
UCZ/Kas/10, resp. UCZ/KasMax/10 a zvlá‰tní ãástí
UCZ/Voz/10, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

7.

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

Poji‰tûní asistence UNIQA je zaji‰Èováno smluvním
partnerem pojistitele na území âeské republiky
i v zemích uveden˘ch v zelené kartû (zahraniãí)
k zabezpeãení sluÏeb dle rozsahu tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek (dále jen DPP).
Poji‰tûní asistence UNIQA se vztahuje za podmínek níÏe uveden˘ch na kaÏdé vozidlo, které má u pojistitele
uzavfieno poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla nebo havarijní poji‰tûní KASKO.
Asistence je poskytována oprávnûn˘m osobám celoroãnû a to 24 hodin dennû.

8.

9.

âlánek 2
V˘klad pojmÛ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

10.

Pojistnou událostí je nepojízdnost poji‰tûného vozidla
zpÛsobená v˘hradnû nehodou ãi poruchou.
Nehodou se rozumí nahodilá událost, pfii níÏ vlivem
vnûj‰ích ãinitelÛ (jako napfi. stfiet s jin˘m vozidlem, náraz vozidla do objektu, vyjetí mimo silniãní komunikaci) dojde k po‰kození, zniãení nebo provoznímu znehodnocení vozidla, v dÛsledku ãehoÏ je vozidlo nepojízdné. Za nehodu se povaÏuje téÏ i Ïivelní událost nebo krádeÏ (je-li krádeÏ vozidla neprodlenû nahlá‰ena
policii v místû krádeÏe).
Poruchou se rozumí stav, kdy vozidlo je nepojízdné
nebo nezpÛsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ z dÛvodu opotfiebení nebo po‰kození souãástí motorového vozidla,
zpÛsoben˘ch vlastní funkcí jednotliv˘ch souãástí vozidla, chybnou montáÏí, únavou materiálu.
Poruchou není systematická obnova vozidla, jeho
údrÏba (periodická nebo jiná), technická prohlídka, instalace dodatkov˘ch fiízení ani nedostatek v povinn˘ch
doplÀcích vozidla.
Oprávnûnou osobou se rozumí fiidiã i osoby pfiepravované v poji‰tûném vozidle, kdy maximální poãet
pfiepravovan˘ch osob pfii jedné pojistné události je
dán poãtem sedadel uveden˘ch v technickém prÛkazu. Oprávnûnou osobou nejsou stopafii a osoby pfiepravované za úplatu.
Odtahem vozidla se rozumí odtah do nejbliÏ‰í opravny; pokud je vozidlo v záruce, tak do nejbliÏ‰ího autorizovaného servisu. Pfii odtahu v âR je to odtah do
smluvního servisu pojistitele. Pfii odtahu ze zahraniãí
do âR se posuzuje ekonomiãnost odtahu.
Náhradním vozidlem se rozumí vozidlo kategorie B,

11.

12.

13.

14.
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napfi. ·koda Fabia, Opel Corsa, Ford Fiesta apod.
Nûkteré autopÛjãovny vyÏadují sloÏení kauce buì
v hotovosti nebo platební (kreditní) kartou za poskytnutí náhradního vozidla. Tuto kauci hradí oprávnûná
osoba nikoliv asistenãní sluÏba. V pfiípadû nezaplacení
kauce, autopÛjãovna náhradní vozidlo neposkytne.
Zorganizování je provedení ve‰ker˘ch nutn˘ch úkonÛ, které je podle tûchto DPP povinna provést asistenãní sluÏba a které jsou provádûny za úãelem poskytnutí dohodnut˘ch asistenãních sluÏeb uveden˘ch
v DPP. Ve‰keré náklady za poskytnutí takov˘chto sluÏeb nese oprávnûná osoba.
Záloha, pÛjãka a kauce jsou finanãní prostfiedky, které
asistenãní sluÏba poskytne oprávnûné osobû. Tyto
úhrady budou poskytnuty za podmínky fiádného zaji‰tûní tfietí osobou nebo pojistitelem a budou povaÏovány za pÛjãku poskytnutou asistenãní sluÏbou poji‰tûnému, kter˘ ji asistenãní sluÏbû vrátí v plné v˘‰i nejdéle do dvou mûsícÛ ode dne poskytnutí.
Vozidlem do 3,5 t se rozumí: motocykly, tfiíkolky, ãtyfikolky, osobní vozidla, vozidla uÏitková, terénní, speciální, traktory, pfiívûsy, návûsy, pracovní stroje a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích
dle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a pfiedpisÛ âeské republiky.
Vozidlem nad 3,5 t se rozumí: nákladní vozidla, tahaãe, speciální vozidla, traktory, pfiívûsy, návûsy, pracovní stroje a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích dle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a pfiedpisÛ âeské republiky.
Vznik, trvání a zánik poji‰tûní – Poji‰tûní základní asistence pro vozidla do a nad 3,5 t vzniká sjednáním poji‰tûním odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla nebo havarijního poji‰tûní a trvá po dobu
platnosti poji‰tûní za ‰kodu zpÛsobenou provozem
vozidla nebo havarijního poji‰tûní a zaniká okamÏikem
zániku tûchto dvou poji‰tûní. Poji‰tûní roz‰ífiené asistence pro vozidla do a nad 3,5 t vzniká sjednáním poji‰tûní asistence, trvá po dobu platnosti tohoto poji‰tûní a zaniká okamÏikem zániku pojistné smlouvy nebo
na základû Ïádosti klienta.
KrádeÏí se rozumí protiprávní jednání cizí osoby/osob,
v jehoÏ dÛsledku je poji‰tûné vozidlo odcizeno a to
buì vloupáním nebo loupeÏn˘m pfiepadením. Za krádeÏ se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje i stav, kdy
nebylo vozidlo v dÛsledku pokusu o krádeÏ odcizeno,
ale je nepojízdné nebo nezpÛsobilé k provozu dle pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ (napfi. rozbité ãelní sklo, zniãená
spínací skfiíÀ, po‰kozen˘ zámek zapalování atp.)
Îivelní událostí se rozumí stav, kdy je vozidlo nepojízdné v dÛsledku poÏáru, v˘buchu, úderu blesku, povodnû a záplavy, vichfiice, krupobití, sesuvu pÛdy, zfiícení skal, pádu laviny a tíhy snûhu.
Nárok na právní ochranu pfii regresním vymáhání ‰kody a v pfiípadném soudním fiízení se provádí v pfiípadû
‰kody zpÛsobené poji‰tûnému pfiíslu‰níkem cizího státu na území tohoto státu. Asistenãní sluÏba provede
regresní vymáhání ‰kody bez nárokÛ na honoráfi.
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Klient hradí pouze pfiípadné náklady na zahraniãní
právní kanceláfi v pfiípadû soudního fiízení.
âlánek 3
Rozsah poji‰tûní
1.
a)
b)
c)
d)
2.

b)

Poji‰tûní asistence pfii pojistné události je poskytováno
ve variantách:
základní asistence UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5 t (ãást B)
roz‰ífiená asistence UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5 t (ãást C)
základní asistence UNIQA pro nákladní vozidla nad
3,5 t (ãást D)
roz‰ífiená asistence UNIQA pro nákladní vozidla nad
3,5, t (ãást E).
V ãásti A je uveden rozsah poji‰tûní stejn˘ pro v‰echna
vozidla.

3.
a)

âást A
Rozsah asistence

b)

âlánek 4

c)

Z poji‰tûní asistence má oprávnûná osoba nárok:
a) na pfiedcestovní asistenci (informace o vízech, mûnov˘ch kurzech, rady v situaci nouze, lékafiské informace o nutnosti oãkování, informace o poplatcích na dálnicích, m˘tném)
b) na telefonickou pomoc v nouzi (rady v pfiípadû pojistné události, rady pfii vyplÀování dokladÛ, vyhledávání
dodavatelÛ sluÏeb, ohlá‰ení pojistné události poji‰Èovnû, pfiedání vzkazÛ rodinû, zamûstnavateli)
c) na telefonické tlumoãení a pfieklady (pfii celním fiízení,
telefonické pfieklady a rady pfii vyplÀování dokladÛ,
okamÏité telefonické tlumoãení pfii styku s policií, pfii
silniãní kontrole; zorganizování tlumoãníka pro policejní ‰etfiení)
d) na zorganizování lékafiské asistence (pfievoz zranûného
a hospitalizace do nejbliÏ‰ího místa od pojistné události, pfievoz zranûného do lékafiského zafiízení v âR);
léãebné náklady v cizinû hradí oprávnûná osoba
e) v pfiípadû úmrtí oprávnûné osoby v zahraniãí zorganizuje asistenãní sluÏba repatriaci tûlesn˘ch ostatkÛ do
âR, kremaci a pfiepravu urny do âR, pfiíp. zajistí pohfieb v zemi pojistné události
f) na zorganizování nákupu a odeslání náhradních dílÛ
v pfiípadech, kdy tyto nejsou dostupné v místû opravy
v zahraniãí; odpovûdná osoba hradí nákupní cenu
tûchto dílÛ.

d)

e)

f)

âást B
Rozsah základní asistence UNIQA pro vozidla do 3,5 t
âlánek 5

g)

1.

V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok
na opravu na místû pojistné události nebo odtah do
nejbliÏ‰í opravny nebo úschovu nepojízdného vozidla
maximálnû do v˘‰e 2 500 Kã (v zahraniãí max.150
EUR); nevztahuje se na cenu náhradních dílÛ.
2. V pfiípadû, Ïe vozidlo není opravitelné do 8 hodin, má
oprávnûná osoba nárok:
a) pfii nehodû na 1 noc ubytování v max. v˘‰i 1 500 Kã
(v zahraniãí max. 100 EUR) na osobu nebo na vozidlo
kategorie B po dobu 24 hodin nebo na vlak II tfiídy nebo, v pfiípadû pojistné události v zahraniãí, na letenku

tfiídy ECO. Asistenãní sluÏba zvolí takov˘ dopravní prostfiedek, kter˘ bude v souladu s cílem cesty poji‰tûného.
pfii poru‰e na zorganizování ubytování nebo zorganizování zapÛjãení vozidla kategorie B nebo organizaci
jízdenky na vlak II. tfiídy nebo, v pfiípadû pojistné události v zahraniãí, na organizaci letenky tfiídy ECO. O v˘bûru dopravního prostfiedku rozhoduje asistenãní sluÏba a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve vztahu k potfiebám klienta, poãtu asistovan˘ch
osob a racionálnímu vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
Oprávnûná osoba má dále dle tûchto DPP nárok:
v pfiípadû pojistné události v dÛsledku krádeÏe, pokusu o krádeÏ ãi Ïivelní události na opravu na místû nebo na odtah do nejbliÏ‰í opravny v max. v˘‰i 2 500 Kã
(v zahraniãí max. 150 EUR); v pfiípadû potfieby má
oprávnûná osoba nárok na 1 noc ubytování v max. v˘‰i 1 500 Kã (v zahraniãí max. 100 EUR) na osobu
v pfiípadû ztráty ãi krádeÏe klíãÛ od vozidla na zorganizování otevfiení vozidla a v˘mûny zámkÛ; totéÏ platí,
zÛstanou-li klíãe nedopatfiením uzamãeny uvnitfi vozidla
na zorganizování dovozu ãi pfieãerpání (v pfiípadû zámûny) paliva, na zorganizování opravy ãi v˘mûny defektu pneumatiky
na zorganizování cesty do zahraniãí pro vyzvednutí
opraveného vozidla nebo zorganizování odtahu vozidla do âR v pfiípadû, Ïe není moÏné opravit vozidlo
v místû události do 7 dnÛ
v pfiípadû hospitalizace oprávnûné osoby del‰í neÏ 10
po sobû jdoucích dnÛ v zahraniãí na zorganizování náv‰tûvy rodinného pfiíslu‰níka vã. jeho dopravy, pfiípadnû jeho ubytování
pfii zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo v pfiípadû nepfiimûfien˘ch administrativních
komplikací na zorganizování zálohového sloÏení finanãní ãástky jako záruky (kauci) na zaplacení poplatkÛ soudního fiízení s v˘jimkou záloh poÏadovan˘ch na
úhradu civilnû právních závazkÛ, pokut nebo osobních
od‰kodnûní, která má zaplatit poji‰tûn˘; na zaplacení
kauce za propu‰tûní poji‰tûného v pfiípadû, Ïe byl po
dopravní nehodû vzat do vazby; na zorganizování
právního zastupování pfii soudním jednání, které má
urãit míru odpovûdnosti za ‰kodu; na zorganizování
regresního vymáhání ‰kody; na poskytnutí pÛjãky na
tlumoãení pfii soudním jednání; na poskytnutí zálohy
v max. v˘‰i 1 000 EUR pfii vzniku ‰kody tfietí osobû
z odpovûdnosti.
Nárok na poskytnutí záruky nebo kauce se nevztahuje
na soudní fiízení z dÛvodu trestné ãinnosti, fiízení pod
vlivem alkoholu, psychotropních a omamn˘ch látek,
drog ãi jin˘ch chemick˘ch prostfiedkÛ, které ovlivÀují
závaÏn˘m zpÛsobem zpÛsobilost poji‰tûného k fiízení
dopravního prostfiedku.
pfii pojistné události v zahraniãí na zorganizování zaji‰tûní formalit spojen˘ch s vyfiazením neopraveného vozidla z evidence a zorganizování se‰rotování vozidla.

âást C
Rozsah roz‰ífiené asistence UNIQA pro vozidla do 3,5 t
âlánek 6
1.

29

Roz‰ífienou asistenci UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5t lze sjednat jen pro osobní vozidla, uÏitková vozidla, terénní vozidla a speciální vozidla.
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a)

b)

c)
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e)
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V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok
na opravu na místû pojistné události nebo na odtah
do nejbliÏ‰í opravny nebo na úschovu nepojízdného
vozidla maximálnû do v˘‰e 5 000 Kã (v zahraniãí max.
300 EUR); nevztahuje se na cenu náhradních dílÛ.
V pfiípadû, Ïe vozidlo není opravitelné do 8 hodin, má
oprávnûná osoba nárok:
na ubytování na 1 noc v max. v˘‰i 2 500 Kã na osobu
v âR a na 2 noci ubytování v max. v˘‰i 200 EUR/noc
na osobu v zahraniãí nebo na zapÛjãení vozidla kategorie B po dobu 5 dní nebo na vlak II. tfiídy nebo na
letenku tfiídy ECO (stala-li se pojistná událost v zahraniãí) pro pokraãování v cestû/návrat do vlasti. O v˘bûru dopravního prostfiedku rozhoduje asistenãní sluÏba
a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve
vztahu k potfiebám klienta, poãtu asistovan˘ch osob
a racionálnímu vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
pfii pojistné události, pfii které dojde k znepojízdnûní
poji‰tûného vozidla, následkem které poji‰tûn˘ nemÛÏe pokraãovat v cestû nebo navrátit se do vlasti a na
poji‰tûném vozidle je nutné provést opravu, na zorganizování a uhrazení zapÛjãení náhradního automobilu
kategorie B (napfi. ·koda Fabia, Opel Corsa, Ford Fiesta
atp.) po dobu opravy nepojízdného vozidla, maximálnû v‰ak po dobu 5-ti kalendáfiních dnÛ, vãetnû pfiistavení a odstavení, a to aÏ do v˘‰e reáln˘ch nákladÛ.
SluÏbu náhradní vozidlo po dobu opravy nelze kombinovat se sluÏbou pokraãování v cestû nebo návrat do vlasti.
Oprávnûná osoba má dle tûchto DPP dále narok:
v pfiípadû pojistné události v dÛsledku krádeÏe, pokusu o krádeÏ ãi Ïivelní události na opravu na místû nebo na odtah do nejbliÏ‰í opravny nebo úschovu v nejbliÏ‰í opravnû v max. v˘‰i 5000 Kã (v zahraniãí max.
300 EUR); v pfiípadû potfieby má oprávnûná osoba nárok na 1 noc ubytování v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí na 2 noci ubytování v max. 200 EUR/noc) na osobu nebo na vlak II.tfiídy nebo na letenku tfiídy ECO
(stala-li se pojistná událost v zahraniãí). O v˘bûru dopravního prostfiedku rozhoduje asistenãní sluÏba a to
tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve
vztahu k potfiebám klienta, poãtu asistovan˘ch osob
a racionálnímu vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
v pfiípadû ztráty ãi krádeÏe klíãÛ od vozidla na zorganizování a úhradu otevfiení a v˘mûny zámkÛ v max. v˘‰i 2 000 Kã (v zahraniãí max. 175 EUR); totéÏ platí, zÛstanou-li klíãe nedopatfiením uzamãeny uvnitfi vozidla.
Náklady na v˘robu nov˘ch klíãÛ, zámkÛ budou plnû
hrazeny oprávnûnou osobou.
na zaji‰tûní zorganizování a úhradu dovozu ãi pfieãerpání (v pfiípadû zámûny) paliva, na zorganizování
opravy ãi v˘mûny defektu pneumatiky na místû události v max. v˘‰i 2 000 Kã (v zahraniãí max. 175 EUR),
cena náhradní pneumatiky a paliva jde plnû k tíÏi
oprávnûné osoby.
v pfiípadû hospitalizace oprávnûné osoby del‰í neÏ 10
po sobû jdoucích dnÛ v zahraniãí na zaji‰tûní náv‰tûvy
rodinného pfiíslu‰níka vã. dopravy a ubytování aÏ na 7
dní v max. v˘‰i 50 EUR na noc a osobu a 1x ECO letenku (hrazena jedna zpáteãní jízdenka/letenka).
pfii pojistné události v zahraniãí na kauci v max. v˘‰i 7
500 EUR pfii uvûznûní v dÛsledku ‰kody zpÛsobené
provozem vozidla, na poskytnutí pÛjãky na advokátní
sluÏby v pfiípadû soudu v max. v˘‰i 2 500 EUR, na regresní vymáhání ‰kody, na poskytnutí pÛjãky na tlumoãení pfii soudním jednání v max. v˘‰i 750 EUR, na

f)

g)

poskytnutí zálohy v max. v˘‰i 2 500 EUR pfii vzniku
‰kody tfietí osobû z odpovûdnosti. Právní pomoc se nevztahuje na pfiípady vy‰etfiování trestního ãinu nebo
poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.
pfii pojistné události v zahraniãí na zaji‰tûní formalit
spojen˘ch s vyfiazením neopraveného vozidla z evidence, vã. se‰rotování v max. v˘‰i 150 EUR; za pfiedpokladu, Ïe není moÏná oprava v místû události do 7
dnÛ na zabezpeãení odtahu neopraveného vozidla do
âR v max. v˘‰i 1 700 EUR
v pfiípadû finanãní tísnû pfii pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 1 500 EUR za pfiedpokladu, Ïe tfietí osoba tuto ãástku pfiedem uhradí v âR.

âást D
Rozsah základní asistence UNIQA pro vozidla nad 3,5 t
âlánek 7
1.
a)

b)
c)

d)
2.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

3.
a)
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V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba pfii
nehodû nárok:
pfii zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo z dÛvodu nepfiimûfien˘ch administrativních komplikací na zálohu na kauci (pfii uvûznûní po
nehodû) v max. v˘‰i 15 000 EUR; na zálohu na právní
sluÏby (advokáta) v max. v˘‰i 4 500 EUR.
na zálohu pfii odpovûdnosti za ‰kodu v max. v˘‰i 3 500
EUR.
na úhradu tlumoãníka pfii soudním fiízení, na pfiedání
zpráv rodinû, zaji‰tûní kontaktu se zamûstnavatelem ãi
konzulárními autoritami âR, na zaji‰tûní vystavení náhradních dokladÛ a jejich doruãení, na regresní vymáhání po nezavinûné nehodû, na zaji‰tûní znaleckého
posudku po nehodû. Právní pomoc se nevztahuje na
pfiípady vy‰etfiování trestního ãinu nebo poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.
pfii pojistné události v zahraniãí na pÛjãku v max. v˘‰i
10 000 EUR.
Rozsah poji‰tûní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAâE
pfii nehodû a poru‰e.
V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
na zaji‰tûní opravy na místû v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí max.150 EUR) nebo zorganizování vyslání vlastního mechanika
na zaji‰tûní vypro‰Èovací techniky, odtahu (nebo úschovy) do nejbliÏ‰í opravny v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí max. 150 EUR)
pfii opravû trvající déle neÏ 10 dní na zorganizování repatriace vozidla do opravny v âR
v pfiípadû, Ïe náklady na opravu pfiev˘‰í trÏní hodnotu
vozidla v âR, na vyfiízení formalit s vyfiazením neopraveného vozidla z evidence a na zorganizování jeho se‰rotování
na zorganizování nákupu náhradních dílÛ, jejich uhrazení a odeslání do pfiíslu‰né opravny nebo na leti‰tû
a na uhrazení celních doplatkÛ pfii vyfiízení formalit pfii
dovozu dílÛ
na zorganizování zapÛjãení náhradního vozidla v pfiípadû krádeÏe ãi nelze-li opravu provést do 6 hodin po
pojistné události, pfii krádeÏi v zahraniãí na 1 den ubytování v max. v˘‰i 75 EUR na noc a osobu.
Rozsah poji‰tûní pro NÁKLAD a NÁVùS
V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
na zorganizování zapÛjãení náhradního návûsu tahaãe, zorganizovaní úschovy nákladu ãi zorganizování jeho pfieloÏení a ostrahu nákladu na místû
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v pfiípadû finanãní tísnû pfii pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 2 500 EUR za pfiedpokladu, Ïe tfietí osoba tuto ãástku pfiedem uhradí v âR.

b)

âást E
Rozsah roz‰ífiené asistence UNIQA pro vozidla nad 3,5 t

âlánek 9
V˘luky z poji‰tûní

âlánek 8
1.
2.
a)

b)
c)

d)
3.
a)

b)

c)

d)

e)
f)
4.
a)

du na místû, v pfiípadû nehody v zahraniãí na zaji‰tûní
ostrahy v max. v˘‰i 500 EUR
v pfiípadû finanãní tísnû pfii pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 2 500 EUR za pfiedpokladu, Ïe tfietí osoba tuto ãástku pfiedem uhradí v âR.

Roz‰ífienou asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat
jen pro nákladní vozidla, tahaãe, speciální vozidla, pfiívûsy a návûsy.
V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba pfii
nehodû nárok:
pfii zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo v pfiípadû nepfiimûfien˘ch administrativních
komplikací na zálohu na kauci (pfii uvûznûní po nehodû) v max. v˘‰i 15 000 EUR; na zálohu na právní sluÏby (advokáta) v max. v˘‰i 5 000 EUR. Právní pomoc se
nevztahuje na pfiípady vy‰etfiování trestního ãinu nebo
poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.
na zálohu pfii odpovûdnosti za ‰kodu v max. v˘‰i 3 500
EUR
na úhradu tlumoãníka pfii soudním fiízení, na pfiedání
zpráv rodinû, zaji‰tûní kontaktu se zamûstnavatelem ãi
konzulárními autoritami âR, na zaji‰tûní vystavení náhradních dokladÛ a jejich doruãení, na regresní vymáhání po nezavinûné nehodû, na zaji‰tûní znaleckého
posudku po nehodû
pfii pojistné události v zahraniãí na pÛjãku v max. v˘‰i
10 000 EUR.
Rozsah poji‰tûní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAâE
pfii nehodû a poru‰e.
V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
na zaji‰tûní opravy na místû v max. v˘‰i 10 000 Kã
(v zahraniãí max. 400 EUR) nebo na zorganizování vyslání vlastního mechanika nebo na zaji‰tûní vypro‰Èovací
techniky, odtahu (nebo úschovy) do nejbliÏ‰í opravny
v max. v˘‰i 30 000 Kã (v zahraniãí max. 1 200 EUR)
v pfiípadû opravy v dÛsledku nehody v zahraniãí trvající déle neÏ 10 dní na zaji‰tûní repatriace do opravny
v âR v max. v˘‰i 1 500 EUR; v pfiípadû poruchy na zorganizování repatriace do opravny v âR
v pfiípadû, Ïe náklady na opravu pfiev˘‰í trÏní hodnotu
tahaãe v âR, na vyfiízení formalit s vyfiazením vozidla
z evidence; v pfiípadû poruchy na zorganizování se‰rotování tahaãe; v pfiípadû nehody na zaji‰tûní se‰rotování v max. v˘‰i 10 000 Kã (v zahraniãí max. 750 EUR)
na zorganizování nákupu náhradních dílÛ, úhradu jejich odeslání do pfiíslu‰né opravny nebo na leti‰tû a na
úhradu celních doplatkÛ pfii vyfiízení formalit pfii dovozu dílÛ
na zorganizování zapÛjãení náhradního tahaãe v pfiípadû krádeÏe ãi nelze-li opravu provést do 6 hodin po
pojistné události
v pfiípadû krádeÏe tahaãe v zahraniãí na 2 dny ubytování na v max. v˘‰i 75 EUR na noc a osobu.
Rozsah poji‰tûní pro NÁKLAD a NÁVùS
V pfiípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
na zorganizování zapÛjãení náhradního návûsu tahaãe, úschovu nákladu ãi jeho pfieloÏení a ostrahu nákla-

1.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)

Pojistitel neposkytne pojistné plnûní v pfiípadû:
nekontaktování asistenãní sluÏby UNIQA ihned po pojistné události a nerespektování pokynÛ asistenãní sluÏby
Ïe oprávnûná osoba v dobû pojistné události nevlastní
platn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz nebo fiidiãské oprávnûní neodpovídá typu fiízeného vozidla
Ïe k pojistné události dojde v dÛsledku pfietûÏování vozidla (celková hmotnost vozidla je vy‰‰í neÏ je uvedeno v technickém prÛkaze)
Ïe do‰lo k pojistné události pfii váleãném stavu (aÈ jiÏ
byla válka vyhlá‰ena ãi nikoliv), stávce ãi obãansk˘ch
nepokojích, omezení volného pohybu, ekologické katastrofû nebo v pfiípadû jiné nahodilé události nebo zásahu vy‰‰í moci
Ïe k pojistné události do‰lo v dÛsledku úmyslného jednání, trestného ãinu ãi sebevraÏdy ãi sázky
Ïe pojistná událost je zpÛsobena neodborn˘m zásahem ãi nedostateãnou údrÏbou (není-li provádûna v˘robcem pfiedepsaná pravidelná a technická údrÏba)
Ïe k pojistné události do‰lo pfii soutûÏi, sportovním zápolení a pfiípravû na nû nebo pfiehlídkách
Ïe pojistná událost byla zpÛsobena pod vlivem alkoholu, psychofarmak a drog ãi jin˘ch obdobn˘ch látek
Poji‰tûní se nevztahuje na:
náklady, které se nevztahují k pojistné události
dálniãní a tranzitní poplatky a danû, náklady na pohonné hmoty a parkovné
palivo, maziva, dálniãní poplatky, m˘tné ani pfiípadné
opravy náhradního vozidla
náklady spojené se ‰kodami následn˘mi.

âlánek 10
Ostatní ujednání
1.

2.
3.

V pfiípadû poskytování pojistného plnûní v zahraniãní
mûnû se pro pfiepoãet na ãeskou mûnu pouÏije smûnn˘ kurz vyhlá‰en˘ âNB v den poskytnutí asistenãní
sluÏby.
V pfiípadû pojistné události pfiípojného vozidla je nárok
na asistenãní sluÏbu jen v pfiípadû, Ïe je taÏné vozidlo
poji‰tûno u pojistitele.
V podmínkách uvedené ãástky se nenaãítají. Uveden˘
limit je horní hranice pro konkrétní poskytovanou sluÏbu, ãástky nad tento limit jdou k tíÏi oprávnûné osoby.

âlánek 11
Úãinnost
Tyto DPP pro poji‰tûní Asistence vozidel UCZ/As/10-1 nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2010.
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UNIQA poji‰Èovna, a. s.

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Základní tabulka A) k úrazovému poji‰tûní
Stanovení stupnû trval˘ch následkÛ

EU 5086/2

Pfii úplné ztrátû nebo úplné ztrátû funkãnosti:
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