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Èlánek 1
Úvodní ustanovení
 

se zájemcem o pojištìní, se øídí právním øádem Èeské republiky. Platí pro 

Smluvních dokumentù obsahuje v souladu se zákonem odchylnou úpravu, 

Èlánek 2
Všeobecná ustanovení
          
2.1. Na základì uzavøené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vùèi 

pojistníkovi v pøípadì vzniku pojistné události poskytnout mu nebo 
 

a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pro právní jednání, týkající se vzniku, zmìny a zániku pojištìní, je tøeba 

písemné formy. Veškeré zmìny musí být provedeny písemnì, jinak jsou 

dokument v papírové podobì nebo jednání uèinìné elektronickými nebo 
jinými technickými prostøedky. Pro vylouèení pochybností se smluvní 

jednání uèinìno formou elektronické zprávy ve formátu, který dostateènì 
zabezpeèuje jeho obsah proti zmìnì, a je opatøeno elektronickou známkou 
jednající osoby dle zvláštního právního pøedpisu. Pro komunikaci týkající 
se události, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, spojuje 

s call centrem pojistitele, zprávy sms, èi e-mailové elektronické zprávy. Pro 
vydání pojistky a její zaslání pojistníkovi, potvrzení pojistitele o platnosti 
pojištìní, oznámení pojistitele o nepøijetí návrhu pojistné smlouvy, jiné 
oznámení pojistitele, které nemìní obsah pojistné smlouvy, protinávrh 

nebo údajù v pojistné smlouvì postaèuje jejich uèinìní formou elektronické 
zprávy ve formátu, který dostateènì zabezpeèuje jeho obsah proti zmìnì, 
bez potøeby elektronického podepsání.

 
Èlánek 3 
Vymezení pojmù    
           
Pro úèely pojištìní se rozumí

nahodilou skuteèností 
zda v dobì trvání soukromého pojištìní vùbec nastane, nebo není známa 
doba jejího vzniku,
pojistnou událostí
smlouvì nebo ve zvláštním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva 
odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojist-
né plnìní,
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištìní sjednáno,
zájemcem osoba, která má zájem o uzavøení pojistné smlouvy s pojistitelem,
úèastníkem soukromého pojištìní

pojištìní vzniklo právo nebo povinnost,
pojistitelem
èinnost podle zvláštního zákona,
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu,
pojištìným
hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištìní vztahuje,
oprávnìnou osobou osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne 
právo na pojistné plnìní,
obmyšleným osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které 
vznikne právo na pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného,
skupinovým pojištìním soukromé pojištìní, které se vztahuje na 

pojistným nebezpeèím
pojistným rizikem míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpeèím,
pojistným zájmem oprávnìná potøeba ochrany pøed následky pojistné 
události,
pojistnou hodnotou  
v dùsledku pojistné události nastat,
pojistným úplata za soukromé pojištìní,

 pojistné stanovené za pojistné období,
pojistným obdobím èasové období dohodnuté v pojistné smlouvì, za 
které se platí pojistné,
jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou 
bylo soukromé pojištìní sjednáno,
škodnou událostí skuteènost, ze které vznikla škoda a která by mohla 
být dùvodem vzniku práva na pojistné plnìní,
èasovou cenou cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou 

její opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem,
novou cenou cena, za kterou lze v daném místì a v daném èase vìc 
stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a úèelu,
odkupným èást nespotøebovaného pojistného ukládaná pojistitelem 
jako technická rezerva vypoètená pojistnì matematickými metodami  
k datu zániku soukromého pojištìní,
èekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost 
poskytnout pojistné plnìní z událostí, které by jinak byly pojistnými 
událostmi,
pojištìním škodovým
škody vzniklé v dùsledku pojistné události,
pojištìním obnosovým
obnosu, tj. dohodnuté finanèní èástky v dùsledku pojistné události ve 
výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
nabídkou jakýkoli návrh na uzavøení pojistné smlouvy, obsahuje-li 

mìsícem období 30ti kalendáøních dní,
sazebníkem poplatkù
ve verzi platné v dobì sjednání pojistné smlouvy, který je zpøístupnìn na 
webových stránkách pojistitele.  

Èlánek 4

pojištìní 
        
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavøení a zmìnu pojistné smlouvy 

pøedkládá navrhovatel pojistiteli. Souèástí návrhu jsou písemné dotazy 
pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, které je navrhovatel povinen 
pravdivì a úplnì zodpovìdìt.

4.2. Pojistitel na základì návrhu rozhodne do 2 mìsícù od jeho pøevzetí nebo 
v pøípadì jednání uèinìného elektronickými nebo jinými technickými 

návrhu je pojistná smlouva uzavøena. Jako potvrzení o uzavøení pojistné 

pojistné smlouvy.
4.3. Obsahuje-li pøijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, omezení 

nový návrh. Nevyjádøí-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas 
ve lhùtì 1 mìsíce ode dne, kdy jí byl doruèen, nebo neuhradí-li v této lhùtì 

návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištìní. Pokud je pojistná doba 

automaticky o další rok, pokud nìkterá ze smluvních stran smlouvu 
nevypoví nejménì 6 týdnù pøed uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištìní zaèíná v 0.00 hod. dne sjednaného 
jako poèátek pojištìní a konèí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec 
pojištìní. Pojištìní nelze pøerušit, není-li ujednáno jinak.

sícù.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v ná-

4.8. 
automatickým uplynutím 2 mìsícù od data pøevzetí návrhu 
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí 

 
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, 
aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku 

4.9. 
4.10. 

pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na 

pojištìní od poèátku, který je uveden v návrhu.
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Èlánek 5
Pojistné           

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištìní. Výše pojistného se urèuje 
na základì sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištìní 
podle zásad pojistné matematiky. 

lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny 
jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úètuje pojistitel 

5.3.  Pojistné za první pojistné období èi jeho splátku nebo jednorázové 

poèátku pojištìní, není-li ujednáno jinak. 
5.4. Není-li pojistné èi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má 

úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pøipsány na úèet 
pojistitele nebo jím hotovostnì inkasovány.

pro další pojistné období. Pojistitel sdìlí novì stanovenou výši pojistného 
pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì 2 mìsícù pøed splatností pojistného za 
pojistné období, ve kterém se má výše pojistného zmìnit. Pokud pojistník 
se zmìnou výše pojistného nesouhlasí, musí svùj nesouhlas uplatnit do  
1 mìsíce ode dne, kdy se o navrhované zmìnì výše pojistného dozvìdìl. 
Pojištìní pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné 
zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví zvláštní èást VPP.

poplatky dle sazebníku poplatkù.
5.7. Pojistitel má právo odeèíst od pojistného plnìní splatné pohledávky 

pojistného nebo jiné pohledávky z pojištìní, pokud se nejedná o pojistné 
plnìní z povinného pojištìní.

Èlánek 6
Zánik pojištìní     

         
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Pojištìní zaniká marným uplynutím lhùty stanovené pojistitelem  

v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruèené pojist-
níkovi. Lhùta k zaplacení je 45 kalendáøních dní, nebylo-li dohodnuto 

6.2. Výpovìdí

nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovìï musí být doruèena 

zaniká pojištìní ke konci následujícího pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 2 mìsícù ode dne 

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 3 mìsícù ode dne 
doruèení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruèení výpovìdi 

Pojištìní skonèí dnem, který se pojmenováním nebo èíslem shoduje se 
dnem doruèení výpovìdi.

6.3.  Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotøebitelem nebo pojistná smlouva uzavøena 

formou obchodu na dálku je pojistník oprávnìn od pojistné 

   
6.3.2. Zodpoví-li zájemce pøi uzavírání pojistné smlouvy èi pojistník pøi zmìnì 

pojistné smlouvy úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì 
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, má pojistitel 

pojistitel uplatnit do 2 mìsícù ode dne, kdy takovou skuteènost zjistil 
nebo musel zjistit. To platí i v pøípadì zmìny pojistné smlouvy.

6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poèátku ruší. Pojistitel je 
povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne 
odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeète 

pojistného odeèítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištìní.  Pojistník,  
pojištìný nebo jiná osoba je ve stejné lhùtì jako pojistitel povinen pojistiteli 
vrátit èástku vyplaceného pojistného plnìní, která pøesahuje výši zaplaceného 
pojistného.

vy povinného pojištìní jen tehdy, pokud to zákon pøipouští.
6.4.  Odmítnutím pojistného plnìní

pojistné události a kterou nemohl zjistit pøi sjednávání pojištìní nebo jeho 
zmìnì v dùsledku úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo neúplnì 

v dobì uzavøení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo ji uzavøel za 
jiných podmínek nebo

nepravdivé nebo hrubì zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlèí.

6.4.2. Dnem doruèení oznámení o odmítnutí pojistného plnìní pojištìní 
zanikne.

6.5. 
6.5.1. Pojištìní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištìná vìc nebo 

jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištìné fyzické 
osoby nebo zániku pojištìné právnické osoby bez právního nástupce, není-
li dohodnuto jinak. Pøi zmìnì vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištìného 
majetku zanikne pojištìní dnem písemného oznámení této zmìny a prokázání 
této skuteènosti pojistiteli.

6.5.2. Pojištìní zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání 

pojistného zájmu dozvìdìl.
 

s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištìní sjednáno.
 
Èlánek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
          
7.1. V pøípadì pojištìní cizího pojistného nebezpeèí je pojistník povinen 

seznámit tøetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.

na pojistné plnìní nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnìní pøijal.
7.3. Zemøe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal 

pojištìní cizího pojistného rizika, vstupuje pojištìný do soukromého 
pojištìní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemøel nebo zanikl 
bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli v písemné formì do 

trvání pojištìní nemá zájem, zaniká pojištìní dnem smrti, nebo dnem 
zániku pojistníka.

7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu nebo má právní zájem na 

 Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, je povinen bez zbyteèného 

vysvìtlení o vzniku a rozsahu následkù této události, o právech tøetích osob 

doklady a postupovat dohodnutým zpùsobem. Není-li souèasnì pojistníkem 
nebo pojištìným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištìný. Stejné oznámení 

 
V pøípadì pojistné události hlášené prostøednictvím telefonického hovoru 

 

nebo jím povìøeným osobám šetøení o pøíèinách vzniklé škody, o okolnostech 
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnìní a jeho výši, vèetnì 
provedení místního šetøení škodné události a jeho zdokumentování. 

poškozenou vìc, pøípadné odebrání vzorkù této vìci nebo její znalecké 
zkoumání, vèetnì zabezpeèovacích zaøízení, a zajistit dùkazy o vzniku škody  

je pojistitel v rámci šetøení škody oprávnìn ovìøovat u tøetích osob pravdivost 

7.6. Pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu oznámit pojistiteli zmìnu 
nebo zánik pojistného nebezpeèí. V pøípadì pojištìní cizího pojistného 
nebezpeèí má tuto povinnost pojištìný.

pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavøel za jiných podmínek, má 
pojistitel právo navrhnout novou výši pojistného do 1 mìsíce ode dne, 
kdy mu byla zmìna oznámena. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu 
vyjádøit do 1 mìsíce ode dne jeho doruèení, nebylo-li dohodnuto jinak.

do 1 mìsíce ode dne doruèení návrhu, nebylo-li dohodnuto jinak, má 
pojistitel právo pojištìní vypovìdìt s osmidenní výpovìdní dobou. 

s návrhem, nebo kdy marnì uplynula doba k vyjádøení pojistníka podle 
odstavce 7.8., zanikne jeho právo vypovìdìt pojištìní.

smlouvy smlouvu neuzavøel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném 
 

s osmidenní výpovìdní dobou. Neuèiní-li tak pojistitel do jednoho mìsíce ode 
dne, kdy mu zmìna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovìdìt pojištìní. 

Pro pojištìní osob pro jiné pøípady se ustanovení o zmìnì pojistného 

nebyla-li tato zmìna promítnuta ve výpoètu pojistného, vzniká pojistníkovi 
nebo pojištìnému povinnost bezodkladnì oznámit pojistiteli zvýšení 
pojistného rizika.     

7.12. Pojistník je povinen neprodlenì oznámit pojistiteli veškeré zmìny údajù 
uvedených v pojistné smlouvì, které nastanou bìhem pojistné doby, 

7.8. tìchto VPP.     

Èlánek 8
Následky porušení povinností

8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištìný pøi sjednávání pojištìní, v prùbìhu 
pojištìní nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených  
v právních pøedpisech nebo v pojistné smlouvì a bylo-li v dùsledku toho 

8.2. Pokud mìlo porušení povinností pojistníka, pojištìného nebo jiné osoby, 
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která má na pojistné plnìní právo, podstatný vliv na vznik pojistné 
události, její prùbìh, na zvìtšení rozsahu jejích následkù nebo na zjištìní 

úmìrnì k tomu, jaký vliv mìlo toto porušení na rozsah pojistitelovy 
povinnosti plnit. 

 Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vìdomì nepravdivé nebo 
hrubì zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, 
anebo zamlèí-li se v nìm vìdomì údaje týkající se této události, má 

 
 

a pojistitel na základì svého zjištìní pojistnou smlouvu vypovìdìl, ná- 

soukromého pojištìní.

oprávnìnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v èlánku 7 odstavci 7.5.
 
Èlánek 9
Pojistné plnìní

9.1.  Pojistné plnìní je splatné do 15 dnù po skonèení šetøení pojistitelem. 
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetøením dále upravuje 
obèanský zákoník.

9.2.  Pojistné plnìní se poskytuje v penìzích.

Èlánek 10
Postup pøi rozdílných názorech

10.1. Pøi neshodì o výši pojistného plnìní stanoveném pojistitelem lze dohod-
nout øízení znalcù.

 
a písemnì o nìm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní 

dohodnou na zavedení øízení, platí tato skuteènost jako uznání názoru 
druhé strany.

osobì znalce lze vznést pøed zahájením jeho èinnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude pøedán pojistiteli  

i pojistníkovi a oprávnìné osobì.
10.5. Oba urèení znalci se dohodnou na osobì tøetího znalce jako pøedse- 

dy, který má rozhodující hlas v pøípadì neshody; ten své rozhodnutí pøedá 
obìma smluvním stranám.

10.6. Náklady na èinnost pøedsedy øízení hradí obì smluvní strany rovným dílem.

Èlánek 11

11.1. Písemnosti doruèuje pojistitel na adresu v Èeské republice prostøednictvím 
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èl.  1   Èást první - všeobecná ustanovení
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èl.  7   Èást druhá – pøipojištìní SKLA
èl.  8   Èást tøetí – pøipojištìní SEDADEL
èl.  9   Èást ètvrtá – pøipojištìní ZAVAZADEL
èl. 10  Èást pátá – pøipojištìní PØÍSPÌVKU NA NÁHRADNÍ VOZIDLO
èl. 11  Èást šestá – pøipojištìní RÁFKÙ a PNEUMATIK
èl. 12  Prima Bonus
èl. 13  Závìreèná ustanovení

Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných pojistných podmínek 
vèetnì pøipojištìní, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást 
UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a pøíslušnými 
pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO pojištìní, které spolu tvoøí 
nedílnou souèást.

Èlánek 1
Èást první - všeobecná ustanovení

1.  Tyto VPP stanovují spoleèná ustanovení pro pojištìní vozidel, za jakých 
podmínek je pojištìní POV a KASKO uzavøeno v jedné smlouvì a stanovují 

2.  V jedné pojistné smlouvì lze ujednat i pojištìní pro více vozidel za podmí-
nek ve smlouvì uvedených.

-

4.  Právní úkony týkající se pojištìní vozidel mají v souladu s UCZ/15 èl. 2 
odst. 2.2. písemnou formu.

pošty jako obyèejné èi doporuèené zásilky, pøípadnì jiným vhodným 
zpùsobem, není-li dohodnuto jinak. V pøípadì právního jednání 
uèinìného elektronickými nebo jinými technickými prostøedky pojistitel 
doruèuje dokumenty na emailovou adresu uvedenou v návrhu na 
uzavøení nebo zmìnu pojistné smlouvy nebo na jinou emailovou adresu, 
která mu byla, v pøípadì zmìny této emailové adresy, prokazatelnì 
oznámena.

 

vhodným zpùsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si 

pojistitele. 

Èlánek 12
Postoupení pohledávky 
 
Pojistník/pojištìný/oprávnìná osoba je oprávnìn postoupit své pohledávky za 

písemnì udìlí souhlas s postoupením pohledávky.
 
Èlánek 13
Informaèní povinnost

13.1.  

13.2. 

13.3. Pro pøípadné soudní øešení sporù s pojistitelem je pøíslušný Obvod-

13.4. Pro pøípadné mimosoudní øešení sporù s pojistitelem je v pøípadì 

110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, a v oblasti ostatních pojistných odvìtví 
je pøíslušným orgánem Èeská obchodní inspekce, Štìpánská 567/15,  
120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Èlánek 14
Úèinnost 

Tyto VPP nabývají úèinnosti 1. 2. 2016. 
 

odst. 4.1. UCZ/15 je pojistitel navrhovatelem v tìch pøípadech, kdy je 
pojistná smlouva uzavøena zaplacením pojistného.

6.  Škodní události lze oznámit

 Likvidace škod z pojištìní dopravních prostøedkù
 Evropská 136
 160 12 Praha 6

pojistná smlouva byla uzavøena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo 

8.  V pøípadì zániku pojistné smlouvy z dùvodu oznámení zmìny vlast-
nictví je osoba, která oznamuje zmìnu vlastníka vozidla podléhajícího 

tuzemského vozidla u orgánu evidence vozidel podle zákona è. 56/2001 Sb.,  
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znìní.

Èlánek 2
Výklad pojmù

Ve smyslu tìchto pojistných podmínek se rozumí:
1.  Domovským servisem

 
a tato je uvedena v pojistné smlouvì,

spolupracuje.
-
 

-
mostatnì uzamknout, avšak je odstaveno na krytém místì hlídaném stálou 

3.  Havárií - poškození nebo znièení pojištìné vìci nebo její èásti jakoukoliv 

Všeobecné pojistné podmínky      
pojištìní vozidel - zvláštní èást



4.  Homologovaným zaøízením - funkèní zaøízení, které bylo odzkoušeno a na 

5.  Kabinou vozidla - vnitøní prostor vozidla mimo zavazadlový prostor.

-
vodu pojistnì technické potøeby zohlednìní diferencí mezi novou cenou 
vozidla a pojistnou èástkou urèenou v pojistné smlouvì ve vztahu ke zpù-
sobu likvidace škodní události pøi parciálních škodách.

-
tìného vozidla a vznik škody na tomto vozidle.

9.  Neoprávnìným øidièem - osoba, která nebyla povìøená pojistníkem nebo 
pojištìným k øízení pojištìného dopravního prostøedku.

10.  Neoriginálním dílem – náhradní díl vyrábìný jakýmkoliv výrobcem, o kte-

-
torových vozidel.

11.  Novým vozidlem - vozidlo max. 6 mìsícù staré a s najetými max. 100 km, 
není-li ve smlouvì uvedeno jinak.

-

odpovídající stupni opotøebení èi jiného znehodnocení, s pøihlédnutím  

likvidaci škodné události pojistitel vychází z ceny, která je uvedena v ceníku 
ojetých vozidel Eurotax, IBS Expert nebo jiného, znaleckou obcí uznávané-
ho ceníku, platného ke dni pojistné události.

13.  Odcizením:
-

a zmocnil se ho zpùsobem, pøi kterém prokazatelnì pøekonal uzamèení 

a to nástroji, které nejsou urèeny k jejich øádnému otevírání nebo jiným 

místa, kde bylo vozidlo uzamèeno,

se pojištìného vozidla.
14.  Originálním dílem – díl dodávaný výrobcem vozidla.
15.  Pádem - trvalý pohyb vìci èi zvíøete, který má znaky pádu v dùsledku zem-

16.  Parciální škodou ve všech druzích pojištìní KASKO - škoda na pojištìném 
vozidle, kdy se nejedná o totální škodu podle ustanovení odstavce 25.

17.  Poøizovací cenou vozidla - cena vozidla uvedená na faktuøe/kupní smlouvì, 
která se vztahuje k vozidlu a jeho výbavì na faktuøe/kupní smlouvì uve-

poøízeny k vozidlu ani díly èi výbava poøízená dodateènì.
18.  Pojistnou dobou – odchylnì od èl. 4, bod 4.5. UCZ/15 pojištìní zaèíná 

dnem a hodinou uvedenou v pojistné smlouvì, není-li ujednáno jinak.
19.  

Tento zpùsob musí být stanoven ve smlouvì, jinak se pøedmìtné po-

V po-

osob,

-

smluvní pøepravy osob,

pøi cestování za úèelem pøenocování ve vozidle.
20.  Registraèní znaèka – tabulka státní poznávací znaèky pøidìlená vozidlu 

registraèním orgánem.
21.  Smluvní Autosklo – smluvní opravna pojistitele specializovaná pro výmìnu 

autoskel.
22.  Smluvní opravna – opravna vozidel, která má s pojistitelem uzavøen smluv-

23.  Støetem se zvìøí - fyzický kontakt vozidla se zvíøetem, ke kterému došlo na 
pozemní komunikaci.

24.  Technickým prùkazem - technický prùkaz silnièního motorového vozidla 

konkrétnímu dopravnímu prostøedku technický prùkaz, rozumí se tím jiný 
obdobný doklad.

25.  Totální škodou v pojištìní KASKO øídícím se
-

ke dni škodní události. O tom, zda se jedná o škodu totální, rozhoduje 
pojistitel na základì prohlídky vozidla po škodní události.

 
v konkrétních pojistných podmínkách.

26.  Vandalismem - škoda na pojištìné vìci vzniklá v dùsledku úmyslného jed-
nání tøetí osoby.

 
v technickém prùkazu vozidla a vyznaèené na skeletu karosérie zpravidla 
na více místech.

28.  Vlastníkem/provozovatelem vozidla - osoba uvedená jako vlastník/provo-
zovatel v technickém prùkazu.

29.  Výbavou vozidla:
-
-
-

né. Pokud nejsou výrobcem vyjmenovány ve výbavì základní, rozu-
mí se touto výbavou následující díly: ABS, ampérmetr, autosvítilna  

ekonotester, HF sada, hasicí pøístroj vèetnì pomocných prostøedkù, 
 

-

-
 

spoilery, sportovní volant, startovací kabely k baterii, støešní okno, støešní 
zahrádka vè. jedné sady úchytù, støešní box, tašky na jednostopých vozi-

zvedák a další zaøízení èi výbava zvyšující bezpeènost posádky a vozidla  
 

tachograf, taxametr, vyhledávací reflektor. Výše uvedená specifikace doda-
teèné výbavy neplatí v pøípadì, kdy je ve VPP nebo v pojistné smlouvì stano-
vena pro urèité pøípady povinnost dodateènou výbavu pøesnì specifikovat.

–  základní, tzn. výbava dodávaná výrobcem za základní cenu vozidla.
30.  Zabezpeèovacím zaøízením:

-
kací vidlice do kola, zámek brzdového kotouèe nebo jiné obdobné zaøízení 

 
s vozidlem namontované dodateènì zevnitø vozidla, a to nad rámec prove-
dený výrobcem. Zámky øadicí páky jsou do vozidla dodateènì trvale namon-

jednu øídící èi hnací funkci vozidla, napø. zapalování, palivové èerpadlo, 
øízení aj.,

 
v evropské databázi a ochranné znaèení vozidla vyznaèením èíselného 
kódu na sklech vozidla provedené metodou pískování, 

 
 

dílu,

jedná se o satelitní pøijímaè vybavený akcelerometrickým senzorem pro 

31.  Zavazadlovým prostorem – èást vozidla za poslední øadou sedadel vozidla 

32.  Zpronevìrou – situace, kdy si tøetí osoba pøisvojí pojištìné vozidlo nad 
rámec, ve kterém jí bylo pojištìné vozidlo svìøeno. 

-
né ohništì opustil a který se vlastní silou rozšíøil nebo byl tøetí osobou úmyslnì 

–  výbuchu, tj. náhlý nièivý projev tlakové síly spoèívající v rozpínavosti plynù 
nebo par; výbuchem není výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího 
motoru nebo aerodynamický tøesk,

–  úderu blesku, tj. bezprostøední pùsobení energie blesku nebo teploty jeho 
výboje na pojištìné vìci,

–  povodní a záplavou, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostøedního okolí 
vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bøehù, a to 
i v pøípadì došlo-li k záplavì z dùvodu poruchy na vodovodním zaøízení,

–  krupobitím,
–  sesouváním pùdy,
–  zøícením skal, pádem lavin,
–  tíhou snìhu.

Èlánek 3
Vinkulace pojistného plnìní

-
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2.  Uhrazením pojistného plnìní vinkulaènímu vìøiteli je splnìn závazek 
 

s vyplacením pojistného plnìní oprávnìné osobì.
3.  Je-li pojistník odlišný od pojištìného, lze vinkulovat pojistné plnìní jen se 

souhlasem pojištìného.
4.  Zrušení vinkulace písemnì oznámí pojistitel vinkulaènímu vìøiteli.

-
lem.

Èlánek 4
Kategorizace vozidel

Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, jsou pro úèely stanovení pojistného pro všech-
ny druhy pojištìní vozidla rozdìlena na následující kategorie.

B -  osobní automobily vè. elektromobilù - zahrnuje vozidla pro pøepravu 

-

C -  autobusy - zahrnuje autobusy a minibusy, tj. vozidla pro pøepravu více 

D -  trolejbusy - zahrnuje vozidla na elektrický pohon urèená pro pøepravu více 

-

K -  traktory – zahrnuje všechna vozidla s koly nebo pásy s nejménì dvìma 

-

L -  pøípojná vozidla vyjma návìsù – zahrnuje všechna vozidla vyjma traktorových 
bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urèena  

M -  návìsy – zahrnuje všechna vozidla bez omezení celkové hmotnosti, která 

-

P -  pøípojná vozidla traktorù vyjma návìsù – zahrnuje všechna vozidla bez 
omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon a jsou urèena  

kg,
R -  terénní vozidla – zahrnuje osobní vozidla svojí konstrukcí urèená pro pro-

S -  pracovní stroje – zahrnuje samojízdné pracovní stroje s vlastním zdrojem 
pohonu urèené k vykonávání urèitých èinností i pracovní stroje bez vlast-
ního zdroje pohonu, tj. pracovní stroje pøípojné a pracovní stroje nesené, 

 

Èlánek 5
Všeobecná ustanovení pro pøipojištìní

1.  Není-li dále uvedeno jinak, a je-li sjednáno POV nebo KASKO, lze k tìmto 
-

2.  Územní platnost pojištìní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, 
vèetnì asijské èásti Turecka. Pøi pøepravì vozidla po vodì se pojištìní ne-

3.  Pøípadná výplata pojistného plnìní z pøipojištìní sjednaných podle této 
zvláštní èásti VPP nemá vliv na systém Bonus-Malus v POV nebo KASKO.

4.  Na pøipojištìní skel, pøipojištìní zavazadel, pøipojištìní pøíspìvku na 
náhradní vozidlo a pøipojištìní ráfkù a pneumatik se analogicky vztahují 
pøíslušná ustanovení UCZ/Kas/15.

5.  Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí pøesáhnout po-

dobu kratší jednoho roku, nesmí èástka vyplacená za všechny 
škody pøesáhnout sjednanou pojistnou èástku uvedenou ve 

Èlánek 6

 
stitelem pro jejich pøijetí do pojištìní stanovena povinnost prohlídky vozi-

jako poèátek pojištìní do doby provedení prohlídky.
2.  

3. -

spoluúèastí ve výši dvojnásobku sjednané spoluúèasti, minimálnì 

právo na pojistné za celé pojistné období.
6.  

7.  Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, je pojistník povinen 
uhradit náklady za vstupní prohlídku provedenou v souladu  

 

Èlánek 7
Èást druhá – pøipojištìní SKLA

1.  Pøedmìt pojištìní
1.1.  Pøedmìtem pojištìní jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvì. Toto 

pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
1.2.  Pojištìní se sjednává pro pøípady poškození èi znièení skla nárazem, doj- 

de-li k prasknutí resp. lomu skla na vozidle.
1.3.  Pojištìní se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na škody na vì-

1.4.  O technologii opravy poškozeného skla rozhoduje pojistitel.
2.  Varianty pojištìní, pojistná èástka
2.1.  Pojištìní skel lze sjednat v tìchto variantách:

-
ho plnìní a vlivu ceny skla na výši pojistného. Základem pro výpoèet 

 

-
hadovaných nákladù na výmìnu nového skla a s dodateèným omezením 
vyplývajícím z odst. 3 tohoto èlánku.

2.2.  V pojistné smlouvì musí být uvedeno, zda se pojištìní týká pouze 
èelního skla a nebo všech skel kabiny vozidla, vè. støešních skel.

3.  Pojistné plnìní
3.1.  Pojistné plnìní zahrnuje náklady na práci i materiál potøebné pro výmìnu 

poškozeného skla za nové.

pojištìní.
4.  Spoluúèast
 Spoluúèast, je-li sjednána ve smlouvì, se neodeèítá pøi opravì èelního skla 

scelením.

Èlánek 8

1.  Pøedmìtem pojištìní jsou osoby pøepravované v motorovém vozidle. Toto 
pojištìní se sjednává jako pojištìní obnosové.

2.  Pøedmìt a rozsah pojištìní, pojistné nebezpeèí, škodná a pojistná událost

motorového vozidla, dále pøi nakládce nebo vykládce motorového vozidla, 

utrpí úraz pøi nastupování nebo vystupování z motorového vozidla bezpro-
støednì pøed nebo po jízdì.

dojde k poškození zdraví nebo smrti pojištìného.
2.3. Škodnou událostí je úraz pojištìného. Škodná událost se stává pojistnou 

-

škodné události pojistitel zahájí ihned po doruèení vyplnìného oznámení 
 

z pojištìní trvalých následkù úrazu je rozhodující pøedání písemného 
rozhodnutí lékaøe pojistiteli o jejich existenci.

2.5.  Rozsah pojištìní je urèen v pojistné smlouvì.
3.  Varianty pojištìní a pojištìné osoby
3.1.  Pojištìní se uzavírá v rozsahu uvedeném v èlánku 8 v následujících variantách:

-
dle cestovaly v dobì pojistné události, nejvýše však na maximální pøípust-
ný poèet osob uvedený v technickém prùkazu vozidla. Výše dohodnuté 

5



øidièe vozidla v dobì pojistné události.
3.2.  Varianta pojištìní je urèena v pojistné smlouvì.
4.  Úraz
4.1.  Úrazem se pro úèely tohoto pojištìní rozumí neoèekávané a náhlé pùsobe-

ní vnìjších sil nebo vlastní tìlesné síly nezávisle na vùli pojištìného, ke kte-
rému došlo bìhem trvání pojištìní a kterým bylo pojištìnému zpùsobeno 

zvýšené svalové síly vyvinuté na konèetiny nebo páteø dojde k vymknutí 

-
bo leptavých látek, vyjma pøípadù, kdy jejich pùsobení probíhá postupnì 
a dlouhodobì,

ke kterému došlo pøímým mechanickým pùsobením na páteø a nejedná-

Poruchy hybnosti páteøe v dùsledku obvykle vykonávaných pohybù nebo 

tehdy, pokud byla zpùsobena pøímým mechanickým pùsobením zvenèí  
a nebyla-li dispoziènì podmínìna.

4.5.  
 

v dùsledku tìlesného poškození nebo v dùsledku psychického traumatu;
 

jinou osobou z podnìtu pojištìného.

5.  Pojistné plnìní z úrazového pojištìní

1.  Pokud bylo v pojistné smlouvì sjednáno pojištìní trvalých následkù úrazu 
a tento úraz zanechá trvalé následky, tj. omezení funkce tìlesných orgánù 
nebo jejich ztrátu, vzniká pojištìnému nárok na pojistné plnìní. Rozsah 

-
vací tabulky platné v dobì uzavøení pojistné smlouvy, se kterou je pojistitel 

bìhem jednoho roku od vzniku úrazu zemøe, nárok na pojistné plnìní za 
trvalé následky nevzniká.

pojistitel výši plnìní tak, aby v rámci daného rozpìtí odpovídalo rozsahu  
a povaze tìlesného poškození vzniklého následkem úrazu. Pokud rozsah 

je rozhodující, do jaké míry je z lékaøského hlediska ovlivnìna tìlesná funk-
ce poškozeného orgánu.

3.  Zemøe-li pojištìný bìhem jednoho roku po úrazu z jiné pøíèiny, která nesouvisí 
s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnìní podle stupnì trvalých následkù, 

4.  V dùsledku jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit nejvýše 

èlánku pro pøípad trvalých následkù, a to i v pøípadì, kdy souèet pro-

5.  Pokud je v pojistné smlouvì sjednáno progresivní plnìní za trvalé následky 
úrazu, stanoví se výše plnìní podle jejich rozsahu stanoveném v procen-

 Rozsah trvalých následkù úrazu v %       Výpoèet pojistného plnìní

 do 25% vèetnì  z 1x pojistné èástky
 nad 25% do 50% vèetnì  z 2x pojistné èástky
 nad 50% do 75% vèetnì  z 3x pojistné èástky
 nad 75% do 100% vèetnì  z 4x pojistné èástky

6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnìní pouze v tom pøípadì, 
lze-li z lékaøského hlediska jednoznaènì stanovit koneèný rozsah trvalých 
následkù úrazu.

od data úrazu, je oprávnìn jak pojistitel, tak pojištìný nechat rozsah trva-

8.  Pøi urèení procenta trvalých následkù se odeèítá procento pøedchozích  
trvalých následkù, které mìl pojištìný ještì pøed úrazem. Pøedchozí ná-

trvalých následkù.
9.  Pokud je v pojistné smlouvì sjednána procentuální výše hodnocení  

trvalých následkù úrazu, od které poskytne pojistitel pojistné plnìní, má 

1.  Pokud bylo ve smlouvì sjednáno pojištìní pro pøípad smrti úrazem a po-
jištìný zemøe na následky úrazu, nejpozdìji však do tøí let ode dne úrazu, 
vyplatí pojistitel pojistnou èástku pro pøípad smrti úrazem sjednanou  
v pojistné smlouvì k datu úrazu.

2.  

-

3.  Plnìní je poskytnuto tomu, kdo je v pojistné smlouvì urèen jako obmyšlená 

osoba nebo obmyšleným osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena 
obmyšlená osoba nebo nenabyla-li práva na plnìní, je pojistné plnìní 
vyplaceno osobám urèeným dle § 2831 odst. 1 a 2 zákona è. 89/2012 Sb., 
obèanský zákoník.

4.  

1.  Nemocnièním odškodným se rozumí v pojistné smlouvì sjednaná èástka za 
den hospitalizace pojištìného v nemocnici v dùsledku úrazu.

2.  Hospitalizací se rozumí z lékaøského hlediska nezbytné poskytnutí nemoc-

a termínu hospitalizace, nejdéle však za 365 dnù v prùbìhu dvou let 

4.  Pojistné plnìní se neposkytuje za pobyt v léèebných, peèovatel-
ských èi kosmetických ústavech, v léèebnách pro dlouhodobì  
a chronicky nemocné, v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeòských 
zaøízeních, v rehabilitaèních zaøízeních, v dietetických zaøízeních, 

6. 

jízdy motorovým vozidlem.
6.2.  Pojištìný je povinen nejpozdìji do 10 dnù písemnì nahlásit úraz. Výjimky 

formuláø oznámení o škodì, nechat vyplnit lékaøskou zprávu a zaslat ne-
prodlenì pojistiteli.

6.4.  Pokud je pojištìno nemocnièní odškodné, musí pojištìný zaslat ihned po 
propuštìní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména, rodného 

6.5.  Pojištìný je povinen bez zbyteèného odkladu vyhledat po úrazu lékaøské 

jeho náklady vyšetøit lékaøem, kterého pojistitel urèí.
-

-
øeným zdravotnickým zaøízením od ošetøujících lékaøù, a v pøípadì potøeby  
i prohlídkou nebo vyšetøením provedeným zdravotnickým zaøízením. Pojištìný 

-

6.7.  Pojištìný je povinen zplnomocnit pojistitele k jednání s ošetøujícími lékaøi 
-

ním a pøezkoumáváním svého zdravotního stavu dává pojištìný zejména 

pøíslušném tiskopisu, kterým škodu oznamuje.
6.8.  V pøípadì rozdílných názorù nechat se vyšetøit znalci nebo jimi urèenými 

lékaøi a podrobit se takovým opatøením, které znalci pokládají za nutné.

-

úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léèení, a to v po-
mìru, v jakém je negativní pùsobení nemocí a tìlesných poškození 
k následkùm úrazu;

b)  došlo-li k úrazu pojištìného s následkem smrti v souvislosti s úmyslným 

a)  pojištìný nevyhledal neodkladnì lékaøské ošetøení;

c)  pojištìný nepodstoupil vyšetøení smluvním lékaøem pojistitele;

-

pøedpisù technicky zpùsobilé k provozu,
-

robcem nebo právními pøedpisy pro pøepravu osob v pøíslušném 
druhu vozidla,

uvedený v technickém prùkazu vozidla; v takovém pøípadì bude po-
jistné plnìní kráceno ve stejném pomìru všem pojištìným osobám,

d)  k úrazu dojde v dùsledku ztráty vìdomí, srdeèního infarktu nebo 

-
chání úmyslného trestného èinu s následkem smrti pojištìného  
a která podle smlouvy má nárok na plnìní v pøípadì smrti pojištì-

-

a)  v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištìný uznán vinným úmy-
slným trestným èinem, nebo pøi kterém si úmyslnì poškodil zdraví;

b)  váleènými událostmi, teroristickými èiny, stávkami, jinými ozbro-
jenými konflikty a vnitrostátními nepokoji;

6



c)  pøi vnitøních nepokojích, pokud se jich pojištìný aktivnì zúèastnil 
na stranì organizátora;

d)  jakýmkoliv pùsobením nukleárních, chemických nebo biologic-
kých zbraní;

e)  pøímo èi nepøímo pùsobením jaderné energie nebo vlivem jonizo-
vaného záøení;

f)  tìlesným poškozením pøi léèebných opatøeních a zákrocích, které 
pojištìný provede nebo nechá provést na svém tìle, pokud dùvo-
dem tìchto zákrokù nebyla pojistná událost;

g)  pøi aktivní úèasti na motoristických závodech a s tím souvisejících 
tréninkových jízdách;

pøíslušné platné øidièské oprávnìní;

Èlánek 9

1.  Pøedmìt a rozsah pojištìní
1.1.  Pøedmìtem pojištìní jsou vìci a zvíøata pøepravované pojištìným vozidlem 

1.2.  Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
1.3.  Pojistnou událostí je škoda vzniklá v dùsledku následujících pøíèin:

1.4. 
-

jištìného nebo osoby jemu blízké
2.  Pojištìní se sjednává ve dvou variantách:

na souboru vìcí movitých a zvíøatech ve vlastnictví pøepravovaných osob 
cestujících v pojištìném vozidle. Zavazadlem není èást, souèást èi výbava 

-

–  dodateèné výbavì vozidla uvedené na detailním soupisu v pøíloze pojistné 
smlouvy,

-
vatele vozidla, pokud jsou uvedeny na detailním soupisu v pøíloze pojistné 
smlouvy,

–  obsahu støešního boxu, 
–  jízdních kolech umístìných na nosièi urèeném pro pøepravu jízdních kol 

 
(není pojištìno 

3.  Pojistné plnìní

plnìním pøimìøené náklady na poøízení nové vìci stejného druhu a kvality 

odpoètu zbytkù s pøihlédnutím k dané situaci na trhu.
 

-
 

o èástku odpovídající stupni opotøebení èi jiného znehodnocení, maxi-
málnì však do výše èástky rovnající se èástce, která by byla pojistitelem 
vyplacena jako pojistné plnìní za totální škodu vypoètené v souladu  

3.3.  Pøimìøenými náklady na opravu se rozumí náklady na úèelné odstranìní 
škody vzniklé na vìci.

3.4.  V pøípadì odcizení zavazadel z kabiny nebo støešního boxu vozi-

omezení neplatí, je-li sjednána varianta „Zavazadla komfort“  
a k odcizení došlo z uzamèené kabiny vozidla definovaného jako 

3.5.  Týká-li se škoda více cestujících a pøesahuje pojistnou èástku, bude pojistné 
plnìní poskytnuto pøedevším pojistníkovi. Není-li plnì vyèerpána, bude 
pojistné plnìní poskytnuto ostatním cestujícím ve stejném pomìru podle 
výše vzniklé škody.

a)  v pøípadì odcizení zavazadel z vozidla, kdy nedošlo k prokazatel-

-
diny ranní (nevztahuje se na variantu „Zavazadla komfort“) nebo

c)  na penìzích, drahých kovech a pøedmìtech z nich vyrobených, 

Èlánek 10

1.  Pøedmìt pojištìní
1.1.  Pøedmìtem pojištìní je pøíspìvek na náklady s vypùjèením náhradního vo-

1.2.  Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
2.  Pojistné plnìní
2.1.  Pøi parciální škodì pojistitel uhradí pøíspìvek na vypùjèení náhradního 

nejdéle však po dobu opravy, nebylo-li vypùjèené vozidlo vráceno døíve. Za 

pøíslušných èasových norem výrobce a neobsahuje èasové prodlevy sou-
visející s kapacitou servisu provádìjícího opravu vozidla, vè. kapacity jeho 
subdodavatelù. Do maximální délky vypùjèení se nezapoèítávají èasové pro-
dlevy související s dodáním dílù potøebných k provedení opravy. V pøípadì 
poškození skla je maximální doba pùjèovného jeden kalendáøní den.

2.2.  

2.3.  Fakturovaná cena bude pojistitelem akceptována jen na základì 

jeden den výpùjèky bude pojistitelem akceptována jen do výše ce-

2.4.  Pojistitel je oprávnìn pøezkoumat dobu opravy.
2.5.  Pøi totální škodì je pøimìøenou dobou vypùjèení náhradního vozidla doba 

nesmí pøekroèit sjednanou pojistnou èástku.

Èlánek 11

1.  Pøedmìt pojištìní
1.1.  Pojištìní se vztahuje na všechna pojistná nebezpeèí definovaná v pøísluš-

ných VPP KASKO.
1.2.  Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.

3.  Pojistné plnìní
3.1.  Pojistným plnìním jsou pøimìøené náklady na poøízení nové vìci stejného 

znehodnocení po odpoètu zbytkù s pøihlédnutím k dané situaci na trhu.
3.2.  Pøi opravì poškozených ráfkù a pneumatik jsou pøimìøenými náklady na 

opravu náklady na úèelné odstranìní škody vèetnì pøípadného pøíslušenství.
3.3.  Pojištìní se sjednává se spoluúèastí uvedenou ve smlouvì.
4.  Výluky

Èlánek 12
Prima Bonus

-

jako pøi zaøazení ve tøídì B10.

-

–  ve ètvrtém a dalším roce trvání pojistné smlouvy s 50 % Bonusem ke zmìnì 

výslovnì uvedeno.

vstupní tøída Bonusu/Malusu je B10.

    B  

    1

    -109 a více mìsícù M10 200% 

 PRIMA Bonus

Èlánek 13
Závìreèná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.
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Všeobecné pojistné podmínky  
pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou 

provozem vozidla (POV) 
- zvláštní èást 

UCZ/POV/15

Obsah

èl. 1  Všeobecná ustanovení

èl. 3  Územní platnost pojištìní
èl. 4  Pojistné, Bonus-Malus

èl. 6  Výluky
èl. 7  Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
èl. 8  Spoluúèast
èl. 9  Zánik pojištìní
èl.10 Závìreèná ustanovení

-
nek, všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást UCZ/15 a záko-
nem o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla è. 168/1999 Sb. ve znìní  

Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.

Èlánek 1
Všeobecná ustanovení

1.  Pojištìní se sjednává pro pøípad právním pøedpisem stanovené odpovìd-

zpùsobenou provozem tuzemského motorového vozidla.
2.  Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištìného nahradit poškozenému 

újmu zpùsobenou provozem motorového vozidla uvedeného v pojistné 
smlouvì.

Èlánek 2

-
vující rozsah pojištìní a pojistné plnìní .

2.  Nestanoví-li zákon POV jinak, má pojištìný nárok, aby pojistitel za nìho 
uhradil poškozeným:

 
du vzniklou odcizením vìci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opat-
rovat,

-

3.  Limity pojistného plnìní jsou ujednány v pojistné smlouvì.

-
né péèe v dùsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, pokud je pojištìný 
povinen uhradit je podle zvláštního právního pøedpisu.

Èlánek 3
Územní platnost pojištìní

Pokud není v pojistné smlouvì dohodnuto jinak, vztahuje se pojištìní podle 
tìchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném v provádìcí 

pojistitele.

Èlánek 4

skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.
-

-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní 
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho 

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù  

-  kdy dojde ke zmìnì indexù vývoje cen pojištìných vìcí, pøí-

statistický úøad, pokud za sledované období tento rùst èiní 

2.  Není-li v pojistné smlouvì stanoveno jinak, pojistné za pojištìní POV je 
upravováno systémem Bonus-Malus:

událostí.
3.  Pro pøiznání Bonusu nebo uplatnìní Malusu je rozhodující škodní prùbìh 

kladných i záporných hodnot.

 
 

 

 -109 a více mìsícù M  10 200% 

-
krát roènì ke dni a mìsíci shodnému s poèátkem pojištìní. Rozhodná doba 
pro zapoèítání škodního prùbìhu konèí 3 mìsíce pøed datem uvedené 

5.  Bezeškodní dobu lze zvýšit pouze za dobu celých mìsícù, po kterou ne-
došlo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zaøazeno v následujícím 

a bude placeno vyšší pojistné.

týdnù poté, co se o výplatì pojistného plnìní nebo o vytvoøení rezervy  
a jejích okolnostech pojistník dovìdìl.

první pojistná událost nemá vliv na výši procenta Bonusu evidovaného  
v této smlouvì a nebude z tohoto dùvodu navýšeno pojistné. 

 
v Evidenci pojistnì škodného prùbìhu, vedené Èeskou kanceláøí pojisti-
telù a nelze ho uplatnit v potvrzení o dobì trvání pojištìní a o škodním 
prùbìhu, vydaného pøi ukonèení pojištìní.

9.  Po zániku pøedmìtného pojištìní lze bezeškodní dobu pøevést na stejný 

pojistníka. Ustanovení pøedchozí vìty lze uplatnit i na leasingového ná-
jemce, který mìl pronajato vozidlo pojištìné leasingovou spoleèností za 

novou pojistnou smlouvu.
10.  Pojistná událost uplatnìná z POV nemá vliv na bezeškodní dobu v KASKO 

a naopak.
11.  Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus/Malus, lze u produktù sjedna-

ných ve variantì Super uplatnit PRIMA Bonus viz UCZ/Voz/15 èl. 12.

smyslu obèanského zákoníku. Oznámení výše pojistného po zapoètení 
 

k datu výroèí smlouvy.

Èlánek 5
Povinnosti pojistníka (pojištìného)

provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel a øídit se 
specifickými povinnostmi uvedenými v zákonì POV a pojistných podmín-
kách UCZ/15.

-
tele, øidièe a popøípadì další osoby, které byly povìøeny obsluhou vozidla,  
s podmínkami pojištìní a zajistit, aby tyto osoby plnily povinnosti uvede-
né v pøíslušných právních pøedpisech a podmínkách pojištìní.

vozidla v souvislosti s nahlášením škodné události.

událost zpùsobena pøi výkonu èinnosti pro zamìstnavatele èi jinou práv-
nickou èi fyzickou osobu.

5.  Pøi úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle 

 viz § 6 a násl. zákona POV8



zákona jeho dìdic, v pøípadì více dìdicù ten, který k tomu byl ostatními 
dìdici povìøen, nebyl-li nikdo povìøen, pak tyto povinnosti vykonává 
soudem urèený správce dìdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení  
o nabytí dìdictví pøecházejí práva a povinnosti z pojištìní na dìdice 
spoleènì a nerozdílnì. V pøípadì zániku právnické osoby povinnosti 
vlastníka vozidla podle zákona vykonává její právní nástupce, zani- 
ká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba  
v konkursu správce podstaty.

Èlánek 6
Výluky

-
sobena,

-
 
 

 
i na vìcech pøepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou újmy zpù-
sobené na vìci, kterou mìla tímto vozidlem pøepravovaná osoba  
v dobì škodné události na sobì nebo u sebe, a to v rozsahu, v ja-
kém je pojištìný povinen škodu nahradit,

vozidly jízdní soupravy tvoøené motorovým a pøípojným vozidlem, 

se o škodu zpùsobenou provozem jiného vozidla,
e)  újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f)  náklady vzniklé poskytnutím léèebné péèe, dávek nemocenského 

pojištìní (péèe) nebo dùchodù z dùchodového pojištìní v dùsled-
ku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpìl øidiè vozidla, 

g)  újmu zpùsobenou provozem vozidla pøi jeho úèasti na organi-

komunikacích,
h)  újmu vzniklou provozem vozidla pøi teroristickém èinu nebo vá-

které v dobì vzniku újmy øídila jiná osoba, nebo osobì, která 

oprávnìnì nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávnìnì 

vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku 

provozovatele vozidel zúèastnìných na vzniku škodné události  

Èlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní

1.  Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky platí pøíslušná ustanovení 
zákona POV  a obèanského zákoníku. Pojistitel má dále právo také na 
úhradu pøimìøené èásti vyplacené èástky pojistného plnìní v pøípadech, kdy 
pojištìný, resp. pojistník porušil pøi sjednávání pojištìní, v prùbìhu pojištìní 
nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených v právních 

pojistné.

do výše vyplacených èástek právo pojištìného na náhradu újmy proti 
jinému, pøípadnì jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho 
odpovìdností za újmu vzniklo.

3.  Pojištìný, resp. pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu po-

v pøedchozím odstavci a pøedat mu doklady potøebné k uplatnìní 
tìchto práv.

Èlánek 8
Spoluúèast

Pojištìní je sjednáno se spoluúèastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

Èlánek 9
Zánik pojištìní

osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmìnu vlastníka tuzem-
ského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavøena nájemcem 
vozidla a vlastnické právo bylo pøevedeno z pronajímatele – leasingové 
spoleènosti na nájemce,

-
le Policie Èeské republiky pøijala oznámení o odcizení vozidla,

2.  Se zánikem pojištìní zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li v me-
zinárodní kartì automobilového pojištìní vyznaèena delší doba 

3.  Po zániku pojištìní je:

kartu, pokud byla vydána,
 

15 dnù potvrzení o dobì trvání pojištìní a škodném prùbìhu zaniklého 
pojištìní.

4.  Zanikne-li pojištìní pøed uplynutím doby, na kterou bylo pojistné zaplace-
no, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáøního mìsíce, ve kte-
rém pojištìní zaniklo. Zbývající èást pojistného je pojistitel povinen vrátit. 
Nastala-li v dobì do zániku pojištìní škodná událost, vzniká pojistiteli prá-
vo na pojistné podle vìty první; povinnost zbývající èást pojistného vrátit 

plnit.

èlánku, není pojistitel povinen do doby splnìní této povinnosti vrátit po-
jistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení podle odstavce 3. 

-
 

o pojištìní vozidla patøícího do SJM, vstupuje do pojištìní na jeho místo 

vypoøádání SJM.

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.

viz § 10 zákona POV 9

POV Ekonom k pojištìní UCZ/POV/15

DPP/POV/Eko/15 

Obsah

èl. 1  Pøedmìt pojištìní
èl. 2  Bonus-Malus
èl. 3  Spoluúèast
èl. 4  Závìreèná ustanovení

Pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla POV Ekonom je upraveno tìmito 

– obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, 
které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní 
škodové.

Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní

Pojištìní POV Ekonom se øídí pojistnými podmínkami UCZ/POV/15 a upravují 
-

Èlánek 2

2.1.  Výše Bonusu-Malusu na poèátku pojištìní je pøiznávána v souladu  
s UCZ/POV/15 a podmínkami na nì navazujícími.



Všeobecné pojistné podmínky  
havarijního pojištìní vozidel (KASKO) – zvláštní èást

UCZ/Kas/15

Obsah

èl.  1  Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
èl.  2  Územní platnost, poèátek pojištìní
èl.  3  Pøedmìt pojištìní
èl.  4  Pojistná èástka
èl.  5  Pojistné, Bonus-Malus
èl.  6  Pojistné plnìní
èl.  7  Spoluúèast

èl.  9  Výplata pojistného plnìní
èl. 10  Pøechod práv a povinností

èl. 12  Zvláštní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing
èl. 13  Výluky
èl. 14  Závìreèná ustanovení

Havarijní pojištìní vozidel KASKO je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných 
pojistných podmínek, Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná èást 
UCZ/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto 
pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.

Èlánek 1

1.  Pojištìní se sjednává pro pøípad vzniku pojistné události na pojištìném 

kombinace podle specifikace uvedené v pojistné smlouvì:

osoby jemu blízké.
3.  Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, lze v souladu s odst. 1 tohoto 

èlánku sjednat kombinace pojistných nebezpeèí v tìchto variantách:

tohoto èlánku,

tohoto èlánku.

Èlánek 2
Územní platnost, poèátek pojištìní

1.  Územní platnost pojištìní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, 
vèetnì asijské èásti Turecka. Pøi pøepravì vozidla po vodì se pojištìní 

-

sjednaného ve smlouvì za podmínek uvedených v èl. 4 UCZ/15 a èl. 6  
UCZ/Voz/15.

Èlánek 3
Pøedmìt pojištìní

1.  Není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak, je pøedmìtem pojištìní vozidlo 
specifikované v pojistné smlouvì, pokud je vybaveno platným èeským 
technickým prùkazem a je mu pøidìlena registraèní znaèka.

2.  Pojištìní se vztahuje na škody vzniklé na:

Èlánek 4
Pojistná èástka

hranice pojistného plnìní a stanoví ji na svoji odpovìdnost pojistník tak, 
aby odpovídala pojistné hodnotì vozidla v dobì uzavøení smlouvy, není-li  
v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

2.  Dojde-li v prùbìhu trvání pojistné smlouvy k výraznìjší zmìnì hodnoty vozi-
-

3.  Pojištìní vozidel podle tìchto pojistných podmínek je ve smyslu podmínek 
-

ného musí být zapoèten koeficient korekce pojistné èástky. Pokud pøi výpo-
ètu pojistného koeficient korekce pojistné èástky uplatnìn není, je pojistitel 
oprávnìn postupovat podle èl. 6, odst. 15 tìchto podmínek.

Èlánek 5

1.  Výše pojistného se stanoví sazbou z pojistné èástky vozidla. Sazbu v závis-
losti na pojistnì technických parametrech urèuje pojistitel.

2.  

-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní 
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho 

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù  

-  kdy dojde ke zmìnì indexù vývoje cen pojištìných vìcí, pøípad-
-

10

bude placeno 
 

trvání pojištìní POV Ekonom øídí tabulkou:

 

 -169 a více mìsícù M 15 250%

Èlánek 3
Spoluúèast

Èlánek 4
Závìreèná ustanovení

4.1.  Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní POV Ekonom pojistné podmín-
ky UCZ/POV/15 v plném rozsahu. 
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3.  Není-li v pojistné smlouvì stanoveno jinak, pojistné za KASKO pojištìní je 
upravováno systémem Bonus - Malus:

událostí.
4.  Pro pøiznání Bonusu nebo uplatnìní Malusu je rozhodující škodní prùbìh  

kladných i záporných hodnot. Bezeškodní dobu je pojistitel povinen zapo-

 Be

 1

 -109 a více mìsícù M 10 200% 

5. -
krát roènì ke dni a mìsíci shodnému s poèátkem pojištìní. Rozhodná doba 
pro zapoèítání škodního prùbìhu konèí 3 mìsíce pøed datem uvedené úpra-

6.  Netrvá-li doba od zániku pøedmìtného pojištìní do vzniku následujícího 

7.  Bezeškodní dobu lze zvýšit pouze za dobu celých mìsícù, po kterou nedošlo 
k pojistné události z KASKO. Vozidlo bude zaøazeno v následujícím pojist-

a bude placeno vyšší pojistné.

neuhradil nebo

nebo
–  pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se v dobì škodné 

regres.

-
mìtného pojištìní do vzniku následujícího, nejvýše však o celou výši kladné 
bezeškodní doby. Záporná bezeškodní doba se v tomto pøípadì nemìní. 

12. Po zániku pøedmìtného pojištìní lze bezeškodní dobu pøevést na všechny 

pojistníka. Ustanovení pøedchozí vìty lze uplatnit i na leasingového ná-
jemce, který mìl pronajato vozidlo pojištìné leasingovou spoleèností za 

novou pojistnou smlouvu.
13.  Pojistná událost uplatnìná z KASKO pojištìní nemá vliv na bezeškodní dobu 

smyslu obèanského zákoníku. Oznámení výše pojistného po zapoètení 
 

k datu výroèí smlouvy.

Èlánek 6
Pojistné plnìní

Pojistitel v pøípadì pojistné události rozhodne, zda na pojištìném vozi-
dle došlo k parciální èi totální škodì a pojistné plnìní vypoète následovnì:

-
 

z obecné ceny vozu ke dni vzniku škody.
2.  V pøípadì parciální škody, vzniklé na pojištìném vozidle, jsou pojistným 

plnìním pøimìøené náklady na opravu vozidla v cenách nových dílù, po 

 obecné ceny vozu 
ke dni vzniku pojistné události. Technologii odstranìní škody stanovuje 
pojistitel. Škody pøevyšující tuto hranici jsou øešeny jako škody totální.

3.  Pøimìøenými náklady na opravu se v pøípadì parciální škody, po-
dle odst. 2 tohoto èlánku, rozumí náklady na úèelné odstranìní ško-
dy vzniklé na vozidle, stanovené výpoètem pojistitele, který vychází  
z doporuèených cen výrobce èi dovozce vozidla nebo distributora ná-

-

volby limitu oprav ve smlouvì,

materiálu na opravu. -

dílù, je pojistitel oprávnìn zohlednit tuto skuteènost ve výpoètu 
-

4.  Ve smlouvì mohou být zvoleny limity oprav:
-

jistitele obsahující hodinovou sazbu stanovenou pojistitelem pro opravy 

-
nocenných, dodávaných na trh nezávislými distributory. Úhrada rozpoètem 
je omezena dle èl. 9 odst. 3., 4. a 5.

opravu vozidla v servisu v ÈR obvyklé v místì a èase limitované pouze pod-
mínkami tohoto èlánku.

opravu vozidla v servisu obvyklé v místì a èase limitované pouze podmín-
kami tohoto èlánku.

5.  Ostatní náklady jsou posuzovány individuálnì podle doporuèení vý-
robce, znaèkové opravny èi naøízení souvisejících právních pøedpi-

 
U plátcù DPH poskytuje pojistitel pojistné plnìní bez DPH s výjimkou 

pøedpisy uplatnit odpoèet u finanèního úøadu.
6.  Pøimìøenými náklady na opravu nejsou smluvní ceny dohodnuté 

Smluvní cena za opravu vozidla 

vypoètenou podle podmínek výše uvedených.
7.  -

a)  se souhlasem pojistitele ve výši limitované ustanoveními tohoto 
èlánku nebo

 
k místu škodné události a dále k rozsahu a povaze poškození vozi-

 Náklady na nouzovou opravu však nelze uhradit

odtah vozidla nebo
-

8.  Pojistitel poskytuje pojistné plnìní v tuzemské mìnì, není-li ujednáno jinak. 

pojistné události.

-

-
ních pøi povinnosti odklidit poškozené pojištìné vozidlo nebo jeho zbytky. 

-

10.  Náklady na vyproštìní, dopravu a uskladnìní poškozeného vozidla 

pojištìného vozidla, a to z místa škodné události do místa opravy vozi-
dla, nejdále však do místa trvalého bydlištì nebo sídla provozovatele 

11.  Pokud není v tìchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvì uve-

sondy a katalyzátoru, audio èi audiovizuální výbavì a navigaèních zaøíze-
ních,

12.  Pøedmìtem pojistného plnìní nejsou nepøímé škody všeho druhu 
 

13.  V pøípadì vyèerpání sjednané pojistné èástky uhradí pojistitel úèelnì vyna-

14.  Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li k nim písemný pokyn.
-

provede v pomìru, v jakém je pojistná èástka k nové cenì vozidla. Pojistitel 



uplatnìn koeficient korekce pojistné èástky podle èl. 4, odst. 3 tìchto pod-

16.  Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí pøesáhnout pojist-

sjednáno na dobu kratší jednoho roku, nesmí èástka vyplacená za 
všechny škody pøesáhnout sjednanou pojistnou èástku uvedenou ve 

Èlánek 7
Spoluúèast

1.

a v pøípadì pojistné události se odeèítá od pojistného plnìní.
2.  Pro všechna pojistná nebezpeèí pojištìní KASKO platí stejná spoluúèast, 

není-li v pojistné smlouvì nebo dále výslovnì uvedeno jinak. Výše sjednané 
spoluúèasti je urèena dvìma hodnotami:
–  minimální spoluúèastí a
–  spoluúèastí z pojistného plnìní.

výsledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúèasti minimální a spoluúèasti 
z pojistného plnìní.

3.  Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, sjednaná spoluúèast se automa-

-

 
v souladu s platnými právními pøedpisy (bylo-li chybìjící nebo ne-
funkèní zabezpeèení ve smlouvì uvedeno jako povinné a zároveò za 

-

odeètena i v pøípadì pøívìsù èi návìsù pro tato vozidla, došlo-li  

c)  na dvojnásobek za øízení vozidla osobou odlišnou od øidièù, uvede-
ných v pojistné smlouvì, v pøípadech, kdy si pojistitel pøi sjednání 

Èlánek 8

1.  Nebylo-li pøed výplatou pojistného plnìní s pojistitelem písemnì dohodnu-
to jinak, zùstávají pøi škodì na vozidle pojištìnému pùvodní èásti, souèásti 

pojistného plnìní.
2.  Zjistí-li po pojistné události spoèívající v odcizení pojištìného vozidla pojist-

bez zbyteèného odkladu pojistiteli.
3.  Poskytl-li pojistitel pojistníkovi èi oprávnìné osobì po vzniku této pojistné 

události pojistné plnìní, nepøechází na nìho vlastnické právo k pojištìnému 
majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnìní poskytl.

4.  Povinnost dle pøedchozího odstavce však pojistníkovi èi oprávnìné osobì 
nevznikne, pokud pojistitel zprostøedkuje prodej nalezeného vozidla a pojiš-
tìný poskytne pojistiteli nezbytnou souèinnost nutnou pro zajištìní prodeje.

Èlánek 9
Výplata pojistného plnìní

1.  Je-li poškozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnì pojistitele resp.  

na úèet této opravny. Pøípadné rozdíly ve výši poskytnutého plnìní 

-

 
v souladu s èl. 6 tìchto VPP v pøípadech:

skuteènost pojistiteli kupní smlouvou a kopií technického prùkazu s vyzna-
èeným pøevodem,

-
zení nebo znièení spínací skøínky, zámkù vozidla, vnìjšího osvìtlení vozu, 
snadno demontovatelných prvkù interiéru, a nebo bezpeènostních prvkù 
vozidla, napø. airbagy, bezpeènostní pásy, zabezpeèovací zaøízení, øídící jed-

-
-

nezávislými distributory a hodinových sazeb stanovených pojistitelem pro 

Èlánek 10
Pøechod práv a povinností

1.  Pøi úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnost vlastníka vozidla podle 
zákona jeho dìdic, v pøípadì více dìdicù ten, který k tomu byl ostatními 

dìdici povìøen, nebyl-li nikdo povìøen, pak tyto povinnosti vykonává 
soudem urèený správce dìdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení  
o nabytí dìdictví pøecházejí práva a povinnosti z pojištìní na dìdice spo-
leènì a nerozdílnì. V pøípadì 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.

vozidla patøícího do SJM, vstupuje do pojištìní na jeho místo pozùstalý 

SJM.

Èlánek 11
Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)

1.  Kromì povinností stanovených v pojistných podmínkách UCZ/15 a UCZ/Voz/15 

-
cích a podmínky provozu vozidel a podmínky smluvního vztahu s pojis-
titelem.

stavu,
-
 

-
kynù výrobce,

zabezpeèení vozu za neprokázané.

aby bylo funkèní po celou dobu opuštìní vozidla,
-

zení jednoho a více klíèù; v pøípadì odcizení vozidla pøedat všechny klíèe  

pro stejný pøípad u jiného pojistitele,

vzniklá touto událostí nebo v souvislosti s ní, byla co nejmenší,

–  pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù,

èinu èi pokusu o nìj,

pojistné plnìní
–  poskytnout pojistiteli bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do ètrnác-

ti dnù, pravdivé informace o jejím vzniku, místì, pøíèinì, o èasových 
dispozicích souvisejících s nastalou škodou a o rozsahu jejích následkù,

znièené nebo poškozené vìci na písemný pokyn pojistitele a to nejdéle 
do doby 30 dnù od nahlášení pojistné události, pokud z bezpeènost-

je povinen zabezpeèit dostateènì prùkazné dùkazy o rozsahu vzniklé 
škody uschováním vìci, vymìnìných poškozených dílù, fotografickým, 
filmovým nebo video záznamem,

 
z místa škodné události, poškozených vìcí, zabezpeèovacích zaøízení 
pro úèely provedení expertního zkoumání, provést diagnostiku øídící 
jednotky vozidla atd.; pro pøípad potøeby ovìøení údajù pojistník pro-

-

údajù o jeho pojištìní jiným pojistitelùm.

škody zpùsobené pojistnou událostí a uèinit opatøení, aby nedošlo k pro-
mlèení nebo zániku práva na náhradu škody, písemnì uplatnit právo na 

-

vozidlo umístìno. Obdobnì je pojištìný povinen zabezpeèit pro pojistitele 
zachování nároku pro uplatnìní práv z odpovìdnosti za vady pøedmìtu 
pojištìní vùèi prodávajícímu v záruèní dobì.

klíèù na bezpeèném místì mimo vozidlo a v pøípadì totální škody na vozidle 

2.  Následky porušení tìchto povinností urèuje èlánek 8 odst. 8.2 pojistných 
podmínek UCZ/15.

-

potøebnou souèinnost.

Èlánek 12
Zvláštní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing

1.  Pøi pojistné události na dodateènì namontované výbavì má nárok na 

12
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-

právo z leasingové spoleènosti, není-li v pojistné smlouvì uvedeno jinak.

Èlánek 13
Výluky

-

a)  zpùsobené pøímo nebo nepøímo povstáním, stávkami, jinými 
ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, teroristickými 
èiny, váleènými událostmi, vojenskými policejními a úøedními 
opatøeními, vyšší mocí, zemìtøesením nebo úèinky jaderné energie,

a to ani v pøípadì, kdy pøi opravì dochází k pøemìøení èi seøízení 
geometrie, krytù kol (poklic) nebo elektrického zaøízení zkratem, 
pokud nedošlo souèasnì i k jinému poškození, za které je pojistitel 
povinen plnit,

-

vèetnì jejich obsahu,

funkèním namáháním, pøirozeným opotøebením nebo únavou 

-

–  v dùsledku nadmìrného opotøebení pneumatik, nesplòujících 
podmínky provozu dle pøíslušného právního pøedpisu, èi pneu-
matik, neschválených pro provoz pojištìného vozidla,

bìhem jízdy,
–  jiné nesprávné èinnosti analogicky odvoditelné z uvedených 

pøípadù,

-

a nebo kdy jsou nutné zvláštní jízdní dovednosti øidièe, a nebo  
-

b)  zpùsobené výbuchem hoølavých, tøaskavých látek, a nebo ná-
hlým nièivým projevem tlakové síly spoèívající v rozpínavosti 

látkou není palivo potøebné k pohonu pojištìného dopravního 
prostøedku),

c)  poškození èi znièení vozidla nebo jeho èásti pøi jeho èinnosti jako 
pracovního stroje,

d)  poškození, znièení èi odcizení vozidla nebo jeho èásti, za které je 
odpovìdný opravce nebo dodavatel ze zákona èi ze smlouvy,

e)  kdy osoba øídící vozidlo nemìla v dobì vzniku události pøedepsané 
øidièské oprávnìní nebo jí bylo øidièské oprávnìní rozhodnutím 
správního orgánu odòato nebo pozastaveno, a nebo jí bylo øízení 
vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu 
zakázáno nebo pokud osoba, která v dobì vzniku události vozidlo 
øídila, nesplòovala jiné, právním pøedpisem stanovené podmínky  
k øízení vozidla nebo nebyla jednoznaènì identifikována,

f)  zpùsobené úmyslným jednáním pojistníka, pojištìného èi jiného 

nìkteré z tìchto osob nebo byly-li zpùsobeny nesplnìním povin-
nosti tìchto osob k odvrácení škody,

uvedených v pøedešlém odstavci,
-

bude posuzováno, nepodrobí-li se øidiè vozidla zjištìní, zda není 

takovou látku obsahující, po nehodì po dobu, do kdy by to bylo na 

obsahující,
i)  pøi soukromých nebo testovacích jízdách na uzavøeném okruhu,

-
tifikátory vozidla a vozidlo tak není technicky zpùsobilé k provozu 
dle platných právních pøedpisù,

k)  vzniklé v dùsledku podvodu nebo zpronevìry vypùjèitele, který 

na vozidle v dobì od odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto 
odcizení kryto pojištìním a pøíslušnými orgány èinnými v trestním 

-

Èlánek 14
Závìreèná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 5. 2015.

    pro pojištìní KASKO Max

UCZ/Kas/Max/16 

Obsah

èl.  1  Pøedmìt pojištìní
èl.  2  Pojistná èástka

èl.  4  Pojistné plnìní
èl.  5  Spoluúèast
èl.  6  Závìreèná ustanovení

 je upraveno tìmi-
-

mínkami – obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a zvláštní èástí  
UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako 
pojištìní škodové.

Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní

1.1.  Pojištìní KASKO Max je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami 

škody vzniklé na dodateèné výbavì vozidla a výbavì pøedepsané právními 

Èlánek 2
Pojistná èástka

-
ného.

2.2.  Pojistná èástka se stanoví ve výši poøizovací ceny vozidla. Poøizovací 
cenou vozidla se rozumí cena motorového vozidla uvedená na faktuøe, 
která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uvedené. 

-
rovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozidla, ani díly 
èi výbava poøízená dodateènì.

hranice pojistného plnìní. 
 Sjednanou pojistnou èástku nelze v prùbìhu platnosti pojištìní  

2.4.  Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojetých vozidel po-
-
-

novením vìty pøedchozí bude øídit pøi øešení škodní události  

Èlánek 3

3.1. Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus-Malus, lze uplatnit výhodu PRIMA 
Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 èl. 12.

3.2.  Bezeškodní doba se kromì pøípadù uvedených v èl. 5, bod 9  
-

mìtného pojištìní, byla-li škoda odstranìna ve smluvní opravnì pojis-
titele. 



    pro pojištìní KASKO Super

UCZ/Kas/Super/16 

Obsah

èl.  1   Pøedmìt pojištìní
èl.  2   Pojistná èástka

èl.  4   Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 12
èl.  5  Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 36
èl.  6  Pojistné plnìní – spoleèná ujednání
èl.  7   Spoluúèast
èl.  8  Závìreèná ustanovení

-
kovými pojistnými podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami – 
obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15 a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, 
které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní 
škodové.

Èlánek 1
Pøedmìt pojištìní

1.1.  Pojištìní KASKO Super je upraveno pojistnými podmínkami UCZ/Kas/15 

škody vzniklé na dodateèné výbavì vozidla a výbavì pøedepsané právními 

1.3.  Pojištìní KASKO Super lze sjednat ve dvou variantách Super 12  
a Super 36. Obì varianty se liší délkou doby, po kterou je poskytováno 

12 platí èlánek 4., pro variantu Super 36 platí èlánek 5.

Èlánek 2

2.1.  Pojistná èástka se stanoví ve výši poøizovací ceny vozidla. Poøizovací 
cenou vozidla se rozumí cena motorového vozidla uvedená na faktuøe, 
která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uve-

 
k motorovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozi-
dla, ani díly èi výbava poøízená dodateènì.

hranice pojistného plnìní. 

a)  12 mìsícù platnosti pojistné smlouvy pøi sjednání varianty Super 12,

2.3.  Není-li s pojistitelem dohodnuto jinak, nesmí u ojetých vozidel po-
-
-

novením vìty pøedchozí bude øídit pøi øešení škodní události  

Èlánek 3

3.1. Je-li pojištìní sjednáno systémem Bonus/Malus, lze uplatnit výhodu PRIMA 
Bonus podle pravidel UCZ/Voz/15 èl. 12.

3.2.  Bezeškodní doba se kromì pøípadù uvedených v èl. 5, bod 9  
-

ného pojištìní, byla-li škoda odstranìna ve smluvní opravnì pojistitele.  

Èlánek 4
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 12

4.1. V pøípadì totální škody vychází pojistitel pøi výpoètu pojistného plnìní:

byla sjednána ve výši poøizovací ceny uvedené na faktuøe od oficiálního 

Èlánek 5 
Pojistné plnìní – platí pro variantu Super 36

5.1.  V pøípadì totální škody vychází pojistitel pøi výpoètu pojistného plnìní:

která byla sjednána ve výši poøizovací ceny uvedené na faktuøe od ofi-
 

Èlánek 6
Pojistné plnìní – spoleèná ujednání platná pro variantu Super 12  
i Super 36

-

jiným zpùsobem a v jiné opravnì je výše opravy limitována obecnou ce-
nou vozidla. V pøípadì parciální škody vzniklé na pojištìném vozidle jsou 
pojistným plnìním pøimìøené náklady na opravu vozidla v cenách nových 

pojistné èástky. Technologii odstranìní škody stanovuje pojistitel. Pøed 
zapoèetím opravy vozidla ve smluvní opravnì je pojištìný oprávnìn roz-

obecnou cenu vozidla.
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Èlánek 4
Pojistné plnìní

          doba pojištìní v mìsících
        (v
  
               

 od                              do

 0 12 100% 100%
 13 24 85% 100%
 25 36 72% 100%
 37 48 61% 85%
 49 60 52% 72%
 61 72 44% 61%
 73 84 38% 52%
 85 96 32% 44%
 97 108 27% 38%
 109                      120 a více 23% 32%

4.2.  Výplata pojistného plnìní se øídí UCZ/Kas/15. Za pøedpokladu naplnìní 
podstaty následujících ustanovení, poskytne pojistitel pojistné plnìní ve 
výši dle èl. 4, odst. 4.1.

 
v pojistné smlouvì a jedná se o osobu oprávnìnou k prodeji vozidel  
v rámci pøíslušného zákona,

-

nebo provozovatelem vozidla uvedeným v technickém prùkazu, není-li 
dohodnuto jinak.

4.3.  Pøi výpoètu výše pojistného plnìní za totální škodu vychází pojistitel  
z limitù pojistného plnìní, uvedených v tabulce èl. 4, odst. 4.1. V pøípadì, 

4.4.  Odchylnì od èl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto pojistné podmínky nevzta-

4.6.  Pojistné plnìní za jednu škodní událost nesmí v prvním roce pojiš-
tìní pøesáhnout pojistnou èástku sjednanou ve smlouvì pro toto 
vozidlo, v dalších letech pojištìní pak limit pojistného plnìní vy-
poètený vynásobením sjednané pojistné èástky a pøíslušného pro-
centa pojistného plnìní odpovídajícího dobì pojištìní a sjednané 

 Je-li pojištìní sjednáno na dobu kratší jednoho 
roku, nesmí èástka vyplacená za všechny škody pøesáhnout sjednanou 
pojistnou èástku uvedenou ve smlouvì pro toto vozidlo.

Èlánek 5
Spoluúèast

 
UCZ/Kas/15.

pojistitel pojistné plnìní v plné výši bez odpoètu Franšízy.

Èlánek 6
Závìreèná ustanovení

6.1.  Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní KASKO Max pojistné podmínky 
UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.
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6.2.  Odchylnì od èl. 6, bod 4 UCZ/Kas/15 se na tyto pojistné podmínky nevzta-

Spoluúèast

7.1

-

uvedeno pojistitelem jinak, odeète pojistitel pojistníkovi z pojistného plnì-
ní jednu polovinu sjednané spoluúèasti.

-

pojistitelem.

pojistitel pojistné plnìní v plné výši bez odpoètu Franšízy.

Èlánek 8
Závìreèná ustanovení

8.1.  Kromì shora uvedeného platí pro pojištìní KASKO Super pojistné podmín-
ky UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.

pojištìní Basic

DPP/Kas/Basic/16 

Obsah

èl. 1  Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
èl. 2  Omezení rozsahu pojištìní, spoluúèast
èl. 3  Pojistná èástka, limit plnìní
èl. 4  Pojistné, Bonus - Malus
èl. 5  Závìreèné ustanovení

Èásteèné havarijní pojištìní -
-

pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.

Èlánek 1

Pojištìní Basic a Basic Plus je pojištìní vozidla uvedeného ve smlouvì podle VPP 
UCZ/Kas/15 v rozsahu dále omezeném.
1.  Pojištìní pro pøípady vzniku totálních i parciálních škod
 Pojištìní se sjednává pro pøípad vzniku pojistné události na pojištìném 

 
UCZ/Kas/15, v rozsahu bodu 1 písm.:

2.  Pojištìní pro pøípady vzniku totální škody
 Pojištìní v pøípadì totální škody se sjednává pro pøípad vzniku pojistné 

3.  Pojmy parciální a totální škoda jsou definované v UCZ/Voz/15 èl. 2 odst. 
16 a 25. 
pouze pøípad takové škody na vozidle, která splòuje definici totál-

 
k trvalému vyøazení vozidla z provozu na pozemních komunika-

4.  Není-li dále dohodnuto jinak, lze pojištìní sjednat ve dvou variantách:
Basic

Basic Plus, tj. dle tìchto DPP v kompletním rozsahu èl. 1 odst. 1 a 2.

Èlánek 2
Omezení rozsahu pojištìní, spoluúèast

1.  na 
pojistná nebezpeèí uvedená v UCZ/Kas/15 v èl. 1 pod písmeny:

2.  na pojistná nebezpeèí uvedená  
v UCZ/Kas/15 v èl. 1 pod písmenem

3.  Pojištìní se dále nevztahuje na škody na èelním skle, to však neplatí 
v pøípadì, bylo-li výslovnì uzavøeno pojištìní èelního skla.

4.  Pojištìní se nevztahuje na parciální škody, kromì pøípadù  
v tìchto DPP výslovnì uvedených v èl. 1 odst. 1.

5.  
pojištìní k pojistné události, zvyšuje se spoluúèast na pojistné 

6.  V pøípadech nespadajících pod dikci pøedchozího bodu platí spoluúèast 
dohodnutá ve smlouvì.

Èlánek 3 
Pojistná èástka, limit plnìní

1.  Pojistnou èástkou je obecná cena vozidla v dobì pojistné události.
po-

. Limit stanovený v pøedchozí vìtì nelze  

Èlánek 4 

Odchylnì od UCZ/Kas/15 èl. 5 se pojištìní sjednává bez systému Bonus - Malus. 
Pojistné vypoètené ve smlouvì je koneèné a po celou dobu pojištìní nemìnné, 
není-li ve smlouvì dohodnuto jinak.

Èlánek 5
Závìreèné ustanovení

1. Kromì shora uvedeného platí VPP UCZ/Kas/15 v plném rozsahu.

Všeobecné pojistné podmínky  
Asistence vozidel 
– zvláštní èást

UCZ/As/15

Obsah

èl. 1  Úvodní ustanovení
èl. 2  Výklad pojmù
èl. 3  Rozsah pojištìní
èl. 4  Èást A - rozsah asistence
èl. 5  Èást B - rozsah základní asistence pro vozidla do 3,5 t
èl. 6  Èást C - rozsah Komfort asistence pro vozidla do 3,5 t
èl. 7  Èást D - rozsah základní asistence pro vozidla nad 3,5 t
èl. 8  Èást E - rozsah Transport asistence pro vozidla nad 3,5 t
èl. 9  Èást F - rozsah Komfort asistence pro vozidla nad 3,5 t
èl.10  Èást G - Výluky z pojištìní
èl.11  Ostatní ujednání
èl.12  Závìreèná ustanovení

Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí Všeobecných podmínek, Všeobecnými 
pojistnými podmínkami – obecná èást UCZ/15, zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní 
èásti UCZ/Kas/15, pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO pojištìní 
a zvláštní èástí UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se 
sjednává jako pojištìní škodové.

Èlánek 1
Úvodní ustanovení

-
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újmu zpùsobenou provozem vozidla POV nebo havarijní pojištìní KASKO.
3.  Asistence je poskytována oprávnìným osobám celoroènì a to 24 hodin 

dennì.

Èlánek 2
Výklad pojmù

-
-

2.  Náhradním vozidlem se rozumí vozidlo kategorie B, napø. Škoda Fabia, Opel 

-

nezaplacení kauce autopùjèovna náhradní vozidlo neposkytne.
3.  Nárok na právní ochranu pøi regresním vymáhání újmy a v pøípadném 

soudním øízení se provádí v pøípadì škody zpùsobené pojištìnému pøísluš-
-

ní vymáhání škody bez nárokù na honoráø. Klient hradí pouze pøípadné 
náklady na zahranièní právní kanceláø v pøípadì soudního øízení.

napø. støet s jiným vozidlem, náraz vozidla do objektu, vyjetí mimo silnièní 

odtah do smluvního servisu pojistitele. Pøi odtahu ze zahranièí do ÈR se 
posuzuje ekonomiènost odtahu.

6.  Oprávnìnou osobou se rozumí øidiè i osoby pøepravované v pojištìném vo-
zidle, kdy maximální poèet pøepravovaných osob pøi jedné pojistné události 
je dán poètem sedadel uvedených v technickém prùkazu. Oprávnìnou 

7.  Pojistnou událostí je nepojízdnost pojištìného vozidla zpùsobená výhradnì 
nehodou èi poruchou.

8.  Poruchou se rozumí stav, kdy vozidlo je nepojízdné nebo nezpùsobilé  
k provozu na pozemních komunikacích podle pøíslušných pøedpisù z dùvo-
du opotøebení nebo poškození souèástí motorového vozidla, zpùsobených 

-

9.  Vozidlem do 3,5 t se rozumí: motocykly, tøíkolky, ètyøkolky, osobní vozidla, 

a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích dle pøí-
slušných zákonù a pøedpisù Èeské republiky.

10.  Vozidlem nad 3,5 t se rozumí: nákladní vozidla, tahaèe, speciální vozidla, 
autobusy, traktory, pøívìsy, návìsy, pracovní stroje a ostatní vozidla schvá-
lená k provozu na pozemních komunikacích dle pøíslušných zákonù a pøed-
pisù Èeské republiky.

11.  Vznik, trvání a zánik pojištìní – Pojištìní základní asistence pro vozidla do 
a nad 3,5 t vzniká sjednáním pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou 
provozem vozidla nebo havarijního pojištìní a trvá po dobu platnosti pojiš-
tìní za újmu zpùsobenou provozem vozidla nebo havarijního pojištìní a za-

asistence pro vozidla do a nad 3,5 t vzniká sjednáním pojištìní asistence, 

poskytne oprávnìné osobì. Tyto úhrady budou poskytnuty za podmínky 

-
bì vrátí v plné výši nejdéle do dvou mìsícù ode dne poskytnutí.

13.  Zorganizování je provedení veškerých nutných úkonù, které je podle tìchto 

podmínkách. 

-
ru, výbuchu, úderu blesku, povodnì a záplavy, vichøice, krupobití, sesuvu 
pùdy, zøícení skal, pádu laviny a tíhy snìhu.

Èlánek 3

1.  Pojištìní asistence pøi pojistné události je poskytováno ve variantách:

2.  V èásti A je uveden rozsah pojištìní stejný pro všechny varianty.
3.  

Èlánek 4
Èást A - rozsah asistence

Z pojištìní asistence má oprávnìná osoba nárok:
-

tuaci nouze, lékaøské informace o nutnosti oèkování, informace o poplatcích 

-

 

léèebné náklady v cizinì hradí oprávnìná osoba

repatriaci tìlesných ostatkù do ÈR, kremaci a pøepravu urny do ÈR, pøíp. 
zajistí pohøeb v zemi pojistné události

nejsou dostupné v místì opravy v zahranièí; oprávnìná osoba hradí nákup-
ní cenu tìchto dílù.

Èlánek 5

1.  V pøípadì pojistné události v ÈR má oprávnìná osoba nárok na 
opravu na místì pojistné události nebo -
ní opravny nebo úschovu nepojízdného vozidla maximálnì do výše  
2 500 Kè. V pøípadì pojistné události v zahranièí má oprávnìná osoba nárok 
na opravu na místì pojistné události nebo -
málnì do výše 150 EUR; nevztahuje se na cenu náhradních dílù.

nárok:
nehodì

nebo na vozidlo kategorie B po dobu 24 hodin nebo na 
vlak II tøídy nebo, v pøípadì pojistné události v zahranièí, na letenku tøídy 

-
ladu s cílem cesty pojištìného.

poruše na zorganizování ubytování nebo zorganizování zapùjèení vo-
zidla kategorie B nebo organizaci jízdenky na vlak II. tøídy nebo, v pøípadì 
pojistné události v zahranièí, na organizaci letenky tøídy ECO. O výbìru 

celkový prùbìh asistence byl optimální ve vztahu k potøebám kli-

3.  Oprávnìná osoba má dále dle tìchto podmínek nárok:

události na opravu na místì nebo

-

uvnitø vozidla
-

ganizování opravy èi výmìny defektu pneumatiky

nebo
vozidlo v místì události do 7 dnù

dnù v zahranièí na zorganizování návštìvy rodinného pøíslušníka vè. jeho 
dopravy, pøípadnì jeho ubytování

nepøimìøených administrativních komplikací na zorganizování zálohového 

pokut nebo osobních odškodnìní, která má zaplatit pojištìný; na zaplacení 

do vazby; na zorganizování právního zastupování pøi soudním jednání, 
které má urèit míru odpovìdnosti za újmu; na zorganizování regresního vy-
máhání škody; na poskytnutí pùjèky na tlumoèení pøi soudním jednání; na 
poskytnutí zálohy v max. výši 1 000 EUR pøi vzniku újmy tøetí osobì z odpo-
vìdnosti. Nárok na poskytnutí záruky nebo kauce se nevztahuje na 
soudní øízení z dùvodu trestné èinnosti, øízení pod vlivem alkoholu, 

-

-
ných s vyøazením neopraveného vozidla z evidence a zorganizování sešro-
tování vozidla.

Èlánek 6

1. 
 

a speciální vozidla.
2.  V pøípadì pojistné události v ÈR má oprávnìná osoba nárok na opravu na 

místì pojistné události nebo nebo 
úschovu nepojízdného vozidla maximálnì do výše 5 000 Kè. V pøípadì 
pojistné události v zahranièí má oprávnìná osoba nárok na opravu na místì 
pojistné události nebo
EUR; nevztahuje se na cenu náhradních dílù. V pøípadì pojistné události  

-
padný odtah v ÈR limitována.

nárok:
 na ubytování na 1 noc v max. výši 2 500 Kè na osobu v ÈR a na 2 noci uby-

tování v max. výši 200 EUR/noc na osobu v zahranièí nebo na zapùjèení 

dobu max. 5 kalendáøních dní, vèetnì pøistavení a odstavení, nebo na vlak  
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-
O výbìru dopravního 

-
bìh asistence byl optimální ve vztahu k potøebám klienta, poètu 

 

4.  Oprávnìná osoba má dle tìchto podmínek dále nárok:

události na opravu na místì nebo nebo 

 

na osobu nebo na vlak II. tøídy nebo -
O výbìru dopravního prostøedku rozhoduje 

-
ní ve vztahu k potøebám klienta, poètu asistovaných osob a racio- 

-
-

na výrobu nových klíèù, zámkù budou plnì hrazeny oprávnìnou osobou.
-

dnù v zahranièí na zajištìní návštìvy rodinného pøíslušníka vè. dopravy  

v dùsledku újmy zpùsobené provozem vozidla, na poskytnutí pùjèky na 
-

hání škody, na poskytnutí pùjèky na tlumoèení pøi soudním jednání v max. 
výši 750 EUR, na poskytnutí zálohy v max. výši 2 500 EUR pøi vzniku újmy 
tøetí osobì z odpovìdnosti. Právní pomoc se nevztahuje na pøípady 

neopraveného vozidla z evidence, vè. sešrotování v max. výši 150 EUR; za 
-

èení odtahu neopraveného vozidla do ÈR v max. výši 1 700 EUR.
-

tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.

Èlánek 7

1.  V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:

-
-

Právní pomoc se nevztahuje na pøípady 

kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní 
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po 
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì.

2.  Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše.
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

nebo zorganizování vyslání vlastního mechanika

opravny v ÈR

vyøízení formalit s vyøazením neopraveného vozidla z evidence a na zorga-
nizování jeho sešrotování

pøíslušné opravny nebo na letištì a na uhrazení celních doplatkù pøi vyøízení 
formalit pøi dovozu dílù

 
1 den ubytování v max. výši 75 EUR na noc a osobu

-

uvnitø vozidla
-

ganizování opravy èi výmìny defektu pneumatiky.
3.  Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

-

tuto èástku pøedem uhradí v ÈR

Èlánek 8

1.  Transport asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat jen pro nákladní vozidla, 
tahaèe, speciální vozidla, pøívìsy a návìsy.

2.  V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:

nepøimìøených administrativních komplikací v zahranièí na zálohu na kauci 

Právní pomoc se nevztahuje 
na pøípady vyšetøování trestného èinu nebo porušení zákonných 

kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní 
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po 
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì

3.  Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše. 
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

nebo na zorganizování vyslání vlastního mechanika nebo v pøípadì ha-

 

zorganizování repatriace do opravny v ÈR; v pøípadì poruchy na zorganizo-
vání repatriace do opravny v ÈR

-
zení formalit s vyøazením vozidla z evidence; v pøípadì poruchy na zorgani-
zování sešrotování tahaèe; v pøípadì nehody na zorganizování sešrotování.

-
slušné opravny nebo na letištì a na úhradu celních doplatkù pøi vyøízení 
formalit pøi dovozu dílù

opravu provést do 6 hodin po pojistné události

na noc a osobu.

uzamèeny uvnitø vozidla; do limitu 2 500 Kè v pøípadì události na území ÈR  
a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy  

hradí oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.
-

liva, na opravu èi výmìnu defektu pneumatiky do limitu 2 500 Kè v pøípadì 
události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní 
je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na 
dovezené palivo, novou pneumatiku èi další obdobné náklady nese opráv-
nìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.

4.  Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

-

tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.

limitu 2 500 Kè v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. 
Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asi-
stenèního zásahu. Náklady na novou pneumatiku èi další obdobné náklady 
nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.

Èlánek 9

1.  Komfort asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat jen pro nákladní vozidla, 
tahaèe, speciální vozidla, pøívìsy a návìsy.

2.  V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba pøi nehodì nárok:
-

 
Právní pomoc se nevztahuje na pøípa-

kontaktu se zamìstnavatelem èi konzulárními autoritami ÈR, na zajištìní 
vystavení náhradních dokladù a jejich doruèení, na regresní vymáhání po 
nezavinìné nehodì, na zajištìní znaleckého posudku po nehodì

3.  Rozsah pojištìní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAÈE pøi nehodì a poruše.
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

 

 

na zajištìní repatriace do opravny v ÈR v max. výši 1 500 EUR; v pøípadì 
poruchy na zorganizování repatriace do opravny v ÈR

vyøízení formalit s vyøazením vozidla z evidence; v pøípadì poruchy na 
zorganizování sešrotování tahaèe; v pøípadì nehody na zajištìní sešrotování  

-
slušné opravny nebo na letištì a na úhradu celních doplatkù pøi vyøízení 
formalit pøi dovozu dílù



    k pojištìní Asistence vozidel
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zvláštní èástí UCZ/POV/15, zvláštní èástí UCZ/Kas/15, pojistnými podmínkami 
pro jednotlivé typy KASKO pojištìní, zvláštní èástí UCZ/Voz/15 a zvláštní èástí 
UCZ/As/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako 
pojištìní škodové.

Èlánek 1
Pøedmìt a obsah pojištìní 

1. Pøedmìtem pojištìní SafeLine jsou vozidla kategorie B, O, R, H, dle èl. 4 

2. Obsahem pojištìní je zajištìní aktivní asistence. Pojistným nebezpeèím je 

Èlánek 2
Výklad pojmù

1. Aktivní asistence – asistence v rozsahu varianty Komfort dle UCZ/As/15 
a tìchto DPP, která je vyvolána automatickou èinností telematické jednotky 

2.  - Autorizované pracovištì Cebia – fyzická nebo právnická osoba pod-
nikající v opravárenském sektoru, která na základì smlouvy s Cebia provádí 

3.  - asistenèní tlaèítko instalované ve vozidle pro vyjádøení 

4.  - garant technického zabezpeèení provozu 
telematického systému, smluvní partner pojistitele, který vykonává èinnost 
spojenou s aktivací zaøízení, kontrolou funkènosti zaøízení ve vozidlech  
a technickou podporu pro kontaktní osoby pojistníka.

5.  – èástka úètovaná pojistitelem v pøípadì ukonèení 
pojistné smlouvy nebo aktivní asistence SafeLine. Základem pro stanovení 
této èástky je základní výše roèního pojistného za asistenci SafeLine pøed 
zapoètením pøípadné slevy za soubìh s jiným pojištìním. 

6.  – funkènost telematického zaøízení je podmínìna 

fyzikálními, které mohou kvalitu poskytování signálù ovlivnit.
7. Kontaktní údaje

8. Náhlé zastavení – zastavení vozidla, ke kterému došlo v dùsledku zpoma-

9. 

jednotlivá pracovištì nabízejí. Seznam je dostupný na www.cebia.cz.
10. 

ujeté kilometry – sleva na pojistném za poèet ujetých kilometrù, její výše 
je uvedena v pojistné smlouvì.
za zpùsob jízdy – sleva na pojistném za zpùsob jízdy, kdy je vyhodnocová-

-
kace, v obci èi mimo obec, pouze víkendové jízdy apod. Vyhodnocováno je 

-

 Vyhodnocování a sbìr dat jsou provádìny pomocí telematického zaøízení 
dle varianty SafeLine a prostøednictvím informaèních serverù telematického 
operátora pro potøeby zajištìní úèelu poskytovaného pojištìní a asistenè-

11. 
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opravu provést do 6 hodin po pojistné události

na noc a osobu,
-
 
 

v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojist-
ného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu, 

vlastních prostøedkù.
-

liva, na opravu èi výmìnu defektu pneumatiky do limitu 3 000 Kè v pøípadì 
události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. Pøedmìtem pojistného plnìní 
je úhrada dopravy a práce poskytovatele asistenèního zásahu. Náklady na 
dovezené palivo, novou pneumatiku èi další obdobné náklady nese opráv-
nìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.

4.  Rozsah pojištìní pro NÁKLAD a NÁVÌS
 V pøípadì pojistné události má oprávnìná osoba nárok:

zajištìní ostrahy v max. výši 500 EUR
-

tuto èástku pøedem uhradí v ÈR.

limitu 3 000 Kè v pøípadì události na území ÈR a 100 EUR v zahranièí. 
Pøedmìtem pojistného plnìní je úhrada dopravy a práce poskytovatele asi-
stenèního zásahu. Náklady na novou pneumatiku èi další obdobné náklady 
nese oprávnìná osoba sama ze svých vlastních prostøedkù.

Èlánek 10
Èást G - výluky z pojištìní

-

-
dièský prùkaz nebo øidièské oprávnìní neodpovídá typu øízeného 
vozidla

-

vyhlášena èi nikoliv), stávce èi obèanských nepokojích, omezení 

volného pohybu, ekologické katastrofì nebo v pøípadì jiné naho-
dilé události nebo zásahu vyšší moci

-

-
-

-
pravì na nì nebo pøehlídkách

-
jícím

-

dopravy); pojištìní se také nevztahuje na stopaøe èi jiné obdobné 
-

a)  náklady, které se nevztahují k pojistné události
b)  dálnièní a tranzitní poplatky a danì, náklady na pohonné hmoty  

a parkovné
c)  palivo, maziva, dálnièní poplatky, mýtné ani pøípadné opravy ná-

hradního vozidla
d)  náklady spojené se škodami následnými, které nejsou v pøíèinné 

Èlánek 11
Ostatní ujednání

1.  V pøípadì poskytování pojistného plnìní v zahranièní mìnì se pro pøepoèet 

3.  V podmínkách uvedené èástky se nenaèítají. Uvedený limit je horní hranice 
-

nìné osoby.

Èlánek 12
Závìreèná ustanovení

Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištìní Asistence vozidel UCZ/As/15 
nabývají úèinnosti dnem 1. 5. 2015.
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11. Tabulka s vlastnostmi telematických jednotek s ohledem na jednotlivé vari-
anty: SafeLine SECURITY, SafeLine RENT+ a SafeLine EASY. 

 

  

-

Èlánek 4
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby

Kromì povinností dále uvedených je pojistník, pojištìný nebo jím 

a)  Pøi uzavírání objednávky sdìlit kontaktní údaje pro zabezpeèení 

-

-

-

d)  Bìhem doby platnosti pojištìní SafeLine pojistník (èi jiná osoba, 

zasahovat do nainstalovaného zaøízení èi s ním jakkoliv manipulo-

-

ani smluvní partneøi odpovìdnost za nefunkènost zaøízení a za 

 
v dùsledku nedbalosti èi opomenutí pojistníka, pojištìného èi 

omylu ze strany øidièe, jsou pojistník, pojištìný èi oprávnìná osoba 
 

g)  Pøi servisních prohlídkách èi opravách vozidla je pojistník povinen 

Èlánek 5

1.  Aktivace a provoz pojištìní
1.1.  Telematická jednotka Cebia SAT je na základì podmínek pojistné smlouvy 

prostøednictvím APC do pojištìného vozidla. 

2.  Rozsah pojištìní SafeLine SECURITY
 

2.2.  Monitorování vozidla aktivované B-Call tlaèítkem, kdy je souèasnì asistenè-

2.3.  Pokud dojde k odcizení vozidla
škodnou událost vyplatit pojistné plnìní z KASKO pojištìní, poskytne po-

Cebia SAT v dobì pojistné události.

a jejich prùbìhové analýzy, mapové podklady vè. jejich aktualizace, chování 

serverù telematického operátora pro potøeby zajištìní úèelu poskytovaného 

-
ném vozidle.

 
s Policií ÈR a zpìtném vyrozumìní pojistníka.

-
kovi zpøístupnìna prostøednictvím webových a mobilních aplikací. V tìchto 

zpùsob jízdy.
12. 

-
kù instalovaných do vozidla; jedná se o satelitní pøijímaè vybavený akcelero-

akumulátorem, jednotkou pro bezkontaktní identifikaci oprávnìného øidièe  
-

majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spoje-
ných, nebezpeèí škody na jednotce nebo jednotkou zpùsobené nevyjímaje.

13. 

smlouvy majetkem telematického operátora. Ukonèením pojistné smlouvy, 

majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spoje-

nebo jednotkou zpùsobené.
14. 

smlouvy majetkem telematického operátora. Ukonèením pojistné smlouvy, 

majetku je pojištìné vozidlo, vèetnì všech práv a povinností s tím spoje-

nebo jednotkou zpùsobené.

Èlánek 3
Spoleèná ujednání

1. Pojistitel má uzavøeny smlouvy o spolupráci:

po celou dobu platnosti pojištìní, 
-

-
né.

2. DPP SafeLine

-
kládaný poèet ujetých km za pojistné období a tento poèet km promítnout 

-
notky nainstalované do vozidla. Pojistitel neodpovídá za škodu zpùsobenou 

-
vídá za škodu zpùsobenou výrobní vadou jednotky. Za tuto škodu plnì 
odpovídá pøíslušné APC. Pojistník je v takovém pøípadì povinen neprodlenì 
oznámit pojistiteli nefunkènost telematické jednotky.

aktivní asistence SafeLine podle tìchto DPP.

6. Není-li dále uvedeno jinak, obsahují všechny varianty SafeLine tyto vlast-
nosti:
monitorování vozidla senzorem havárie pøi nárazu vozidla pøevyšující 

pøesné vygenerování èasové analýzy -

v pøípadì odcizení lokalizace vozidla

na základì výslovného pokynu pojistníka aktivace státních bezpeè-

za úèelem zajištìní a zabránìní škod a další trestné èinnosti v souvislosti  
s narušením vozidla,
elektronická kniha jízd
informován zejména o pohybu vozidla v konkrétním èase a místì, poètu 
ujetých km, rychlosti jízdy, apod. Jedná se o elektronickou aplikaci, do které 

-

7. V pøípadì nutnosti odtahu vozidla je pojistník oprávnìn kontaktovat asis-

8. Pøi nedostupnosti kontaktních osob bude po pøijetí poplachového signálu 

 

UCZ/As/15 nebo UCZ/Kas/15.

mohou být úètovány pojistníkovi dle platného ceníku spolupracu-

                     SafeLine
   

Vlastnost telematické jednotky
                     

   Monitoring polohy vozidla ANO ANO ANO

   Aktivní komunikace telematické jednotky 
   s asistencí ANO ANO ANO

   Dohledání poslední známé polohy vozidla 
   a pøedání této informace policii 

   Kniha jízd ANO ANO ANO

   Tlaèítko zpìtného volání 

   Identifikace øidièe – radiokarty ANO - - 

   24 hod dennì ANO -  - 
 
   Náklonová èidla ANO  -  - 

 

 



3.  Povinnosti pojistníka

zaøízení v souladu s tìmito DPP a pokyny Cebia. Teprve po trvalé aktivaci 

3.2  Pøi servisních prohlídkách èi opravách vozidla je pojistník dále povinen 
ohlásit skuteènost pøedání a pøevzetí vozidla ze servisu na pracovištì pultu 
centralizované ochrany nebo na pracovištì technické podpory. Kontaktní 

aktivaci zaøízení. V pøípadì porušení této povinnosti nenese pojistitel ani 
pøíslušné APC odpovìdnost za vzniklé škody.

4.  Ukonèení pojištìní
4.1.  Pøi ukonèení pojištìní z jakéhokoliv dùvodu se deaktivaèní popla-

Èlánek 6

1.  Aktivace a provoz pojištìní
1.1.  Telematická jednotka Commodatum je na základì podmínek pojistné smlou-

prostøednictvím APC do pojištìného vozidla. 
-

1.3.  Po dobu platnosti pojištìní SafeLine RENT+ pojistník hradí náklady na pro-

pojištìní. 
2.  Rozsah pojištìní SafeLine RENT+

 
a navíc: 

 monitorování vozidla aktivované B-Call tlaèítkem, kdy je souèasnì asistenè-

3.  Povinnosti pojistníka 
 

v souladu s tìmito DPP a pokyny Cebia. Teprve po trvalé aktivaci zaøízení 
-

ných.

pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit za toto pojištìní po-

základního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed 

a)  V prvním roce trvání pojištìní, bez ohledu na délku jejího trvání, 
èiní výše deaktivaèního poplatku èástku rovnající se celé výši zá-
kladního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed 

b)  V druhém a dalším roce je pojistník povinen uhradit deaktivaèní 
poplatek ve výši alikvótní èásti pojistného zbývajícího do výroèí 
smlouvy -

c)  Ve ètvrtém a dalším roce trvání smlouvy èiní výše deaktivaèního 

uvedeného v pojistné smlouvì pøed pøípadnými slevami z tohoto 

Èl

1.  Aktivace a provoz pojištìní
1.1.  Telematická jednotka SuperEasy je na základì podmínek pojistné smlouvy  

1.2.  Poøizovací náklady na telematické zaøízení a aktivace jsou plnì hrazeny 
pojistitelem, není-li dohodnuto jinak.

-
hu uvedeném v tomto èlánku hradí pojistník jako souèást pojištìní. 

2.  Rozsah pojištìní 

3.  Povinnosti pojistníka 

4.  Ukonèení pojištìní

pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit za toto pojištìní po-

základního roèního pojistného uvedeného v pojistné smlouvì pøed 

a)  V prvním roce trvání pojištìní, bez ohledu na délku jejího trvání, 
èiní výše deaktivaèního poplatku èástku rovnající se celé výši roèní-

b)  V druhém a dalším roce je pojistník povinen uhradit deaktivaèní 
poplatek ve výši alikvótní èásti pojistného zbývajícího do výroèí 
smlouvy -

c)  Ve ètvrtém a dalším roce trvání smlouvy èiní výše deaktivaèního 

uvedeného v pojistné smlouvì pøed pøípadnými slevami z tohoto 

Èlánek 8
Komfort asistence

1. Tato èást je spoleèná pro všechny varianty SafeLine, které jsou uvedeny 
v tìchto VPP.

2. Ujednání èlánku 8 tìchto DPP navazuje na UCZ/As/15 a rozšiøuje èást pojist-

-

kontaktní osobu a po domluvì zajistí další postup.

od náhlého zastavení vozidla nebo od aktivace B-Call tlaèítka a vozidlo dle 
informace poskytnuté z informaèních serverù telematického operátora ná-

zastavení vozidla nebo od aktivace B-Call tlaèítka a vozidlo dle informace po-
skytnuté z informaèních serverù telematického operátora nepokraèuje v jízdì, 

EUR. Materiál je hrazen oprávnìnou osobou.
-

dla do smluvního servisu v maximální výši 2.500,- Kè/100,- EUR. Materiál je 
hrazen oprávnìnou osobou.

9. V pøípadì pojistné události v dùsledku nehody èi poruchy má pojistník 

-
dlo.

–  zajištìní informací o dostupnosti smluvních servisù pojistitele vè. pracovní 
doby,

dostupnosti konkrétní znaèky pneumatiky, jejího dezénu, rozmìru a ceny,
 

Pojistné a slevy

za ujeté kilometry z POV i KASKO ve výši uvedené v bodì 3 tohoto èlánku. 
Pøedpokladem poskytnutí slevy je provozovávání telematické jednotky mi-

pøezkoumává oprávnìnost výše poskytnuté slevy a její hodnotu upravuje 

data aktivace telematické jednotky ve vozidle. 
2. Zvolený roèní poèet ujetých kilometrù a výše poskytnuté slevy jsou uvedeny 

v pojistné smlouvì.
3. Poèet kilometrù a poskytnutých slev je rozdìlen do následujících skupin:
–  skupina I. do 8 tis. ujetých km/rok 25% sleva na pojistném
–  skupina II. do 12 tis. ujetých km/rok 20% sleva na pojistném
–  skupina III. do 16 tis. ujetých km/rok 15% sleva na pojistném
–  skupina IV. do 20 tis. ujetých km/rok. 10% sleva na pojistném
4. Z poètu kilometrù ujetých po dálnici se do celkového roèního poètu ujetých 

kilometrù zapoèítává jen jedna polovina.
5. Po ukonèení prvních 9ti mìsícù platnosti pojistné smlouvy provede pojistitel 

na základì údajù z databázového systému vyhodnocení alikvotní èásti po-

po uplynutí 12 mìsícù od prvního pøepoètu, tj. 3 mìsíce pøed následným 
výroèím pojistné smlouvy.

6. Po vyhodnocení poètu ujetých kilometrù pojistitelem dojde k pøípadné 
úpravì slevy za ujeté kilometry. Upravená výše pojistného pro následující 
pojistné období bude pojistníkovi zaslána v rámci následného pøedpisu 

porovnán s limity km dle bodu 3 tohoto èlánku a pøípadnému zaøazení do 

slevou,

slevou.

ve stanovené lhùtì uhradit, dojde-li k pøekroèení zvoleného poètu km, 
-

níkovi, dojde-li k nenaplnìní zvoleného poètu km. 
8. Je-li tak v pojistné smlouvì uvedeno, zapoèítává pojistitel slevu  

z POV za zpùsob jízdy. Výše slevy a podmínky, za kterých je poskytována, 
jsou uvedeny v pojistné smlouvì. 

Èlánek 10
Zvláštní ustanovení

1. Uzavøením tohoto pojištìní dává pojistník souhlas se zpracováním dat zís-

20
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kaných prostøednictvím systému SafeLine pro úèely sjednaného pojištìní.
2. Pojistitel je povinen získaná data zpracovávat po dobu nezbytnì nutnou  

k zajištìní práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.
3. Pojistitel je povinen pøijmout taková opatøení, aby nemohlo dojít k neopráv-

nìnému nebo nahodilému pøístupu k pøedaným datùm, k jejich neoprávnì-

Èlánek 11
Zánik pojištìní asistence SafeLine

1. Kromì zániku pojištìní z dùvodù uvedených v pøíslušných pojistných pod-

Èlánek 12
Závìreèná ustanovení

    
pro pojištìní vozidel k pojištìní 

Asistence vozidla

DPP/As/Profík/15 

Obsah

èl. 1 Úvodní ustanovení
èl. 2 Výklad pojmù
èl. 3 Rozsah pojištìní
èl. 4 Výluky
èl. 5 Pojistné plnìní
èl. 6 Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní
èl. 7 Pøechod práva
èl. 8 Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
èl. 9 Zvláštní ujednání
èl.10 Závìreèná ustanovení 

podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní èástí UCZ/As/15, 
pojistnými podmínkami pro jednotlivé typy KASKO/POV pojištìní, které spolu 
tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové. 

Èlánek 1
Úvodní ustanovení

2.  Na tyto pojistné podmínky se nevztahuje èl. 5 UCZ/Kas/15. 
3.  Odchylnì od èl. 7 UCZ/Kas/15 se pojištìní se sjednává bez spoluúèasti, 

není-li dohodnuto jinak.
4.  Platnost pojištìní je shodná s dobou pojištìní Asistence vozidla.

Èlánek 2
Výklad pojmù 

smluvním vztahu a je uveden na internetových stránkách pojistitele -  

2.  Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, napø. 
-

provozem jiného vozidla v pohybu.
3.  Skuteènou škodou se rozumí újma spoèívající ve zmenšení majetkového 

stavu poškozeného, která vznikla v dùsledku škodní události a v pøíèinné 
souvislosti s ní.

 Pøedstavuje majetkové hodnoty potøebné k uvedení v pøedešlý stav, popø.  

4.  Obvyklá cena je cena, která odpovídá pøimìøeným nákladùm na poøízení 
srovnatelného vozidla stejného druhu a kvality v dobì bezprostøednì pøed 

-
ho znehodnocení.

Èlánek 3

1.  Toto pojištìní se vztahuje výluènì na škody zpùsobené na pojištìném vozi-

2.  Pojistným nebezpeèím je poškození nebo znièení vozidla v dùsledku nehody.
3.  Podmínkou vzniku práva na pojistné plnìní je jednoznaèné urèení toho, 

-

4.  Poškozené pojištìné vozidlo musí být opraveno ve smluvním servisu 

5.  Odtah poškozeného pojištìného vozidla, zapùjèení náhradního vozidla 

-
pùjèení náhradního vozidla v pøípadì parciální škody na nezbytnì nutnou 
dobu opravy, odpovídající pøimìøené dobì opravy dle rozsahu poškození 
vozidla, maximálnì však na dobu 30 dní. V pøípadech totálních škod je pak 
maximální doba zapùjèení náhradního vozidla 15 dní.

6.  Pojištìní se vztahuje na škody vzniklé na území Èeské republiky.

Èlánek 4
Výluky 

1. -

 øízení vozidla osobou, která nemìla v dobì vzniku pojistné událos-
ti pøedepsané øidièské oprávnìní nebo jí bylo øidièské oprávnìní 
rozhodnutím správního orgánu odòato nebo pozastaveno, a nebo 
jí bylo øízení vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo 
správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v dobì vzni-
ku události vozidlo øídila, nesplòovala jiné, právním pøedpisem 
stanovené podmínky k øízení vozidla nebo nebyla jednoznaènì 
identifikována,

stejnì bude posuzováno, nepodrobí-li se øidiè vozidla zjištìní, zda 

pøípravku takovou látku obsahujícím po nehodì po dobu, do kdy 

alkoholický nápoj nebo návykovou látku,

 

vozidlo nebo doèasná nezpùsobilost (fyzická i duševní) øídit vozi-

jakékoliv jiné osoby jednající z podnìtu tìchto osob,
 støetu s nezjištìným vozidlem, 
 støetu mezi vozidly jízdní soupravy tvoøené motorovým a pøí- 

vozidly, 
  manipulace s nákladem stojícího vozidla,
  støetu s jiným vozidlem, který zpùsobily osoby jemu blízké, 

-
nikacích,

  úèasti pojištìného vozidla pøi soukromých nebo testovacích jíz-

2.  Nárok na pojistné plnìní nevzniká, jsou-li u pojištìného vozidla 

pokud k poškození vozidla došlo v dobì od odcizení do vrácení vozidla 
majiteli.

Èlánek 5
Pojistné plnìní

všechny povinnosti øidièe vozidla, stanovené obecnì závaznými právními 
pøedpisy v pøípadì dopravní nehody a pojištìný, pøíp. oprávnìná osoba 

2.  Pojistné plnìní je poskytováno ve výši skuteèné škody na vozidle podle 
míry úèasti pojištìného na zpùsobení vzniklé škody. Pøi výpoètu pojistného 
plnìní se vychází z obvyklé ceny vozidla, kterou vozidlo mìlo bezprostøed-
nì pøed poškozením. 

3.  Pojistné plnìní nesmí pøesáhnout obvyklou cenu pojištìného vozidla. 
4  Zbytky poškozených nebo znièených vìcí zùstávají ve vlastnictví pojištìné-

ho / vlastníka vozidla.  
5.  U plátcù DPH poskytuje pojistitel pojistné plnìní bez DPH s výjimkou 

pøedpisy uplatnit odpoèet u finanèního úøadu.

7.  Obsahuje-li oznámení vìdomì nepravdivé nebo hrubì zkreslené podstat-
né údaje týkající se rozsahu oznámené pojistné události, anebo zamlèí-li 



se v nìm vìdomì údaje, týkající se této události, má pojistitel právo na 

byly tyto údaje sdìleny nebo zamlèeny. 

Èlánek 6
Právo pojistitele na úhradu vyplacené èástky pojistného plnìní

plnìní nevznikl, má pojistitel právo na vrácení takto vyplaceného plnìní.

Èlánek 7
Pøechod práva 

Vyplacením pojistného plnìní pøechází na pojistitele právo na náhradu škody 
nebo jiné obdobné právo za podmínek a v rozsahu stanoveném právními 
pøedpisy.

Èlánek 8
Povinnosti pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby

pøedpisy upravující provoz vozidla po pozemní komunikaci a podmínky 

jejich rozsahu.
2.  Pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba jsou povinni:

-
kù takto znièené èi poškozené vìci na pokyn pojistitele a to nejdéle do 30 
dnù od nahlášení pojistné události, pokud z bezpeènostních, hygienických 

zbytkù zaèít neprodlenì; v tìchto pøípadech je povinnost zabezpeèit do-
stateènì prùkazné dùkazy o rozsahu vzniklé škody,

tato 
povinnost vyplývá z právních pøedpisù a je zde podezøení ze spáchání 
trestného èinu, pøestupku èi pokusu o nìj,

-
lostí bylo zahájeno trestní øízení a informovat o jeho prùbìhu a výsledcích,

škody; zabezpeèit právo poškozeného na pojistné plnìní podle zákona  
-
 

a na postih a vypoøádání nebo jiná obdobná práva,

-
slušného správního orgánu o výsledku šetøení dopravní nehody nebo 

-

vozidle.

Èlánek 9
Zvláštní ujednání

-
ná osoba postoupit pouze a jen s písemným souhlasem pojistitele. 

2.  V pøípadì postoupení práva na pojistné plnìní bez souhlasu pojistitele, 
má pojistitel právo vyøízení takového události odmítnout a pojištìný 

vrátit.

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení

    - strojní pojištìní vozidel 
            k pojištìní UCZ/Kas/15

DPP/KasStr/15

Obsah

èl. 1  Výklad pojmù
èl. 2  Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
èl. 3  Zpùsob pojištìní
èl. 4  Výluky z pojištìní
èl. 5  Územní platnost
èl. 6  Pojistná hodnota, pojistná èástka
èl. 7  Pojistné
èl. 8  Pojistné plnìní

èl.10  Závìreèná ustanovení

-
mi, všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/15 – obecná èást a zvláštní èástí 
UCZ/Kas/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako 
pojištìní škodové.

Èlánek 1
Výklad pojmù

1. Stroj je zaøízení vykonávající nebo ulehèující vykonávanou práci pøenáše-
ním sil nebo pøemìnou energií.

2.  Poškozením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou lze objektivnì od-
stranit opravou.

3.  Znièením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou nelze objektivnì od-

4.  Dodateènou výbavou se rozumí strojní nástavba zabudovaná do vozidla 
pøi jeho výrobì èi dodateènì, napø. hydraulické zvedací zaøízení apod.

Èlánek 2

1.  Odchylnì od èl. 1 UCZ/Kas/15 se pojištìní sjednává pro pøípad poškození 

dojde-li k pojistné události z tìchto pøíèin:

-
tím, vadou izolace;

škoda nebyla zpùsobena úmyslným jednáním pojištìného nebo jiné osoby 
z podnìtu pojištìného nebo nesplnìním povinnosti pojištìného k odvrá-
cení škody;

škody èi zvìtšení rozsahu škody pøímo èi nepøímo vzniklé násled-

a)  vady, kterou mìl stroj v dobì uzavøení pojištìní a která byla nebo 
mohla být známa pojištìnému, jeho zmocnìncùm èi zástupcùm 
bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;

b)  zastavení nebo pøerušení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát 
-

a)  trvalým pùsobením chemických, teplotních, mechanických a elek-
trických vlivù, postupným stárnutím, provozem nebo pøirozeným 
opotøebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací, usazováním kotel-
ního kamene a jiných usazenin, únavou materiálu, mechanickým 
poškrábáním lakovaných a leštìných ploch;

b)  dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle 
zákona nebo smlouvy za škody odpovìdný;

c)  uvedením do provozu po škodì pøed ukonèením øádné opravy  

souèástech, dílech, nástrojích, èástech stroje a médiích, pokud  
k jejich poškození nedošlo v pøímé pøíèinné souvislosti a jako 

-
je);

b)  souèásti, které se pravidelnì vymìòují pro opotøebení nebo stárnutí 

d)  souèásti ze skla, porcelánu a keramiky;

f)  akumulátorové baterie, elektrochemické èlánky, fotoèlánky, kata-

a)  vìcné škody na stroji pøi tunelových pracích v podzemí;

Èlánek 3
Zpùsob pojištìní

1.  Strojní pojištìní lze sjednat pouze se základním pojištìním KASKO, není-li 
ujednáno ve smlouvì jinak.

2.  Pojistná èástka vozidla resp. jeho dodateèné strojní výbavy musí být shod-
ná s pojistnou èástkou uvedenou pro pojištìní KASKO.
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Èlánek 4
Výluky z pojištìní

Kromì výluk stanovených ve UCZ/15 a UCZ/Kas/15 se pojištìní nevztahuje 

a)  škody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištìné-
ho, jeho zástupce, osoby, kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné 
vìci, nebo ostrahou místa pojištìní, osoby pojištìnému blízké 

b)  škody vzniklé v dùsledku poškození nebo znièení pojištìné vìci po-

b) tìchto pojistných podmínek, nárazem nebo zøícením osádkou 
obsazeného letícího tìlesa, jeho èásti nebo nákladem, vichøicí, 

a jiných pøedmìtù, tíhou snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní  

Èlánek 5
Územní platnost

Není-li ve smlouvì uvedeno jinak, místo pojištìní se shoduje s pojištìním KASKO.

Èlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná èástka

Èlánek 7
Pojistné

-

Èlánek 8
Pojistné plnìní

1.  Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná škoda na 

pojištìné vìci, se kterou je podle tìchto pojistných podmínek spojena 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnìní.

nároky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvyšují celkové 
pojistné plnìní pojistitele.

3.   
v noci, ve dnech pracovního volna a klidu, expresní pøíplatky, 
letecké dodávky náhradních dílù, cestovní náklady technikù a ex-
pertù ze zahranièí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlou-

 

nezbytných dokladù, potvrzujících výši škody.
6.  V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení 

pøedmìtu pojištìní pøesahuje v dobì vzniku pojistné události 
-

Èlánek 9
Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)

název a výši pojistné èástky.

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení
 
1.  Kromì shora uvedeného platí pro strojní pojištìní pojistné podmínky  

UCZ/Kas/15.

Všeobecné pojistné podmínky   
    pojištìní GAP – zvláštní èást

UCZ/GAP/16 

Obsah

èl. 1  Úvodní ustanovení
èl. 2  Vymezení pojmù
èl. 3  Pøedmìt pojištìní
èl. 4  Doba trvání pojištìní, zánik pojištìní
èl. 5  Pojistná událost, územní rozsah pojištìní
èl. 6  Limit pojistného plnìní, pojistná èástka, spoluúèast
èl. 7  Pojistné
èl. 8  Pojistné plnìní

èl. 10  Závìreèné ustanovení

Pojištìní GAP je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných pojistných podmínek, 
všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/15 – obecná èást a zvláštní èástí 
UCZ/Voz/15, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako 
pojištìní škodové.

Èlánek 1
Úvodní ustanovení

Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnìní pojištìnému je spojena se 
vznikem pojistné události, kterou je finanèní újma, kterou utrpìl pojištìný  
v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního pojištìní  
z dùvodu totální škody na vozidle a pøedstavuje rozdíl poøizovací ceny vozidla 
a pojistného plnìní stanoveného primárním pojistitelem. Tento rozdíl je urèen 
podle pravidel uvedených v èlánku 8 tìchto pojistných podmínek. Nedílnou 

 

Èlánek 2
Vymezení pojmù

Pro úèely tìchto pojistných podmínek se rozumí:
1.  poøizovací cenou vozidla cena motorového vozidla uvedená na faktuøe, 

která se vztahuje k motorovému vozidlu a jeho výbavì na faktuøe uve-
 

k motorovému vozidlu, poplatky spojené s poøízením motorového vozidla, 
ani díly èi výbava poøízená dodateènì

2.  primárním pojistitelem 
pojistná smlouva

3.  primární pojistnou smlouvou - pojistná smlouva o havarijním pojištìní 

ke dni škody, která se vztahuje na materiální škodu na vozidle a škody na vozi-
dle vzniklé v dùsledku odcizení vozidla

4.  primárním pojištìním - pojištìní sjednané primární pojistnou smlou-
vou, uvedenou v bodì 3. tohoto èlánku

5.   - registraèní znaèka vozidla
6.  smlouvou

jsou tyto pojistné podmínky
7.  totální škodou -

mínky:

dnù od nahlášení policii není nalezeno nebo náklady na opravu vozidla, 
poškozeného v souvislosti se škodní událostí, které pøesáhnou obecnou 
cenu vozidla

8.  závodním vozidlem

Èlánek 3
Pøedmìt pojištìní

1.  Pøedmìtem pojištìní je vozidlo vybavené platným technickým prùkazem 
a RZ, které je souèasnì kryto primárním pojištìním. Pøedmìtem pojištìní 
mohou být pouze nová vozidla.

 – k pronájmu (autopùjèovny),

 – vozidlo závodní

Èlánek 4

1.  Pojištìní lze sjednat nejdéle do 90ti dnù od prvního pøevzetí vozidla kupu-
jícím od prodávajícího, pokud není ujednáno jinak.

2.  Dle druhu primárního pojištìní se pojištìní GAP sjednává na dobu:
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3.  Kromì zániku pojištìní uvedeného v UCZ/15, èl. 6 pojištìní pøedmìtného 

Èlánek 5
Pojistná událost, územní rozsah pojištìní

1.  Pojistnou událostí je vznik totální škody na vozidle, jak je definována v èl. 
2 odst. 7. tìchto VPP, ze které vznikl nárok na poskytnutí pojistného plnìní  
z primárního pojištìní.

2.  Územní rozsah pojištìní je shodný s územním rozsahem primárního pojiš-
tìní.

Èlánek 6
Limit pojistného plnìní, pojistná èástka, spoluúèast

Pojistné plnìní všech pojistitelù z jedné pojistné udá-
losti nesmí pøekroèit èástku odpovídající poøizovací cenì vozidla uvedené  
v pojistné smlouvì.

2.  Poøizovací cena musí být uvedena ve smlouvì, a to ve výši ceny vozidla 
uvedené na faktuøe.

3.  Pojistná èástka nesmí pøekroèit èástku odpovídající poøizovací cenì vozidla 
uvedené v pojistné smlouvì.

4.  Pojištìní se v rozsahu tìchto VPP sjednává bez spoluúèasti, není-li ujedná-
no jinak.

Pojistné

1.  Výše pojistného se stanoví sazbou z poøizovací ceny vozidla s DPH. Sazbu 
v závislosti na pojistnì technických parametrech urèuje pojistitel.

3.  Pojistné je nutno uhradit do 30 dnù ode dne sjednání pojistné smlouvy, 
není-li ujednáno jinak.

4.  Za datum úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy je pøipsá-
no na úèet urèený pojistitelem.

5.  Pojistné není upravováno systémem Bonus - Malus.

Èlánek 8
Pojistné plnìní

 
a pojistným plnìním z primárního pojištìní. Od takto stanovené èástky 
pojistitel odeète

-

spoluúèast pojištìného na primárním pojištìní,

-
liv dùvodu.

2.  Pojistné plnìní nesmí nikdy pøekroèit èástku odpovídající rozdílu poøizovací 

primární pojistitel poèítal pojistné plnìní jako totální škodu,  

4.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnìní, pokud pojistník v dobì 
-

Povinnosti pojistníka (pojištìného a oprávnìné osoby)

1. Pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba jsou kromì povinností, vyplývajících 
z UCZ/15 a právních pøedpisù, dále povinny zajistit, aby:

-
ho protokolu,

-
èení tak, aby bylo funkèní po celou dobu opuštìní vozidla,

ztrátì nebo odcizení jednoho a více klíèù,

-
dá a pokud nebyly odevzdány primárnímu pojistiteli,

vzniklá touto událostí nebo v pøíèinné souvislosti s ní, byla co nejmenší,  

jí byly vyvolány,

 – pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù,
 

   èinu èi pokusu o nìj,
-

márního pojistitele, ze které je zøejmá výše poskytnutého plnìní, výše ode-

2.  Zjistí-li pojistník, pojištìný a oprávnìná osoba po oznámení pojistné 

jsou povinni tuto skuteènost neprodlenì oznámit pojistiteli. Ten následnì 

Èlánek 10
Závìreèné ustanovení

V takovém pøípadì je pojistným obdobím doba jednoho pojistného roku.  

podle tìchto VPP sjednáno na dobu dohodnutou v pojistné smlouvì, maxi-
málnì však na dobu 60 mìsícù.

2.  Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti 1. 4. 2016.



25



26

strana  1   
  -  všeobecné pojistné podmínky - obecná èást 

strana  3  

strana  8  

strana  9  

strana 10  

strana 13  

strana 14  

strana 15  

strana 15  

strana 18  

strana 21  

strana 22  

strana 23  

strana 25  Základní tabulka A) k úrazovému pojištìní


