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V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA
·KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA – VPP POV MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení

d)
e)

1)

2)

2)

3)

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „VPP“) se vztahují na poji‰tûní, která
sjednává UNIQA poji‰Èovna, a. s., se sídlem:
Evropská 136, 160 12 Praha 6, Iâ: 492 40 480, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m
soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2012 (dále jen
„pojistitel“).
Na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla se vedle tûchto VPP vztahují
i dal‰í Zvlá‰tní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“),
pﬁípadnû DoplÀkové pojistné podmínky (dále jen
„DPP“) a smluvní ujednání, pokud se na nû v pojistné smlouvû odkazuje.
Poji‰tûní sjednávaná pojistitelem se ﬁídí obecnû závazn˘mi právními pﬁedpisy âeské republiky, z nich
zejména zákonem ã. 40/1964 Sb., obãansk˘m zákoníkem, v platném znûní, zákonem ã. 277/2009
Sb., o poji‰Èovnictví, v platném znûní, zákonem
ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, v platném znûní, a zákonem ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, v platném znûní (dále
jen „Zákon“), jakoÏ i vyhlá‰kami, které jsou na základû pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ vydány.

3)

4)

5)
6)

âlánek 4.
Pojistná doba, trvání, obnovení a pﬁeru‰ení poji‰tûní

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní

1)
1)

2)
3)
4)
5)

Na základû poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla pojistitel uhradí po‰kozenému za poji‰tûného náhradu ‰kody stanovenou
zákonem v ustanovení jeho § 6, zejména pak náhradu ‰kody na zdraví nebo usmrcením, a dále vûcné ‰kody a u‰l˘ zisk, které mu byly zpÛsobeny provozem poji‰tûného vozidla, a to za pﬁedpokladu, Ïe
ke ‰kodní události, za které tato ‰koda vznikla a za
kterou poji‰tûn˘ odpovídá, do‰lo v dobû trvání tohoto poji‰tûní odpovûdnosti, a to aÏ do v˘‰e limitÛ
uveden˘ch v pojistné smlouvû.
Poji‰tûní je sjednáno jako poji‰tûní ‰kodové.
Poji‰tûní odpovûdnosti se vztahuje na kaÏdou osobu, která odpovídá za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvû.
·koda se hradí zásadnû v penûzích.
Poji‰tûní se vztahuje na území v‰ech státÛ stanoven˘ch platnou vyhlá‰kou Ministerstva financí âR.
Uzemní rozsah platnosti poji‰tûní je vyznaãen na
zelené kartû.
2)

âlánek 3.
Uzavﬁení pojistné smlouvy a vznik poji‰tûní
1)
a)
b)
c)

písemnû,
dal‰ími zpÛsoby uveden˘mi v pﬁíslu‰n˘ch obecnû
závazn˘ch právních pﬁedpisech.
Pojistitel je oprávnûn doruãit pojistníkovi návrh pojistné smlouvy rovnûÏ prostﬁednictvím e-mailové
zprávy opatﬁené pﬁípadnû zaruãen˘m elektronick˘m podpisem na elektronickou adresu pojistníka,
kterou pojistník pojistiteli sdûlil. Takov˘ návrh je
pojistník oprávnûn pﬁijmout ve lhÛtû a zpÛsoby,
které jsou v návrhu uvedeny.
Podmínkou úãinnosti pojistné smlouvy je uhrazení
prvního pojistného nebo první splátky prvního pojistného (bylo-li sjednáno placení pojistného ve
splátkách) nejpozdûji do termínu stanoveného
v pojistné smlouvû. Nebude-li tato podmínka splnûna, poji‰tûní nevznikne.
Poãátek poji‰tûní nastává, za splnûní shora uveden˘ch podmínek dnem uveden˘m v pojistné smlouvû jako poãátek poji‰tûní. Toto poji‰tûní se mÛÏe
vztahovat i na dobu pﬁed uzavﬁením pojistné
smlouvy, resp. pﬁed nabytím její úãinnosti.
Pojistné je zásadnû uhrazeno jeho pﬁipsáním na
úãet pojistitele nebo zaplacením v hotovosti pojistiteli nebo osobû pro nûj ãinné.
Konec poji‰tûní je ve 23:59:59 hodin dne, kter˘ je
v pojistné smlouvû uveden jako konec poji‰tûní.

Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní
se zásadnû sjednává na dobu urãitou s automatick˘m prodlouÏením (obnovou) poji‰tûní; to znamená, Ïe poji‰tûní uplynutím doby, na kterou bylo
sjednáno, nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník
nejménû ‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby
nesdûlí písemnû druhé stranû, Ïe na dal‰ím trvání
poji‰tûní nemá zájem. Poji‰tûní se prodluÏuje o stejnou dobu a za jinak stejn˘ch podmínek s tím rozdílem, Ïe v souvislosti se zmûnami ve skuteãnostech, na jejichÏ základû pojistitel urãuje pojistné, je
pojistitel oprávnûn novû stanovit v˘‰i pojistného.
Novû stanovené pojistné smí b˘t takto zv˘‰eno nejv˘‰e o devût procent. Pojistné mÛÏe b˘t dále upraveno o míru inflace. Míra inflace je vyjádﬁena v procentech a pro úãely tûchto VPP se jí rozumí pﬁírÛstek prÛmûrného roãního indexu spotﬁebitelsk˘ch
cen vyhla‰ovaného âesk˘m statistick˘m úﬁadem,
za kalendáﬁní rok pﬁedcházející kalendáﬁnímu roku,
v nûmÏ je vyhla‰ován a znám k prvnímu dni obnovy poji‰tûní.
Sjednané poji‰tûní nelze pﬁeru‰it.

âlánek 5.
Pojistné

Pojistnou smlouvu lze uzavﬁít:
prostﬁednictvím telefonického hovoru,
prostﬁednictvím internetu,
zaplacením pojistného ve v˘‰i uvedené v návrhu
pojistné smlouvy,

1)

1

Pojistitel má právo na pojistné, které stanoví na základû informací poskytnut˘ch pojistníkem anebo
osobou sjednávající za pojistníka pojistnou smlouvu (dále jen „zástupce“).

2)

3)

V˘‰e pojistného a jeho splatnost jsou uvedeny
v pojistné smlouvû. Pokud není splátka pojistného
zaplacena ﬁádnû a vãas, mÛÏe pojistitel poÏádat
pojistníka o zaplacení celého dluÏného pojistného
najednou a ihned, coÏ zpÛsobí ztrátu v˘hody splátek. V tomto pﬁípadû je pojistník povinen celé dluÏné pojistné uhradit po obdrÏení upomínky ve lhÛtû
v upomínce uvedené.
Zaplacen˘m pojistn˘m uhrazuje pojistitel své pohledávky v poﬁadí, v jakém po sobû vznikly.

potvrzení o uvedené beze‰kodní dobû, má pojistitel právo odebrat mu jiÏ poskytnutou slevu na pojistném a doúãtovat pojistníkovi vznikl˘ rozdíl na
pojistném od poãátku poji‰tûní.
7) Beze‰kodní doba nebude zapoãtena, pokud pﬁedchozí pojistná smlouva zanikla pro neplacení.
8) Rozhodnou dobu z pﬁedcházejících poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
lze pﬁevést a zapoãítat pouze od data 1. ledna
2000.
9) Zjistí-li pojistitel dÛvody pro správn˘ v˘poãet pﬁíslu‰ného stupnû bonusu/malusu aÏ po sjednání tohoto poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, je
pojistník na základû pojistitelova vyúãtování povinen doplatit pﬁípadn˘ rozdíl.
10) Na poji‰tûní jednoho vozidla lze pﬁevést beze‰kodní dobu pouze z jedné pojistné smlouvy nebo z více smluv téhoÏ pojistníka, pokud na sebe navazují.
11) Pojistitel je oprávnûn provûﬁit rozhodnou dobu ve
sdílené databázi âeské kanceláﬁe pojistitelÛ a pﬁi
stanovení v˘‰e slevy zohlednit údaje zji‰tûné v této
databázi.

âlánek 6.
Bonus/malus
1)
2)

3)

Pojistitel poskytuje za rozhodnou dobu slevu na
pojistném (bonus) nebo pﬁiráÏku na pojistném
(malus).
Pro stanovení stupnû bonusu nebo malusu je urãující rozhodná doba.
Rozhodná doba je doba nepﬁetrÏitého trvání poji‰tûní, která se poãítá v cel˘ch ukonãen˘ch mûsících
a ve které jsou zohlednûny rozhodné pojistné události vãetnû pﬁípadné pﬁevedené rozhodné doby
z pﬁedchozího zaniklého poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla.
Rozhodné dobû odpovídá pﬁíslu‰n˘ stupeÀ bonusu
nebo malusu, na základû kterého je stanovena sleva, resp. pﬁiráÏka, k pojistnému podle následující
tabulky:

StupeÀ bonusu

PﬁiráÏka/sleva

M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
S
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

pﬁiráÏka 200 %
pﬁiráÏka 150 %
pﬁiráÏka 100 %
pﬁiráÏka 80 %
pﬁiráÏka 60 %
pﬁiráÏka 40 %
pﬁiráÏka 20 %
bez vlivu
sleva –5 %
sleva –10 %
sleva –15 %
sleva –20 %
sleva –25 %
sleva –30 %
sleva –35 %
sleva –40 %
sleva –45 %
sleva –50 %

4)

5)
6)

âlánek 7.
Zánik poji‰tûní odpovûdnosti
Sjednané poji‰tûní zaniká:
1) Uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
2) Dnem následujícím po marném uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ãásti.
3) Dohodou pojistitele a pojistníka.
4) Neobnovením a v˘povûdí:
a) pojistitel a pojistník mohou ukonãit poji‰tûní téÏ písemn˘m oznámením zaslan˘m druhé stranû, ve
kterém sdûluje, Ïe na dal‰ím pokraãování poji‰tûní
nemá zájem, oznámení musí b˘t doruãeno druhé
stranû nejpozdûji ‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby, poji‰tûní pak uplynutím pojistné doby
skonãí,
b) do dvou mûsícÛ ode dne uzavﬁení pojistné smlouvy, dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím soukromé
poji‰tûní zaniká,
c) do tﬁí mûsícÛ ode dne doruãení oznámení o vzniku
pojistné události; dnem doruãení v˘povûdi poãíná
bûÏet v˘povûdní lhÛta jednoho mûsíce, jejímÏ
uplynutím soukromé poji‰tûní zaniká.
5) Odstoupením:
a) jde-li o pojistnou smlouvu uzavﬁenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání dÛvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhÛtû ãtrnácti dnÛ ode dne jejího uzavﬁení nebo ode dne,
kdy mu byly sdûleny pojistné podmínky, pokud
k tomuto sdûlení dojde na jeho Ïádost po uzavﬁení
pojistné smlouvy,
b) od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í,
pojistitel je povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do tﬁiceti dnÛ ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné,
od kterého se odeãtou náklady, jeÏ mu v souvislosti s tímto poji‰tûním vznikly.
6) Z dal‰ích dÛvodÛ:
a) dnem, kdy pojistník, jeho dûdic, právní nástupce
nebo vlastník vozidla, je-li osobou odli‰nou od pojistníka, písemnû oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka vozidla, doloÏenou provedením zápisu zmûny

Trvání rozhodné doby
v mûsících od a do
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

–73 a ménû
–61 do –72
–49 do –60
–37 do –48
–25 do –36
–13 do –24
–1 do –12
0 do 11
12 do 23
24 do 35
36 do 47
48 do 59
60 do 71
72 do 83
84 do 95
96 do 107
108 do 119
120 a více

Rozhodná pojistná událost je událost, pﬁi které
vzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnûní
a na základû které se sniÏuje rozhodná doba o dva
stupnû (tj. 24 mûsícÛ) vyjma pﬁípadÛ, kdy pojistitel
neposkytl pojistné plnûní nebo rozhodl jinak.
Zmûna pojistného v dÛsledku zmûny stupnû bonusu je provedena k v˘roãnímu dni trvání poji‰tûní.
Pojistník má právo pﬁi sjednání poji‰tûní na zohlednûní prokázané rozhodné doby z pﬁedchozího zaniklého poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla
v rámci jedné a téÏe kategorie vozidla. Toto právo
prokazuje pojistník pﬁedáním potvrzení o prÛbûhu
pﬁedchozího poji‰tûní, a to do ‰esti t˘dnÛ od poãátku poji‰tûní. NedoloÏí-li pojistník v této lhÛtû
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b)
c)
d)

e)

vlastníka vozidla u orgánu evidence vozidel podle
zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znûní,
dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo,
dnem vyﬁazení vozidla z evidence vozidel,
odcizením vozidla, pokud dobu odcizení vozidla
nelze pﬁesnû urãit, povaÏuje se toto vozidlo za odcizené od okamÏiku, kdy Policie âeské republiky
pﬁijala oznámení o jeho odcizení,
z dal‰ích dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû.

6)

âlánek 9.
Práva a povinnosti pojistitele
1)

âlánek 8.
Práva a povinnosti pojistníka, poji‰tûného, oprávnûné osoby a dal‰ích úãastníkÛ poji‰tûní
1)
a)
b)

2)
a)
b)
c)
3)
a)

b)
c)

d)

4)

5)

které údaje t˘kající se vozidla známy, je pojistník
povinen tyto údaje písemnû sdûlit pojistiteli nejpozdûji do patnácti dnÛ od uzavﬁení pojistné smlouvy.
Pojistník je pﬁi uzavírání a v prÛbûhu platnosti pojistné smlouvy povinen pﬁedloÏit na vyÏádání k nahlédnutí pojistitelem poÏadované doklady a umoÏnit poﬁízení jejich kopií.

2)

Pojistník, resp. poji‰tûn˘, je povinen zejména:
pﬁedcházet vzniku pojistné události, a pokud nastala, minimalizovat, pokud to po nûm lze rozumnû poÏadovat, rozsah následkÛ pojistné události,
bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli písemnû do jeho sídla nebo telefonicky, Ïe do‰lo ke
‰kodní události s uvedením skutkového stavu t˘kajícího se této události, pﬁedloÏit k tomu pﬁíslu‰né
doklady a v prÛbûhu ‰etﬁení ‰kodní události postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
Pojistník, resp. poji‰tûn˘, je rovnûÏ povinen pojistiteli bez zbyteãného odkladu písemnû sdûlit, Ïe:
bylo proti nûmu uplatnûno právo na náhradu ‰kody a vyjádﬁit se k poÏadované náhradû a její v˘‰i,
v souvislosti se ‰kodní událostí bylo zahájeno správní nebo trestní ﬁízení a neprodlenû informovat pojistitele o jeho prÛbûhu a v˘sledku,
po‰kozen˘m byl uplatnûn nárok na náhradu ‰kody
u soudu nebo u jiného pﬁíslu‰ného orgánu, pokud
se o této skuteãnosti dozví.
Dále je pojistník, resp. poji‰tûn˘, povinen:
v jakémkoli ﬁízení o náhradû ‰kody v souvislosti se
‰kodní událostí nebo na základû ‰kodní události postupovat podle pokynÛ pojistitele, zejména se nesmí bez pﬁedchozího písemného pojistitelova souhlasu zavázat k náhradû ‰kody, uznání dluhu, uzavﬁít soudní smír nebo umoÏnit vydání rozsudku pro
zme‰kání ãi uznání nebo obdobn˘m zpÛsobem
zhor‰it procesní postavení své nebo pojistitelovo,
v opaãném pﬁípadû odpovídá pojistiteli za ‰kodu
tím vzniklou,
na základû pokynu pojistitele podat pﬁíslu‰n˘
opravn˘ prostﬁedek proti rozhodnutí, jímÏ mu bylo
uloÏeno nahradit ‰kodu,
zabezpeãit, aby pojistitel mohl proti jinému úãinnû
uplatnit práva, která na pojistitele pﬁecházejí, zejména pak právo na náhradu ‰kody, na postih a na
vypoﬁádání,
v pﬁípadû promlãení nároku vznést námitku promlãení a dále se bez souhlasu pojistitele nesmí zavázat k náhradû promlãené pohledávky nebo uzavﬁít
soudní smír.
Dojde-li k podstatnému zv˘‰ení nebo sníÏení pojistného rizika, napﬁ. zmûnou uÏití vozidla, vlastníka, osoby nejmlad‰ího ﬁidiãe apod., má poji‰tûn˘
nebo pojistník za povinnost takovou zmûnu bez
zbyteãného odkladu sdûlit pojistiteli a umoÏnit mu
tím kontrolu podkladÛ rozhodn˘ch pro v˘poãet
pojistného.
Pokud v dobû sjednání pojistné smlouvy nejsou nû-

3)

4)

a)

b)

Pojistitel je povinen pojistníkovi a poji‰tûnému zodpovûdût v‰echny dotazy t˘kající se sjednávaného
poji‰tûní.
Pojistitel je oprávnûn zpracovávat adresní a identifikaãní údaje a údaje o zdravotním stavu osob zúãastnûn˘ch na poji‰tûní, a to i prostﬁednictvím
sv˘ch smluvních zpracovatelÛ splÀujících podmínky zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních
údajÛ, v platném znûní, pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a pro úãely ãinností vymezen˘ch zákonem
ã. 277/2009 Sb., o poji‰Èovnictví, v platném znûní,
po dobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a povinností plynoucích ze závazkovû-právního vztahu.
ZároveÀ je povinen zachovávat o tûchto skuteãnostech mlãenlivost.
Pokud se pojistitel k tomu pﬁedem písemnû zavázal,
je povinen uhradit náklady na obãanské soudní ﬁízení o náhradû ‰kody a na právní zastoupení poji‰tûného stejnû jako náklady na mimosoudní projednání nárokÛ po‰kozeného vzniklé poji‰tûnému.
Pojistitel je povinen provést ‰etﬁení ‰kodní události
bez zbyteãného odkladu. Ve lhÛtû do tﬁí mûsícÛ
ode dne, kdy bylo oprávnûnou osobou uplatnûno
právo na plnûní z poji‰tûní odpovûdnosti, je pojistitel povinen:
ukonãit ‰etﬁení pojistné události a sdûlit po‰kozenému v˘‰i pojistného plnûní, jestliÏe nebyla zpochybnûna povinnost pojistitele plnit z poji‰tûní odpovûdnosti a nároky na náhradu ‰kody byly prokázány, nebo
podat po‰kozenému písemné vysvûtlení k tûm jím
uplatnûn˘m nárokÛm na náhradu ‰kody, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kter˘ch bylo plnûní pojistitele sníÏeno.

âlánek 10.
Právo pojistitele na náhradu vyplacené ãástky
1)
a)
b)

c)
d)

e)
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Pojistitel má proti poji‰tûnému právo na náhradu
toho, co za nûj plnil, jestliÏe prokáÏe, Ïe poji‰tûn˘:
zpÛsobil ‰kodu úmyslnû,
poru‰il základní povinnost t˘kající se provozu na
pozemních komunikacích a toto poru‰ení bylo
v pﬁíãinné souvislosti se vznikem ‰kody, za kterou
poji‰tûn˘ odpovídá,
zpÛsobil ‰kodu provozem vozidla, které pouÏil neoprávnûnû, nebo
bez dÛvodu hodného zﬁetele nesplnil povinnost
podle zákona upravujícího provoz na pozemních
komunikacích sepsat bez zbyteãného odkladu spoleãn˘ záznam o dopravní nehodû nebo ohlásit dopravní nehodu, která je ‰kodní událostí, a v dÛsledku toho byla ztíÏena moÏnost ﬁádného ‰etﬁení pojistitele podle ãlánku 9. odst. 4) tûchto VPP,
bezdÛvodnû nesplnil povinnost podle ãlánku 8.

f)

2)
a)

b)
c)

d)
e)

f)
3)

4)

odst. 1) b) a 2) tûchto VPP a v dÛsledku toho byla
ztíÏena moÏnost ﬁádného ‰etﬁení pojistitele podle
ãlánku 9. odst. 4) tûchto VPP nebo
bez dÛvodu hodného zﬁetele se jako ﬁidiã vozidla
odmítl na v˘zvu pﬁíslu‰níka Policie âeské republiky
podrobit zkou‰ce na pﬁítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaãeného
zákazem ﬁídit motorové vozidlo.
Poru‰ením základních povinností pﬁi provozu na
pozemních komunikacích se pro úãely tohoto zákona rozumí:
provozování vozidla, které svou konstrukcí a technick˘m stavem neodpovídá poÏadavkÛm na bezpeãnost provozu na pozemních komunikacích,
obsluhujících osob, pﬁepravovan˘ch osob a vûcí,
provozování vozidla, jehoÏ technická zpÛsobilost
k provozu vozidla nebyla schválena,
ﬁízení vozidla osobou, která není drÏitelkou pﬁíslu‰ného ﬁidiãského oprávnûní, s v˘jimkou ﬁízení vozidla osobou, která se uãí vozidlo ﬁídit nebo skládá
zkou‰ku z ﬁízení vozidla, a to vÏdy pouze pod dohledem oprávnûného uãitele nebo cviãitele individuálního v˘cviku,
ﬁízení vozidla osobou, které byl uloÏen zákaz ãinnosti ﬁídit vozidlo, v dobû tohoto zákazu,
ﬁízení vozidla osobou, která pﬁi ﬁízení vozidla byla
pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní
látky nebo léku oznaãeného zákazem ﬁízení motorového vozidla,
pﬁedání ﬁízení vozidla osobû uvedené v písmenech
c), d) nebo e).
Pojistitel má právo poÏadovat od pojistníka úhradu
ãástky, kterou vyplatil z dÛvodu ‰kody zpÛsobené provozem vozidla, jestliÏe její pﬁíãinou byla skuteãnost,
kterou pro vûdomû nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohl pojistitel zjistit pﬁi sjednávání poji‰tûní
a která byla pro uzavﬁení pojistné smlouvy podstatná.
Poru‰il-li pojistník, resp. poji‰tûn˘, povinnost uvedenou v ãlánku 8. odst. 4), má pojistitel právo doúãtovat pojistníkovi rozdíl na pojistném.

a)
b)
c)
d)
2)

3)

4)
a)
b)
c)
5)

6)

âlánek 11.
Pojistné plnûní
1)

2)
3)

4)

5)

7)

Pojistitel poskytuje plnûní vyplacené z jedné ‰kodní
události v rozsahu uvedeném v zákonû, a to aÏ do
limitÛ pojistného plnûní sjednan˘ch v pojistné
smlouvû.
Plnûní pojistitele je splatné do patnácti dnÛ po
skonãení ‰etﬁení. ·etﬁení je skonãeno, jakmile pojistitel sdûlí jeho v˘sledky oprávnûné osobû.
Pojistné plnûní se poskytuje v tuzemské mûnû.
V pﬁípadû, Ïe po‰kozen˘ má nárok na odpoãet danû z pﬁidané hodnoty, poskytne pojistitel pojistné
plnûní ve v˘‰i bez DPH.
V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ nahradil po‰kozenému ‰kodu
nebo její ãást sám, má právo poÏadovat po pojistiteli, aby mu takto uhrazenou ‰kodu nahradil, av‰ak
pouze do v˘‰e, v níÏ by pojistitel byl povinen za poji‰tûného poskytnout po‰kozenému pojistné plnûní.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní
v pﬁípadech uveden˘ch v ustanovení § 7 zákona.

8)
9)

âlánek 13.
ZachraÀovací náklady
1)
2)

âlánek 12.
Forma právních úkonÛ a doruãování písemností
1)

písemnou formu s v˘jimkou tûchto povinnû písemn˘ch úkonÛ:
písemné úkony, jimiÏ kterákoli ze stran ukonãuje
pojistnou smlouvu,
vyjádﬁení nesouhlasu s obnovou pojistné smlouvy,
dohody o v˘lukách ãi jejich zmûnách,
Ïádost o vrácení pﬁeplatku z aktivní pojistné smlouvy.
U právních úkonÛ, které musí b˘t uãinûny písemnû, se povaÏuje písemná forma za dodrÏenou
i v pﬁípadû, Ïe je takov˘ právní úkon uãinûn elektronicky (dále jen „e-mailem“) a Ïe je podepsan˘
podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ. Prost˘ e-mail se nepovaÏuje za úkon uãinûn˘ v písemné formû.
Právní úkony, které nevyÏadují písemnou formu,
mohou b˘t uãinûny ústnû (napﬁ. telefonicky), pﬁípadnû prost˘m e-mailem, a to na telefonní ãísla
nebo e-mailové adresy, které si úãastníci sdûlili pﬁi
sjednání poji‰tûní a jeho správû. Za právní úkon,
kter˘ nevyÏaduje písemnou formu, je povaÏován
i úkon proveden˘ prostﬁednictvím internetov˘ch
stránek pojistitele. Jakékoli zmûny telefonních ãísel
nebo e-mailov˘ch adres pro zasílání SMS zpráv nebo e-mailÛ (aÈ prost˘ch ãi se zaruãen˘m elektronick˘m podpisem) je kaÏd˘ z úãastníkÛ pojistné
smlouvy povinen zavãas sdûlit ostatním.
Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle
zvlá‰tního zákona na poslední známou adresu
úãastníka poji‰tûní, jemuÏ jsou urãeny, nebo
osobnû zamûstnancem nebo povûﬁenou osobou
odesílatele, nebo
e-mailem podepsan˘m podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
Písemnost pojistitele odeslaná formou obyãejné zásilky adresátovi se povaÏuje za doruãenou tﬁetí pracovní den po prokazatelném odeslání zásilky na
poslední známou adresu úãastníka, i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl.
Písemnost pojistitele odeslaná formou doporuãené
zásilky adresáta se povaÏuje za doruãenou desát˘
den po prokazatelném odeslání zásilky na poslední
známou adresu úãastníka.
Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí doporuãenou písemnost pojistitele v místnû pﬁíslu‰né
provozovnû drÏitele po‰tovní licence.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnÛ
ode dne jejího uloÏení, poslední den teto lhÛty se
povaÏuje za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odepﬁeno, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy její
pﬁijetí bylo adresátem odepﬁeno.
Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ
o tom informoval pojistitele, povaÏuje se písemnost
za doruãenou dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãitelná.

Nestanoví-li zákon jinak, právní úkony nemusí mít
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Náhradu zachraÀovacích nákladÛ vyplatí pojistitel
do v˘‰e jednoho procenta z limitu sjednaného pojistného plnûní z jedné ‰kodní události.
V pﬁípadû zachraÀovacích nákladÛ vynaloÏen˘ch
na záchranu Ïivota nebo zdraví osob, kdy je pojistitel povinen poskytnout tuto náhradu ve v˘‰i podle platného zákona, ale nejv˘‰e do tﬁiceti procent
z limitu pojistného plnûní.

mu âeské asociace poji‰Èoven (dále jen „âAP“) a âeské
kanceláﬁe pojistitelÛ (dále jen „âKP“) s tím, Ïe tyto informace mohou b˘t poskytnuty kterémukoli ãlenu âAP
a âKP, kter˘ je uÏivatelem tohoto systému. Úãelem tohoto systému je zji‰Èovat, shromaÏìovat, zpracovávat
a uchovávat a ãlenÛm âAP a âKP poskytovat informace
o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany poji‰Èoven
a slouÏí i k úãelÛm evidence a statistiky.

âlánek 14.
Pﬁechod práv a povinností
1)

2)

Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrti nebo prohlá‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavﬁel
pojistnou smlouvu k vozidlu, jeÏ náleÏí do spoleãného jmûní manÏelÛ, pﬁecházejí práva a povinnosti pojistníka z tohoto poji‰tûní odpovûdnosti na pozÛstalého manÏela, zÛstane-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem tohoto vozidla.
Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ z dÛvodu rozvodu manÏelství, pﬁecházejí práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti na toho z rozveden˘ch manÏelÛ, kter˘ je po vypoﬁádání spoleãného jmûní
manÏelÛ vlastníkem vozidla uvedeného v pojistné
smlouvû.

âlánek 17.
Vymezení pojmÛ
Pro úãely tohoto poji‰tûní odpovûdnosti se rozumí:
1) DrÏitelem osoba zmocnûná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem,
2) Hlavním ﬁidiãem ﬁidiã, kter˘ ze v‰ech ﬁidiãÛ uveden˘ch v pojistné smlouvû nejãastûji ﬁídí vozidlo, jehoÏ provoz mÛÏe b˘t pﬁíãinou ‰kod, na které se
sjednané poji‰tûní odpovûdnosti vztahuje,
3) Limitem pojistného plnûní nejvy‰‰í hranice plnûní
pojistitele pﬁi jedné pojistné události, jehoÏ v˘‰e je
uvedena v pojistné smlouvû,
4) Nejmlad‰ím ﬁidiãem ﬁidiã, kter˘ je ze v‰ech ﬁidiãÛ
poji‰tûného vozidla, na jejichÏ odpovûdnost se toto poji‰tûní vztahuje, nejmlad‰í,
5) Pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavﬁela pojistnou smlouvu o poji‰tûní odpovûdnosti,
6) Poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ odpovûdnost za ‰kodu
se toto poji‰tûní odpovûdnosti vztahuje,
7) Po‰kozen˘m osoba, které byla provozem vozidla
zpÛsobena ‰koda a má nárok na náhradu ‰kody
podle zákona o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem vozidla,
8) Vlastníkem vozidla osoba zapsaná jako vlastník vozidla v technickém nebo obdobném prÛkazu vozidla, pokud není prokázáno vlastnictví vozidla jin˘m vûrohodn˘m zpÛsobem,
9) Vozidlem vozidlo zpravidla s ménû neÏ 4 koly (motocykly, tﬁíkolky a ãtyﬁkolky) spadající do kategorie
L, s v˘jimkou motokol a jízdních kol s trvale zabudovan˘m motorem podle zákona ã. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znûní, resp. kategorizace
EHK OSN,
10) Zelenou kartou mezinárodní karta automobilového
poji‰tûní,
11) Zvlá‰tním provozem vozidla se rozumí vozidla pﬁepravující nebezpeãn˘ náklad, vozidla s právem
pﬁednosti v jízdû, vozidla taxisluÏby, vozidla pÛjãoven vozidel, vozidla pro smluvní pﬁepravu osob, veteráni, zavodni automobily a vozidla se zvlá‰tní
technickou manipulaãní registraãní znaãkou.

âlánek 15.
Prohlá‰ení pojistníka
Pojistník uzavﬁením pojistné smlouvy dává ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ svÛj
souhlas UNIQA poji‰Èovna, a. s., se sídlem: Evropská
136, 160 12 Praha 6, Iâ: 492 40 480, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze,
oddíl B, vloÏka 2012 („UNIQA poji‰Èovna“), k tomu,
aby jeho osobní údaje, tj. zejména jeho jméno, pﬁíjmení, adresu, rodné ãíslo (pﬁíp. datum narození), adresu
elektronické po‰ty a dal‰ích adresních míst, na která lze
pojistníkovi zasílat obchodní sdûlení elektronickou po‰tou, a téÏ ãíslo telefonu, UNIQA poji‰Èovna dále zpracovávala v rozsahu nutném za úãelem a po dobu vypracování a pﬁedání návrhÛ pojistn˘ch smluv a správy takového poji‰tûní a plnûní v‰ech závazkÛ z poji‰tûní nebo z jednání o poji‰tûní.
Pojistník svÛj souhlas udûluje téÏ k nabídce produktÛ
a sluÏeb vãetnû marketingov˘ch informací UNIQA poji‰Èovny a spolupracujících obchodních partnerÛ a dále
pro zasílání obchodních sdûlení ve smyslu ust. § 7 zákona 480/2004 Sb., v platném znûní. Tento souhlas
udûluje pojistník téÏ pro zpracování údajÛ o zdravotním
stavu, je-li to nutné pro správu sjednaného poji‰tûní.
Tento souhlas se udûluje i pro zpracování shora uveden˘ch údajÛ vãetnû pﬁedávání do jin˘ch státÛ zajistitelÛm pojistitele a subjektÛm v rámci finanãní skupiny
UNIQA Group, jakoÏ i ostatním subjektÛm v poji‰Èovnictví, bankovnictví a dal‰ích finanãních sluÏbách a asociacím tûchto subjektÛ. Pojistník prohla‰uje, Ïe byl ﬁádnû informován o sv˘ch právech jako subjektu údajÛ.
âlánek 16.
DoloÏka o informaãním systému âAP a âKP

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

Pojistník souhlasí, aby pojistitel uloÏil informace t˘kající
se jeho poji‰tûní odpovûdnosti do informaãního systé-
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V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJI·TùNÍ VOZIDEL –
VPP MOTO M/10
e)

âlánek 1.
Úvodní ustanovení

2)
1)

2)

3)

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
vozidel (dále jen „VPP“) se vztahují na poji‰tûní,
která sjednává UNIQA poji‰Èovna, a. s., se sídlem:
Evropská 136, 160 12 Praha 6, Iâ: 492 40 480, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m
soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 2012 („dále jen
pojistitel“).
Na havarijní poji‰tûní vozidel, která sjednává pojistitel, se vedle tûchto VPP vztahují i pﬁíslu‰né zvlá‰tní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“), doplÀkové
pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a smluvní
ujednání, pokud se na nû v pojistné smlouvû odkazuje.
Poji‰tûní sjednávaná pojistitelem se ﬁídí obecnû závazn˘mi právními pﬁedpisy âeské republiky, z nich
zejména zákonem ã. 40/1964 Sb., obãansk˘m zákoníkem, v platném znûní, zákonem ã. 277/2009
Sb., o poji‰Èovnictví, v platném znûní, zákonem ã.
37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, v platném znûní,
jakoÏ i vyhlá‰kami, které jsou na základû pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ vydány (dále jen „Zákon“).

3)

4)

5)
6)

dal‰ími zpÛsoby uveden˘mi v pﬁíslu‰n˘ch obecnû
závazn˘ch právních pﬁedpisech.
Pojistitel je oprávnûn doruãit pojistníkovi návrh pojistné smlouvy rovnûÏ prostﬁednictvím e-mailové
zprávy opatﬁené pﬁípadnû zaruãen˘m elektronick˘m podpisem na elektronickou adresu pojistníka,
kterou pojistník pojistiteli sdûlil. Takov˘ návrh je
pojistník oprávnûn pﬁijmout ve lhÛtû a zpÛsoby,
které jsou v návrhu uvedeny.
Podmínkou úãinnosti pojistné smlouvy je uhrazení
prvního pojistného nebo první splátky prvního pojistného (bylo-li sjednáno placení pojistného ve
splátkách) nejpozdûji do termínu stanoveného
v pojistné smlouvû. Nebude-li tato podmínka splnûna, poji‰tûní nevznikne.
Poãátek poji‰tûní nastává, za splnûní shora uveden˘ch podmínek dnem uveden˘m v pojistné smlouvû jako poãátek poji‰tûní. Toto poji‰tûní se mÛÏe
vztahovat i na dobu pﬁed uzavﬁením pojistné
smlouvy, resp. pﬁed nabytím její úãinnosti.
Pojistné je zásadnû uhrazeno jeho pﬁipsáním na
úãet pojistitele nebo zaplacením v hotovosti pojistiteli nebo osobû pro nûj ãinné.
Konec poji‰tûní je ve 23:59:59 hodin dne, kter˘ je
v pojistné smlouvû uveden jako konec poji‰tûní.

âlánek 2.
Pﬁedmût poji‰tûní, pojistná událost a územní rozsah
poji‰tûní

âlánek 4.
Pojistná doba, trvání a pﬁeru‰ení poji‰tûní

1)

1)

2)
3)
4)

Pﬁedmûtem poji‰tûní je vozidlo vãetnû jeho vyjmenované v˘bavy uvedené v pojistné smlouvû, které
je v dobû vzniku poji‰tûní nepo‰kozené a je urãené
k bûÏnému uÏití, tzn., není urãené k úãelu, kter˘ je
spojen se zv˘‰ením pojistného rizika – napﬁ. vozidla autopÛjãoven, auto‰kol, taxisluÏeb, vozidla s právem pﬁednostní jízdy, vozidla urãená k pﬁepravû
nebezpeãného nákladu nebo k pﬁepravû cenin, veteráni, závodní vozidla, vozidla urãená ke komerãní
pﬁepravû (napﬁ. kur˘rní sluÏby, rozvoz zboÏí), vozidla pro smluvní pﬁepravu osob apod.
Poji‰tûní se vztahuje na pojistnou událost, která nastala v dobû trvání poji‰tûní a je uvedena v ZPP pﬁípadnû DPP.
Pojistit lze vozidlo s platn˘m ãesk˘m technick˘m
prÛkazem spadající pod registr silniãních vozidel
v âeské republice.
Poji‰tûní se vztahuje na pﬁípadné pojistné události,
ke kter˘m dojde na území Evropy vãetnû celého
území Turecka s v˘jimkou Ruska, Ukrajiny,
Bûloruska a Moldavska.

2)
âlánek 3.
Uzavﬁení pojistné smlouvy a vznik poji‰tûní
1)
a)
b)
c)
d)

Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní
se sjednává na dobu urãitou s automatick˘m prodlouÏením (obnovou) poji‰tûní; to znamená, Ïe
poji‰tûní uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejménû
‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby nesdûlí
písemnû druhé stranû, Ïe na dal‰ím trvání poji‰tûní
nemá zájem. Poji‰tûní se prodluÏuje o stejnou dobu a za jinak stejn˘ch podmínek s tím rozdílem, Ïe
v souvislosti se zmûnami ve skuteãnostech, na jejichÏ základû pojistitel urãuje pojistné, je pojistitel
oprávnûn novû stanovit v˘‰i pojistného. Novû stanovené pojistné smí b˘t takto zv˘‰eno nejv˘‰e
o devût procent. Pojistné mÛÏe b˘t dále upraveno
o míru inflace. Míra inflace je vyjádﬁena v procentech a pro úãely tûchto VPP se jí rozumí pﬁírÛstek
prÛmûrného roãního indexu spotﬁebitelsk˘ch cen
vyhla‰ovaného âesk˘m statistick˘m úﬁadem za kalendáﬁní rok pﬁedcházející kalendáﬁnímu roku,
v nûmÏ je vyhla‰ován a znám k prvnímu dni obnovy poji‰tûní.
Sjednané poji‰tûní nelze pﬁeru‰it.

âlánek 5.
Pojistné

Pojistnou smlouvu lze uzavﬁít:
prostﬁednictvím telefonického hovoru,
prostﬁednictvím internetu,
zaplacením pojistného ve v˘‰i uvedené v návrhu
pojistné smlouvy,
písemnû,

1)

2)
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Pojistitel má právo na pojistné, které stanoví na základû informací poskytnut˘ch pojistníkem anebo
osobou sjednávající za nûj pojistnou smlouvu (dále
jen „zástupce“).
V˘‰e pojistného a jeho splatnost jsou uvedeny

3)
4)

v pojistné smlouvû. Pokud není splátka pojistného
zaplacena ﬁádnû a vãas, mÛÏe pojistitel Ïádat pojistníka o zaplacení celého dluÏného pojistného najednou a ihned, coÏ mÛÏe zpÛsobit ztrátu v˘hody
splátek. V tomto pﬁípadû je pojistník povinen celé
dluÏné pojistné uhradit po obdrÏení upomínky ve
lhÛtû v upomínce uvedené.
Zaplacen˘m pojistn˘m uhrazuje pojistitel své pohledávky v poﬁadí, v jakém po sobû vznikly.
V pﬁípadû pojistné události, v jejímÏ dÛsledku poji‰tûní zaniklo, náleÏí pojistiteli pojistné za celou dobu, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.

âlánek 7.
Zánik poji‰tûní
Sjednané poji‰tûní zaniká:
1) Uplynutím pojistné doby,
2) Dnem následujícím po marném uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ãásti,
3) Dohodou pojistitele a pojistníka,
4) Neobnovením a v˘povûdí:
a) pojistitel a pojistník mohou poji‰tûní ukonãit téÏ písemn˘m oznámením druhé stranû, Ïe na dal‰ím
pokraãování tohoto poji‰tûní nemají zájem, oznámení musí b˘t doruãeno druhé stranû nejpozdûji
‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby, pokud je
takové oznámení doruãeno, poji‰tûní uplynutím
pojistné doby skonãí,
b) do dvou mûsícÛ ode dne uzavﬁení pojistné smlouvy, dnem doruãení v˘povûdí poãíná bûÏet osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím soukromé
poji‰tûní zaniká,
c) do tﬁí mûsícÛ ode dne doruãení oznámení vzniku
pojistné události, dnem doruãení v˘povûdi poãíná
bûÏet v˘povûdní lhÛta jednoho mûsíce, jejímÏ
uplynutím soukromé poji‰tûní zaniká.
5) Odstoupením:
a) jde-li o pojistnou smlouvu uzavﬁenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání dÛvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhÛtû ãtrnácti dnÛ ode dne uzavﬁení pojistné smlouvy nebo
ode dne, kdy mu byly sdûleny pojistné podmínky,
pokud k tomuto sdûlení dojde na jeho Ïádost po
uzavﬁení pojistné smlouvy,
b) od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í,
pojistitel je povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do tﬁiceti dnÛ ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné,
od kterého se odeãtou náklady, které mu v souvislosti s tímto poji‰tûním vznikly.
6) Dnem zániku poji‰tûné vûci nebo dnem písemného
oznámení o zmûnû vlastnictví vozidla, doloÏené
provedením zápisu zmûny vlastníka vozidla u orgánu evidence vozidel podle zákona ã. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znûní,
7) Poskytnutím plnûní nebo ãásti plnûní z dÛvodu totální ‰kody na vozidle, nevznikne-li pﬁi zji‰tûní totální ‰kody na vozidle povinnost pojistitele plnit,
zaniká poji‰tûní dnem ‰kodní události.
8) Z dal‰ích dÛvodÛ uveden˘ch v obecnû závazn˘ch
právních pﬁedpisech.

âlánek 6.
Bonus/malus
1)
2)

3)

Pojistitel poskytuje za beze‰kodní prÛbûh poji‰tûní
slevu na pojistném (bonus) nebo pﬁiráÏku na pojistném (malus).
Pro stanovení stupnû bonusu a malusu je urãující
rozhodná doba.
Rozhodná doba je doba nepﬁetrÏitého trvání poji‰tûní, která se poãítá v cel˘ch ukonãen˘ch mûsících
a ve které jsou zohlednûny rozhodné pojistné události a pﬁípadná pﬁevedená rozhodná doba z pﬁedchozího zaniklého havarijního poji‰tûní.
Rozhodné dobû odpovídá pﬁíslu‰n˘ stupeÀ bonusu
nebo malusu, na základû kterého je stanovena sleva, resp. pﬁiráÏka, k pojistnému podle následující
tabulky:

StupeÀ bonusu

S
B1
B2
B3
B4
B5
B6

4)

5)
6)

7)
8)

PﬁiráÏka/sleva

bez vlivu
sleva –5 %
sleva –10 %
sleva –20 %
sleva –30 %
sleva –40 %
sleva –50 %

Rozhodná doba
v mûsících od a do
ménû neÏ 12
od 12 do 23
od 24 do 35
od 36 do 47
od 48 do 59
od 60 do 71
od 72 a více

Rozhodná pojistná událost je událost, pﬁi které
vzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnûní,
a na základû které se sniÏuje rozhodná doba o 24
mûsícÛ vyjma pﬁípadÛ, kdy pojistitel neposkytl pojistné plnûní nebo rozhodl jinak.
Zmûna pojistného v dÛsledku zmûny stupnû bonusu nebo malusu je provedena k v˘roãnímu dni trvání poji‰tûní.
Pojistník má právo pﬁi sjednání poji‰tûní na zohlednûní prokázané rozhodné doby z pﬁedchozího zaniklého havarijního poji‰tûní v rámci jedné a téÏe
kategorie vozidla. Toto právo pojistník prokazuje
pﬁedáním potvrzení o prÛbûhu pﬁedchozího poji‰tûní, a to do ‰esti t˘dnÛ od poãátku poji‰tûní.
NedoloÏí-li pojistník v této lhÛtû potvrzení o uvedené beze‰kodní dobû, má pojistitel právo odebrat
mu jiÏ poskytnutou slevu na pojistném a doúãtovat
pojistníkovi vznikl˘ rozdíl na pojistném od poãátku
poji‰tûní.
Beze‰kodní doba nebude zapoãtena, pokud pﬁedchozí pojistná smlouva zanikla pro neplacení.
Na poji‰tûní jednoho vozidla lze pﬁevést beze‰kodní dobu pouze z jedné pojistné smlouvy nebo z více smluv téhoÏ pojistníka, pokud na sebe
navazují.

âlánek 8.
Pﬁechod práv a povinností
1)

2)
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Dojde-li k úmrtí pojistníka nebo jeho zániku jako
právnické osoby, pﬁecházejí práva a povinnosti
z poji‰tûní na jeho právního nástupce.
V pﬁípadû, Ïe pojistník zemﬁe ãi zanikne bez právního nástupce, pﬁecházejí práva a povinnosti z poji‰tûní na vlastníka vozidla, a to na dobu, za kterou
bylo k datu úmrtí ãi zániku pojistníka uhrazeno pojistné.
Pokud bylo vozidlo ve spoleãném jmûní manÏelÛ
a zánik spoleãného jmûní manÏelÛ nastal z jiného
dÛvodu neÏ úmrtím jednoho z manÏelÛ, pak do
poji‰tûní vstupuje ten manÏel, kter˘ se stal vlastní-

kem vozidla. Zanikne-li spoleãné jmûní manÏelÛ
z dÛvodu úmrtí jednoho z nich, vstupuje do poji‰tûní pozÛstal˘ manÏel, pokud zÛstal vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla.
âlánek 9.
Pojistné plnûní a jeho splatnost
1)

2)

3)

4)
5)
a)

b)

6)
7)
8)
9)

Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen poÏadavek na plnûní z poji‰tûní, bez
zbyteãného odkladu zahájit ‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu jeho povinnosti plnit.
Pojistné plnûní je splatné do patnácti dnÛ po skonãení ‰etﬁení podle odstavce 1). ·etﬁení je skonãeno,
jakmile pojistitel sdûlí jeho v˘sledky oprávnûné
osobû.
Pojistné plnûní se zásadnû poskytuje v penûzích,
a to v tuzemské mûnû, pokud pojistitel podle své
vlastní volby nerozhodne o poskytnutí naturálního
plnûní (napﬁ. opravou, v˘mûnou nebo náhradou
vûci nebo její ãásti).
Pojistné plnûní z jedné pojistné události se sniÏuje
o spoluúãast ve v˘‰i uvedené v pojistné smlouvû
nebo v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách.
Pojistitel poskytuje plnûní po odpoãtu spoluúãasti
následujícím zpÛsobem:
v pﬁípadû totální ‰kody, tj. pokud náklady na opravu po‰kození podle technologie v˘robce s vyuÏitím
originálních náhradních dílÛ pﬁevy‰ují obvyklou cenu vozidla v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou
událostí, poskytne pojistitel pojistné plnûní ve v˘‰i
obvyklé ceny vozidla sníÏené o obvyklou cenu pouÏiteln˘ch zbytkÛ,
ve v‰ech ostatních pﬁípadech hradí pojistitel pojistné plnûní ve v˘‰i, která odpovídá obvykl˘m nákladÛm na opravu vzniklého po‰kození, tzn. cena
pouÏitého materiálu a práce pﬁi opravû po‰kození
nesmí pﬁevy‰ovat obvyklé ceny tûchto poloÏek na
trhu v âeské republice, pojistitel má právo poÏadovat pﬁedloÏení faktury za provedenou opravu; je-li
dohodnuta likvidace ‰kody na základû rozpoãtu nákladÛ na opravu, je kalkulace nákladÛ provedena
v úrovni obvykl˘ch cen materiálu a práce, tzn.
u vozidel star‰ích sedmi let od jejich prvního uvedení do provozu i s vyuÏitím cen dílÛ kvalitativnû
rovnocenn˘ch.
Pokud má oprávnûná osoba ze zákona nárok na
odpoãet DPH, poskytne pojistitel plnûní bez DPH.
Pojistitel nehradí nepﬁímé ‰kody a ‰kody vzniklé
znehodnocením vozidla opravou.
Zbytky po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch vûcí zÛstávají
ve vlastnictví oprávnûné osoby. Obvyklá cena tûchto zbytkÛ je odeãtena od pojistného plnûní.
Pokud v dÛsledku odcizení vûci poskytl pojistitel
pojistné plnûní, nalezením vûci na nûj její vlastnictví nepﬁechází, není-li dohodnuto jinak.
Nepﬁe‰lo-li vlastnictví vûci na pojistitele, je povinností oprávnûné osoby vrátit vyplacené pojistné plnûní, a to po odpoãtu obvykl˘ch nákladÛ na opravu po‰kození vznikl˘ch v dobû, kdy tato osoba byla zbavena moÏnosti s vûcí nakládat.

b)

2)

3)

âlánek 11.
Podpoji‰tûní
1)

Pokud pojistitel zjistí, Ïe v okamÏiku pojistné události je sjednaná pojistná ãástka niÏ‰í neÏ obvyklá
cena, má pojistitel právo krátit pojistné plnûní ve
stejném pomûru, jako je podíl pojistné ãástky k obvyklé cenû v okamÏiku pojistné události.

âlánek 12.
V˘luky z poji‰tûní
1)
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
âlánek 10.
SníÏení a odmítnutí pojistného plnûní
1)
a)

se dozvûdûl aÏ po vzniku pojistné události a kterou
v dÛsledku úmyslnû ãi z nedbalosti pojistníkem poskytnut˘ch nepravdiv˘ch ãi neúpln˘ch odpovûdí
na písemné dotazy pojistitele nemohl pﬁi sjednávání poji‰tûní nebo pﬁi provádûní zmûny v poji‰tûní
pojistitel zjistit, a jestliÏe by pﬁi znalosti této skuteãnosti v dobû uzavﬁení pojistné smlouvy tuto smlouvu pojistitel neuzavﬁel nebo by ji uzavﬁel za jin˘ch
podmínek,
oprávnûná osoba pﬁi uplatÀování práva na pojistné
plnûní uvede vûdomû nepravdivé nebo hrubû
zkreslené údaje t˘kající se rozsahu následkÛ pojistné události nebo podstatné údaje zamlãí.
Poru‰í-li pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba
kteroukoli z povinností uveden˘ch v zákonû nebo
povinností uloÏen˘ch v pojistné smlouvû, je pojistitel oprávnûn sníÏit pojistné plnûní. Stejné oprávnûní má pojistitel i v pﬁípadû, bylo-li v dÛsledku tohoto poru‰ení stanoveno niÏ‰í pojistné.
Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní, prokáÏe-li
se, Ïe poji‰tûné vozidlo bylo v dobû ‰kodní události ﬁízeno osobou mlad‰í, neÏ je nejmlad‰í ﬁidiã uveden˘ v pojistné smlouvû.

Pojistitel mÛÏe pojistné plnûní odmítnout, jestliÏe:
pﬁíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které

i)
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Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé na vozidle:
následkem vlivu provozu vozidla (napﬁ. pﬁirozen˘m
opotﬁebením, korozí, funkãním namáháním, v dÛsledku únavy materiálu, v˘robní vadou, konstrukãní vadou apod.),
nesprávnou obsluhou nebo údrÏbou vozidla a dále
pﬁi pouÏití vozidla, jeho ãástí nebo v˘bavy jin˘m
neÏ v˘robcem urãen˘m zpÛsobem,
pﬁi opravû nebo údrÏbû vozidla a na ‰kody vzniklé
v dobû, kdy bylo vozidlo svûﬁeno opravci nebo dodavateli sluÏby,
pﬁi ãinnosti vozidla jako pracovního stroje vã. jeho
manipulace s nákladem,
úmysln˘m zpÛsobením ‰kody pojistníkem, poji‰tûn˘m nebo oprávnûn˘m uÏivatelem vozidla, osobou
poji‰tûnému blízkou nebo jinou osobou jednající
z podnûtu poji‰tûného a na ‰kody zpÛsobené tûmito osobami pﬁi úmyslné trestné ãinnosti,
pﬁi trestném ãinu zpronevûry nebo pﬁi pokusu o ni,
pﬁi ﬁízení vozidla osobou, která nemá pﬁedepsané
oprávnûní k ﬁízení vozidla nebo jí ﬁidiãské oprávnûní bylo odÀato ãi pozastaveno nebo jí bylo ﬁízení
vozidla zakázáno, a rovnûÏ pﬁi ﬁízení vozidla osobou, které poji‰tûn˘ svûﬁil ﬁízení vozidla, aniÏ její totoÏnost bylo moÏné ovûﬁit,
neoprávnûn˘m uÏíváním vozidla osobou blízkou
poji‰tûnému nebo osobou v pracovnûprávním ãi
smluvním vztahu k poji‰tûnému, pokud nebylo do
vozidla vniknuto a jistící pﬁekáÏka nebyla pﬁekonána s pouÏitím síly,
provozovaném jako nájemní,

j)

nebylo-li vozidlo v dobû ‰kodní události k provozu
zpÛsobilé,
k) pﬁi ﬁízení vozidla osobou, která poÏila alkohol ãi byla pod vlivem alkoholu, lékÛ, omamn˘ch nebo psychotropních látek, stejnû bude posuzováno, nepodrobí-li se ﬁidiã vozidla zji‰tûní, zda není pod vlivem alkoholu, omamn˘ch nebo psychotropních látek nebo poÏije-li alkohol, omamnou ãi psychotropní látku po nehodû a v dÛsledku tohoto jednání není moÏné zjistit, zda poÏil alkohol, omamnou
ãi psychotropní látku pﬁed jízdou nebo bûhem jízdy,
l) pﬁi závodech a soutûÏích v‰eho druhu a pﬁi pﬁípravn˘ch jízdách k nim,
m) pﬁi provádûní typov˘ch zkou‰ek (rychlosti, brzd,
zvratu a stability vozu, dojezdu s nejvût‰í rychlostí,
zajíÏdûní apod.),
n) následkem váleãn˘ch událostí, povstání, stávek,
vnitrostátních nepokojÛ, zásahu státní moci nebo
veﬁejné správy a terorismu,
o) pÛsobením jaderné energie.
2) Nedo‰lo-li ze stejné pﬁíãiny souãasnû i k jinému po‰kození vozidla, za které je pojistitel povinen plnit,
nevztahuje se poji‰tûní na po‰kození nebo zniãení:
a) pneumatik,
b) vozidla pﬁepravovan˘m nákladem nebo vûcmi pﬁepravovan˘mi na nebo ve vozidle,
c) elektrického zaﬁízení vozidla zkratem.
3) Poji‰tûní se nevztahuje na ãásti vozidla, které jako
po‰kozené byly uvedeny v protokolu o prohlídce
vozidla, a to i v pﬁípadû, Ïe celková prohlídka byla
vyhodnocena s kladn˘m v˘sledkem.

g)

h)

i)

j)
k)

2)

âlánek 13.
Práva a povinnosti pojistníka, poji‰tûného, oprávnûné osoby a dal‰ích úãastníkÛ poji‰tûní
1)
a)
b)

c)

d)
e)

f)

Pojistník je zejména povinen:
sdûlit bez zbyteãného odkladu pojistiteli uzavﬁení
dal‰ího poji‰tûní u jiného pojistitele, které se vztahuje na totéÏ pojistné nebezpeãí,
umoÏnit pojistiteli prohlídku vozidla pro zji‰tûní
technického stavu vozidla pﬁi sjednání poji‰tûní,
v jeho prÛbûhu nebo i opraveného vozidla po pojistné události vãetnû pﬁedloÏení v‰ech dokladÛ t˘kajících se vozidla a vlastnick˘ch nebo jin˘ch práv
k vozidlu,
poãínat si tak, aby nedocházelo ke ‰kodû na Ïivotû,
zdraví, majetku nebo na jin˘ch hodnotách, které
by mohly b˘t pﬁedmûtem pojistného zájmu, zejména pak dodrÏovat ve‰keré povinnosti uloÏené
právním ﬁádem âeské republiky, pﬁedev‰ím zákonem ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znûní,
dbát, aby pojistná událost nenastala, a pokud k ní
do‰lo, uãinit v‰e, co lze po nûm spravedlivû poÏadovat, aby nedo‰lo ke zvût‰ování ‰kody,
starat se ﬁádnû o údrÏbu poji‰tûného majetku
a udrÏovat ho ve stavu, kter˘ neohroÏuje jiné osoby nebo majetek, zejména pak udrÏovat jej v dobrém technickém stavu podle pﬁíslu‰n˘ch právních
pﬁedpisÛ, neprodlenû odstranit kaÏdou závadu nebo nebezpeãí, o kterém se dozvûdûl a které by
mohlo mít vliv na vznik pojistné události,
bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvûtlení
o vzniku a rozsahu následkÛ této události a pﬁedlo-

3)

Ïit k tomu potﬁebné doklady, které si pojistitel vyÏádá, a poskytnout pojistiteli potﬁebnou souãinnost
pﬁi ‰etﬁení následkÛ pojistné události,
bez zbyteãného odkladu oznámit orgánÛm ãinn˘m
v trestním nebo pﬁestupkovém ﬁízení vznik pojistné
události, která nastala za okolností nasvûdãujících
spáchání trestného ãinu nebo pﬁestupku, oznámit
policejním orgánÛm kaÏdou pojistnou událost, která vznikla poÏárem nebo v˘buchem,
v pﬁípadû po‰kození umoÏnit pojistiteli prohlídku
vozidla a vyãkat s jeho opravou nebo s odstraÀováním zbytkÛ vozidla na pokyn pojistitele, pokud
z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutné s opravou nebo odstraÀováním ‰kod zapoãít ihned,
jednat tak, aby pojistiteli bylo zachováno právo vÛãi jinému na náhradu ‰kody nebo obdobné právo,
které pojistiteli vzniklo v souvislosti s pojistnou
událostí,
bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli zmûnu
nebo zánik pojistného rizika, v pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika má tuto povinnost poji‰tûn˘,
není-li sám poji‰tûn˘m, bez zbyteãného odkladu
poji‰tûnému sdûlit skuteãnost uzavﬁení poji‰tûní
v jeho prospûch a seznámit poji‰tûného s obsahem
sjednaného poji‰tûní.
Pojistník ãi jeho zástupce je povinen pravdivû
a úplnû odpovûdût na v‰echny dotazy pojistitele
t˘kající se sjednávaného poji‰tûní a umoÏnit pojistiteli ovûﬁení pravdivosti a úplnosti tûchto údajÛ.
O v‰ech zmûnách je pojistník povinen informovat
pojistitele bezodkladnû. Poru‰í-li pojistník nebo jeho zástupce tuto povinnost, byÈ i z nedbalosti,
a v dÛsledku tohoto poru‰ení stanovil pojistitel niÏ‰í pojistné, je pojistitel oprávnûn rozdíl v pojistném
pojistníkovi doúãtovat, resp. jej zapoãítat vÛãi vyplacenému pojistnému plnûní.
V‰echna ustanovení pojistné smlouvy, práva a povinnosti vypl˘vající z právních pﬁedpisÛ, které se t˘kají pojistníka, se pﬁimûﬁenû vztahují i na poji‰tûného a rovnûÏ na osobu, které bylo pﬁedmûtné vozidlo svûﬁeno, a na v‰echny osoby, které uplatÀují
nárok na pojistné plnûní, a rovnûÏ tak na v‰echny
osoby, které jednaly z jejich povûﬁení ãi s jejich souhlasem.

âlánek 14.
Práva a povinnosti pojistitele
1)
2)

3)
4)
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Pojistitel je povinen pojistníkovi a poji‰tûnému odpovûdût na v‰echny dotazy t˘kající se sjednávaného poji‰tûní.
Vedle povinností uveden˘ch v tûchto VPP a dal‰ích
povinností stanoven˘ch mu právními pﬁedpisy je
pojistitel zejména povinen zachovávat mlãenlivost
o v‰ech skuteãnostech t˘kajících se poji‰tûní fyzick˘ch a právnick˘ch osob.
Pojistitel je oprávnûn za úãelem identifikace úãastníkÛ poji‰tûní pﬁi uzavírání a zmûnû pojistné smlouvy zjistit identifikaãní údaje tûchto osob.
Pojistitel je oprávnûn zpracovávat adresní a identifikaãní údaje a údaje o zdravotním stavu osob zúãastnûn˘ch na poji‰tûní, a to i prostﬁednictvím
sv˘ch smluvních zpracovatelÛ splÀujících podmínky zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních
údajÛ, v platném znûní, pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a pro úãely ãinností vymezen˘ch zákonem

5)

6)

ã. 277/2009 Sb., o poji‰Èovnictví, v platném znûní,
po dobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a povinností plynoucích ze závazkovû-právního vztahu.
Pojistitel je povinen ukonãit ‰etﬁení do 3 mûsícÛ po
tom, kdy mu byla událost podle ãlánku 13. odstavce 1) f) oznámena. NemÛÏe-li ukonãit ‰etﬁení ve
lhÛtû podle vûty prvé, je pojistitel povinen sdûlit
osobû, které má vzniknout nebo vzniklo právo na
pojistné plnûní, dÛvody, pro které nelze ‰etﬁení
ukonãit, a poskytnout jí na její Ïádost pﬁimûﬁenou
zálohu. LhÛtu podle vûty prvé lze dohodou prodlouÏit. Tato lhÛta nebûÏí, je-li ‰etﬁení znemoÏnûno
nebo ztíÏeno z viny oprávnûné osoby, pojistníka
nebo poji‰tûného.
Pojistitel je oprávnûn odeãíst z pojistného plnûní
dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné pohledávky
ze v‰ech poji‰tûní uzavﬁen˘ch s pojistitelem.

8)
9)

âlánek 16.
ZachraÀovací náklady
1)

âlánek 15.
Forma právních úkonÛ a doruãování písemností
1)
a)
b)
c)
d)
2)

3)

4)
a)
b)
c)
5)

6)

7)

ode dne jejího uloÏení, poslední den teto lhÛty se
povaÏuje za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odepﬁeno, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy její
pﬁijetí bylo adresátem odepﬁeno.
Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ
o tom informoval pojistitele, povaÏuje se písemnost
za doruãenou dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãitelná.

2)

Nestanoví-li zákon jinak, právní úkony nemusí mít
písemnou formu s v˘jimkou tûchto povinnû písemn˘ch úkonÛ:
písemné úkony, jimiÏ kterákoli ze stran ukonãuje
pojistnou smlouvu,
vyjádﬁení nesouhlasu s obnovou pojistné smlouvy,
dohody o v˘lukách ãi jejich zmûnách,
Ïádost o vrácení pﬁeplatku.
U právních úkonÛ, které musí b˘t uãinûny písemnû, se povaÏuje písemná forma za dodrÏenou
i v pﬁípadû, Ïe je takov˘ právní úkon uãinûn elektronicky (dále jen „e-mailem“) a Ïe je podepsan˘
podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ. Prost˘ e-mail se nepovaÏuje za úkon uãinûn˘ v písemné formû.
Právní úkony, které nevyÏadují písemnou formu,
mohou b˘t uãinûny ústnû (napﬁ. telefonicky), pﬁípadnû prost˘m e-mailem, a to na telefonní ãísla nebo e-mailové adresy, které si úãastníci sdûlili pﬁi
sjednání poji‰tûní a jeho správû. Za právní úkon,
kter˘ nevyÏaduje písemnou formu, je povaÏován
i úkon proveden˘ prostﬁednictvím internetov˘ch
stránek pojistitele. Jakékoli zmûny telefonních ãísel
nebo e-mailov˘ch adres pro zasílání SMS zpráv nebo e-mailÛ (aÈ prost˘ch ãi se zaruãen˘m elektronick˘m podpisem) je kaÏd˘ z úãastníkÛ pojistné
smlouvy povinen bezodkladnû sdûlit ostatním.
Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle
zvlá‰tního zákona na poslední známou adresu
úãastníka poji‰tûní, jemuÏ jsou urãeny, nebo
osobnû zamûstnancem nebo povûﬁenou osobou
odesílatele nebo
e-mailem podepsan˘m podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
Písemnost pojistitele odeslaná formou obyãejné zásilky adresátovi se povaÏuje za doruãenou tﬁetí pracovní den po prokazatelném odeslání zásilky na
poslední známou adresu úãastníka, i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl.
Písemnost pojistitele odeslaná formou doporuãené
zásilky adresáta se povaÏuje za doruãenou desát˘
den po prokazatelném odeslání zásilky na poslední
známou adresu úãastníka.
Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí doporuãenou písemnost pojistitele v místnû pﬁíslu‰né
provozovnû drÏitele po‰tovní licence.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnÛ

Náhradu zachraÀovacích nákladÛ a náhradu ‰kody
vyplatí pojistitel ve v˘‰i deseti procent z limitu pojistného plnûní, maximálnû v‰ak ve v˘‰i 10 000 Kã
pro v‰echny osoby uplatÀující nároky z jedné ‰kodní události.
V˘‰e uvedené limity se nevztahují na zachraÀovací
náklady vynaloÏené na záchranu Ïivota nebo zdraví osob, kdy je pojistitel povinen poskytnout tuto
náhradu podle platného zákona, ale nejv˘‰e do tﬁiceti procent z limitu pojistného plnûní nebo z pojistné ãástky.

âlánek 17.
Prohlá‰ení pojistníka
Pojistník uzavﬁením pojistné smlouvy dává ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ, svÛj
souhlas UNIQA poji‰Èovnû, a. s., se sídlem: Evropská
136, 160 12 Praha 6, Iâ: 492 40 480, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze,
oddíl B, vloÏka 2012 („UNIQA poji‰Èovna“), k tomu,
aby jeho osobní údaje, tj. zejména jeho jméno, pﬁíjmení, adresu, rodné ãíslo (pﬁíp. datum narození), adresu
elektronické po‰ty a dal‰ích adresních míst, na která lze
pojistníkovi zasílat obchodní sdûlení elektronickou po‰tou, a téÏ ãíslo telefonu, UNIQA poji‰Èovna dále zpracovávala v rozsahu nutném za úãelem a po dobu vypracování a pﬁedání návrhÛ pojistn˘ch smluv a správy takového poji‰tûní a plnûní v‰ech závazkÛ z poji‰tûní nebo
z jednání o poji‰tûní. Pojistník svÛj souhlas udûluje téÏ
k nabídce produktÛ a sluÏeb vãetnû marketingov˘ch informací UNIQA poji‰Èovny a spolupracujících obchodních partnerÛ a dále pro zasílání obchodních sdûlení ve
smyslu ust. § 7 zákona ã. 480/2004 Sb., v platném znûní. Tento souhlas udûluje pojistník téÏ pro zpracování
údajÛ o zdravotním stavu, je-li to nutné pro správu sjednaného poji‰tûní. Tento souhlas se udûluje i pro zpracování shora uveden˘ch údajÛ vãetnû pﬁedávání do jin˘ch
státÛ zajistitelÛm pojistitele a subjektÛm v rámci finanãní
skupiny UNIQA Group, jakoÏ i ostatním subjektÛm v poji‰Èovnictví, bankovnictví a dal‰ích finanãních sluÏbách
a asociacím tûchto subjektÛ. Pojistník prohla‰uje, Ïe byl
ﬁádnû informován o sv˘ch právech jako subjektu údajÛ.
âlánek 18.
Vymezení pojmÛ
Pro úãely tohoto soukromého poji‰tûní se rozumí:
1) Bleskem elektrick˘ v˘boj atmosférické elektﬁiny s viditeln˘mi destrukãními úãinky,
2) Cestovním kufrem u motocyklu plastová ãi kovová
schránka, která je pevnû spojená s konstrukcí motocyklu. Spojení je zabezpeãeno zámkem,
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)

Hlavním ﬁidiãem ﬁidiã, kter˘ ze v‰ech ﬁidiãÛ uveden˘ch v pojistné smlouvû nejãastûji ﬁídí vozidlo, jehoÏ provoz mÛÏe b˘t pﬁíãinou ‰kod, na které se
sjednané poji‰tûní vztahuje,
Jednorázov˘m pojistn˘m pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
KapotáÏí zejména celokapotáÏ nebo polookapotáÏ,
KrádeÏí zmocnûní se cizí vûci s úmyslem nakládat
s ní jako s vûci vlastní, pﬁi kterém pachatel prokazatelnû pﬁekonal jistící pﬁekáÏku nebo opatﬁení
chránící vûc pﬁed odcizením,
Krupobitím jev, kdy kousky ledu vzniklé kondenzací atmosférické vlhkosti dopadají na poji‰tûné vozidlo a zpÛsobí jeho po‰kození,
Limitem pojistného plnûní se rozumí horní hranice
pojistného plnûní, a není-li stanoveno jinak, pﬁedstavuje ji obvyklá cena vozidla k datu pojistné události,
LoupeÏí pﬁivlastnûní si vûci tak, Ïe pachatel prokazatelnû pouÏil proti poji‰tûnému, jeho zamûstnanci
nebo jiné osobû povûﬁené poji‰tûn˘m násilí nebo
pohrÛÏky bezprostﬁedního násilí,
Nahodilou skuteãností skuteãnost, která je moÏná
a u které není jisté, zda v dobû trvání soukromého
poji‰tûní vÛbec nastane nebo není známa doba jejího vzniku,
Nejmlad‰ím ﬁidiãem je ﬁidiã, kter˘ je ze v‰ech ﬁidiãÛ poji‰tûného vozidla nejmlad‰í,
Neoprávnûn˘m uÏíváním neoprávnûné zmocnûní
se vûci bez vûdomí vlastníka s úmyslem ji pﬁechodnû uÏívat,
Obvyklou cenou cena vûci, za kterou lze na trhu
v âeské republice ke dni pojistné události poﬁídit
vûc stejného nebo obdobného typu, provedení
a opotﬁebení,
Oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnûní,
Padacím rámem kovové ochranné rámy,
Pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavﬁela pojistnou smlouvu,
Pojistnou ãástkou smluvnû dohodnutá finanãní
ãástka v pojistné smlouvû, která urãuje horní hranici pojistného plnûní. Pojistná ãástka se stanoví na
návrh pojistníka tak, aby odpovídala hodnotû poji‰tûného majetku v dobû uzavﬁení smlouvy,
Pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé
poji‰tûní sjednáno,
Pojistnou smlouvou uzavﬁenou formou obchodu
na dálku v souladu s právem Evropsk˘ch spoleãenství pojistná smlouva uzavﬁená s v˘hradním pouÏitím jednoho nebo více prostﬁedkÛ komunikace na
dálku,
Pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné smlouvû nebo ve zvlá‰tním právním pﬁedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolá-

21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)
34)

35)
36)

vá, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnûní,
Pojistn˘m nebezpeãím moÏná pﬁíãina vzniku pojistné události,
Pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku
pojistné události vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
Pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
Poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek,
odpovûdnost za ‰kodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji‰tûní vztahuje.
Povodní a záplavou zaplavení vozidla pﬁechodn˘m
v˘razn˘m zv˘‰ením hladiny vodního toku ãi vodní
nádrÏe, které zpÛsobí zaplavení okolních ploch vylitou vodou, nebo zaplavení ploch vzdutou hladinou spodní vody ãi vody z atmosférick˘ch sráÏek
a vodou z prasklého vodovodního potrubí,
PoÏárem oheÀ vznikl˘ mimo urãené ohni‰tû nebo
oheÀ, kter˘ ohni‰tû opustil a vlastní silou se roz‰íﬁil,
popﬁípadû byl pachatelem zaloÏen nebo roz‰íﬁen.
Za poÏár se nepovaÏují ‰kody vzniklé oÏehnutím
nebo pÛsobením sálavého tepla, které nevzniklo
následkem poÏáru ani ‰kody vzniklé pouze zneãi‰tûním kouﬁem,
Sesuvem nebo zﬁícením laviny jev, kdy se náhle
uvede do pohybu masa snûhu nebo ledu,
Sesuvem pÛdy, zﬁícením skal nebo zeminy nahodil˘ pohyb této hmoty,
Spoluúãastí podíl oprávnûné osoby na úhradû
vzniklé ‰kody z kaÏdé pojistné události,
·kodní událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda
a která by mohla b˘t dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,
Terénním dezénem pneumatiky dezén urãen˘ v˘robcem pneumatiky k pouÏití mimo komunikace
s asfaltov˘m nebo obdobn˘m povrchem.,
Úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní strany a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní
vzniklo právo nebo povinnost,
Vichﬁicí proudûní vûtrÛ o rychlosti vy‰‰í neÏ 75
km/hod,
Vozidlem vozidlo spadající do kategorie L (motocykly) s v˘jimkou tﬁíkolek, ãtyﬁkolek, motocyklÛ
s postranním vozíkem, motokol a jízdních kol s trvale zabudovan˘m motorem podle zákona
ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, v platném znûní, resp.
kategorizace EHK OSN s platn˘m ãesk˘m technick˘m prÛkazem spadající pod registr silniãních vozidel v âeské republice,
V˘buchem náhl˘ niãiv˘ úãinek tlakové síly spoãívající v rozpínavosti plynÛ nebo par. V˘buchem není
reakce ve spalovacím prostoru motoru,
Zpronevûrou neoprávnûné pﬁisvojení si svûﬁené vûci.

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.
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ZVLÁ·TNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ÎIVELNÍCH UDÁLOSTÍ
A VANDALISMU – ZPP ZIVAN MOTO M/10
3)

âlánek 1.
Úvodní ustanovení
Tyto zvlá‰tní pojistné podmínky pro poji‰tûní Ïivelních
událostí a vandalismu (dále jen „ZPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

4)
5)

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní
1)
2)

Îivelní událostí se rozumí: poÏár, v˘buch, blesk, vichﬁice, krupobití, povodeÀ, záplava, sesuv pÛdy,
zﬁícení skal nebo zeminy, sesuv nebo zﬁícení laviny, pád letadla nebo jeho ãásti, pád stromu nebo
stoÏáru.
Vandalismem se rozumí prokazatelnû úmyslné po‰kození nebo zniãení vozidla tﬁetí osobou.
Toto poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé na
vozidle po jeho odcizení nebo v dÛsledku jeho neoprávnûného uÏití.

âlánek 3.
Bonus/malus

Poji‰tûní podle tûchto ZPP je poji‰tûním ‰kodov˘m.
Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo
zniãení vozidla vã. jeho v˘bavy uloÏené v uzamãeném prostoru vozidla nebo jeho v˘bavy, která je
k nûmu uzamãen˘m zpÛsobem pﬁipevnûna, pﬁiãemÏ toto po‰kození nebo zniãení bylo zpÛsobeno
Ïivelní událostí nebo vandalismem.

Systém bonus/malus není v tomto poji‰tûní uplatÀován.
Tyto ZPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

ZVLÁ·TNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ HAVÁRIE
– ZPP HAV MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení

âlánek 3.
Vymezení pojmÛ

Tyto zvlá‰tní pojistné podmínky pro poji‰tûní havárie
(dále jen „ZPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné
podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

Havarijní poji‰tûní lze sjednat v tûchto variantách:
1) Celoroãní havarijní poji‰tûní bez níÏe uveden˘ch
modifikací.
2) Celoroãní havarijní poji‰tûní MINI, u kterého je
omezeno pojistné plnûní limitem, kter˘ se vypoãte
jako padesát procent pojistné ãástky.
3) Sezonní havarijní poji‰tûní, u kterého jsou kryta rizika tohoto poji‰tûní vÏdy od 1. 4. do 31. 10. kaÏdého kalendáﬁního roku v dobû trvání poji‰tûní.
4) Sezonní havarijní poji‰tûní MINI, u kterého jsou kryta rizika tohoto poji‰tûní vÏdy od 1. 4. do 31. 10. kaÏdého kalendáﬁního roku v dobû trvání poji‰tûní
a u kterého je omezeno pojistné plnûní limitem, kter˘ se vypoãte jako padesát procent pojistné ãástky.

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní
1)
2)

3)
4)

Poji‰tûní podle tûchto ZPP je poji‰tûním ‰kodov˘m.
Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vozidla vã. jeho v˘bavy uloÏené v uzamãeném
prostoru vozidla nebo jeho v˘bavy, která je k nûmu
uzamãen˘m zpÛsobem pﬁipevnûna, pﬁiãemÏ toto
po‰kození nebo zniãení bylo zpÛsobeno havárií.
Havárií se rozumí nahodilé náhlé pÛsobení vnûj‰ích
mechanick˘ch sil na poji‰tûné vozidlo (náraz, stﬁet,
pád).
Toto poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé na
vozidle po jeho odcizení nebo v dÛsledku neoprávnûného uÏití ani na ‰kody zpÛsobené vandalismem nebo Ïivelní událostí.

âlánek 4.
Bonus/malus
V souladu s ãlánkem 6 VPP poskytuje pojistitel pojistníkovi slevu na pojistném za beze‰kodní prÛbûh.
Tyto ZPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.
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ZVLÁ·TNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ODCIZENÍ
– ZPP ODC MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení
2)

Tyto zvlá‰tní pojistné podmínky pro poji‰tûní odcizení
(dále jen „ZPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné
podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

3)

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní
1)
2)

3)

4)

âlánek 5.
Pojistné plnûní

Poji‰tûní podle tûchto ZPP je poji‰tûním ‰kodov˘m.
Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad odcizení vozidla
vãetnû jeho v˘bavy uloÏené v uzamãeném prostoru vozidla nebo jeho v˘bavy, která je k nûmu
uzamãen˘m zpÛsobem pﬁipevnûna.
V pﬁípadû sjednání tohoto poji‰tûní neplatí ãlánek
2. odst. 5) ZPP ZIVAN MOTO M/10, ãlánek 2. odst.
4) ZPP HAV MOTO M/10 a ãlánek 2. odst. 4) DPP
PLEXI MOTO M/10, jsou-li tato poji‰tûní sjednána.
Odcizením se rozumí krádeÏ nebo loupeÏ vozidla
nebo jeho ãásti krádeÏí vloupáním.

1)

2)

âlánek 3.
Bonus/malus
V souladu s ãlánkem 6. VPP poskytuje pojistitel pojistníkovi slevu na pojistném za beze‰kodní prÛbûh.
âlánek 4.
Zabezpeãení vozidla
1)
a)

b)

c)
d)

e)

f)

vého zabezpeãení vozidla specifikované jako zámky
ãi ﬁetûzy urãené pro zabezpeãení vozidla uznané
pojistitelem.
Podmínkou sjednání poji‰tûní odcizení a vandalismu je splnûní minimálního poÏadavku na zabezpeãení, jehoÏ specifikace je uvedena v pojistné smlouvû.
Pojistník je povinen pojistiteli prokázat, Ïe poÏadované zabezpeãení je nainstalované a funkãní.

3)

Pojistitelem uznané prvky zabezpeãení jsou tyto:
skryt˘ vypínaã, tj. zaﬁízení pro pﬁeru‰ení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto pﬁeru‰ením
blokuje startér, zapalování ãi jiné zaﬁízení znemoÏÀující pohyb vozidla,
alarm, tj. elektronické zaﬁízení informující akustick˘m signálem okolí nebo pﬁímo drÏitele poji‰tûného vozidla o neoprávnûném vniknutí ãi pokusu
o vniknutí do vozidla,
imobilizér, tj. elektronické zaﬁízení integrované ve
vozidle, které znemoÏÀuje ãinnost motoru, pokud
není deaktivováno správn˘m klíãem k vozidlu,
pasivní vyhledávání, tj. elektronick˘ zabezpeãovací
systém informující prostﬁednictvím signálu vlastníka vozidla ãi jeho provozovatele o neoprávnûném
vniknutí do vozidla ãi o jeho odcizení a umoÏÀující
prostﬁednictvím signálu vozidlo vyhledat, a to minimálnû na území âeské republiky,
aktivní vyhledávání, tj. elektronick˘ zabezpeãovací
systém informující prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného signálu operátora zabezpeãovacího systému o neoprávnûném vniknutí do vozidla ãi o jeho odcizení
a umoÏÀující prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného signálu,
resp. lokalizátoru, vozidlo vyhledat, a to minimálnû
na území âeské republiky,
mechanické – zámky a ﬁetûzy, tj. mechanické zabezpeãení napomáhající ke zv˘‰ení úrovnû celko-

V pﬁípadû odcizení vozidla jako celku nebo jeho v˘bavy hradí pojistitel pojistné plnûní ve v˘‰i, která
odpovídá obvyklé cenû odcizené vûci v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí. Pro úãely poji‰tûní odcizení se v˘bavou rozumí pevnû zabudovaná audiovizuální technika, pevnû zabudovaná
navigace a cestovní kufry.
V pﬁípadû odcizení ãásti vozidla hradí pojistitel pojistné plnûní ve v˘‰i, která odpovídá obvykl˘m nákladÛm na opravu takto vzniklého po‰kození, tzn.
cena pouÏitého materiálu a práce pﬁi opravû po‰kození vozidla nesmí pﬁevy‰ovat obvyklé ceny
tûchto poloÏek na trhu v âeské republice. Pojistitel
má právo poÏadovat pﬁedloÏení faktury za provedenou opravu. Je-li dohodnuta likvidace vzniklé
‰kody na základû rozpoãtu nákladÛ na opravu, je
kalkulace nákladÛ provedena v úrovni obvykl˘ch
cen materiálu a práce, tzn. u vozidel star‰ích sedmi
let od jejich prvního uvedení do provozu i s vyuÏitím cen dílÛ kvalitativnû rovnocenn˘ch.
V pﬁípadû odcizení v˘bavy vozidla je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit doklad o poﬁízení v˘bavy.
NepﬁedloÏí-li poji‰tûn˘ doklad o poﬁízení v˘bavy,
má pojistitel právo v˘platu pojistného plnûní odmítnout.

âlánek 6.
Zánik poji‰tûní
Kromû pﬁípadÛ uveden˘ch ve VPP poji‰tûní dále zaniká
dnem odcizení poji‰tûného vozidla, nelze-li dobu odcizení vozidla pﬁesnû urãit, povaÏuje se vozidlo za odcizené dnem, kdy Policie âeské republiky pﬁijala oznámení
o jeho odcizení.
âlánek 7.
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
Kromû pﬁípadÛ uveden˘ch ve VPP má pojistník a poji‰tûn˘ dále následující povinnosti:
1) Zajistit, aby vozidlo v dobû jeho opu‰tûní bylo zabezpeãeno proti odcizení uzamknutím v‰ech zámkÛ a aktivací v‰ech instalovan˘ch zabezpeãovacích
zaﬁízení, a to i v dobû, kdy bude vozidlo umístûno
v garáÏi.
2) Zajistit, aby se ve vozidle v dobû jeho opu‰tûní nenacházely klíãe od vozidla a doklady k vozidlu;

13

3)

4)
5)

v dobû, kdy bude vozidlo umístûno v garáÏi, nesmí
b˘t klíãe ponechány v prostoru garáÏe.
Uãinit opatﬁení proti odcizení klíãÛ a dokladÛ od vozidla; v pﬁípadû jejich odcizení uãinit opatﬁení proti jejich zneuÏití nebo hodnovûrnû doloÏit a prokázat,
proã tak nelze uãinit. Pokud se prokáÏe, Ïe odevzdané klíãe nebo prvky zabezpeãení k vozidlu nenáleÏely, povinnost pojistitele plnit nevznikne.
V pﬁípadû odcizení vozidla odevzdat pojistiteli
v‰echny klíãe od vozidla, ve‰keré prvky zabezpeãení vozidla a technick˘ prÛkaz vozidla.
Bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli nalezení
odcizeného nebo ztraceného vozidla nebo jeho ãásti.

6)

7)

Dojde-li k odcizení vozidla mimo území âeské republiky, je povinen takovou událost oznámit bezodkladnû pﬁíslu‰nému orgánu v místû odcizení
a následnû Policii âeské republiky a poÏádat, aby
vozidlo bylo vedeno v pátracím systému.
Nebude-li vozidlo vybaveno pﬁedepsan˘m zabezpeãovacím zaﬁízením nebo pﬁedepsané zabezpeãovací zaﬁízení nebude ve funkãním stavu, je pojistitel
oprávnûn sníÏit pojistné plnûní za odcizené vozidlo
o padesát procent.

Tyto ZPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DOPL≈KOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ âELNÍHO PLEXI
·TÍTU – DPP PLEXI MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení

âlánek 3.
Zánik poji‰tûní

Tyto doplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní ãelního plexi ‰títu (dále jen „DPP“) upravují a doplÀují
V‰eobecné pojistné podmínky pro havarijní poji‰tûní
VPP MOTO M/10 (dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

Toto poji‰tûní zaniká souãasnû se zánikem hlavního poji‰tûní (poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla, havarijní poji‰tûní).
âlánek 4.
Pojistné plnûní

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní

1)

1)

2)

2)

3)
4)
5)

Poji‰tûní podle tûchto DPP je poji‰tûním ‰kodov˘m.
Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo
zniãení ãelního plexi ‰títu poji‰tûného vozidla zpÛsobeného havárií, které je zpÛsobem stanoven˘m
v˘robcem pﬁipevnûno k vozidlu a v dobû sjednání
poji‰tûní je v nepo‰kozeném stavu.
Havárií se rozumí nahodilé náhlé pÛsobení vnûj‰ích
mechanick˘ch sil na poji‰tûné vozidlo (náraz, stﬁet,
pád) s v˘jimkou Ïivelních událostí.
Toto poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé na vozidle po jeho odcizení nebo v dÛsledku neoprávnûného uÏití ani na ‰kody zpÛsobené vandalismem.
Limit pojistného plnûní je uveden v pojistné smlouvû.

3)
a)
b)

Není-li dohodnuto jinak, probíhá likvidace ‰kody vÏdy
na základû faktury smluvního opravce pojistitele.
Pojistné plnûní z jedné pojistné události se sniÏuje
o spoluúãast ve v˘‰i uvedené v pojistné smlouvû
nebo v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách.
Kromû v˘luk stanoven˘ch ve VPP ãlánku 12. se poji‰tûní dále nevztahuje na:
‰kody na vûcech spojen˘ch s ãelním plexi ‰títem,
následné ‰kody zpÛsobené po‰kozen˘m plexi ‰títem (lak apod.).

âlánek 5.
Bonus/malus
Pro toto poji‰tûní není uplatÀován systém bonusu a malusu.
Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DOPL≈KOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ÚRAZU OSOB
P¤EPRAVOVAN¯CH VOZIDLEM – DPP ÚRAZ MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní

Tyto doplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní úrazu
osob pﬁepravovan˘ch vozidlem (dále jen „DPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
vozidla VPP POV MOTO M/10 a V‰eobecné pojistné
podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

1)
2)
a)
b)
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Poji‰tûní podle tûchto DPP je poji‰tûním obnosov˘m.
Úrazové poji‰tûní se sjednává ve dvou variantách
rozsahu pojistného krytí:
úrazové poji‰tûní ﬁidiãe vozidla (tj. osoby ﬁídící vozidlo),
úrazové poji‰tûní osob pﬁepravovan˘ch vozidlem,
pﬁiãemÏ úrazové poji‰tûní osob pﬁepravovan˘ch

3)

4)

vozidlem se vÏdy sjednává pouze na pln˘ poãet
míst k sezení uveden˘ch v technickém prÛkazu.
Varianta rozsahu pojistného krytí je uvedena v pojistné smlouvû.
úrazové poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad úrazu pﬁepravovan˘ch osob, ke kterému dojde v dobû trvání
poji‰tûní v pﬁíãinné souvislosti s provozem vozidla,
jehoÏ následkem jsou smrt nebo trvalé následky
úrazu. Úrazem se rozumí neoãekávané a náhlé pÛsobení zevních sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní, a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo smrt.
Poji‰tûní se vztahuje na úraz, ke kterému do‰lo
v dobû od zapoãetí jízdy aÏ do ukonãení jízdy vãetnû pﬁípadÛ nastupování a vystupování z vozidla
pﬁed a po jízdû.

podle tabulky, stanoví se jejich stupeÀ lékaﬁsk˘m
posudkem s ohledem na míru funkãnosti po‰kozeného orgánu.
âlánek 5.
Pojistné plnûní
1)

2)
âlánek 3.
Zánik poji‰tûní
Toto poji‰tûní zaniká souãasnû se zánikem hlavního poji‰tûní (poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla, havarijní poji‰tûní).

3)

âlánek 4.
Trvalé následky úrazu
1)
2)

3)

Trval˘mi následky úrazu se rozumí následky úrazu
s trval˘m po‰kozením nebo ovlivnûním tûlesn˘ch
funkcí, které jiÏ nejsou schopny zlep‰ení.
Pﬁi ãásteãné ztrátû orgánÛ nebo smyslÛ nebo ãásteãné ztrátû funkce orgánÛ nebo smyslÛ se pouÏívají sazby vypoãítané podílem ze sazeb uveden˘ch
v následující tabulce.
Tabulka pro hodnocení trval˘ch následkÛ úrazu
(dále jen „tabulka“):

Pﬁi úplné ztrátû orgánÛ nebo úplné ztrátû funkce

4)

5)

Procento

Zraku obou oãí
Zraku jednoho oka
Zraku jednoho oka v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ trpûl
pﬁed úrazem slepotou na druhé oko
Sluchu obou u‰í
Sluchu jednoho ucha
Sluchu jednoho ucha v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘
pﬁed úrazem trpûl hluchotou na druhé ucho
Smyslu ãichového
Smyslu chuÈového
Horní konãetiny v ramenním kloubu
Horní konãetiny mezi ramenním a loketním kloubem
Pﬁedloktí k loketnímu kloubu nebo jedné ruky v zápûstí
Jednoho palce ruky
Jednoho ukazováku ruky
Jiného prstu ruky
Dolní konãetiny aÏ do v˘‰e nad polovinu stehna
Dolní konãetiny aÏ do v˘‰e poloviny stehna
Dolní konãetiny do poloviny l˘tka nebo jednoho chodidla
Jednoho palce u nohy
Jednoho jiného prstu u nohy

100 %
30 %
60 %
60 %
30 %

6)
a)

45 %
10 %
5%
70 %
65 %
60 %
20 %
10 %
5%
70 %
60 %
50 %
5%
2%

b)

c)

d)

Jednotlivé procentní sazby se sãítají, pojistné plnûní v‰ak
nesmí v Ïádném pﬁípadû pﬁesáhnout 100 % sjednané
pojistné ãástky.

7)

4)

8)

Nelze-li stanovit stupeÀ trval˘ch následkÛ úrazu
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Pojistné plnûní je poskytováno za trvalé následky
úrazu a za úraz s následkem smrti, a to do v˘‰e limitÛ stanoven˘ch v pojistné smlouvû.
Pro úãely úrazového poji‰tûní se po‰kozením zdraví rozumí tûlesné po‰kození, které je uvedeno v tabulce. StupeÀ trval˘ch následkÛ se stanoví v procentech v závislosti na rozsahu trvalého po‰kození
nebo ovlivnûní tûlesn˘ch funkcí podle tabulky uvedené v ãlánku 4. odst. 3 tûchto pojistn˘ch podmínek.
T˘kají-li se trvalé následky úrazu ãásti tûla nebo orgánÛ, které byly po‰kozeny jiÏ pﬁed úrazem, sníÏí
pojistitel pojistné plnûní za trvalé následky o tolik
procent, kolika procentÛm odpovídalo pﬁedcházející po‰kození urãené podle tabulek.
Pokud poji‰tûn˘ utrpûl úraz v pﬁíãinné souvislosti
s jízdou ve vozidle ﬁízeném osobou pod vlivem
alkoholu, lékÛ ãi návykov˘ch látek nebo ﬁízeném
osobou bez ﬁidiãského oprávnûní, pﬁiãemÏ prokazatelnû tuto skuteãnost vûdûl, pojistitel pojistné plnûní sníÏí o padesát procent.
Pojistitel má povinnost plnit za trvalé následky úrazu vzniklé následkem úrazu, které objektivnû nastaly bûhem jednoho roku ode dne úrazu. Pojistitel
v‰ak nemá povinnost plnit za následky úrazu, které
se poprvé objektivnû objevily aÏ po uplynutí jednoho roku od úrazu.
Plnûní za trvalé následky úrazu musí b˘t poskytnuto bûhem jednoho roku ode dne úrazu jen tehdy,
pokud je nejen prokázán vznik trval˘ch následkÛ
úrazu, ale i lékaﬁsky jednoznaãnû stanoven jejich
stupeÀ. Pokud je zji‰tûn nástup trval˘ch následkÛ
úrazu bûhem jednoho roku ode dne úrazu, ale stupeÀ tûchto následkÛ je‰tû není jednoznaãnû stanoven, vyplatí pojistitel plnûní teprve po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu.
Zemﬁe-li poji‰tûn˘:
bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky
úrazu, nevzniká nárok na plnûní za trvalé následky
úrazu,
bûhem jednoho roku ode dne úrazu z dÛvodÛ, které nejsou v pﬁíãinné souvislosti s úrazem, pojistitel
vyplatí plnûní ve v˘‰i, která odpovídá stupni pﬁedpokládan˘ch trval˘ch následkÛ úrazu, stanovené
podle posledního lékaﬁského posudku,
po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, pojistitel vyplatí plnûní ve v˘‰i, která
odpovídá stupni pﬁedpokládan˘ch trval˘ch následkÛ úrazu, stanoven˘ch podle posledního lékaﬁského posudku,
po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu z dÛvodÛ,
které nejsou v pﬁíãinné souvislosti s úrazem, pojistitel vyplatí plnûní ve v˘‰i, která odpovídá stupni
pﬁedpokládan˘ch trval˘ch následkÛ úrazu, stanoven˘ch podle posledního lékaﬁského posudku.
Zemﬁe-li poji‰tûn˘ do jednoho roku od úrazu na
následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou
ãástku sjednanou pro pﬁípad smrti následkem úrazu oprávnûné osobû.
Od pojistného plnûní pro pﬁípad smrti se odeãítají

platby, které byly poji‰tûnému vyplaceny jako pojistné plnûní za trvalé následky úrazu z téhoÏ úrazu.
h)
âlánek 6.
V˘luky z poji‰tûní
1)

2)
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
3)
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

stávek, vnitrostátních nepokojÛ, zásahu státní moci
nebo veﬁejné správy a terorismu,
vzniklé pÛsobením jaderné energie.

âlánek 7.
Bonus/malus

Poji‰tûní se nevztahuje na pﬁípad, kdy poji‰tûná
osoba, která utrpûla úraz, nebyla pﬁi pojistné události pﬁipoutána bezpeãnostním pásem, pﬁestoÏe
bezpeãnostním pásem pﬁipoutána b˘t mûla.
Poji‰tûní se nevztahuje na:
úrazy osob, které pouÏily motorové vozidlo bez vûdomí nebo proti vÛli osoby oprávnûné s vozidlem
disponovat,
úrazy, které poji‰tûn˘ utrpí v dÛsledku poruchy nebo ztráty vûdomí,
vznik a zhor‰ení k˘l, nádorÛ v‰eho druhu a pÛvodu, amoce sítnice, vznik a zhor‰ení aseptick˘ch zánûtÛ ‰lachov˘ch pochev, svalov˘ch úponÛ, tíhov˘ch váãkÛ, synovitid, epikondylitid a v˘hﬁez meziobratlové ploténky a s tím související obtíÏe,
infekãní nemoc, i kdyÏ byla pﬁenesena zranûním,
následky diagnostick˘ch, léãebn˘ch a preventivních zákrokÛ, které nebyly provedeny za úãelem léãení následkÛ úrazu,
du‰evní, psychické a nervové poruchy, mozkové
pﬁíhody, srdeãní infarkty, i kdyÏ se dostavily jako
následek úrazu,
sebevraÏdu, pokus o ni, ani úmyslné po‰kození nebo sebepo‰kození.
Poji‰tûní se dále nevztahuje na úrazy:
vzniklé pﬁi ãinnosti vozidla jako pracovního stroje
vãetnû jeho manipulace s nákladem,
vzniklé úmysln˘m zpÛsobením ‰kody pojistníkem,
poji‰tûn˘m nebo oprávnûn˘m uÏivatelem vozidla,
osobou poji‰tûnému blízkou nebo jinou osobou
jednající z podnûtu poji‰tûného, a na ‰kody zpÛsobené tûmito osobami pﬁi úmyslné trestné ãinnosti,
které si poji‰tûn˘ pﬁivodil pod vlivem alkoholu, lékÛ, omamn˘ch nebo psychotropních látek,
které si poji‰tûn˘ zpÛsobil pﬁi ﬁízení vozidla bez ﬁidiãského oprávnûní,
vzniklé pﬁi závodech a soutûÏích v‰eho druhu a pﬁi
pﬁípravn˘ch jízdách k nim,
vzniklé pﬁi provádûní typov˘ch zkou‰ek (rychlosti,
brzd, zvratu a stability vozu, dojezdu s nejvût‰í
rychlostí, zajíÏdûní apod.),
vzniklé následkem váleãn˘ch událostí, povstání,

Pro toto poji‰tûní není uplatÀován systém bonusu a malusu.
âlánek 8.
Povinnosti poji‰tûného
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
a)
b)
c)
d)

Povinností poji‰tûného je bez zbyteãného odkladu
vyhledat po úrazu lékaﬁské o‰etﬁení, léãit se podle pokynÛ lékaﬁe, a vyÏaduje-li to pojistitel, dát se na jeho
náklady vy‰etﬁit lékaﬁem, kterého pojistitel urãí.
DodrÏovat v‰echna opatﬁení smûﬁující ke zmírnûní
následkÛ úrazu.
Poji‰tûn˘ je povinen oznámit pojistiteli bez zbyteãného odkladu v‰echny informace t˘kající se úrazu.
Poji‰tûn˘ je povinen udûlit pojistiteli písemn˘ souhlas k
nahlíÏení do zdravotnické dokumentace, dále se zavazuje poskytnout mu ve‰keré informace shromáÏdûné
ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobû a v
jin˘ch zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu
stavu nebo jejich poskytnutí zajistit.
Poji‰tûn˘ je povinen zprostit mlãenlivosti a zmocnit o‰etﬁujícího lékaﬁe, zdravotnická zaﬁízení, zdravotní poji‰Èovny, orgány veﬁejné správy a zamûstnavatele k poskytnutí informací a dokladÛ ze zdravotnické a jiné dokumentace, dále zmocnit pojistitele, aby od lékaﬁÛ a
zdravotnick˘ch zaﬁízení vyÏadoval nutné informace o
jeho zdravotním stavu ke správû poji‰tûní.
V pﬁípadû pochybností je povinností poji‰tûného
prokázat, Ïe k úrazu do‰lo.
Poji‰tûn˘ je povinen pﬁi likvidaci pojistné události pﬁedloÏit doklady vyÏádané pojistitelem v ãeském jazyce.
Pojistné události hlásí pojistiteli ten, kdo má právo
na plnûní a pojistiteli je povinen pﬁedloÏit následující doklady:
doklad o poji‰tûní,
policejní protokol,
lékaﬁské zprávy a dal‰í dokumenty vyÏádané pojistitelem,
kopii úmrtního listu a potvrzení o pﬁíãinû smrti
v pﬁípadû smrti poji‰tûného.

Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DOPL≈KOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ PÒJâOVNÉHO –
DPP RENT MOTO M/10
2)

âlánek 1.
Úvodní ustanovení
Tyto doplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní pÛjãovného
(dále jen „DPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále jen
„VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovnou, a. s.

3)

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní
1)

4)

Poji‰tûní podle tûchto DPP je poji‰tûním ‰kodov˘m.
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Poji‰tûní pÛjãovného bûhem opravy vozidla zahrnuje náhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch poji‰tûn˘m na
nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v dÛsledku
po‰kození vozidla uvedeného v pojistné smlouvû
za podmínky, Ïe toto po‰kození vzniklo v dÛsledku
pojistné události kryté pojistnou smlouvou.
Po‰kozením poji‰tûného vozidla se rozumí takové
po‰kození, kdy je vozidlo nepojízdné nebo nesplÀuje obecnû závazné právní normy upravující poÏadavky na technickou zpÛsobilost vozidla.
Doba opravy po‰kozeného vozidla musí odpovídat

5)
6)

ãasové nároãnosti v souladu s technologií opravy
v˘robce vozidla.
Uzemní platnost poji‰tûní je âeská republika.
Poji‰tûní se nevztahuje na úhradu nákladÛ na provoz,
údrÏbu, pohonné hmoty a opravy náhradního vozidla.
4)

âlánek 3.
Zánik poji‰tûní
Toto poji‰tûní zaniká souãasnû se zánikem havarijního
poji‰tûní.
âlánek 4.
Pojistné plnûní
1)
2)
3)

vû je v˘plata pojistného plnûní limitována náhradou
za pÛjãovné náhradního vozidla stejné kategorie, jako
je poji‰tûné vozidlo, nebo osobního automobilu s objemem motoru maximálnû 1 600 ccm a v˘‰i pÛjãovného v místû a ãase obvyklou.
Pojistné plnûní je vyplaceno pouze v pﬁípadû, Ïe náhradní vozidlo bylo vypÛjãeno od osoby, u níÏ je pÛjãování vozidel pﬁedmûtem podnikání, a poji‰tûn˘
pﬁedloÏí smlouvu o pronájmu a fakturu za pronájem
náhradního vozidla a rovnûÏ fakturu za opravu poji‰tûného vozidla, není-li dohodnuto jinak.

âlánek 5.
Bonus/malus

Nárok na náhradu pÛjãovného vzniká poji‰tûnému
pouze tehdy, kdy doba nutná k opravû poji‰tûného
vozidla je del‰í neÏ jeden den.
Limity pojistného plnûní jsou stanoveny v pojistné smlouvû.
Kromû limitÛ pojistného plnûní uvedeného ve smlou-

Pro toto poji‰tûní není uplatÀován systém bonusu a malusu.
Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

DOPL≈KOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ASISTENâNÍCH SLUÎEB – DPP ASIST / ASIST + / TOP ASIST MOTO M/10
âlánek 1.
Úvodní ustanovení
Tyto doplÀkové pojistné podmínky pro asistenãní sluÏby
(dále jen „DPP“) upravují a doplÀují V‰eobecné pojistné
podmínky pro havarijní poji‰tûní VPP MOTO M/10 (dále
jen „VPP“) sjednávané pojistitelem UNIQA poji‰Èovna, a. s.
6)
âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní
1)

2)

3)

4)

5)

7)

Poji‰tûní podle tûchto DPP je poji‰tûním ‰kodov˘m. Poji‰tûní je bez vlivu na bonus. Poji‰tûní se
sjednává pro pﬁípad nutné pomoci v souvislosti
s dopravní nehodou nebo poruchou vozidla podle
sjednané varianty uvedené v ãlánku 5. (vãetnû tabulky) tûchto DPP.
Asistenãní sluÏby jsou poskytovány 24 hodin dennû po celou dobu trvání poji‰tûní sluÏbou pojistitele UNIQA ASISTENCE na základû Ïádosti oprávnûné osoby na telefonní ãíslo 272 10 10 20.
Asistenãní sluÏby se sjednávají ve variantách ASIST,
které se vztahují na pomoc ﬁidiãi a spolucestujícím osobám v souvislosti s dopravní nehodou, ASIST+ , které se kromû pomoci pﬁi dopravní nehodû vztahují i na
pomoc oprávnûné osobû pﬁi poru‰e vozidla, a TOP ASIST, které se vztahují na pomoc ﬁidiãi a spolucestujícím osobám v souvislosti s dopravní nehodou, poruchou a dal‰ími skuteãnostmi uveden˘mi v ãlánku 5.
tûchto DPP. Oprávnûn˘mi osobami z tohoto poji‰tûní asistenãních sluÏeb jsou ﬁidiã a spolucestující osoby.
Dopravní nehodou je událost v provozu na pozemních komunikacích, napﬁíklad havárie nebo
sráÏka, která se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci, pﬁi níÏ dojde k usmrcení nebo
zranûní osoby nebo ke ‰kodû na majetku v pﬁímé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
Poruchou je závada, která brání v jízdû za standardních bezpeãnostních podmínek. Za poruchu
se nepovaÏuje závada, pﬁi níÏ lze pokraãovat v jízdû, aniÏ je nutné ãekat na provedení opravy. Za

poruchu se rovnûÏ nepovaÏuje ãinnost související
s pravidelnou v˘mûnou dílÛ a doplÀkÛ, údrÏba,
prohlídky ani nedostatky v povinné v˘bavû a pﬁíslu‰enství a nedostatek ãi zámûna provozních náplní, ledaÏe je v ãlánku 5. tûchto DPP uvedeno, Ïe
urãit˘ druh poruchy je pojistnou událostí, z níÏ
vzniká nárok na poskytnutí asistenãní sluÏby.
Pojistné plnûní ubytování v hotelu je pojistitel povinen poskytnout pouze tehdy, pokud ke ‰kodní
události do‰lo ve vzdálenosti nejménû 50 km od
místa trvalého bydli‰tû poji‰tûného.
Volba dopravního prostﬁedku v pﬁípadû pokraãování
v cestû (náhradní vozidlo, vlak, autobus, taxi apod.)
je plnû v kompetenci sluÏby pojistitele UNIQA ASISTENCE a slouÏí v˘hradnû k dosaÏení pÛvodního cíle cesty nebo pro návrat poji‰tûného do místa jeho
trvalého bydli‰tû maximálnû v rozsahu, kter˘ nepﬁesáhne vzdálenost mezi místem asistenãní události
a místem trvalého bydli‰tû poji‰tûného.

âlánek 3.
Zánik poji‰tûní
Poji‰tûní ASIST zaniká souãasnû se zánikem poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla, poji‰tûní
ASIST+ a TOP ASIST zaniká spolu s havarijním poji‰tûním.
Bylo-li poji‰tûní ASIST+ nebo TOP ASIST sjednáno bez havarijního poji‰tûní, zaniká stejnû jako poji‰tûní ASIST.
âlánek 4.
V˘luky z plnûní
Asistenãní sluÏby se kromû v˘luk uveden˘ch ve VPP nevztahují také na:
1) pomoc poskytnutou a zaplacenou bez pﬁedchozího souhlasu UNIQA ASISTENCE,
2) pomoc oprávnûnému ﬁidiãi vozidla, které bylo pﬁi
zapoãetí jízdy ve stavu nezpÛsobilém k silniãnímu
provozu,
3) náklady na poﬁízení náhradních dílÛ nutn˘ch ke
zprovoznûní vozidla.
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âlánek 5.
Rozsah pojistného plnûní asistenãních sluÏeb, jeho limity a splatnost
1)

2)

Pokud je níÏe uvedeno na v˘bûr z rÛzn˘ch druhÛ
nebo moÏností pojistného plnûní, poskytne UNIQA

Rozsah sluÏeb ASIST
Dopravní nehoda
Pomoc asistenãní sluÏby nebo
Odtah vozidla nebo max. 50 km
Úschova nepojízdného vozidla
Rozsah sluÏeb ASIST+
Dopravní nehoda
Pomoc asistenãní sluÏby nebo
Odtah vozidla nebo max. 50 km
Úschova nepojízdného vozidla
Porucha pro vozidla do stáﬁí 10 let, min. 30 km od bydli‰tû
Pomoc asistenãní sluÏby nebo
Odtah vozidla nebo max. 50 km
Úschova nepojízdného vozidla
Rozsah sluÏeb TOP ASIST
Dopravní nehoda
Pomoc asistenãní sluÏby nebo
Odtah vozidla nebo max. 50 km
Úschova nepojízdného vozidla
Dojetí do cíle cesty - pokud nelze v cestû pokraãovat t˘Ï den:
Hotel nebo
ZapÛjãení automobilu nebo
Jízdenka na vlak I. tﬁídy, jízdenka na autobus nebo taxi nebo
Letenka - standardní turistická tﬁída (CLASSE Y)
Porucha pro vozidla do stáﬁí 10 let, min. 30 km od bydli‰tû
Pomoc asistenãní sluÏby nebo
Odtah vozidla nebo max. 50 km
Úschova nepojízdného vozidla
Dojetí do cíle cesty - pokud nelze v cestû pokraãovat t˘Ï den:
Hotel nebo
ZapÛjãení automobilu nebo
Jízdenka na vlak I. tﬁídy, jízdenka na autobus nebo taxi nebo
Letenka - standardní turistická tﬁída (CLASSE Y)
KrádeÏ vozidla
Dojetí do cíle cesty - pokud nelze v cestû pokraãovat t˘Ï den:
Hotel nebo
ZapÛjãení automobilu nebo
Jízdenka na vlak I. tﬁídy nebo jízdenka na autobus nebo
Letenka - standardní turistická tﬁída (CLASSE Y)
Nalezení odcizeného vozidla
Odtah vozidla do servisu a
Úschova nepojízdného vozidla nebo
Dojetí do cíle cesty:
Jízdenka na vlak I. tﬁídy nebo jízdenka na autobus nebo taxi nebo
Letenka - standardní turistická tﬁída (CLASSE Y)
Ztráta klíãÛ
Otevﬁení a v˘mûna zámku, odtah, doruãení náhradních klíãÛ
Úhrada zámkÛ/nov˘ch klíãÛ
Defekt pneu
Oprava na místû
Materiál
Zámûna nebo vyãerpání paliva
Vyprázdnûní nádrÏe a pﬁeãerpání paliva
Asistence a dovoz paliva na místo
Úhrada náhradního paliva
Vybití baterie
Silniãní sluÏba/odtah do servisu
Zamrznutí motoru
Silniãní sluÏba/odtah do servisu

ASISTENCE to pojistné plnûní, které je podle jeho
úvahy nejúãelnûj‰í.
Organizací se rozumí zorganizování asistenãní sluÏby pro oprávnûnou osobu, kdy náklady asistenãní
sluÏby jsou hrazeny oprávnûnou osobou.

âR

Zahraniãí

max. 120 min.
max. 3 000 Kã
max. 3 dny
âR

max. 3 000 Kã
max. 3 dny
zahraniãí

max. 120 min.
max. 10 000 Kã
max. 3 dny

max. 3 dny

max. 120 min.
max. 5 000 Kã
max. 3 dny
âR
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max. 5 000 Kã
max. 3 dny
Zahraniãí

max. 120 min.
max. 15 000 Kã
max. 3 dny

max. 15 000 Kã

max. 1 noc x 2 000 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 1 den
ano/osoba ve vozidle*
ne

max. 1 noc x 2 500 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 2 dny
ano/osoba ve vozidle*
ano/osoba ve vozidle*

max. 120 min.
max. 5 000 Kã
max. 3 dny

max. 5 000 Kã

max. 1 noc x 2 000 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 1 den
ano/osoba ve vozidle*
ne

max. 1 noc x 2 500 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 2 dny
ano/osoba ve vozidle*
max. 12 000 Kã/vozidlo

max. 1 noc x 2 000 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 1 den
ano/osoba ve vozidle*
ne

max. 1 noc x 2 500 Kã
/osoba ve vozidle*
max. 2 dny
ano/osoba ve vozidle*
ano/osoba ve vozidle*

ano
max. 10 dní

max. 5 000 Kã
max. 10 dní

ano/osoba ve vozidle*
ne

ano/osoba ve vozidle*
ano/osoba ve vozidle*

max. 1 000 Kã
ne

max. 1 500 Kã
ne

max. 1 000 Kã
ne

max. 1 500 Kã
ne

max. 1 000 Kã
max. 1 000 Kã
ne

max. 1 500 Kã
max. 1 500 Kã
ne

organizace

organizace

organizace

organizace

*maximální poãet osob ve vozidle nesmí pﬁekroãit poãet sedadel ve vozidle podle technického prÛkazu

Tyto DPP nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.

max. 10 000 Kã

max. 3 dny

max. 3 dny

