V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI·TùNÍ ODPOVùDNOSTI
ZA ·KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA
– VPP POV VOZIKY V/11
6)
7)

âlánek 1.
Úvodní ustanovení
1)

2)

3)

8)

a)

b)
c)

âlánek 2.
Rozsah poji‰tûní

âlánek 3.
Uzavﬁení pojistné smlouvy a vznik poji‰tûní

1)

1)
a)
b)
c)

2)
3)

EU 4227/1/A5

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen „VPP POV VOZIKY V/11“) 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 POV VOZIKY
V/11 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.

·koda se hradí zásadnû v penûzích.
Poji‰tûní se vztahuje na území v‰ech státÛ stanoven˘ch platnou vyhlá‰kou Ministerstva financí âR.
Územní rozsah platnosti poji‰tûní je vyznaãen na
zelené kartû.
Pokud dojde po sjednání pojistné smlouvy kdykoli
v prÛbûhu trvání poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem vozidla ke zmûnû uÏití vozidla z bûÏného na zvlá‰tní a po zmûnû uÏití z bûÏného na zvlá‰tní dojde ke vzniku události, se kterou
je spojen nárok na pojistné plnûní, je pojistník povinen uhradit pojistiteli spoluúãast ve v˘‰i 20.000,Kã z kaÏdé takové pojistné události za níÏe uveden˘ch podmínek:
Pokud celková v˘‰e pojistného plnûní vyplaceného
pojistitelem v souvislosti s v˘‰e uvedenou pojistnou
událostí bude niÏ‰í, neÏ je v˘‰e dohodnuté spoluúãasti, podílí se pojistník na pojistném plnûní souvisejícím s pojistnou událostí jen do v˘‰e, která byla pojistitelem skuteãnû vyplacena.
Spoluúãast je splatná do tﬁiceti dnÛ od v˘platy pojistného plnûní pojistitelem.
Pﬁijetím spoluúãasti od pojistníka není dotãeno
právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky
dle ãlánku 10. tûchto VPP POV VOZIKY V/11
v ãástce pﬁesahující pojistníkem uhrazenou spoluúãast.
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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, ze 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.
Vûcnou ‰kodou se pro úãely limitÛ pojistného plnûní rozumí ‰koda podle §6 odst. 2 písm. b) a c)
zákona ã. 168/1999 Sb. v platném znûní.
·kodou na zdraví se pro úãely limitÛ pojistného plnûní rozumí ‰koda podle §6 odst. 2 písm. a) zákona ã. 168/1999 Sb. v platném znûní. Limit pro ‰kodu na zdraví je stanoven na kaÏdého zranûného nebo usmrceného vãetnû náhrady nákladÛ vynaloÏen˘ch na péãi hrazenou z veﬁejného zdravotního
poji‰tûní a regresního nároku dle §6 odst. 4 zákona
ã. 168/1999 Sb. v platném znûní.
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.
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Pojistnou smlouvu lze uzavﬁít:
prostﬁednictvím telefonického hovoru,
prostﬁednictvím internetu,
zaplacením pojistného ve v˘‰i uvedené v návrhu
pojistné smlouvy,
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.
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 4.
Pojistná doba, trvání, obnovení a pﬁeru‰ení poji‰tûní
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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 POV VOZIKY
V/11 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.
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Pojistitel má právo na pojistné, které stanoví na základû informací poskytnut˘ch pojistníkem anebo
osobou sjednávající za pojistníka pojistnou smlouvu (dále jen „Zástupce“).
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 hradí pojistitel své pohledávky v poﬁadí, v jakém po sobû vznikly.
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âlánek 6.
Bonus/malus
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nemají zájem; oznámení musí b˘t doruãeno druhé
stranû nejpozdûji ‰est t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby, poji‰tûní pak uplynutím pojistné doby
skonãí,
do dvou mûsícÛ ode dne uzavﬁení pojistné smlouvy; dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím soukromé
poji‰tûní zaniká,
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.
Odstoupením od smlouvy:
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;
odstoupením od 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.
Z dal‰ích dÛvodÛ:
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
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; vozidlo zanikne okamÏikem, kdy nastane nevratná zmûna znemoÏÀující jeho provoz,
dnem vyﬁazení vozidla z evidence vozidel, pokud se
pojistitel a pojistník nedohodli na jeho pﬁeru‰ení,
odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla
pﬁesnû urãit, povaÏuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie âeské republiky pﬁijala oznámení o odcizení vozidla,
z dal‰ích dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû.

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

Pro toto poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla se neuplatÀuje systém bonus/malus. Celkov˘ pﬁedcházející ‰kodn˘ prÛbûh
poji‰tûní odpovûdnosti pojistníka zohledÀuje pojistitel pﬁi sjednávání v˘‰e pojistného v pojistné
smlouvû.
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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 sdûlují, Ïe na dal‰ím pokraãování poji‰tûní
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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,
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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 z bûÏného na zvlá‰tní uÏití, vlastníka 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 nûkteré 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.
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âlánek 10.
Právo pojistitele na náhradu vyplacené ãástky
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âlánek 9.
Práva a povinnosti pojistitele
2)
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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.

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
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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 zﬁetele hodného dÛvodu 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 POV VOZIKY V/11,
bezdÛvodnû nesplnil povinnost podle ãlánku 8.
odst. 1) písm. b) a odst. 2), a v dÛsledku toho byla ztíÏena moÏnost ﬁádného ‰etﬁení pojistitele podle ãlánku 9. odst. 4) tûchto VPP POV VOZIKY V/11,
nebo
bez zﬁetele hodného dÛvodu 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 tûchto pojistn˘ch podmínek 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 drÏitelem 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 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).

3)

4)

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)
5)

âlánek 11.
Pojistné plnûní
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Pojistitel poskytuje plnûní vyplacené z jedné ‰kodní
události v rozsahu uvedeném v zákonû, a to aÏ do
v˘‰e 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
ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu z provozu vozidla, v platném znûní.

7)

8)
9)

âlánek 13.
ZachraÀovací náklady
1)

âlánek 12.
Forma právních úkonÛ a doruãování písemností
1)
a)
b)
c)
d)
2)

3)

4)

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. Nevyzvedneli si adresát písemnost do deseti dnÛ ode dne jejího uloÏení, poslední den této 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 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:

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 dle
platného zákona, ale nejv˘‰e do tﬁiceti procent z limitu pojistného plnûní.

âlánek 14.
Pﬁechod práv a povinností
1)

2)

Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrtí nebo prohlá‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavﬁel
pojistnou smlouvu k vozidlu, které náleÏí do spoleãného jmûní manÏelÛ, pﬁechází 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, pﬁechází práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti na toho z rozveden˘ch manÏelÛ, kter˘ je podle vypoﬁádání spoleãného jmûní
manÏelÛ vlastníkem vozidla uvedeného v pojistné
smlouvû.

âlánek 15.
DoloÏka o informaãním systému âAP a âKP
Pojistník souhlasí, aby pojistitel uloÏil informace t˘kající
se jeho poji‰tûní odpovûdnosti do informaãního systému 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

4

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.

7)

8)

âlánek 16.
Vymezení pojmÛ
9)
Pro úãely tohoto poji‰tûní odpovûdnosti se rozumí:
1) DrÏitelem osoba zmocnûná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem,
2) Limitem pojistného plnûní nejvy‰‰í hranice plnûní
pojistitele pﬁi jedné pojistné události, jehoÏ v˘‰e je
uvedena v pojistné smlouvû,
3) Pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavﬁela
pojistnou smlouvu o poji‰tûní odpovûdnosti,
4) Poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ odpovûdnost za ‰kodu
se toto poji‰tûní odpovûdnosti vztahuje,
5) 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,
6) Vlastníkem vozidla osoba zapsaná jako vlastník
vozidla v technickém nebo obdobném prÛkazu vozidla, pokud není prokázáno vlastnictví vozidla jin˘m vûrohodn˘m zpÛsobem,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vozidlem pﬁípojná vozidla spadající do kategorií
O1 podle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znûní.
Zelenou kartou mezinárodní osvûdãení prokazující skuteãnost, Ïe k vozidlu byla uzavﬁena smlouva
o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla uvedeného v tomto osvûdãení,
Zvlá‰tním uÏitím vozidla se rozumí uÏití vozidla
k pﬁepravû nebezpeãného nákladu, k pÛjãování
v rámci pÛjãovny vozidel, uÏití v rámci smluvní pﬁepravy a rovnûÏ pﬁipojení vozidla k motorovému vozidlu:
pﬁepravujícímu nebezpeãn˘ náklad,
s právem pﬁednosti v jízdû,
taxisluÏby,
pÛjãoven vozidel,
pro smluvní pﬁepravu osob,
registrovanému jako veterán,
které je závodním automobilem,
se zvlá‰tní technickou manipulaãní registraãní
znaãkou
vozidlu auto‰koly.

Tyto VPP POV VOZIKY V/11 nab˘vají úãinnosti dnem
1. 9. 2012.
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