
âlánek I.
Pfiedmût poji‰tûní

(1) Poji‰tûní se vztahuje na: 
• vozidlo uvedené v pojistné smlouvû, 
• jeho ãásti, 
• pfiíslu‰enství tvofiící jeho obvyklou v˘bavu,
(dále jen „vozidlo“).

(2) Na dal‰í pfiíslu‰enství vozidla (dále jen „nestandardní v˘bava“) se
poji‰tûní vztahuje jen tehdy, bylo-li to dohodnuto v pojistné smlouvû. 

âlánek II.
Rozsah poji‰tûní

(1) Základní poji‰tûní se vztahuje na: 
a) po‰kození nebo zniãení vozidla jakoukoli událostí s v˘jimkou v˘luk v˘slovnû

uveden˘ch ve v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách nebo dohodnut˘ch
v pojistné smlouvû, 

b) odcizení vozidla,
(dále jen „havárie“). 
V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t dohodnut i jin˘ rozsah základního poji‰tûní. 

(2) K základnímu poji‰tûní mohou b˘t sjednána dodatková poji‰tûní, která
jsou blíÏe specifikována v pojistné smlouvû. 

âlánek III.
V˘luky z poji‰tûní

(1) Poji‰tûní se nevztahuje na záznamy na zvukov˘ch, obrazov˘ch, dato-
v˘ch a jin˘ch nosiãích. 

(2) Nedo‰lo-li ze stejné pfiíãiny a ve stejnou dobu k jinému po‰kození vozidla,
za které je pojistitel povinen plnit, poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození nebo
zniãení: 
a) pneumatik, 
b) elektrického zafiízení vozidla zkratem, 
c) autorádia a jiné audiovizuální techniky, 
d) nosiãÛ záznamÛ, obrazovek a jin˘ch zobrazovacích jednotek. 

(3) Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé: 
a) pfiirozen˘m opotfiebením (trval˘ vliv provozu, koroze nebo eroze, únava

materiálu a pod.), 
b) funkãním namáháním, 
c) vlivem chybné konstrukce, v˘robní nebo materiálové vady, 
d) nesprávnou obsluhou nebo údrÏbou, 
e) pfii fiízení vozidla osobou, která nemá pfiedepsané oprávnûní k fiízení vozidla, 
f) pfii ãinnosti vozidla jako pracovního stroje, 
g) pfii opravû nebo údrÏbû vozidla nebo v pfiímé souvislosti s tûmito pracemi. 

(4) Ustanovení bodÛ 3d) aÏ 3g) tohoto ãlánku neplatí, vznikla-li ‰koda
v dobû od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávnûnému uÏivateli. 

(5) Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní se dále nevztahuje
na po‰kození nebo zniãení vozidla: 
a) pfii závodech v‰eho druhu a pfii soutûÏích s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfii

oficiálních pfiípravn˘ch jízdách k závodÛm a soutûÏím s rychlostní vloÏkou, 
b) zpÛsobené v˘buchem tfiaskav˘ch látek, které byly tímto vozidlem pfiepravo-

vány. 

âlánek IV.
Povinnosti poji‰tûného

(1) Kromû povinností stanoven˘ch obecnou ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek je poji‰tûn˘ dále povinen: 
a) dbát, aby pojistná událost nenastala a udrÏovat vozidlo v fiádném technic-

kém stavu, 
b) zajistit, aby vozidlo v dobû jeho opu‰tûní bylo fiádnû zabezpeãeno proti

odcizení zpÛsobem dohodnut˘m v pojistné smlouvû, popfi. zpÛsobem vy‰‰ího
stupnû, 

c) zajistit, aby se ve vozidle v dobû jeho opu‰tûní nenacházely doklady od
vozidla (osvûdãení o technickém prÛkazu, technick˘ prÛkaz), 

d) pokud dojde k pojistné události, uãinit opatfiení, aby ‰koda vzniklá touto udá-
lostí nebo v souvislosti s ní se jiÏ dále nezvût‰ovala, 

e) nahlásit policii kaÏdou dopravní nehodu, pfii které na poji‰tûném vozidle
vznikla ‰koda pfievy‰ující ãástku 5 000 Kã, 

f) neodstraÀovat ‰kodu na vozidle zpÛsobenou pojistnou událostí bez pfied-
chozí dohody s pojistitelem. To v‰ak neplatí, bylo-li odstranûní ‰kody nutné
z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ nebo k tomu,
aby se rozsah následkÛ pojistné události nezvy‰oval. V tûchto pfiípadech je
povinen zabezpeãit dostateãné dÛkazy o rozsahu pojistné události, 

g) umoÏnit pojistiteli prohlídku vozidla za úãelem posouzení nároku na pojistné
plnûní a jeho v˘‰i, 

h) bez zbyteãného odkladu, a to nejpozdûji do 15 dnÛ, pojistiteli písemnû oznámit,
Ïe nastala pojistná událost, dát pravdivé vysvûtlení o jejím vzniku a rozsahu
vzniklé ‰kody a v dohodnuté lhÛtû pfiedloÏit doklady, které si pojistitel vyÏádá.

(2) Poru‰il-li poji‰tûn˘ povinnosti uvedené v bodû 1 tohoto ãlánku, je pojistitel
oprávnûn sníÏit plnûní aÏ o 50 %, a to úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo toto poru-
‰ení na vznik pojistné události, popfi. na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ,
nebo pokud zpÛsobilo obtíÏe pfii ‰etfiení pojistitele. 

(3) Pokud poji‰tûn˘ zjistí, Ïe se odcizené vozidlo na‰lo po oznámení pojistné
události nebo po v˘platû pojistného plnûní, je povinen tuto skuteãnost pojisti-
teli neprodlenû oznámit. Rozhodne-li se nevracet pojistiteli jeho plnûní (sníÏené
o pfiípadné pfiimûfiené náklady na opravu vozidla, jeÏ bylo nutno vynaloÏit
k odstranûní závad, které vznikly v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s vozidlem
nakládat), je povinen poskytnout nezbytnou souãinnost a zmocnit pojistitele,
aby zafiídil prodej nalezeného vozidla. Náklady spojené s prodejem nese vÏdy
pojistitel. 

âlánek V.
Plnûní pojistitele

(1) Bylo-li vozidlo po‰kozeno, vzniká poji‰tûnému právo, aby mu pojistitel
poskytl plnûní ve v˘‰i odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na opravu vozidla
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v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏené o cenu vyuÏiteln˘ch
zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí a o sjednanou v˘‰i spoluúãasti. 

(2) Bylo-li odcizeno nebo zniãeno celé vozidlo, vzniká poji‰tûnému právo,
aby mu pojistitel poskytl plnûní ve v˘‰i obecné ceny vozidla v dobû bezpro-
stfiednû pfied pojistnou událostí (tj. trÏní cena stejnû hodnotného ojetého vozidla
obvyklá v daném místû). Plnûní pojistitele se dále sníÏí o cenu pfiípadn˘ch vyu-
Ïiteln˘ch zbytkÛ a o sjednanou v˘‰i spoluúãasti. Nesouhlasí-li poji‰tûn˘ s v˘‰í
obecné ceny vozidla stanovené expertem pojistitele, urãí ji nezávisl˘ expert,
na kterém se obû strany dohodnou. Náklady na ãinnost nezávislého experta
hradí obû strany rovn˘m dílem. 

Stejnû je pojistitel povinen plnit, bylo-li vozidlo po‰kozeno tak, Ïe pfiimûfiené
náklady na opravu vozidla v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí po
odpoãtu ceny vyuÏiteln˘ch zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí pfievy‰ují obecnou
cenu vozidla v dobû pojistné události. 

(3) Byla-li zniãena nebo odcizena ãást vozidla nebo jednotlivá vûc tvofiící
jeho obvyklou v˘bavu, vzniká poji‰tûnému právo, aby mu pojistitel poskytl
plnûní ve v˘‰i odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na znovuzfiízení vûci v dobû
bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ
nahrazovan˘ch ãástí a o sjednanou v˘‰i spoluúãasti. 

(4) Bylo-li prokázáno, Ïe v okamÏiku zavinûné, resp. ãásteãnû zavinûné
dopravní nehody poji‰tûné vozidlo fiídila osoba, která byla v dobû pojistné udá-
losti pod vlivem halucinogenní látky nebo u které byla zji‰tûna hodnota alko-
holu v krvi vy‰‰í neÏ 0,8 promile, popfi. která se odmítla podrobit zkou‰ce na
obsah alkoholu v krvi, je pojistitel oprávnûn sníÏit plnûní aÏ o 50 %. Toto v‰ak
neplatí, vznikla-li ‰koda v dobû od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávnû-
nému uÏivateli. 

(5) V pojistné smlouvû jsou dohodnuty dal‰í podmínky vztahující se k plnûní
pojistitele. 

âlánek VI.
Spoluúãasti

V pojistné smlouvû jsou definovány spoluúãasti vztahující se k základnímu
poji‰tûní a podmínky pro jejich uÏití. 

âlánek VII.
Zvlá‰tní pfiípady plnûní

(1) Pojistitel poskytne plnûní za pfiimûfiené náklady, které poji‰tûn˘ po pfied-
chozí dohodû s pojistitelem prokazatelnû vynaloÏil na vypro‰tûní a dopravu
vozidla po‰kozeného pojistnou událostí, za úãelem jeho opravy. 

(2) Bylo-li vozidlo zniãeno, povaÏují se za pfiimûfiené náklady spojené
s dopravou vozidla náklady, které poji‰tûn˘ po pfiedchozí dohodû s pojistite-
lem prokazatelnû vynaloÏil na dopravu poji‰tûného vozidla z místa vzniku
pojistné události do místa, kde je lze dovolen˘m zpÛsobem vyfiadit z provozu. 

(3) Pojistitel uhradí i pfiimûfiené náklady, které poji‰tûn˘ po pfiedchozí dohodû
s pojistitelem prokazatelnû vynaloÏil na: 
• provizorní opravu vozidla, a to pouze v dohodnutém rozsahu, 
• uskladnûní vozidla po‰kozeného pojistnou událostí, nejv˘‰e v‰ak po dobu 

10 kalendáfiních dnÛ. 

âlánek VIII.

Podmínky poji‰tûní platné pro poji‰tûného platí analogicky i pro osoby,
které poji‰tûn˘ povûfiil obsluhou vozidla. 

âlánek IX.
V˘klad pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní podle této zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmí-
nek platí dále uveden˘ v˘klad pojmÛ. 

Za dostateãn˘ dÛkaz o rozsahu pojistné události se povaÏuje uschování
vymûnûn˘ch po‰kozen˘ch dílÛ, fotografick˘ ãi filmov˘ materiál, videozáznam,
svûdectví tfietích osob a pod. 

KrádeÏí se rozumí zmocnûní se cizí vûci s úmyslem nakládat s ní jako s vûcí
vlastní, pfii kterém pachatel prokazatelnû pfiekonal pfiekáÏky nebo opatfiení

chránící poji‰tûnou vûc pfied odcizením. Podmínka pfiekonání pfiekáÏky neplatí,
byl-li pachatel krádeÏe pravomocn˘m rozhodnutím uznán vinn˘m.

LoupeÏí se rozumí pfiivlastnûní si vûci tak, Ïe pachatel pouÏil proti poji‰tûnému,
jeho pracovníku nebo jiné osobû povûfiené poji‰tûn˘m násilí nebo pohrÛÏky
bezprostfiedního násilí. 

Neoprávnûn˘m uÏíváním se rozumí zmocnûní se poji‰tûné vûci v úmyslu ji
pfiechodnû uÏívat. 

Nestandardní v˘bavou se rozumí následující pfiíslu‰enství vozidla: nápisy
a malby v‰eho druhu, radiotelefon, videotechnika. Dále jde o v˘bavu speciál-
ních vozidel (drÏák reklamy, rádiové zafiízení s anténou, svûteln˘ maják, ‰títek
TAXI, taxametr, vyhledávací reflektor a pod.). 

Obvyklou v˘bavou se rozumí díly, které jsou ve vozidle zabudovány nebo
jsou s vozidlem pevnû spojeny (s v˘jimkou nestandardní v˘bavy). Dále jsou to
níÏe uvedené vûci, které jsou ve vozidle uzamãeny: autoatlas, autosvítilna,
dûtská autosedaãka, hasicí pfiístroj, hustilka, kobereãky, lékárniãka, náfiadí
(obvyklá sada), potahy sedadel, pfiídavné Ïaluzie a deãky, rezervní kolo,
kanystr, sada náhradních Ïárovek a pojistek, startovací kabely k baterii, taÏné
lano, tlakomûr, vypro‰Èovací fietûzy a zafiízení, v˘straÏná lampa, v˘straÏn˘
trojúhelník, zvedák a dal‰í vûci tvofiící pfiedepsanou v˘bavu, jakoÏ i v˘bavu
zvy‰ující bezpeãnost posádky a vozidla v silniãním provozu. 

Odcizením vozidla se rozumí: 
• krádeÏ vozidla, 
• loupeÏ vozidla, 
• neoprávnûné uÏívání vozidla. 

âlánek X.
Pfiechodné ustanovení

Pojistné smlouvy uzavfiené do poãátku úãinnosti tûchto v‰eobecn˘ch pojist-
n˘ch podmínek se fiídí ustanoveními tûch v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek,
které jsou jejich souãástí, a to aÏ do skonãení platnosti tûchto pojistn˘ch
smluv. 

âlánek XI.
Závûreãné ustanovení

U v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek schválen˘ch Ministerstvem financí
dne 3. února 1993 pod ã. j. 323/6214/1993 konãí jejich platnost ke dni úãin-
nosti tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. To neplatí pro pojistné smlouvy
uzavfiené pfied úãinností tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. 
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