
âlánek I.
Úvodní ustanovení

Havarijní poji‰tûní v‰ech silniãních motorov˘ch i nemotorov˘ch vozidel, jejichÏ majitelem
jsou fyzické nebo právnické osoby, nebo která tyto osoby uÏívají prostfiednictvím nájmu,
upravují pfiíslu‰ná ustanovení v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pojistitele (dále jen „VPP“) –
obecné ãásti, zvlá‰tní ãásti – havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel, zvlá‰tní ãásti – Ïivelní
poji‰tûní, zvlá‰tní ãásti – poji‰tûní pro pfiípad odcizení, zvlá‰tní ãásti – úrazové poji‰tûní
a zvlá‰tní ãásti – poji‰tûní strojÛ. âíselná oznaãení vztahujících se VPP jsou uvedena
v pojistné smlouvû.

âlánek II
Rozsah poji‰tûní

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

ve VPP nebo dohodnut˘ch v pojistné smlouvû, 
b) odcizení vozidla (dále jen „havárie“). 
âásteãná havárie: 
po‰kození nebo zniãení vozidla jakoukoliv událostí s v˘jimkou v˘luk v˘slovnû uveden˘ch ve
VPP nebo dohodnut˘ch v pojistné smlouvû (dále jen „ãásteãná havárie“). 

(2) Ze základního poji‰tûní dále vznikne oprávnûné osobû právo na pojistné plnûní,
zemfiela-li v dÛsledku pojistné události vzniklé na poji‰tûném vozidle osoba, která v dobû
pojistné události fiídila poji‰tûné vozidlo. 

(3) Je-li tak v pojistné smlouvû uvedeno, sjednává se dodatkové poji‰tûní: 
a) nestandardní v˘bavy vozidla, 
b) zavazadel a vûcí osobní potfieby pfiepravovan˘ch poji‰tûn˘m vozidlem (dále jen „zavazadla“),
c) osob dopravovan˘ch poji‰tûn˘m vozidlem (dále jen „úrazové poji‰tûní“), 
d) vûcí pfiepravovan˘ch poji‰tûn˘m vozidlem (dále jen „pfieprava“), 
e) strojních rizik speciálních motorov˘ch vozidel (dále jen „strojní rizika“). 
V pojistné smlouvû mohou b˘t sjednány i jiné druhy dodatkov˘ch poji‰tûní. 

(4) Je-li tak v pojistné smlouvû uvedeno, sjednává se doplÀkové poji‰tûní:
a) ãelního skla,
b) nákladÛ na nájem náhradního vozidla,
c) asistenãních sluÏeb.
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âlánek III.
Plnûní pojistitele

(1) Pro stanovení v˘‰e pojistného plnûní je rozhodující, je-li poji‰tûn˘ v dobû pojistné
události plátcem danû z pfiidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

Jde-li o vozidlo, které je v leasingovém nájmu, je pro stanovení v˘‰e plnûní rozhodující,
je-li nájemce vozidla v dobû pojistné události plátcem DPH.

Není-li po‰kozen˘ (resp. nájemce) plátcem DPH, pojistitel pfiizná náklad na opravu
po‰kozené vûci nebo náklad na znovupofiízení vûci podle dokladÛ nebo rozpoãtu vãetnû
pfiíslu‰n˘ch sloÏek DPH.

Je-li po‰kozen˘ (resp. nájemce) plátcem DPH, pojistitel pfiíslu‰né ãástky DPH nehradí.
Není pfiitom rozhodné, zda v˘‰e plnûní byla stanovena podle poji‰tûn˘m pfiedloÏen˘ch
dokladÛ o opravû po‰kozené vûci nebo znovuzfiízení vûci nebo byla-li stanovena rozpo-
ãtem nákladÛ na opravu podle znaleckého posudku, odhadem ceny vûci ãi jin˘mi standard-
ními likvidaãními postupy. V˘jimku tvofií pfiípady zniãení nebo odcizení osobního motorové-
ho vozidla, které poji‰tûn˘ uÏívá zãásti nebo plnû pro úãely podnikání, kdy nemá plátce
DPH nárok na odpoãet danû, a dále pfiípady zniãení nebo odcizení osobního motorového
vozidla, které plátce DPH v leasingovém nájmu; v tûchto pfiípadech pojistitel DPH hradí. 

(2) Bylo-li poji‰tûné vozidlo v zahraniãí odcizeno, zniãeno, resp. po‰kozeno pojistnou
událostí tak, Ïe se jím nelze dopravit zpût do âeské republiky, uhradí pojistitel osobám pro-
kazatelnû cestujícím tímto vozidlem jízdenku 2. tfiídy rychlíkem s místenkou a podací lístek
za spoluzavazadlo, a to pro nebliÏ‰í vlakové spojení z místa pobytu v cizinû do místa byd-

li‰tû v âeské republice. Poãet oprávnûn˘ch osob se za splnûní pfiedchozích podmínek
rovná nejv˘‰e poãtu sedadel uvedenému v technickém prÛkazu vozidla. 

(3) Zemfiela-li v dÛsledku pojistné události vzniklé na poji‰tûném vozidle osoba, která
v dobû pojistné události fiídila poji‰tûné vozidlo, poskytne pojistitel na základû oznámení vzniku
pojistné události plnûní za smrt následkem úrazu ve v˘‰i pojistné ãástky 50 000 Kã. Na toto
riziko se vztahují pfiíslu‰ná ustanovení uvedená v ãlánku IX. tûchto smluvních ujednání. 

âlánek IV. 
Pfiimûfiené náklady na opravu

(1) Za pfiimûfiené náklady na opravu se povaÏují náklady úãelnû vynaloÏené na odstra-
nûní následkÛ pojistné události vzniklé na vozidle, a to v rámci podmínek uveden˘ch
v pojistné smlouvû. 

(2) Smluvní cenu opravy vozidla v autoopravnû bude pojistitel akceptovat jen tehdy,
pokud nepfiev˘‰í obecnou cenu vozidla sníÏenou o cenu pfiípadn˘ch vyuÏiteln˘ch zbytkÛ
a za pfiedpokladu, Ïe: 
a) hodinová sazba úãtovaná autoopravnou (vãetnû DPH) nepfievy‰uje ãástku, která je pro

pfiíslu‰nou znaãku vozidla obvyklá v daném regionu, 
b) ceny materiálu nepfiev˘‰í ceny bûÏnû úãtované v daném regionu, 
c) pracnost opravy (tj. poãet hodin nutn˘ch na opravu) odpovídá existujícím normám. 

(3) Stanoví-li se náklady na pouÏit˘ materiál a provedené práce rozpoãtem, hradí pojisti-
tel cenu uvádûnou v˘robcem, resp. cenu stanovenou na základû expertních systémÛ. 

âlánek V.
Spoluúãasti

(1) Poji‰tûní se sjednává se spoluúãastí, jejíÏ v˘‰e je uvedena v pojistné smlouvû (dále
jen „základní spoluúãast“). 

(2) Pro pfiípad odcizení celého vozidla se sjednává procentní spoluúãast ve stejné v˘‰i
jako je základní spoluúãast. 

âlánek VI.
Pfiedepsané zpÛsoby zabezpeãení

Pfiedepsané zpÛsoby zabezpeãení vozidla se vztahují na v‰echna motorová vozidla,
která se poji‰Èují podle tûchto smluvních ujednání. V pojistné smlouvû je pfiedepsan˘ zpÛ-
sob zabezpeãení uveden pomocí kódu, jehoÏ obsah je urãen následovnû: 
a) Pro osobní a uÏitková vozidla

JA – fiádnû uzamãeno u vozidel s novou cenou do 250 000 Kã (vãetnû DPH).
LA – fiádnû uzamãeno, zabezpeãeno autoalarmem nebo imobilizérem nebo mecha-

nick˘m uzamykateln˘m zafiízením blokujícím fiadící páku nebo pfievodovku
u vozidel s novou cenou do 800 000 Kã (vãetnû DPH).

MA – fiádnû uzamãeno, zabezpeãeno autoalarmem v kombinaci s imobilizérem nebo
autoalarmem v kombinaci s mechanick˘m uzamykateln˘m zafiízením blokující
fiadící páku nebo pfievodovku nebo imobilizérem v kombinaci s mechanick˘m
uzamykateln˘m zafiízením blokující fiadicí páku nebo pfievodovku u vozidel
s novou cenou do 1 500 000 Kã (vãetnû DPH). 

NA – fiádnû uzamãeno a zabezpeãeno individuálnû dle pokynÛ pojistitele (napfi.
AKTIV) u vozidel s novou cenou nad 1 500 000 Kã (vãetnû DPH).

b) Pro ostatní vozidla (autobusy, nákladní, speciální, tahaãe, traktory, pfiívûsy,návûsy) 
PA – fiádnû uzamãeno u vozidel s novou cenou do 5 000 000 Kã (bez DPH). Pfiívûsy

a návûsy, které nejsou vybaveny od v˘robce nebo prodejce zabezpeãovacím
zafiízením (napfi. zámkem závûsu nebo toãny atd.), lze pojistit proti odcizení pfii
parkování pouze v uzamãeném nebo stfieÏeném prostoru. 

RA – fiádnû uzamãeno a zabezpeãeno individuálnû dle pokynÛ pojistitele (napfi.
AKTIV) u vozidel s novou cenou nad 5 000 000 Kã (bez DPH). 

c) Pro motocykly 
SA – fiádnû uzamãeno a zabezpeãeno individuálnû dle pokynÛ pojistitele (napfi. imo-

bilizér aj.). 
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âlánek VII.
Poji‰tûní nestandardní v˘bavy

(1) Poji‰tûní nestandardní v˘bavy vozidla upravují pfiíslu‰ná ustanovení VPP – obecné
ãásti a zvlá‰tní ãásti – havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel. Rozsah poji‰tûní je dále
vymezen v následujících smluvních ujednáních. 

(2) Pojistné ãástky pro jednotlivé vûci tvofiící nestandardní v˘bavu stanoví vÏdy pojistník. 

(3) Byla-li po‰kozena jednotlivá vûc tvofiící nestandardní v˘bavu vozidla, vzniká poji‰tû-
nému právo, aby mu pojistitel poskytl plnûní ve v˘‰i odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na
opravu vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏené o cenu vyuÏiteln˘ch
zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí a o sjednanou v˘‰i spoluúãasti. 

(4) Byla-li zniãena nebo odcizena jednotlivá vûc tvofiící nestandardní v˘bavu vozidla,
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, sníÏené
o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí a o sjednanou v˘‰i základní spoluúãasti. 

(5) Rozsah a ostatní podmínky poji‰tûní jsou urãeny rozsahem a podmínkami základní-
ho poji‰tûní vozidla. 

âlánek VIII.
Poji‰tûní zavazadel

(1) Poji‰tûní zavazadel upravují pfiíslu‰ná ustanovení VPP – obecné ãásti, zvlá‰tní ãásti –
Ïivelní poji‰tûní, zvlá‰tní ãásti – poji‰tûní pro pfiípad odcizení. Rozsah poji‰tûní je dále
vymezen v následujících smluvních ujednáních. 

(2) Z poji‰tûní zavazadel vzniká právo na pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûná zavazadla
byla po‰kozena nebo zniãena v dÛsledku nûkteré z Ïivelních událostí, dále jestliÏe byla
po‰kozena, zniãena, ztracena nebo odcizena pfii nehodû, která postihla vozidlo nebo jestli-
Ïe byla odcizena z vozidla nebo stfie‰ního kufru zpÛsobem, pfii kterém pachatel prokazatel-
nû násilím pfiekonal pfiekáÏky chránící poji‰tûná zavazadla pfied krádeÏí. Za pfiekonání pfie-
káÏky se nepovaÏuje vniknutí do vozidla stûnou, která je zhotovena z plachty nebo jiného
nepevného materiálu. 

(3) Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní zavazadel se nevztahuje na cen-
nosti (napfi. peníze, cenné papíry, vkladní kníÏky, ‰perky, drahé kovy a kameny), staroÏit-
nosti, vûci umûlecké nebo historické hodnoty, sbírky v‰eho druhu, písemnosti, plány a jinou
dokumentaci, jakékoli záznamy zhotovené poji‰tûn˘m, vûci slouÏící k v˘dûleãné ãinnosti
a zvífiata.

Poji‰tûní se vztahuje na krádeÏ koÏen˘ch a koÏe‰inov˘ch odûvních svr‰kÛ, elektroniky,
foto a audio-vizuální techniky jen tehdy, byly-li v dobû pojistné události uloÏeny v zavaza-
dlovém prostoru vozidla. Za ostatní osobní vûci uloÏené v kabinû (tzn. prostoru pro cestují-
cí) zaparkovaného vozidla, je pojistitel povinen plnit maximálnû do v˘‰e 3 000 Kã. 

(4) Dojde-li ke krádeÏi zavazadel ze zaparkovaného poji‰tûného vozidla, poskytne pojis-
titel plnûní maximálnû do v˘‰e 3 000 Kã, neprokáÏe-li poji‰tûn˘, Ïe pfii parkování v dobû od
22:00 do 6:00 hod. bylo nezbytné, aby zavazadla zÛstala uloÏena ve vozidle. 
âasové omezení se net˘ká pfiípadÛ, kdy bylo poji‰tûné vozidlo v dobû vzniku pojistné udá-
losti umístûno v garáÏi nebo na stfieÏeném parkovi‰ti, resp. v jiném oploceném prostoru,
kter˘ není volnû pfiístupn˘. 

(5) Poji‰tûní se sjednává na novou cenu. 

(6) Poji‰tûní se sjednává se spoluúãastí, jejíÏ v˘‰e je uvedena v pojistné smlouvû. 

(7) Územní platnost poji‰tûní je urãena územní platností základního poji‰tûní vozidla. 

(8) V tomto poji‰tûní pojistitel neuplatÀuje institut podpoji‰tûní. 

âlánek IX.
Úrazové poji‰tûní

(1) Úrazové poji‰tûní osob dopravovan˘ch motorov˘m vozidlem upravují pfiíslu‰ná ustano-
vení VPP pro úrazové poji‰tûní schválen˘ch Ministerstvem financí âR jako dozorãím orgánem
nad poji‰Èovnictvím na území âeské republiky dne 5. srpna 1999 pod. ã,j. 321/60541/1999.
Rozsah poji‰tûní je dále vymezen v následujících smluvních ujednáních. 

(2) Poji‰tûní se sjednává jako dodatkové poji‰tûní k základnímu poji‰tûní vozidla, a to
pro osoby dopravované motorov˘m vozidlem (vãetnû fiidiãe). Pojistnou událostí je úraz,
kter˘ tyto osoby utrpí pfii jízdû nebo dopravní nehodû motorového vozidla nebo pfii odstra-
Àování poruch motorového vozidla bûhem dopravy. 

(3) Pfievy‰uje-li v pfiípadû vzniku pojistné události poãet osob dopravovan˘ch vozidlem
poãet míst podle technického prÛkazu vozidla a bylo-li pro tento poãet osob (míst) poji‰tûní
sjednáno, sniÏuje se plnûní pojistitele v pomûru poãtu poji‰tûn˘ch osob k poãtu osob
dopravovan˘ch vozidlem. 

(4) Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které osoby dopravované motorov˘m vozidlem
utrpí: 
• na místû, které není k dopravû osob urãeno, 
• pfii závodech v‰eho druhu a pfii soutûÏích s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfii pfiípravn˘ch jíz-

dách k závodÛm a soutûÏím, 
• pokud fiídila v dobû pojistné události vozidlo osoba, která byla pod vlivem halucinogenní

látky nebo u které byla zji‰tûna hodnota obsahu alkoholu v krvi vy‰‰í neÏ 0,8 promile,
popfi. která se odmítla podrobit zkou‰ce na obsah alkoholu v krvi, 

• v dobû od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávnûnému uÏivateli. 

(5) Právo na pojistné plnûní v pfiípadû tûlesného po‰kození zpÛsobeného úrazem a trval˘ch
následkÛ úrazu má poji‰tûn˘. Zemfie-li poji‰tûn˘ v dÛsledku úrazu, vyplatí pojistitel pojistné
plnûní oprávnûn˘m osobám podle ustanovení § 817, odst. 2 a 3 obãanského zákoníku.

(6) Územní platnost poji‰tûní je urãena územní platností základního poji‰tûní vozidla. 

âlánek X. 
Poji‰tûní pfiepravy 

(1) Poji‰tûní vnitrostátní pfiepravy je upraveno obecnou ãástí VPP, zvlá‰tní ãástí – Ïivelní
poji‰tûní, zvlá‰tní ãástí – poji‰tûní pro pfiípad odcizení a tûmito smluvními ujednáními. 

(2) Poji‰tûní se t˘ká pojistn˘ch událostí, pfii nichÏ nastane ‰koda na území âeské repub-
liky. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé pfii pfiepravû bezprostfiednû navazující na pfie-
pravu do ciziny nebo z ciziny. 

(3) Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní se sjednává na novou cenu. 

(4) V pojistné smlouvû je rizikovost pfiepravovan˘ch vûcí (typ pfiepravy) uvedena pomocí
kódu, jehoÏ obsah je urãen následovnû:
PRE 1 - pfieprava vysoce rizikov˘ch vûcí, napfi. elektronika, fototechnika, koÏe‰iny, koÏe‰i-

nové odûvy, alkoholické nápoje, tabákové v˘robky a obdobnû rizikové vûci.
PRE 2 - pfieprava stfiednû rizikov˘ch vûcí, napfi. sklo, keramika, kosmetika, elektrospotfiebi-

ãe, (vãetnû náfiadí), sportovní potfieby a jiné spotfiební zboÏí.
PRE 3 - pfieprava nepfiíli‰ rizikov˘ch vûcí, napfi. vûci s vysokou mûrnou hmotností a jiné

nepfiíli‰ rizikové vûci (stavební materiál, strojírenské v˘robky, v˘robky ze dfieva atd.).

(5) Pfiedmûtem poji‰tûní jsou vûci pfiepravované vozidlem, které je specifikováno
v pojistné smlouvû (dále jen „poji‰tûné vozidlo“).
Poji‰tûní se nevztahuje na: 
• cennosti, 
• vûci zvlá‰tní hodnoty, 
• v˘bu‰niny, zbranû, stfielivo, 
• Ïivá zvífiata. 

(6) Poji‰tûní se vztahuje na pfiepravu provádûnou vlastním jménem poji‰tûného a na
jeho vlastní úãet. Pfieprava zaãíná uvedením vûci pfiipravené k pfiepravû do pohybu za úãe-
lem jejího naloÏení a konãí okamÏikem uloÏení pfiepravované vûci na místû urãení v den,
kdy takto b˘t uloÏena mohla. 

(7) Z poji‰tûní vznikne poji‰tûnému právo na pojistné plnûní, byla-li ‰koda na poji‰tûné
vûci zpÛsobena: 
• po‰kozením nebo zniãením jakoukoliv událostí s v˘jimkou v˘luk v˘slovnû uveden˘ch ve

v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách nebo dohodnut˘ch v pojistné smlouvû, 
• odcizením. 

Poji‰tûní se dále vztahuje na pfiípady po‰kození, zniãení, odcizení nebo ztráty poji‰tûné
vûci, kter˘m poji‰tûn˘, resp. osoba jím povûfiená, prokazatelnû nemohl zabránit a které
vznikly v pfiímé souvislosti s nûkterou z v˘‰e uveden˘ch pojistn˘ch událostí nebo v pfiímé
souvislosti s dopravní nehodou, jeÏ postihla poji‰tûné vozidlo. 

(8) Poji‰tûní se v‰ak net˘ká ‰kod vznikl˘ch v dÛsledku: 
a) nedostateãného balení, 
b) vadného naloÏení, 
c) vnitfiní skryté vady nebo zkázy, 
d) pÛsobením atmosférického tepla nebo chladu, atmosférick˘ch sráÏek (toto v‰ak neplatí,

do‰lo-li k pojistné událostí v pfiímé souvislosti s Ïivelní pojistnou událostí nebo dopravní
nehodou, jeÏ postihla poji‰tûné vozidlo). 

(9) Dojde-li ke krádeÏi poji‰tûn˘ch vûcí ze zaparkovaného poji‰tûného vozidla, vznikne
poji‰tûnému právo na pojistné plnûní jen tehdy, pokud: 
• v dobû vzniku pojistné události bylo poji‰tûné vozidlo fiádnû zabezpeãeno (tzn. uzamãeno

a v‰echna instalovaná zabezpeãovací zafiízení byla v aktivním stavu); vozidlo, které nemá
pevnou stfiechu se povaÏuje za zabezpeãené, pokud je kabina vozidla fiádnû uzamãena
a poji‰tûné vûci jsou uloÏeny pod plachtou, která je zabezpeãena proti vniknutí minimálnû
ocelov˘m lankem s uzamãen˘m visacím zámkem; 

• ‰koda vznikla v dobû od 6:00 do 22:00 hodin. 
âasové omezení se v‰ak net˘ká pfiípadÛ, kdy bylo poji‰tûné vozidlo v dobû vzniku

pojistné události umístûno v garáÏi nebo na stfieÏeném parkovi‰ti, resp. v jiném oploceném
prostoru, kter˘ není volnû pfiístupn˘. 



âlánek XI. 
Poji‰tûní strojních rizik 

(1) Poji‰tûní strojních rizik speciálních vozidel (speciálních automobilÛ na podvozku náklad-
ních a traktorÛ), dále jen „strojní rizika“, upravují VPP 300 – zvlá‰tní ãást – poji‰tûní strojÛ. 

(2) V tûchto pfiípadech neplatí v˘luka dle VPP 351, ãl. III., odst. 3f), tj. na ‰kody vzniklé
pfii ãinnosti vozidla jako pracovního stroje. 

DOPL≈KOVÁ POJI·TùNÍ

âlánek XII.
Poji‰tûní ãelního skla

(1) Poji‰tûní ãelního skla upravují pfiíslu‰ná ustanovení VPP – obecné ãásti a zvlá‰tní
ãásti – havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel. Rozsah poji‰tûní je dále vymezen v následu-
jících smluvních ujednáních.

(2) Poji‰tûní se vztahuje na ãelní sklo vozidla uvedeného v pojistné smlouvû, které je
zpÛsobem stanoven˘m v˘robcem pfiipevnûno k vozidlu. Technická zpÛsobilost ãelního skla
musí b˘t schválena pfiíslu‰n˘m orgánem Ministerstva dopravy.

(3) Pojistnou ãástku stanoví vÏdy pojistník.

(4) Pokud bylo po‰kozeno nebo zniãeno ãelní sklo na motorovém vozidle, vzniká poji‰-
tûnému nárok, aby mu pojistitel poskytl pojistné plnûní ve v˘‰i odpovídající pfiimûfien˘m
nákladÛm na v˘mûnu ãelního skla v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí.

(5) Pojistné plnûní poskytne pojistitel vÏdy pouze na základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ (fak-
tury za opravu nebo v˘mûnu ãelního skla). Smluvní cenu opravy nebo v˘mûny ãelního skla
bude pojistitel akceptovat jen tehdy, pokud hodinová sazba úãtovaná opravnou a cena
materiálu nepfievy‰uje ãástku, která je pro pfiíslu‰nou znaãku a typ vozidla obvyklá
v daném regionu a pracnost opravy odpovídá existujícím normám. Pfiíslu‰nou ãástku DPH
pojistitel vyplatí jen tehdy, není-li poji‰tûn˘ plátcem DPH.

(6) Územní platnost poji‰tûní je urãena územní platností základního poji‰tûní vozidla.

(7) Poji‰tûní se sjednává bez spoluúãasti.

âlánek XIII.
Poji‰tûní nákladÛ na nájem náhradního vozidla

(1) Poji‰tûní nákladÛ na nájem náhradního vozidla upravují pfiíslu‰ná ustanovení VPP –
obecné ãásti a zvlá‰tní ãásti – havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel. Rozsah poji‰tûní je
dále vymezen v následujících smluvních ujednáních.

(2) Poji‰tûní se vztahuje na úhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch poji‰tûn˘ na nájemné za
náhradní vozidlo pronajaté v dÛsledku po‰kození vozidla uvedeného v pojistné smlouvû,
pfiiãemÏ toto po‰kození vzniklo v dÛsledku dopravní nehody a znemoÏÀuje provozování
vozidla na pozemních komunikacích z dÛvodÛ:
a) neschopnosti pohybovat se vlastní motorickou silou,
b) nutnosti dodrÏovat obecnû závazné právní normy, upravující poÏadavky na technickou

zpÛsobilost vozidel pfii jejich provozování na pozemních komunikacích.

(3) Poji‰tûní se vztahuje na úhradu nákladÛ na nájem náhradního vozidla po dobu opra-
vy poji‰tûného vozidla, maximálnû na dobu sjednanou v pojistné smlouvû.

(4) Nárok na úhradu nákladÛ na nájem náhradního vozidla zaniká dnem pfievzetí vozidla
uvedeného v pojistné smlouvû z opravy, respektive dnem následujícím po dni, kdy bylo
moÏno vozidlo uvedené v pojistné smlouvû z opravny vyzvednout. Je-li tímto dnem sobota,
nedûle nebo svátek, nárok na úhradu nákladÛ spojen˘ch s pronájmem náhradního vozidla
zaniká nejbliÏ‰ím následujícím pracovním dnem.

(5) Nárok na úhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch na nájem náhradního vozidla vzniká tehdy,
je-li náhradní vozidlo zapÛjãeno na území âeské republiky.

(6) Poji‰tûnému vzniká nárok na pojistné plnûní (úhrada nákladÛ na nájem náhradního
vozidla) pfii splnûní následujících podmínek:
a) vozidlo uvedené v pojistné smlouvû bylo po‰kozeno v dÛsledku dopravní nehody, která

je ‰etfiena Policií âeské republiky (PâR).

ASISTENâNÍ SLUÎBY

âlánek XIV.
Rozsah asistenãních sluÏeb

„Porucha v âR“

Poji‰tûn˘ v pfiípadû nepojízdnosti vozidla z dÛvodÛ poruchy vozidla na území âeské
republiky má nárok na:
a) odtaÏení nepojízdného vozidla do místa svého bydli‰tû nebo podnikání, do vhodného

opravárenského zafiízení ãi místa uskladnûní, nejdále v‰ak do vzdálenosti 50 km od
místa, kde se nepojízdné vozidlo nachází pfii zapoãetí odtahu,

b) zabezpeãení pfiechodné úschovy (skladování) nepojízdného vozidla do doby jeho pfievo-
zu na místo urãené poji‰tûn˘m, nejdéle v‰ak po dobu 10 dní následujících po dni, ve kte-
rém bylo vozidlo k pfiechodné úschovû (skladování) pfiedáno,

c) v˘jezd asistenãního vozidla s mechanikem na místo (bez omezení vzdálenosti) v˘skytu
nepojízdného vozidla a poskytnutí odborné pomoci mechanikem po dobu 45 min. za
úãelem zprovoznûní vozidla, pfiiãemÏ na místû budou provedeny servisní a opraváfiské
práce, eventuálnû jiná potfiebná opatfiení ve smyslu zprovoznûní vozidla, která lze v teré-
nu odborn˘m mechanikem a pfii standardní v˘bavû asistenãního vozidla realizovat;
náklady na náhradní díly jsou úãtovány k tíÏi drÏitele asistenãní karty.

âlánek XV.
Rozsah asistenãních sluÏeb

„Porucha v âR, havárie na území Evropy“

(1) Poji‰tûn˘ má na nárok na poskytnutí asistenãních sluÏeb na území âeské republiky
ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v ãl. XIV. tûchto smluvních ujednání.

(2) Poji‰tûn˘ pro pfiípad nepojízdnosti vozidla v dÛsledku ‰kodné události mimo území
âR má v rámci asistenãních sluÏeb nárok na:
a) odtah nepojízdného vozidla do místa urãeného poji‰tûn˘m na území âR, maximálnû do

vzdálenosti 3 000 km vãetnû pfiíjezdu a odjezdu odtahového vozidla, tzn. Ïe do této
vzdálenosti se zapoãítává vzdálenost, kterou musí ujet odtahové vozidlo ze svého stano-
vi‰tû do místa v˘skytu nepojízdného vozidla, vzdálenost, kterou musí odtahové vozidlo
ujet s nepojízdn˘m vozidlem do místa urãeného poji‰tûn˘m, a vzdálenost, kterou musí
odtahové vozidlo ujet pfii návratu na své stanovi‰tû. Poji‰tûn˘ se podílí na nákladech na
odtaÏení nepojízdného vozidla ãástkou, která odpovídá cenû odtahu 600 km vãetnû pfií-
jezdu a odjezdu (viz v˘‰e) odtahového vozidla,

b) úhradu nákladÛ za úschovu nepojízdného vozidla na stfieÏeném parkovi‰ti nebo obdob-
ném zafiízení na dobu nejdéle 7 dnÛ uskladnûní a ostrahy nepojízdného vozidla, maxi-
málnû v‰ak do v˘‰e nákladÛ v pfiíslu‰né národní mûnû odpovídající ekvivalentu 13 EUR
za jeden den uskladnûní nebo ostrahy,

c) v˘jezd asistenãního vozidla s mechanikem na místo (bez omezení vzdálenosti) v˘skytu
nepojízdného vozidla. Náklady na práci mechanika materiál pouÏit˘ k opravû jsou k tíÏi
drÏitele asistenãních karty,

d) bezplatné zaji‰tûní a sluÏby pfiekladatele pfii telefonickém tlumoãení pro jednání s policií
nebo orgány vefiejné správy, jestliÏe je takové jednání potfiebné v dÛsledku ‰kodné události,

e) vyplacení finanãní ãástky v hotovosti v mûnû cizího státu, v nûmÏ se poji‰tûn˘ nachází,
a to maximálnû do v˘‰e ãástky odpovídající ekvivalentu 1 000 EUR; finanãní ãástka
bude vyplacena pouze v pfiípadû finanãní nouze vzniklé v souvislosti se ‰kodnou událos-
tí na vozidle (eventuálnû poruchou) a tehdy, jestliÏe tfietí osoba na území âR uhradí
poskytovateli finanãní obnos v mûnû CZK ve v˘‰i poÏadované poji‰tûn˘m v cizím státû
(v kurzovním pfiepoãtu); koneãná v˘‰e vyplacené finanãní ãástky (v limitu do ekvivalentu
1000 EUR) bude vÏdy podfiízena v˘‰i pfiedem uhrazené ãástky v CZK a dále smûnnému
kurzu v den její v˘platy; pfiípadné kurzovní rozdíly nejdou k tíÏi poskytovatele asistenã-
ních sluÏeb.

âlánek XVI.
Rozsah asistenãních sluÏeb

„Porucha a havárie v âR a na území Evropy“

(1) Poji‰tûn˘ má nárok na poskytnutí asistenãních sluÏeb na území âeské republiky ve
stejném rozsahu, jak je uvedeno v ãl. XIV. tûchto smluvních ujednání, a to i pro pfiípad
nepojízdnosti vozidla v dÛsledku ‰kodné události.

(2) Poji‰tûn˘ má nárok na poskytnutí asistenãních sluÏeb mimo území âeské republiky
ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v ãl. XV. odst.2) tûchto smluvních ujednání, a to i pro
pfiípad nepojízdnosti vozidla v dÛsledku poruchy.

âlánek XVII. 
VyÏadování asistenãních sluÏeb

(1) Oprávnûn˘m uÏivatelem asistenãních sluÏeb dle doplÀkového poji‰tûní je poji‰tûn˘,
tedy fiidiã vozidla:
a) náleÏejícího do skupiny:
• dvoukolové motorové vozidlo a motorová tfiíkolka s celkovou hmotností do 400 kg,
• osobní nebo uÏitkov˘ automobil do celkové hmotnosti 3500 kg,
b) které je uvedeno na asistenãní kartû a je nepojízdné.

(2) Asistenãní sluÏby jsou poskytovány, vyÏádá-li si je poji‰tûn˘:
• telefonicky prostfiednictvím jednotného ãísla 1240 platného pro celou âR
• telefonicky prostfiednictvím bezplatné telefoní linky (dále jen ,,zelená linka“) 800 124 111
• telefonicky prostfiednictvím call centra Kooperativy, poji‰Èovny, a.s. na bezplatné tel. lince

800 105 105. 
• ze zahraniãí po pfiedvolbû pro âR opût na ãíslo 1240

(3) Poji‰tûn˘, eventuálnû jiná vyÏadující osoba, sdûlí poskytovateli asistenãních sluÏeb
údaje jím vyÏádané, zejména údaje o pojistné smlouvû a dále základní údaje o vozidle
(SPZ, druh, tovární znaãku vozidla a jeho typ). Na místû poskytování asistenãních sluÏeb
se poji‰tûn˘ (vyÏadující osoba) na poÏádání poskytovatele prokáÏe pfiíslu‰nou asistenãní
kartou, pfiípadnû doãasnou asistenãní kartou, potvrzující nárok na poskytování asistenãních
sluÏeb.



(4) Nárok na poskytování asistenãních sluÏeb vzniká opakovanû po celou dobu trvání
poji‰tûní.

OBECNÁ USTANOVENÍ

âlánek XVIII.
Zmûny a zánik poji‰tûní

Kromû dÛvodÛ uveden˘ch v obecné ãásti VPP poji‰tûní zaniká: 

(1) Zanikne-li základní poji‰tûní, zanikají k témuÏ dni i poji‰tûní dodatková. 

(2) Do konce pojistného období, v nûmÏ poji‰tûn˘ zemfiel nebo byl prohlá‰en za mrtvé-
ho a za nûÏ bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do poji‰tûní místo dosavadního vlastníka
obãan, kter˘ se stal dûdicem poji‰tûné vûci. Po uplynutí této lhÛty poji‰tûní zaniká. 

(3) Do konce pojistného období, v nûmÏ bylo zru‰eno podílové spoluvlastnictví poji‰tû-
ného, a za nûÏ bylo zaplaceno pojistné, vstupují do poji‰tûní na jeho místo zbylí podílníci,
jsou-li nadále spoluvlastníky poji‰tûné vûci. Po uplynutí této lhÛty poji‰tûní zaniká. 

(4) Pokud není v˘‰e uvedeno jinak, poji‰tûní zaniká dnem zmûny v osobû vlastníka
poji‰tûné vûci. 

âlánek XIX.
Placení pojistného

(1) Pojistné placené pfievodem z úãtÛ se povaÏuje za uhrazené okamÏikem pfiipsání na
úãet pojistitele.

(2) Pojistné placené po‰tovní poukázkou se povaÏuje za uhrazené dnem poukázání na
úãet pojistitele.

(3) Následné pfiedpisy pojistného za dohodnutá pojistná období budou provádûny auto-
matizovanû. 

âlánek XX.
V˘klad pojmÛ

Za autoalarm se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje elektrické zafiízení, které zahrnuje
minimálnû: 
• kontaktní spínaãe nebo náklonová ãidla umístûné na dvefiích vozidla, kapotû zavazadlového

prostoru a víku motoru, 
• zvukovou nebo optickou signalizaci nebo bezdrátov˘ pfienos informace o aktivaci. 

Za imobilizér se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje elektrická zafiízení blokující minimálnû
dva okruhy elektroinstalace vozidla. 

Za mechanické uzamykatelné zafiízení blokující fiadící páku nebo pfievodovku se pro
úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje zafiízení, které je pevnû spojeno s karoserií vozidla (napfi.
MUL-T-LOCK, CONSTRUCT, DEFEND-LOCK nebo jiné obdobné zafiízení). 

Za AKTIV se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje interaktivní zabezpeãovací zafiízení, které
je skrytû instalováno ve vozidle a je schopné vysílat rádiov˘ signál. Monitorováním tohoto
signálu je moÏné zajistit pfiesnou lokalizaci odcizeného vozidla (jedná se napfi. o LO-JACK,
SHERLOG, NEX-NET atd.). 

Za osobní motorové vozidlo se pro úãely poji‰tûní povaÏuje vozidlo konstruované pouze pro
pfiepravu sedících osob, a to nejv˘‰e devíti (vãetnû fiidiãe), jehoÏ celková hmotnost nepfievy‰uje
3,5 t, pfiiãemÏ prostor pro zavazadla nesmí b˘t vût‰í neÏ prostor pro cestující. Do tohoto prosto-
ru se nezapoãítává prostor získan˘ sklopením nebo pfiechodnou demontáÏí sedaãek.

Za uÏitkové motorové vozidlo se pro úãely poji‰tûní povaÏuje vozidlo konstruované na
podvozku osobního automobilu, jehoÏ celková hmotnost nepfievy‰uje 3,5 t, které je svou
konstrukcí urãeno pro pfiepravu nákladu. 

Za autobus se pro úãely poji‰tûní povaÏuje motorové vozidlo, které je konstrukãnû urãeno
pro pfiepravu osob (nad 9 sedících), napfi. pro mûstskou, mezimûstskou a dálkovou dopravu. 

Za nákladní automobil se pro úãely poji‰tûní povaÏuje motorové vozidlo, které je kon-
strukãnû urãeno pro dopravu nákladu. 

Za speciální automobil se pro úãely poji‰tûní povaÏuje motorové vozidlo, které je urãeno
pro vykonávání urãit˘ch pracovních úkonÛ mimo pfiepravy. 

Za tahaã se pro úãely poji‰tûní povaÏuje motorové vozidlo, které je urãeno v˘luãnû k taÏení
pfiívûsu nebo návûsu. 

Za pfiívûs nákladní (automobilov˘ nebo traktorov˘) se pro úãely poji‰tûní povaÏuje pfiípoj-
né vozidlo, pouÏívané jen pro dopravu nákladu. 

Za pfiívûs speciální (automobilov˘ nebo traktorov˘) se pro úãely poji‰tûní povaÏuje pfiípoj-
né vozidlo, konstruované pro vykonávání pracovních úkonÛ. 

Za návûs nákladní (automobilov˘ nebo traktorov˘) se pro úãely poji‰tûní povaÏuje pfiípojné
vozidlo, pouÏívané jen pro dopravu nákladu, kde ãást hmotnosti se pfiená‰í na tahaã. 

Za návûs speciální (automobilov˘ nebo traktorov˘) se pro úãely poji‰tûní povaÏuje pfiípoj-
né vozidlo, konstruované pro vykonávání pracovních úkonÛ, kde ãást hmotnosti se pfiená‰í
na tahaã. 

Za traktor se pro úãely poji‰tûní povaÏuje zemûdûlské (lesnické) vozidlo, urãené pro taÏe-
ní, tlaãení, nesení nebo k pohonu strojÛ, náfiadí a pfiípojn˘ch vozidel. 

Za motocykl se pro úãely poji‰tûní povaÏuje motorové vozidlo o dvou nebo o tfiech kolech
pro dopravu osob. 

Za soubor se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏují skupiny poji‰Èovan˘ch vozidel s registraã-
ní znaãkou. Zde neplatí ustanovení ãl. I, odst. 3) VPP 102 o souboru vûcí (automatické
poji‰tûní vûcí, které se stanou souãástí souboru). 

Za sousední státy se povaÏují státy, které mají spoleãné hranice s âeskou republikou. 

Za cennosti se povaÏují peníze, ceniny, klenoty, drahé kovy a pfiedmûty z nich vyrobené,
perly, drahokami a pfiedmûty z nich vyrobené, apod.

Za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci umûlecké nebo historické hodnoty, stfiíbro
a pfiedmûty z nûj vyrobené, staroÏitnosti, apod.


