
V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou

provozem vozidla VPP POV 2006

âlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛso-
benou provozem vozidla se fiídí zákonem ã. 168/1999 Sb.
(dále jen „zákon“), ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplnûní, zá-
konem ã. 37/2004 Sb. („zákon o pojistné smlouvû“), tûmito
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami (dále jen „v‰eobecné
pojistné podmínky“) a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vo-
zidla, blíÏe specifikovaného identifikaãním údajem vozidla,
(dále jen „poji‰tûní odpovûdnosti“) je poji‰tûní soukromé
a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro pojistná nebezpeãí
uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Pojistitel

1. Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a. s., se sídlem
Praha 1, Spálená 75/16, PSâ 11304, âeská republika,
Iâ: 45272956, zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném
Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 1464 (dále jen
„poji‰Èovna“).

âlánek 3
Rozsah poji‰tûní

1. Poji‰Èovna poskytuje a v pojistné smlouvû je moÏné sjednat
poji‰tûní odpovûdnosti v nûkolika variantách, které se zejmé-
na li‰í:
a) limity pojistného plnûní,
b) zpÛsobem zohledÀování pfiedchozího ‰kodního prÛbûhu

pojistníka, pfiípadnû jin˘ch osob urãen˘ch poji‰Èovnou,
c) moÏností sjednání doplÀkov˘ch poji‰tûní,
d) tím, Ïe nûkterá varianta poji‰tûní odpovûdnosti mÛÏe mít

doplÀkové poji‰tûní zakalkulováno v pojistném za poji‰tû-
ní odpovûdnosti (zejména poji‰tûní asistenãních sluÏeb).

2. Bez ohledu na rÛzné varianty uvedené v odst. 1 tohoto ãlánku
je poji‰tûní odpovûdnosti poskytováno nejménû v rozsahu uve-
deném v pfiíslu‰n˘ch ustanoveních zákona ã. 168/1999 Sb.
v platném znûní.

3. Jednotlivé varianty poji‰tûní odpovûdnosti jsou poji‰Èovnou
oznaãeny obchodním názvem (Standard, Exclusive a dal‰ími).

4. Parametry jednotliv˘ch variant poji‰tûní odpovûdnosti uvede-
né v odst. 1 jsou poji‰Èovnou jednoznaãnû definovány a od-
ch˘lit se od tûchto definic lze pouze dohodou smluvních stran.

5. JestliÏe je to v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno a splní-li
poji‰tûn˘ povinnost:
– sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti se

‰kodní událostí bylo proti nûmu zahájeno trestní fiízení, a po-
ji‰Èovnu informovat o prÛbûhu a v˘sledcích tohoto fiízení,

– sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe po‰kozen˘
uplatÀuje právo na náhradu ‰kody u soudu,

– v fiízení o náhradû ‰kody ze ‰kodní události postupovat
v souladu s pokyny poji‰Èovny, zejména se nesmí bez sou-
hlasu poji‰Èovny zavázat k náhradû promlãené pohledávky
a nesmí uzavfiít bez souhlasu poji‰Èovny soudní smír; proti
rozhodnutí soudu, které se t˘ká náhrady ‰kody, je povinen
se vãas odvolat, pokud v odvolací lhÛtû neobdrÏí jin˘ po-
kyn od poji‰Èovny, 

uhradí poji‰Èovna v souvislosti se ‰kodnou událostí za poji‰tû-
ného náklady (v pfiípadû, Ïe je v pojistné smlouvû uveden limit,
pak do v˘‰e tohoto limitu uvedeného v pojistné smlouvû):
a) které odpovídají nejv˘‰e mimosmluvní odmûnû advokáta

za obhajobu v pfiípravném fiízení a v fiízení pfied soudem
prvního stupnû v trestním fiízení, které je vedeno proti po-
ji‰tûnému nebo v obdobném fiízení správním souvisejícím
se ‰kodnou událostí. Obdobné náklady pfied odvolacím
orgánem nahradí poji‰Èovna jen tehdy, jestliÏe se k jejich
úhradû zavázala,

b) soudního fiízení o náhradû ‰kody vedeného s vûdomím
a souhlasem poji‰Èovny, pokud je poji‰tûn˘ povinen je
uhradit; náklady právního zastoupení poji‰tûného uhradí
poji‰Èovna jen tehdy, jestliÏe se k jejich úhradû písemnû
zavázala.

âlánek 4
Poãátek, zmûny a zánik poji‰tûní odpovûdnosti

Vznik poji‰tûní odpovûdnosti

1. Poji‰tûní odpovûdnosti vzniká dnem následujícím po dni
uzavfiení pojistné smlouvy (00:00 hod), pokud není uve-
den v pojistné smlouvû jin˘ okamÏik vzniku poji‰tûní od-
povûdnosti.

2. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní od-
povûdnosti se sjednává na dobu neurãitou, pfiiãemÏ pojist-
n˘m obdobím je 1 pojistn˘ rok (12 kalendáfiních mûsícÛ).

3. Na dobu krat‰í neÏ jeden pojistn˘ rok je moÏné uzavfiít krát-
kodobé poji‰tûní odpovûdnosti. Na dobu krat‰í neÏ 14 dní

lze poji‰tûní odpovûdnosti uzavfiít pouze tehdy, jestliÏe po-
tfieba krat‰í doby trvání poji‰tûní odpovûdnosti vypl˘vá
z obecnû závazného právního pfiedpisu.

Zánik poji‰tûní odpovûdnosti

4. Zánik poji‰tûní odpovûdnosti nastává z dÛvodÛ a za podmí-
nek stanoven˘ch v zákonû, pokud není dále uvedeno jinak.

5. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrtí nebo prohlá‰ením
za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu
k vozidlu, jejíÏ souãástí jsou tyto VPP POV 2006, 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.

6. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ z dÛvodu rozvodu man-
Ïelství, pfiechází práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti
na toho z rozveden˘ch manÏelÛ, kter˘ je po vypofiádání spo-
leãného jmûní manÏelÛ vlastníkem vozidla uvedeného v po-
jistné smlouvû.

7. Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník,
kter˘ není vlastníkem vozidla, pfiechází práva a povinnosti
pojistníka na vlastníka vozidla.

8. Zemfie-li vlastník vozidla, kter˘ je souãasnû i pojistníkem,
vstupuje do jeho práv a povinností dûdic vozidla na základû
pravomocného rozhodnutí soudu v dûdickém fiízení. Do do-
by nabytí právní moci rozhodnutí o dûdictví vstupuje do práv
a povinností pojistníka osoba, která vozidlo oprávnûnû uÏívá.

âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny

1. Poji‰Èovna poskytuje po‰kozenému plnûní za podmínek
a v rozsahu uvedeném v zákonû, a to aÏ do limitÛ pojistného
plnûní sjednan˘ch v pojistné smlouvû.

2. Pojistné plnûní poskytuje poji‰Èovna v tuzemské mûnû, po-
kud ze zákona nebo mezinárodních dohod, které se staly
souãástí právního fiádu âR, nevypl˘vá povinnost poji‰Èovny
plnit v jiné mûnû.

3. Poji‰Èovna nehradí ‰kodu, kterou se poji‰tûn˘ zavázal uhradit
nad rámec stanoven˘ právním pfiedpisem nebo nad rámec
pravomocného rozhodnutí soudu o náhradû ‰kody.

âlánek 6
Povinnosti poji‰tûného a pojistníka

1. Kromû povinností stanoven˘ch v zákonû má poji‰tûn˘ tyto
povinnosti:
a) poãínat si tak, aby ‰kodní událost nenastala, pfiijímat

vhodná a vãasná opatfiení smûfiující k odvrácení nebo
zmen‰ení nebezpeãí ‰kody a nestrpût poru‰ování povin-
ností poji‰tûného i ze strany osob pro nûj ãinn˘ch,

b) pokud jiÏ ‰kodní událost nastala, ãinit nutná opatfiení
k tomu, aby se v˘‰e vzniklé ‰kody nezvût‰ovala,

c) poskytnout poji‰Èovnû potfiebnou souãinnost ke zji‰tûní
pfiíãin ‰kodní události a podat pravdivá vysvûtlení o jejím
vzniku, prÛbûhu a rozsahu a na vyÏádání poji‰Èovny pfied-
loÏit potfiebné dokumenty související se ‰kodní událostí,
jejím prÛbûhem a rozsahem,

d) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody, jakoÏ
i právo na postih a vypofiádání,

e) v pfiípadném fiízení o náhradû ‰kody, ãi jiném fiízení, ze
‰kodní události postupovat v souladu s pokyny poji‰Èov-
ny; zejména aktivnû vystupovat v soudním sporu, neu-
moÏnit vydání rozsudku pro zme‰kání ãi uznání, nesmí
se bez souhlasu poji‰Èovny zavázat k náhradû promlãené
pohledávky a nesmí uzavfiít bez souhlasu poji‰Èovny soud-
ní smír; proti rozhodnutí soudu, které se t˘ká náhrady
‰kody je povinen podat vãas opravn˘ prostfiedek, pokud
v odvolací lhÛtû pro podání opravného prostfiedku neob-
drÏí od poji‰Èovny jin˘ pokyn. Poji‰tûn˘ má rovnûÏ povin-
nost vznést námitku promlãení, pokud tato námitka pfii-
chází v úvahu.

2. Kromû povinností stanoven˘ch v právních pfiedpisech má po-
jistník tyto povinnosti:
a) pfii sjednávání poji‰tûní odpovûdnosti pfiedloÏit poji‰Èov-

nû potvrzení o dobû trvání pfiedchozího poji‰tûní odpo-
vûdnosti a ‰kodním prÛbûhu z tohoto poji‰tûní, pokud si
poji‰Èovna toto potvrzení vyÏádá,

b) po dobu trvání poji‰tûní odpovûdnosti je pojistník povi-
nen oznamovat poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu pfií-
padné zmûny kontaktních údajÛ na osobu svou, jakoÏ
i dal‰í osoby uvedené v pojistné smlouvû,

c) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu kaÏdou zmû-
nu podmínek, za nichÏ bylo poji‰tûní odpovûdnosti sjed-
náno, zejména má-li taková zmûna vliv na v˘‰i pojistného
a na zánik poji‰tûní a umoÏnit poji‰Èovnû kdykoliv provést
kontrolu podkladÛ rozhodn˘ch pro v˘poãet pojistného,

d) bez zbyteãného odkladu informovat vlastníka vozidla
(resp. drÏitele nebo provozovatele), o rozsahu poji‰tûní

odpovûdnosti a o v‰ech zmûnách t˘kajících se poji‰tûní
odpovûdnosti, zejména o jeho zániku.

âlánek 7
Povinnosti poji‰Èovny

1. Poji‰Èovna má kromû povinností stanoven˘ch jí pfiíslu‰n˘mi
právními pfiedpisy tyto povinnosti:
a) informovat o rozsahu sluÏeb poskytovan˘ch poji‰Èovnou,
b) vrátit poji‰tûnému doklady, které si vyÏádá a u kter˘ch

není nezbytné, aby jejich originály zÛstaly souãástí spisu
u poji‰Èovny.

âlánek 8
ZachraÀovací náklady

1. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, hradí poji‰-
Èovna zachraÀovací náklady do ãástky odpovídající 2 % limi-
tu sjednaného pojistného plnûní. Pokud v‰ak jde o zachra-
Àovací náklady, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota
nebo zdraví osob, toto omezení neplatí.

2. ZachraÀovací náklady jsou hrazeny za podmínek stanove-
n˘ch v zákonû o pojistné smlouvû.

âlánek 9
Pfieru‰ení poji‰tûní

1. U poji‰tûní sjednaného v pojistné smlouvû se neuplatÀuje in-
stitut pfieru‰ení poji‰tûní upraven˘ v pfiíslu‰n˘ch právních
pfiedpisech a poji‰tûní se tak nepfieru‰uje, pokud není pfiímo
v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

âlánek 10
Právo poji‰Èovny na náhradu vyplacené ãástky

1. Poji‰Èovna má proti poji‰tûnému právo na náhradu toho, co
za nûho plnila v pfiípadech uveden˘ch v zákonû.

2. Poji‰Èovna má dále proti pojistníkovi právo na úhradu ãástky,
kterou vyplatila z dÛvodu ‰kody zpÛsobené provozem vozid-
la, jestliÏe její pfiíãinou byla skuteãnost, kterou pro vûdomû
nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohla zjistit pfii sjed-
návání poji‰tûní odpovûdnosti a která byla pro uzavfiení po-
jistné smlouvy podstatná.

3. Poji‰Èovna má proti poji‰tûnému právo na úhradu ãástky, kte-
rou vyplatila z dÛvodu ‰kody zpÛsobené provozem vozidla,
jestliÏe poji‰tûn˘ poru‰il povinnost uloÏenou v ãl. 6, odst. 1,
písm. e).

âlánek 11
Pojistné

1. V˘‰e pojistného urãená podle sazeb poji‰Èovny platn˘ch ke
dni uzavfiení pojistné smlouvy se uvádí v pojistné smlouvû.

2. Pojistné je hrazeno jako bûÏné pojistné za pojistné období,
kter˘m je jeden pojistn˘ rok, pokud není v pojistné smlouvû
uvedeno jinak. V pojistné smlouvû je moÏné sjednat splátky
pojistného. V tomto pfiípadû má poji‰Èovna právo úãtovat po-
jistníkovi k pojistnému pfiiráÏku. Pojistník bere na vûdomí, Ïe
pokud nebudou jednotlivé splátky pojistného vãas uhrazeny,
mÛÏe v souladu s § 565 obãanského zákoníku poji‰Èovna
uplatnit nárok na úhradu pojistného za celé pojistné období.

3. Je-li sjednáno krátkodobé poji‰tûní odpovûdnosti, je jedno-
rázové pojistné na celou dobu poji‰tûní odpovûdnosti splat-
né ihned pfii uzavfiení pojistné smlouvy.

4. Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo pojistné
uhrazeno poji‰Èovnû, resp. jí povûfiené osobû v hotovosti ne-
bo v pfiípadû bezhotovostních plateb, kdy byla ãástka odpo-
vídající v˘‰i pojistného pfiipsána na bankovní úãet poji‰Èovny
nebo jí povûfiené osoby.

5. Pojistné se platí v tuzemské mûnû, není-li v pojistné smlouvû
uvedeno jinak.

6. Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek roz-
hodn˘ch pro stanovení pojistného upravit jeho v˘‰i na dal‰í
pojistné období, zejména pokud skuteãn˘ ‰kodní prÛbûh pro
danou tarifní skupinu vozidel, pro kterou bylo pojistné riziko
ocenûno a do které bylo vozidlo zafiazeno, pfiev˘‰í kalkulova-
n˘ ‰kodní prÛbûh dané tarifní skupiny s tím, Ïe poji‰Èovna ve
v˘sledné kalkulaci zohledÀuje velikost nákladÛ souvisejících
se správou poji‰tûní. Poji‰Èovna je povinna novû stanovenou
v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû 2 mûsí-
cÛ pfied splatností pojistného za pojistné období, ve kterém
se má v˘‰e pojistného zmûnit. V pfiípadû, Ïe pojistník s touto
úpravou pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit
u poji‰Èovny písemnû do 1 mûsíce ode dne, kdy se o navrho-
vané zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl; v tomto pfiípadû po-
ji‰tûní odpovûdnosti zanikne uplynutím pojistného období,
na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi poji‰Èovnou
a pojistníkem dohodnuto jinak. Pokud není ve lhÛtû 1 mûsí-
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ce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného po-
jistník dozvûdûl, nesouhlas doruãen poji‰Èovnû, poji‰tûní ne-
zaniká a poji‰Èovna má právo na novû stanovené pojistné.

âlánek 12
Zohlednûní pfiedchozího ‰kodního prÛbûhu

1. V souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zákona zohledÀuje po-
ji‰Èovna ‰kodní prÛbûh poji‰tûní odpovûdnosti zejména systé-
mem Bonus – Malus; v pfiípadû poji‰tûní souboru vozidel tuto
skuteãnost zohledÀuje pfiiznáním bonifikace, pfiípadnû poskyt-
nutím jin˘ch benefitÛ, které si pojistník s poji‰Èovnou ujedná.

2. Poji‰Èovna si vyhrazuje právo zmûnit pravidla systému Bonus –
Malus, pfiípadnû pravidla t˘kající se bonifikací a pro tento úãel
obû smluvní strany stvrzují právo poji‰Èovny provést tyto úpra-
vy, aniÏ by bylo nutné mûnit dodatkem pojistnou smlouvu. Pfií-
padná zmûna bude zvefiejnûna na oficiálních webov˘ch strán-
kách poji‰Èovny a obchodních místech poji‰Èovny.

Systém Bonus – Malus

3. V˘‰e slevy (bonusu) z pojistného, resp. pfiiráÏky (malusu)
k pojistnému je urãována aktuální rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba vyjadfiuje dobu nepfietrÏitého trvání poji‰-
tûní odpovûdnosti, jejíÏ délka je krácena na základû vznik-
l˘ch rozhodn˘ch událostí, pfiípadnû zkrácena s ohledem
na dobu neexistence poji‰tûní.

5. Poji‰Èovna zapoãítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu
z pfiedchozího zaniklého poji‰tûní odpovûdnosti téhoÏ pojist-
níka, pokud pfiedchozí poji‰tûní odpovûdnosti zaniklo pfied
12 nebo ménû mûsíci.

6. Zaniklo-li poji‰tûní odpovûdnosti pfied více neÏ 12 mûsíci, po-
vaÏuje se za dobu neexistence poji‰tûní odpovûdnosti doba
faktické neexistence poji‰tûní odpovûdnosti v cel˘ch kalen-
dáfiních mûsících sníÏená o 12 mûsícÛ; takto stanovená roz-
hodná doba mÛÏe ãinit nejménû 0 mûsícÛ.

7. Záporná rozhodná doba z pfiedchozího poji‰tûní se na novû
vzniklé poji‰tûní zapoãítává vÏdy celá.

8. Rozhodná doba se urãuje cel̆ mi ukonãen˘mi kalendáfiními mû-
síci a lze ji pfievést pouze z poji‰tûní odpovûdnosti s datem po-
ãátku nejdfiíve 1. 1. 2000, toto ustanovení platí analogicky pro
pfievod rozhodné doby od zahraniãního pojistitele.

9. Rozhodná doba mající zápornou hodnotu vyjadfiuje skuteã-
nost, Ïe poãet rozhodn˘ch událostí se v˘raznû odli‰uje od
normativÛ dan˘ch statistikou; v tomto pfiípadû je takové cho-
vání zohlednûno pfiiráÏkou k pojistnému (malusem).

10. Rozhodnou dobu je moÏné pfievádût mezi jednotliv˘mi oso-
bami trvale Ïijícími s pojistníkem ve spoleãné domácnosti. VÏ-
dy v‰ak je moÏné pfievést rozhodnou dobu pouze v rámci
stejné kategorie vozidel, která jsou pro potfieby v˘poãtu roz-
hodné doby rozdûlena do tûchto kategorií:
a) jednostopá vozidla a motorové tfiíkolky a ãtyfikolky,
b) osobní a nákladní automobily s nejvût‰í povolenou hmot-

ností do 3500 kg,
c) pfiívûsy a návûsy v‰eho druhu,
d) ostatní vozidla, 
za pfiedpokladu, Ïe za zaniklé poji‰tûní odpovûdnosti je sjed-
náno poji‰tûní nové.

11. Sãítání soubûÏné rozhodné doby poji‰tûní odpovûdnosti ne-
ní pro stanovení zapoãítávané rozhodné doby pfiípustné.

12. StupeÀ bonusu/malusu:

Kód stupnû Rozhodná PfiiráÏka Sleva ÚroveÀ
bonusu/ doba k pojist- na po- pojist-
malusu v mûsících nému jistném ného

M5 ménû neÏ 100 % 200 %
-48

M4 -48 aÏ -37 70 % 170 %
M3 -36 aÏ -25 40 % 140 %
M2 -24 aÏ -13 20 % 120 %
M1 -12 aÏ -1 10 % 110 %
B0 0 aÏ 11 0 % 0 % 100 %
B1 12 aÏ 23 5 % 95 %
B2 24 aÏ 35 10 % 90 %
B3 36 aÏ 47 15 % 85 %
B4 48 aÏ 59 20 % 80 %
B5 60 aÏ 71 25 % 75 %
B6 72 aÏ 83 30 % 70 %
B7 84 aÏ 95 35 % 65 %
B8 96 aÏ 107 40 % 60 %
B9 108 aÏ 119 45 % 55 %
B10 120 a více 50 % 50 %

13. Bonus se pfiiznává, resp. malus uplatÀuje vÏdy k datu v˘roã-
ního dne poãátku poji‰tûní odpovûdnosti, a to v závislosti na
vypoãtené rozhodné dobû s ohledem na pfiípadnû nastalé
rozhodné události.

14. Rozhodná událost je ‰kodní událost spojená s v˘platou po-
jistného plnûní, na základû které se sniÏuje délka rozhod-
né doby o 36 mûsícÛ, pfiiãemÏ za rozhodnou událost se ne-
povaÏuje ‰kodná událost, která nastala:
a) pfii neoprávnûném uÏití motorového vozidla cizí osobou

(§ 249 trestního zákona),
b) v dobû, kdy vozidlo bylo po pfiechodnou dobu prokazatelnû

pfiedáno do opravy (§ 430, odst. 2 obãanského zákoníku).

15. Za rozhodnou událost se dále nepovaÏuje ‰kodní událost, za

kterou poji‰tûn˘ (nebo jiná osoba) poskytl poji‰Èovnû náhra-
du toho, co za nûj plnila, a to nejdéle do jednoho mûsíce od
doruãení oznámení poji‰Èovny o v˘‰i poskytnutého plnûní
po‰kozenému.

âlánek 13
¤ízení expertÛ

1. Oprávnûná osoba a poji‰Èovna se v pfiípadû neshody o v˘‰i
pojistného plnûní mohou dohodnout, Ïe v˘‰e pojistného pl-
nûní bude stanovena fiízením expertÛ. ¤ízení expertÛ mÛÏe
b˘t roz‰ífieno i na ostatní pfiedpoklady vzniku nároku na po-
jistné plnûní. 

2. Zásady fiízení expertÛ:
a) kaÏdá strana písemnû urãí jednoho experta, kter˘ vÛãi ní

nesmí mít Ïádné závazky a neprodlenû o nûm informuje
druhou stranu. Námitku proti osobû experta lze vznést
pfied zahájením jeho ãinnosti,

b) urãení experti se dohodnou na osobû tfietího experta,
kter˘ má rozhodn˘ hlas v pfiípadû neshody,

c) experti urãení oprávnûnou osobou a poji‰Èovnou zpracují
znaleck˘ posudek o sporn˘ch otázkách oddûlenû,

d) experti posudek odevzdají zároveÀ poji‰Èovnû i oprávnû-
né osobû. JestliÏe se závûry expertÛ od sebe li‰í, pfiedá
poji‰Èovna oba posudky expertovi s rozhodn˘m hlasem.
Ten rozhodne o sporn˘ch otázkách a odevzdá své roz-
hodnutí poji‰Èovnû i oprávnûné osobû,

e) kaÏdá strana hradí náklady svého experta, náklady na ãin-
nost experta s rozhodn˘m hlasem hradí rovn˘m dílem.

3. ¤ízením expertÛ nejsou dotãena práva a povinnosti poji‰Èov-
ny a oprávnûné osoby stanovené právními pfiedpisy, pojist-
n˘mi podmínkami, pfiíslu‰n˘mi doplÀkov˘mi pojistn˘mi pod-
mínkami a pojistnou smlouvou.

âlánek 14 
Doruãování

1. Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
a) prostfiednictvím zamûstnance (doruãovatel) drÏitele po‰-

tovní licence podle zvlá‰tního právního pfiedpisu na po-
slední známou adresu úãastníka poji‰tûní, jemuÏ jsou ur-
ãeny, nebo

b) osobnû zamûstnancem nebo zmocnûncem odesílatele,
nebo

c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pfiedpisÛ.

2. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost poji‰-
Èovny v místnû pfiíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licen-
ce. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnÛ ode dne
jejího uloÏení, poslední den této lhÛty se povaÏuje za den do-
ruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.

3. Bylo-li pfiijetí písemnosti adresátem odmítnuto, povaÏuje se
písemnost za doruãenou dnem, kdy její pfiijetí bylo adresá-
tem odmítnuto.

4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ by o tom
informoval poji‰Èovnu, povaÏuje se písemnost za doruãenou
dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãená.
V pfiípadech, kdy je zásilka ukládána v provozovnû drÏitele
po‰tovní licence, povaÏuje se za den doruãení, den uveden˘
v odst. 2 tohoto ãlánku.

âlánek 15
V˘kladová ustanovení

Identifikaãním údajem vozidla se rozumí VIN (Vehicle Identifi-
cation Number), kter˘ odpovídá údaji uvedenému v pojistné
smlouvû. Není-li VIN vozidlu pfiidûlen, potom se identifikaãním
údajem vozidla rozumí ã. karoserie, ã. rámu nebo ã. motoru, kte-
ré odpovídají údaji uvedenému v pojistné smlouvû.
Poji‰tûním souboru vozidel se rozumí poji‰tûní, kde je mezi
pojistníkem a poji‰Èovnou uzavfiena rámcová smlouva a k jednot-
liv˘m vozidlÛm zafiazen˘m do tohoto souboru vozidel jsou pak
uzavírány jednotlivé pojistné smlouvy.
Pojistn˘ rok zaãíná dnem uveden˘m v pojistné smlouvû jako
poãátek poji‰tûní odpovûdnosti (stejn˘m dnem a mûsícem je dán
v dal‰ích letech trvání poji‰tûní odpovûdnosti v˘roãní den)
a konãí dnem, kter˘ bezprostfiednû pfiedchází nejbliÏ‰ímu dal‰í-
mu v˘roãnímu dni poji‰tûní odpovûdnosti.
Provozem vozidla se rozumí doba fiízeného pohybu vozidla (jíz-
da vozidla), doba chodu jeho motoru, pfiíprava k jízdû a bezpro-
stfiední úkony pfied a po ukonãení jízdy vozidla. Provozem vozid-
la není ãinnost vozidla jako pracovního stroje.
Provozovatelem vozidla se rozumí vlastník vozidla nebo jiná
fyzická nebo právnická osoba zmocnûná vlastníkem k provozo-
vání vozidla vlastním jménem.
Vûcmi na sobû nebo u sebe se rozumí soubor vûcí (obleãení,
vûci osobní potfieby apod.), které má fyzická osoba bûÏnû na so-
bû nebo u sebe s pfiihlédnutím k úãelu cesty a klimatick˘m pod-
mínkám. Vûcí na sobû nebo pfii sobû není náklad vozidla.
Vlastníkem vozidla se rozumí osoba zapsaná jako vlastník vozid-
la v technickém nebo obdobném prÛkazu vozidla, pokud není pro-
kázáno vlastnictví vozidla jin˘m vûrohodn˘m zpÛsobem.

âlánek 16
Forma právních úkonÛ

1. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu, není-
li dále uvedeno jinak.

2. Oznámení ‰kodní události ve smyslu zákona, resp. pfiíslu‰-

n˘ch ustanovení tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
je moÏno podat telefonicky na telefonním ãísle poji‰Èovny
k tomuto úãelu zfiízeném, pfiípadnû písemnû na adrese:
P.O.BOX 305, 60100 Brno, nebo pomocí elektronického
formuláfie uvedeného na oficiálních webov˘ch stránkách
poji‰Èovny.

3. Telefonicky je moÏno oznámit rovnûÏ zmûnu adresy, zmûnu
jména nebo pfiíjmení pojistníka a vlastníka (drÏitele) poji‰tû-
ného vozidla.

âlánek 17
Ostatní ujednání

1. Poji‰tûní se fiídí právním fiádem âeské republiky.

2. K likvidaci ‰kodné události je tfieba pfiedloÏit doklady, které si
poji‰Èovna vyÏádá. 

3. Ve‰keré doklady t˘kající se poji‰tûní se pfiedkládají v ãeském
jazyce. 

4. V pfiípadû dokladÛ v jiném jazyce, neÏ je jazyk ãesk˘, je nutné
pfiedloÏit originál tohoto dokladu spolu s jeho úfiednû ovûfie-
n˘m pfiekladem do ãeského jazyka. Náklady na pfieklad tûch-
to dokladÛ hradí ten, kdo tyto doklady pfiedkládá.

5. JestliÏe pojistník nebo poji‰tûn˘ bude po poji‰Èovnû Ïádat vy-
stavení duplikátÛ, druhopisÛ nebo kopií dokladÛ vztahujících
se k poji‰tûní odpovûdnosti, je poji‰Èovna oprávnûna poÏa-
dovat uhrazení urãitého poplatku uvedeného v pfiíslu‰ném
sazebníku jí vydaném.

6. Pojistník stvrzuje, Ïe:
a) byl pouãen o tom, Ïe poskytnutí osobních údajÛ poji‰-

Èovnû je dobrovolné, av‰ak v rozsahu, ve kterém je poji‰-
Èovna povinna tyto údaje zpracovávat na základû zákona
ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû a na základû zákona
ã. 253/2008 Sb., o nûkter˘ch opatfieních proti legalizaci
v˘nosÛ z trestné ãinnosti a financování terorismu, pfiíp.
dal‰ích zákonÛ, je poskytnutí nûkter˘ch, zejména adres-
ních a identifikaãních údajÛ nezbytné pro uzavfiení
smlouvy a pro plnûní práv a povinností z ní vypl˘vajících,

b) ostatní dobrovolnû poskytnuté osobní údaje, které umoÏ-
nil zaznamenat (napfi. do smlouvy), budou povaÏovány
za v˘slovné udûlení souhlasu se správou a zpracováním
takov˘ch osobních údajÛ, a to aÏ do okamÏiku prokaza-
telného odvolání souhlasu,

c) udûluje poji‰Èovnû souhlas, aby jeho adresní a identifikaãní
údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správ-
cem âeská poji‰Èovna a.s. a jejími smluvními zpracovateli
splÀujícími podmínky zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a dal‰ích ãin-
ností vymezen˘ch zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èov-
nictví, a to podobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a po-
vinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu
vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ, 

d) byl ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ informován o sv˘ch právech a o povinnostech
správce, zejména o právu pfiístupu k osobním údajÛm ja-
koÏ i o dal‰ích právech dle tohoto zákona, a to v rozsahu
a po dobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a povinností
plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po
dobu vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ,

e) udûluje poji‰Èovnû souhlas s pfiedáním a poskytováním
osobních údajÛ subjektÛm mezinárodního koncernu Ge-
nerali a mezinárodního koncernu PPF, jeho zaji‰Èovacím
partnerÛm v souladu s právními pfiedpisy pro úãely a do-
bu, jeÏ jsou uvedeny v˘‰e,

f) udûluje poji‰Èovnû souhlas s tím, aby byl v záleÏitostech
pojistného vztahu nebo v záleÏitosti nabídky poji‰Èova-
cích a souvisejících finanãních sluÏeb pojistitele nebo na-
bídky sluÏeb a jin˘ch obchodních sdûlení ãlenÛ meziná-
rodního koncernu Generali a mezinárodního koncernu
PPF a spolupracujících obchodních partnerÛ kontaktován
písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, pfii vyuÏití
poskytnut˘ch osobních údajÛ,

g) se zavazuje bez zbyteãného odkladu nahlásit jakoukoliv
zmûnu zpracovávan˘ch osobních údajÛ,

h) pro pfiípad ‰kodní události zpro‰Èuje státní zastupitelství,
policii a dal‰í orgány ãinné v trestním fiízení, hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor, lékafie, zdravotnická zafiízení a záchrannou
sluÏbu povinnosti mlãenlivosti,

i) zmocÀuje poji‰Èovnu, resp. jím povûfienou osobu, aby ve
v‰ech fiízeních probíhajících v souvislosti se ‰kodní udá-
lostí mohli nahlíÏet do soudních, policejních, pfiípadnû ji-
n˘ch úfiedních spisÛ a zhotovovat z nich kopie ãi v˘pisy,

j) zmocÀuje poji‰Èovnu k nahlédnutí do podkladÛ jin˘ch po-
ji‰Èoven v souvislosti s ‰etfiením ‰kodních událostí a s v˘-
platou pojistn˘ch plnûní,

k) v˘‰e uvedené souhlasy a zmocnûní se vztahují i na dobu
po smrti pojistníka.

7. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má poji‰Èov-
na vedle práva na zaplacení úrokÛ z prodlení právo na ná-
hradu nákladÛ spojen˘ch s upomínáním a uplatÀováním té-
to pohledávky. V˘‰e náhrady je uvedena v upomínacích
dokumentech.

âlánek 18
Úãinnost

1. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky VPP POV 2006 nab˘vají
úãinnosti dnem 1. 1. 2009.
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