
V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
vozidel a dopravovan˘ch vûcí VPPH 2006

âlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti z poji‰tûní vozidel a dopravovan˘ch vûcí
se fiídí zákonem ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû (dále
jen „zákon“), tûmito V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
(dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“), pfiíslu‰n˘mi do-
plÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a ustanoveními pojistné
smlouvy.

2. Poji‰tûní vozidel a dopravovan˘ch vûcí (dále jen „poji‰tû-
ní“) je poji‰tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰ko-
dové pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Pojistitel

1. Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a. s., se sídlem Pra-
ha 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
Poji‰tûné vûci a rozsah poji‰tûní

1. Poji‰tûní se vztahuje na vozidlo, blíÏe specifikované identifi-
kaãním údajem vozidla, uvedené v pojistné smlouvû, jeho
ãásti a pfiíslu‰enství tvofiící jeho obvyklou a povinnou v˘ba-
vu (dále jen „vozidlo“). Na dal‰í pfiíslu‰enství (dále jen „mi-
mofiádná v˘bava“) nebo pfiepravované vûci se poji‰tûní
vztahuje jen tehdy, bylo-li uvedeno v pojistné smlouvû.

2. Poji‰tûní se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvû nebo
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách ujednáno jinak, na
pojistné události, které nastanou v zemích nacházejících se
na geografickém území Evropy a Turecka, s v˘jimkou Bûlo-
ruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. Pokud není v pfiíslu‰-
n˘ch doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách uvedeno jinak,
vztahuje se územní rozsah poji‰tûní podle tûchto v‰eobec-
n˘ch pojistn˘ch podmínek, resp. rozsah uveden˘ v pojistné
smlouvû, na v‰echna doplÀková pfiipoji‰tûní.

3. Poji‰tûní se nevztahuje na vozidlo uvedené v pojistné
smlouvû, u kterého bude zji‰tûno, Ïe je opatfieno nepra-
v˘m identifikaãním údajem. V tomto pfiípadû je poji‰Èovna
povinna vrátit pojistníkovi pojistné a oprávnûná osoba je
povinna vrátit poji‰Èovnû pojistné plnûní.

âlánek 4
Poãátek, zmûny a zánik poji‰tûní

1. Poji‰tûní vzniká dnem následujícím po dni uzavfiení pojist-
né smlouvy (00:00 hod.), pokud není uveden v pojistné
smlouvû jin˘ okamÏik vzniku poji‰tûní.

2. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
sjednává na dobu neurãitou, pfiiãemÏ pojistn˘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. 

Zánik poji‰tûní

4. Není-li uvedeno jinak, zánik poji‰tûní nastává, kromû dÛvo-
dÛ stanoven˘ch v zákonû:
a) zánikem poji‰tûné vûci (napfi. jejím zniãením, odcize-

ním, ztrátou nebo likvidací). V pfiípadû odcizení vozidla
se za dan˘ okamÏik odcizení povaÏuje okamÏik, kdy by-
lo odcizení oznámeno policejnímu orgánu, nelze-li oka-
mÏik odcizení zjistit jinak,

b) ukonãením ãinnosti poji‰tûného,
c) dnem, kdy do‰lo ke zmûnû vlastnictví nebo spoluvlast-

nictví poji‰tûné vûci, pokud není uvedeno v následují-
cích odstavcích jinak.

5. Je-li pojistníkem nájemce vozidla, které je ãi bylo uÏíváno
na základû leasingové smlouvy, poji‰tûní zmûnou vlastníka
nezaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrtí nebo prohlá‰ením
za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlou-
vu k vozidlu, které náleÏí do spoleãného jmûní manÏelÛ,
pfiechází práva a povinnosti pojistníka z tohoto poji‰tûní na
pozÛstalého manÏela, zÛstane-li vlastníkem nebo spolu-
vlastníkem tohoto vozidla.

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

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

âlánek 5
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá skuteãnost vyvolaná pojist-
n˘m nebezpeãím uveden˘m v pojistné smlouvû nebo do-
plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách, se kterou je spojen
vznik povinnosti poji‰Èovny poskytnout pojistné plnûní za
podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvû.

2. Za nahodilou skuteãnost se nepovaÏuje skuteãnost zpÛso-
bená pojistn˘m nebezpeãím, které nastalo v dÛsledku úmy-
slného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, po-
ji‰tûného, jiné oprávnûné osoby, osob jim blízk˘ch nebo
jiné osoby z podnûtu tûchto osob.

âlánek 6
Obecné v˘luky z poji‰tûní

1. Pojistnou událostí není událost, která nastala, bez ohledu
na spolupÛsobící pfiíãinu, v dÛsledku:
a) jaderné reakce, jaderného záfiení ãi radioaktivní konta-

minace,
b) váleãn˘ch událostí, vzpoury, povstání nebo jin˘ch hro-

madn˘ch násiln˘ch nepokojÛ, stávky, v˘luky, teroristic-
kého aktu (tj. jednáním motivovan˘m politicky, sociál-
nû, ideologicky nebo náboÏensky) nebo zásahem státní
nebo úfiední moci,

c) ‰kody, za kterou odpovídá smluvní partner (napfi. oprav-
ce, dodavatel nebo zprostfiedkovatel) pfii provádûní zá-
vazku, za kter˘ ze zákona odpovídá; obdobné platí pro
dobu od pfiedání do autobazaru do doby jeho vrácení
pojistníkovi, poji‰tûnému nebo jiné oprávnûné osobû,

d) provádûní opravy nebo údrÏby nebo v pfiímé souvislosti
s tûmito pracemi,

e) chyby konstrukce, vady materiálu nebo v˘robní vady
poji‰tûné vûci,

f) vady a po‰kození, které mûla poji‰tûná vûc jiÏ v dobû
uzavfiení pojistné smlouvy a které byly nebo mohly b˘t
známy pojistníkovi (poji‰tûnému), jeho zástupcÛm ne-
bo zmocnûncÛm bez ohledu na to, zda byly nebo moh-
ly b˘t známy poji‰Èovnû,

g) ãinnosti vozidla jako pracovního stroje,
h) funkãního namáhání, testÛ, opotfiebení, únavy nebo va-

dy materiálu, koroze nebo z obdobn˘ch pfiíãin,
i) v˘buchu dopravovan˘ch tfiaskavin nebo jin˘ch nebez-

peãn˘ch látek,
j) nesprávné obsluhy nebo údrÏby (napfi. nesprávné za-

souvání pfievodÛ, nedostatek hmot potfiebn˘ch k pro-
vozu vozidla, nesprávné uloÏení a upevnûní nákladu na
poji‰tûném nebo vleãeném (taÏeném) vozidle, nespráv-
né zaji‰tûní vozidla proti samovolnému rozjetí apod.),

k) zadfiením motoru nebo jeho ãásti zejména v souvislosti
s únikem mazacích kapalin (napfi. následkem proraÏení
spodního víka motoru),

l) fiízení vozidla osobou, která nemá k jeho fiízení pfiíslu‰-
né oprávnûní nebo v dobû, kdy jí bylo toto oprávnûní
pozastaveno, resp. v dobû zákazu fiízení takového vo-
zidla,

m) fiízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo
jin˘ch omamn˘ch a návykov˘ch látek, pokud pfiíslu‰né
pfiedpisy o bezpeãnosti a plynulosti provozu fiízení pod
vlivem tûchto látek zakazují nebo fiízení pod vlivem
tûchto látek v rozsahu vût‰ím, neÏ pfiíslu‰né pfiedpisy
o bezpeãnosti a plynulosti provozu povolují,

n) fiízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímÏ je spojen
zákaz fiízení vozidel, a to po dobu, s níÏ je tento zákaz
spojen; obdobné platí i pro lékafisk˘ zásah, s nímÏ je po
urãitou dobu spojen zákaz fiídit vozidlo nebo doãasná
nezpÛsobilost (fyzická i du‰evní) fiídit vozidlo, pfiípadnû
fiízení vozidla osobou, která není v daném okamÏiku
k jeho fiízení tûlesnû zpÛsobilá (napfi. vlivem úrazu),

o) pouÏití vozidla k trestné ãinnosti osobou pojistníka, po-
ji‰tûného nebo jiné oprávnûné osoby, vãetnû osob Ïijí-
cích s nimi ve spoleãné domácnosti nebo odkázan˘ch
na nû v˘Ïivou nebo jakékoliv jiné osoby z podnûtu tûch-
to osob.

2. V˘luky uvedené v pfiedchozím odstavci pod písmeny g) aÏ
n) se nepouÏijí v pfiípadû, Ïe k pojistné události do‰lo v do-
bû od odcizení poji‰tûného vozidla do doby jeho vrácení
oprávnûné osobû.

3. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, pojistnou udá-
lostí dále není:
a) ‰koda vzniklá pfii závodech v‰eho druhu, pfii soutûÏích

s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfii pfiípravn˘ch jízdách
k nim, 

b) ‰koda vzniklá pfii pouÏití vozidla k vojensk˘m nebo ob-
dobn˘m úãelÛm,

c) ‰koda vzniklá v dÛsledku podvodu nebo zpronevûry vy-
pÛjãitele/nájemce, kter˘ nevrátil vozidlo,

d) ‰koda, kdy fiidiã vozidla poÏil alkohol, léky ãi jiné omam-
né a návykové látky, po dopravní nehodû pfied pfiíjez-
dem policie nebo se bezdÛvodnû odmítl podrobit na

v˘zvu pfiíslu‰níka policejního orgánu zkou‰ce na pfiítom-
nost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku oznaãeného zákazem fiídit motorové vozidlo,

e) ‰koda zpÛsobená v dÛsledku odcizení vozidla nebo je-
ho mimofiádné v˘bavy, kdy poji‰tûn˘ nebo oprávnûná
osoba neoznámí toto odcizení pfiíslu‰n˘m sloÏkám poli-
cie bezprostfiednû po zji‰tûní odcizení,

f) ‰koda zpÛsobená v dÛsledku odcizení ãástí vozidla ne-
bo mimofiádné v˘bavy vozidla uloÏené mimo prostor
vozidla (napfi. v garáÏi),

g) nepfiímá ‰koda v‰eho druhu (napfi. u‰l˘ v˘dûlek, u‰l˘
zisk, nemoÏnost pouÏívat poji‰tûnou vûc) a vedlej‰í v˘-
lohy (napfi. expresní pfiíplatky jakéhokoliv druhu, nákla-
dy právního zastoupení apod.), pokud není v pojistné
smlouvû ujednáno nebo s poji‰Èovnou v jednotliv˘ch
pfiípadech dohodnuto jinak,

h) ‰koda na obrazov˘ch, zvukov˘ch, datov˘ch a obdob-
n˘ch nosiãích vãetnû jejich obsahu.

4. Po‰kození nebo zniãení pneumatik a audiovizuální v˘bavy
vozidla (vãetnû v‰ech zobrazovacích jednotek) je pojistnou
událostí jen tehdy, jestliÏe souãasnû do‰lo ze stejné pfiíãiny
i k po‰kození jiné ãásti poji‰tûného vozidla, za které je po-
ji‰Èovna povinna poskytnout pojistné plnûní. Po‰kození ne-
bo zniãení elektrického ãi elektronického zafiízení vozidla
zkratem není pojistnou událostí.

âlánek 7
Pojistné plnûní

1. Pokud nastane pojistná událost, vzniká oprávnûné osobû
nárok na pojistné plnûní, a to za podmínek stanoven˘ch
v tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách, pfiíslu‰n˘ch
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách, pojistné smlouvû
a pfiípadnû dal‰ích ujednáních mezi poji‰Èovnou a pojistní-
kem, pfiípadnû jinou oprávnûnou osobou.

2. K uplatnûní nárokÛ vypl˘vajících z poji‰tûní je oprávnûna
v˘hradnû oprávnûná osoba, pfiípadnû osoba k tomu písem-
nû (podpis oprávnûné osoby na zmocnûní musí b˘t úfiednû
ovûfien) zmocnûná oprávnûnou osobou. Nárok vypl˘vající
z poji‰tûní je oprávnûn uplatnit také právoplatn˘ dûdic
oprávnûné osoby nebo osoba jím k tomu písemnû zmoc-
nûná.

3. Pojistné plnûní poskytuje poji‰Èovna v tuzemské mûnû, a to
do 15 dnÛ ode dne, kdy skonãila ‰etfiení nutné ke zji‰tûní
rozsahu své povinnosti plnit, pokud nerozhodne o tom, Ïe
poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mûnou vûci), ãi
plnûní v cizí mûnû prostfiednictvím povûfieného subjektu. 

4. Vzniklo-li právo na pojistné plnûní, je poji‰Èovna povinna
vyplatit ãástku vypoãtenou podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, pfiíslu‰n˘ch do-
plÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek a pojistné smlouvy, maxi-
málnû v‰ak do horní hranice pojistného plnûní, na kter˘ je
pfiíslu‰né poji‰tûní sjednáno. 

5. Pfii likvidaci pojistné události vzniklé na audiovizuální tech-
nice, navigaãních zafiízeních, airbazích vãetnû fiídících jed-
notek k nim, ostatních elektronick˘ch prvcích vozidla, se-
dadlech vãetnû zádrÏn˘ch systémÛ poskytne poji‰Èovna
pojistné plnûní pouze na základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ vy-
staven˘ch autorizovan˘m servisem, z nichÏ bude patrné
provedení v˘mûny (opravy) v tomto odstavci uvedené v˘-
bavy poji‰tûného vozidla. V pfiípadû, Ïe oprávnûná osoba
bude neopravené poji‰tûné vozidlo po pojistné události
prodávat nebo nedoloÏí doklad o provedení opravy vysta-
ven˘ autorizovan˘m opravcem, uhradí poji‰Èovna oprávnû-
né osobû pojistné plnûní (po zapoãtení pfiíslu‰né spoluú-
ãasti a se zohlednûním ostatních úprav pojistného plnûní
uveden˘ch v tûchto VPPH 2006 nebo dohodnut˘ch v po-
jistné smlouvû) ve v˘‰i odpovídající sníÏení hodnoty poji‰tû-
ného vozidla jako celku vlivem pojistné události na v˘bavû
uvedené v pfiedchozí vûtû.

6. Pfii likvidaci pojistné události vzniklé na audiovizuální tech-
nice, navigaãních zafiízeních a discích kol je maximální cena
stanovena dle specifikace uveden˘ch prvkÛ v pojistné
smlouvû. Není-li pfiedmûtn˘ prvek v pojistné smlouvû spe-
cifikován pfiesn˘m oznaãením nebo pofiizovací cenou, vy-
chází poji‰Èovna z nejniÏ‰í ceny funkãnû obdobného dílu
bûÏnû dostupného na trhu v âR, bez ohledu na znaãku v˘-
robce zafiízení.

7. Pokud poji‰Èovna v souladu s tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘-
mi podmínkami rozhodne, Ïe poskytne naturální plnûní,
a pfiesto byla provedena oprava nebo v˘mûna vûci jin˘m,
neÏ poji‰Èovnou stanoven˘m zpÛsobem, poskytne poji‰Èov-
na pojistné plnûní jen do té v˘‰e, kterou by poskytla, kdyby
bylo postupováno podle jejích pokynÛ.

8. Urãení v˘‰e pojistného plnûní pro vozidlo, jeho ãásti vãetnû
samostatnû poji‰tûného ãelního skla, obvyklou i mimofiád-
nou v˘bavu vozidla vãetnû jejich ãástí:
a) vzniklo-li právo na pojistné plnûní z pojistné události,
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kterou bylo vozidlo po‰kozeno tak, Ïe pfiimûfiené ná-
klady na jeho opravu, sníÏené o obvyklou cenu zbytkÛ
nahrazovan˘ch ãástí po‰kozeného vozidla, jsou men‰í
neÏ 80 % obvyklé ceny, kterou mûlo vozidlo bezpro-
stfiednû pfied pojistnou událostí, je poji‰Èovna povinna
vyplatit ãástku odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na
opravu po‰kozeného vozidla, sníÏenou o obvyklou ce-
nu zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí po‰kozeného vozidla,

b) vzniklo-li právo na pojistné plnûní z pojistné události, kte-
rou bylo vozidlo zniãeno, odcizeno, nebo kterou bylo po-
‰kozeno tak, Ïe pfiimûfiené náklady na jeho opravu, sníÏené
o obyklou cenu zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí po‰kozeného
vozidla, jsou rovny nebo pfievy‰ují 80 % obvyklé ceny, kte-
rou mûlo vozidlo bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, je
poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i obvyklé ceny, od
které odeãte obvyklou cenu zbytkÛ vozidla.

9. Urãení v˘‰e pojistného plnûní z poji‰tûní vztahujícího se na
jinou movitou vûc, neÏ movité vûci uvedené v pfiedchozím
odstavci:
a) vzniklo-li právo na pojistné plnûní z pojistné události,

kterou byla postiÏena movitá vûc, je poji‰Èovna povinna
vyplatit ãástku potfiebnou na její opravu, a to aÏ do v˘‰e
odpovídající obvyklé cenû, kterou mûla vûc bezprostfied-
nû pfied pojistnou událostí; tuto ãástku sníÏí o obvyklou
cenu pfiípadn˘ch zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí vûci,

b) vzniklo-li právo na pojistné plnûní z pojistné události,
kdy byla movitá vûc po‰kozena tak, Ïe jí nelze opravou
uvést do pfiede‰lého stavu nebo byla-li zniãena nebo
odcizena, je poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i
obvyklé ceny, kterou mûla vûc bezprostfiednû pfied po-
jistnou událostí; tuto ãástku sníÏí o obvyklou cenu pfií-
padn˘ch zbytkÛ vûci.

10. Zbytky po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch vûcí zÛstávají ve vlast-
nictví oprávnûné osoby, není-li dohodnuto jinak.

11. Je-li oprávnûná osoba plátcem danû z pfiidané hodnoty (dá-
le jen „DPH“) a má ze zákona nárok na odpoãet pfiíslu‰né
sazby DPH, poskytne poji‰Èovna oprávnûné osobû plnûní
bez danû z pfiidané hodnoty; v ostatních pfiípadech posky-
tuje poji‰Èovna plnûní vãetnû DPH. Nemá-li oprávnûná oso-
ba ze zákona nárok na odpoãet (vrácení) DPH, uhradí po-
ji‰Èovna tuto daÀ neplátci pouze na základû prokázání
jejího vynaloÏení (faktura za opravu).

12. Poji‰Èovna mÛÏe pojistné plnûní odmítnout, pfiíp. sníÏit, jestliÏe:
a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se

dozvûdûla aÏ po vzniku pojistné události a kterou ne-
mohla zjistit pfii sjednávání poji‰tûní nebo jeho zmûnû
v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo
neúplnû zodpovûzen˘ch písemn˘ch dotazÛ, a jestliÏe
by pfii znalosti této skuteãnosti v dobû uzavfiení pojistné
smlouvy tuto pojistnou smlouvu neuzavfiela, nebo ji
uzavfiela za jin˘ch podmínek, nebo

b) pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba nebo osoba
jednající z jejich podnûtu nebo v jejich zastoupení uve-
de pfii uplatÀování práva na pojistné plnûní, byÈ z ne-
dbalosti, nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kají-
cí se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje
t˘kající se této události zamlãí,

c) nebude souhlasit identifikaãní údaj a specifikace vozid-
la dle údajÛ v˘robce s údaji v pojistné smlouvû (napfi.
odli‰n˘ typ motoru, barva, typ karoserie, rok v˘roby,
strana fiízení apod.).

13. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní
z dÛvodÛ uveden˘ch v odst. 12 tohoto ãlánku poji‰tûní za-
nikne.

14. V pfiípadû, Ïe se poji‰Èovna o skuteãnostech uveden˘ch
v odst. 12, písm. a), b) a c) dozví aÏ po v˘platû pojistného pl-
nûní, vzniká poji‰Èovnû právo na vrácení pojistného plnûní.

15. Poji‰Èovna hradí v plné v˘‰i náklady vynaloÏené na její písem-
n˘ pokyn. Za tyto náklady se nepovaÏují náklady související
s oznámením pojistné události.

âlánek 8
Hranice pojistného plnûní

1. Horní hranicí pojistného plnûní poji‰Èovny se rozumí pojist-
ná ãástka nebo limit pojistného plnûní uveden˘ v pojistné
smlouvû, které stanoví pojistník na vlastní odpovûdnost.

2. Pokud je horní hranice pojistného plnûní urãena limitem
pojistného plnûní, platí, Ïe v pfiípadû pojistné události je li-
mitem pojistného plnûní obvyklá cena poji‰tûné vûci v oka-
mÏiku vzniku pojistné události, pokud není limit pojistného
plnûní v pojistné smlouvû sjednán niÏ‰í.

âlánek 9
Spoluúãast

1. Poji‰tûní se sjednává se spoluúãastí oprávnûné osoby. 

2. Spoluúãastí se rozumí ãástka, kterou se oprávnûná osoba
podílí na úhradû ‰kody vzniklé pojistnou událostí.

3. Spoluúãast se urãuje absolutní ãástkou nebo procentním
vyjádfiením nebo je urãena kombinací obou tûchto para-
metrÛ.

4. V˘‰e spoluúãasti, pfiípadnû zpÛsob jejího v˘poãtu je urãen
v pojistné smlouvû.

âlánek 10
ZachraÀovací náklady

1. Pokud není v pojistné smlouvû nebo doplÀkov˘ch pojist-
n˘ch podmínkách ujednáno jinak, hradí poji‰Èovna zachra-
Àovací náklady do ãástky odpovídající 2 % horní hranice
pojistného plnûní sjednaného pro pfiíslu‰né pojistné nebez-
peãí, u nûhoÏ smûfiují zachraÀovací náklady k odvrácení,
resp. zmen‰ení ‰kody.

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

âlánek 11
Úhrada jin˘ch nákladÛ

1. Náklad na provizorní opravu uhradí poji‰Èovna pouze v pfií-
padû, kdy je tento náklad souãástí celkového nákladu na
opravu pojistnou událostí po‰kozené vûci a nezvy‰uje cel-
kové pojistné plnûní poji‰Èovny, nerozhodne-li poji‰Èovna
po pojistné události jinak.

âlánek 12
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 smlou-
vû uvedeno jinak. V pojistné smlouvû je moÏné sjednat
splátky pojistného. V tomto pfiípadû má poji‰Èovna právo
úãtovat pojistníkovi k pojistnému pfiiráÏku. Pojistník bere
na vûdomí, Ïe pokud nebudou jednotlivé splátky pojistné-
ho vãas uhrazeny, mÛÏe v souladu s § 565 obãanského zá-
koníku poji‰Èovna uplatnit nárok na úhradu pojistného za
celé pojistné období.

3. Je-li sjednáno krátkodobé poji‰tûní, je jednorázové pojistné
na celou pojistnou dobu splatné ihned pfii uzavfiení pojist-
né smlouvy.

4. Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo pojistné
uhrazeno poji‰Èovnû, resp. jí povûfiené osobû v hotovosti
nebo v pfiípadû bezhotovostních plateb, kdy byla ãástka
odpovídající v˘‰e pojistného pfiipsána na bankovní úãet po-
ji‰Èovny nebo jí povûfiené osoby.

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

6. Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek
rozhodn˘ch pro stanovení pojistného upravit jeho v˘‰i na
dal‰í pojistné období, zejména pokud skuteãn˘ ‰kodní prÛ-
bûh pro danou tarifní skupinu vozidel, pro kterou bylo po-
jistné riziko ocenûno a do které bylo poji‰tûné vozidlo zafia-
zeno, pfiev˘‰í kalkulovan˘ ‰kodní prÛbûh dané tarifní
skupiny s tím, Ïe poji‰Èovna ve v˘sledné kalkulaci zohled-
Àuje velikost nákladÛ souvisejících se správou poji‰tûní;
v pfiípadû poji‰tûní jin˘ch movit˘ch vûcí urãuje poji‰Èovna
v˘‰i pojistného v souvislosti s pfiedcházejícím ‰kodn˘m prÛ-
bûhem pfiíslu‰ného odvûtví poji‰tûní a dále v souvislosti se
zmûnami právních pfiedpisÛ nebo v souvislosti se zv˘‰ením
úhrnného indexu spotfiebitelsk˘ch cen. Poji‰Èovna je povin-
na novû stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nej-
pozdûji ve lhÛtû 2 mûsícÛ pfied splatností pojistného za po-
jistné období, ve kterém se má v˘‰e pojistného zmûnit.
V pfiípadû, Ïe pojistník s touto úpravou pojistného nesou-
hlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit u poji‰Èovny písemnû do
1 mûsíce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojist-
ného dozvûdûl; v tomto pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynu-
tím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno,
nebylo-li mezi poji‰Èovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.
Pokud není ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy se o navrhova-
né zmûnû v˘‰e pojistného pojistník dozvûdûl, nesouhlas
poji‰Èovnû doruãen, poji‰tûní nezaniká a poji‰Èovna má prá-
vo na novû stanovené pojistné.

âlánek 13
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného 

a oprávnûné osoby

1. Pojistník, poji‰tûn˘ i jiná oprávnûná osoba jsou povinny
dbát pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ v oblasti pfiedcházení
‰kodám a sniÏování jejich rozsahu, a to zejména:
a) poãínat si tak, aby pojistná událost nenastala, zejména

nesmí poru‰ovat povinnosti smûfiující k pfiedcházení,
odvrácení nebo zmen‰ení nebezpeãí vzniku pojistné
události,

b) v pfiípadû hrozícího vzniku ‰kody zakroãit zpÛsobem
pfiimûfien˘m rozsahu ohroÏení.

2. Pojistník (poji‰tûn˘, je-li osobou odli‰nou od pojistníka), po-
kud není v pojistné smlouvû stanoveno jinak, je povinen:
a) umoÏnit poji‰Èovnû nebo jí povûfiené osobû provést pro-

hlídku poji‰Èovaného vozidla,
b) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu kaÏdou

zmûnu podmínek, za nichÏ bylo poji‰tûní sjednáno, ze-
jména má-li taková zmûna vliv na v˘‰i pojistného
a umoÏnit poji‰Èovnû kdykoliv provést kontrolu skuteã-
ností rozhodn˘ch pro v˘poãet pojistného.

3. Kromû povinností stanoven˘ch pfiíslu‰n˘mi právními pfied-
pisy, pfiíslu‰n˘mi doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami
a pojistnou smlouvou, má oprávnûná osoba, pokud není

v pojistné smlouvû stanoveno jinak, tyto povinnosti:
a) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe má

soubûÏnû uzavfieno nebo pozdûji uzavfiela ohlednû té-
Ïe poji‰tûné vûci nebo souboru vûcí dal‰í poji‰tûní proti
témuÏ pojistnému nebezpeãí a je povinna oznámit po-
ji‰Èovnû u jakého jiného pojistitele má toto poji‰tûní
uzavfieno, vãetnû v˘‰e pojistn˘ch ãástek (limitu pojist-
ného plnûní),

b) pokud jiÏ i pfies v‰echna zábranná opatfiení pojistná
událost nastala, uãinit nutná opatfiení ke zmírnûní jejích
následkÛ a k tomu, aby se rozsah vzniklé ‰kody nezvût-
‰oval; v pfiípadû, Ïe jí za tímto úãelem poskytne poji‰-
Èovna pokyny, postupovat v souladu s nimi,

c) bez zbyteãného odkladu oznámit poji‰Èovnû, Ïe pojist-
ná událost nastala,

d) bez zbyteãného odkladu poskytnout poji‰Èovnû pravdi-
vá vysvûtlení o pfiíãinách a rozsahu pojistné události, vy-
ãíslit nároky na v˘‰i pojistného plnûní, pfiedloÏit dokla-
dy, které jsou potfiebné ke zji‰tûní okolností rozhodn˘ch
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i,
pfiedloÏit poji‰Èovnû seznam v‰ech po‰kozen˘ch, zniãe-
n˘ch nebo odcizen˘ch vûcí s uveden˘m rokem pofiízení
a ceny, za kterou byla vûc pofiízena a umoÏnit poji‰Èov-
nû pofiídit si kopie tûchto dokladÛ a dále umoÏnit poji‰-
Èovnû ‰etfiení, kter˘ch je ke zji‰tûní nárokÛ na pojistné
plnûní a stanovení pfiíãin vzniku ‰kody potfieba,

e) pokud jiÏ do‰lo k pojistné události, nesmí zmûnit stav
pojistnou událostí (kromû pfiípadÛ, kdy se zabraÀuje
zvût‰ení rozsahu ‰kody) zpÛsoben˘, musí vyãkat s opra-
vou vûci po‰kozené ãi zniãené pojistnou událostí nebo
s odstraÀováním jejích zbytkÛ na pokyn poji‰Èovny, do-
kud poji‰Èovna ãi jí zmocnûná osoba neprovedou jejich
prohlídku, nejdéle v‰ak do 5 dnÛ po oznámení pojistné
události. Tato povinnost se nevztahuje na pfiípady, kdy
je z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch
dÛvodÛ tfieba s opravou ãi odstranûním zbytkÛ zaãít dfií-
ve. V takovém pfiípadû je oprávnûná osoba povinna exi-
stenci tûchto dÛvodÛ prokázat a uschovat po‰kozené
vûci nebo jejich ãásti, dokud poji‰Èovna nebo jí zmoc-
nûná osoba neprovedou jejich prohlídku, nejdéle v‰ak
30 dní po oznámení pojistné události a v závislosti na
moÏnostech je povinna provést dokumentaci pojistné
události jin˘m zpÛsobem, napfi. fotografií,

f) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezfiení ze
spáchání trestného ãinu, pfiestupku ãi pokusu o nûj, uãi-
nit bez zbyteãného odkladu oznámení policejnímu or-
gánu nebo jinému orgánu, kter˘ je k pfiijímání tûchto
oznámení pfiíslu‰n˘. Toto neplatí na pfiípady, kdy je
trestní stíhání podmínûno souhlasem pojistníka nebo
poji‰tûného,

g) sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvis-
losti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní fiízení
a informovat o jeho prÛbûhu a v˘sledcích,

h) podat bezodkladnû oznámení policejnímu orgánu
o tom, Ïe poji‰tûná vûc byla v souvislosti s pojistnou
událostí odcizena nebo je pohfie‰ována, a to v místû,
kde byla tato skuteãnost prvnû zji‰tûna a podle pokynÛ
poji‰Èovny vyvinout úsilí smûfiující k jejímu navrácení,

i) zabezpeãit vÛãi jinému práva, která na poji‰Èovnu pfie-
chází, zejména právo na náhradu ‰kody a na postih
a vypofiádání nebo jiná obdobná práva,

j) bez zbyteãného odkladu oznámit poji‰Èovnû, Ïe se
v souvislosti s pojistnou událostí na‰la odcizená nebo
pohfie‰ovaná vûc a v pfiípadû, Ïe jiÏ obdrÏela pojistné
plnûní za tuto vûc, vrátit poji‰Èovnû pojistné plnûní za
tuto vûc sníÏené o pfiimûfiené náklady potfiebné na
opravu této vûci, pokud byla po‰kozena v dobû od po-
jistné události do doby, kdy byla vrácena zpût oprávnû-
né osobû, pfiípadnû je povinna vrátit hodnotu zbytkÛ,
pokud byla v uvedené dobû vûc zniãena. Nejménû je
v‰ak povinna vrátit to, co schválí poji‰Èovna jako pro-
dejní cenu vûci.

âlánek 14
Povinnosti poji‰Èovny

1. Poji‰Èovna má vedle povinností stanoven˘ch jí pfiíslu‰n˘mi
právními pfiedpisy a pojistnou smlouvou dále tyto povin-
nosti:
a) provést potfiebná ‰etfiení související s likvidací pojistné

události,
b) vrátit na Ïádost pojistníka, poji‰tûného nebo oprávnû-

né osoby jím poskytnuté doklady, pokud se jedná o ori-
ginály dokladÛ a tyto nejsou pro poji‰Èovnu potfiebné.

2. Poji‰Èovna má právo ovûfiovat si pravdivost a úplnost údajÛ
slouÏících k identifikaci pojistníka, poji‰tûného, pfiípadnû ji-
né oprávnûné osoby, jakoÏ i pravdivost údajÛ t˘kajících se
poji‰tûného.

âlánek 15
Pfieru‰ení poji‰tûní

1. U v‰ech poji‰tûní sjednan˘ch v pojistné smlouvû se neuplat-
Àuje institut pfieru‰ení poji‰tûní upraven˘ v pfiíslu‰n˘ch
právních pfiedpisech a poji‰tûní se tak nepfieru‰uje, pokud
není pfiímo v pojistné smlouvû nebo pfiíslu‰n˘ch doplÀko-
v˘ch pojistn˘ch podmínkách ujednáno jinak.
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âlánek 16
Akceptace doporuãené autoopravny

1. V pojistné smlouvû lze dohodnout, Ïe poji‰tûn˘ pro odstra-
nûní následkÛ pojistné události na poji‰tûném vozidle vyu-
Ïije poji‰Èovnou doporuãenou autoopravnu, za coÏ mu po-
ji‰Èovna poskytne v pojistné smlouvû uvedenou slevu
z pojistného.

2. V pfiípadû odstraÀování následkÛ pojistné události je poji‰-
tûn˘ povinen vyuÏít tuto poji‰Èovnou doporuãenou autoo-
pravnu. JestliÏe tak poji‰tûn˘ neuãiní, zkrátí poji‰Èovna po-
skytnuté plnûní, a to ve stejném pomûru, v jakém poskytla
slevu na pojistném za akceptaci poji‰Èovnou doporuãené
autoopravny.

3. Seznam doporuãen˘ch autoopraven vede poji‰Èovna a pra-
videlnû jej aktualizuje. Aktuální seznam je k dispozici u po-
ji‰Èovny. Poji‰Èovna není povinna zmûny v seznamu dopo-
ruãen˘ch autoopraven pfiedem avizovat.

âlánek 17
Opravy poji‰tûného vozidla v zahraniãních 

autoopravnách

1. V pojistné smlouvû je moÏné sjednat, Ïe poji‰Èovna hradí
pfiimûfiené náklady na opravu pojistnou událostí postiÏené-
ho vozidla i v autorizovan˘ch zahraniãních opravnách, a to
do v˘‰e bûÏné v daném místû a daném ãase.

âlánek 18
Zohlednûní pfiedchozího ‰kodního 

prÛbûhu poji‰tûní 

1. Poji‰Èovna pfii urãování v˘‰e pojistného zohledÀuje pfied-
chozí ‰kodní prÛbûh pojistníka, a to slevou na pojistném
v pfiípadû pfiedchozího beze‰kodního prÛbûhu poji‰tûní
(tzv. „bonus“).

âlánek 19
¤ízení expertÛ

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

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

ní nesmí mít Ïádné závazky a neprodlenû o nûm infor-
muje 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 zpra-
cují znaleck˘ posudek o sporn˘ch otázkách oddûlenû,

d) experti posudek odevzdají zároveÀ poji‰Èovnû i opráv-
nûné osobû. JestliÏe se závûry expertÛ od sebe li‰í, pfie-
dá poji‰Èovna oba posudky expertovi s rozhodn˘m hla-
sem. Ten rozhodne o sporn˘ch otázkách a odevzdá své
rozhodnutí poji‰Èovnû i oprávnûné osobû,

e) kaÏdá strana hradí náklady svého experta, náklady na
ãinnost experta s rozhodn˘m hlasem hradí rovn˘m dí-
lem.

3. ¤ízením expertÛ nejsou dotãena práva a povinnosti poji‰-
Èovny a oprávnûné osoby stanovené právními pfiedpisy, po-
jistn˘mi podmínkami, pfiíslu‰n˘mi doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami a pojistnou smlouvou.

âlánek 20
Vinkulace pojistného plnûní

1. Plnûní z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospûch tfietí
osoby. Vinkulace znamená, Ïe plnûní z pojistné smlouvy
poji‰Èovna vyplatí tfietí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní
vinkulováno (vinkulaãní vûfiitel), nedá-li vinkulaãní vûfiitel
souhlas k vyplacení plnûní osobû oprávnûné k pfiijetí plnûní
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnûní vinkulaãnímu vû-
fiiteli, splní poji‰Èovna svÛj závazek vÛãi oprávnûné osobû.

2. Vinkulace plnûní mÛÏe b˘t provedena pouze na Ïádost po-
jistníka. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat
jen se souhlasem poji‰tûného. 

3. Zru‰ení vinkulace mÛÏe b˘t provedeno pouze se souhla-
sem vinkulaãního vûfiitele. 

4. Vinkulaci ãi její zru‰ení provede pojistitel po doruãení souhla-
su pfiíslu‰né osoby. Vinkulace je úãinná potvrzením Ïádosti
o vinkulaci poji‰Èovnou, zru‰ení vinkulace nastane dnem, kdy
poji‰Èovna potvrdí písemnou Ïádost o její zru‰ení. 

5. Zmûnu rozsahu poji‰tûní vinkulované pojistné smlouvy lze
provést pouze s písemn˘m souhlasem vinkulaãního vûfiitele.

âlánek 21 
Doruãování

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

po‰tovní licence podle zvlá‰tního právního pfiedpisu na
poslední známou adresu úãastníka poji‰tûní, jemuÏ jsou

urãeny, nebo
b) osobnû zamûstnancem nebo zmocnûncem odesílatele,

nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pfiedpisÛ.

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

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

4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ by o tom
informoval poji‰Èovnu, povaÏuje se písemnost za doruãe-
nou dnem, kdy byla zásilka poji‰Èovnû vrácena jako nedo-
ruãená. 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 22
V˘kladová ustanovení

Asistenãní sluÏbou se rozumí zaji‰tûní, zorganizování a úhra-
da poskytnut˘ch asistenãních sluÏeb v rozsahu specifikovaném
v pfiíslu‰n˘ch doplÀkov˘ch a/nebo zvlá‰tních pojistn˘ch pod-
mínkách nebo pojistné smlouvû spojen˘ch s odstranûním ná-
sledkÛ nehody, která postihla poji‰tûné vozidlo. Z titulu asis-
tenãní sluÏby se nehradí nahrazovan˘ materiál ani náklady na
opravu vozidla postiÏeného poruchou nebo nehodou, pokud
není uvedeno jinak.
Autorizovan˘m servisem (opravnou) se rozumí servis, jehoÏ
jméno (obchodní firma) je uvedeno v aktuálním seznamu opra-
ven, kter˘ je dodávan˘ spolu s továrnû nov˘m vozidlem dané
znaãky a typu. Autorizovan˘m servisem mÛÏe b˘t rovnûÏ servis
nemající specializaci na tovární znaãku, ale specializující se na
konkrétní typ oprav.
Fyzickou osobou podnikatelem se rozumí fyzická osoba:
a) podnikající na základû Ïivnostenského oprávnûní,
b) podnikající na základû jiného neÏ Ïivnostenského oprávnûní,
c) provozující zemûdûlskou v˘robu zapsaná do evidence podle

zvlá‰tního pfiedpisu.
Havárií se rozumí po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo
její ãásti nahodilou událostí v dÛsledku pÛsobení vnûj‰ích sil,
napfi. stfietem, nárazem, pádem. Havárií se rovnûÏ rozumí po-
‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci nebo její ãásti úmysln˘m
jednáním (zásahem) cizí osoby, tzv. vandalismus.
Identifikaãním údajem vozidla se rozumí VIN (Vehicle Iden-
tification 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,
které odpovídají údaji uvedenému v pojistné smlouvû.
KrádeÏí se rozumí pfiípad, kdy se tfietí osoba zmocní poji‰tûné
vûci vloupáním, odnûtím poji‰tûné vûci, kterou má oprávnûná
osoba na sobû nebo pfii sobû.
Krupobitím se rozumí pfiírodní jev, pfii kterém kousky ledu vy-
tvofiené v atmosféfie dopadají na poji‰tûnou vûc, a tím dochází
k po‰kození nebo zniãení této vûci.
Leasingová smlouva je právní vztah mezi leasingovou spo-
leãností, jejímÏ pfiedmûtem podnikání je poskytování finanã-
ních sluÏeb formou leasingu spojen˘ s financováním, a nájem-
cem (klientem), kter˘ urãuje podmínky leasingu. Uzavírá se
písemnou formou a urãuje podmínky smluvního vztahu.
LoupeÏí se rozumí uÏití násilí nebo pohrÛÏky bezprostfiedního
násilí tfietí osobou proti oprávnûné osobû v úmyslu zmocnit se
poji‰tûné vûci.
Mimofiádnou v˘bavou vozidla se rozumí jiná neÏ obvyklá
v˘bava vozidla. Pod tento pojem lze zahrnout zejména speciál-
ní nástavby, stfie‰ní boxy, autosedaãky, audiovizuální techniku
(zesilovaãe, zobrazovací jednotky, speciální reprosoustavy), tu-
ningové doplÀky (spoilery, plastové li‰ty prahÛ, speciální masky
vozÛ, v˘fukové systémy, nestandardní disky a pneumatiky),
speciální úpravu podvozkÛ nebo motorÛ vozidel, grafickou
úpravu laku karoserie, reklamní polepy, tónování skel dodateã-
nû upravované nebo montované v˘robci, ktefií se specializují
právû na individuální úpravu vozidel, pfiípadnû jsou tyto úpravy
provedeny svépomocí a poji‰tûn˘ má zájem zohlednit cenu té-
to mimofiádné v˘bavy v pojistné smlouvû.
Poji‰Èovna tuto cenu zohlední pouze po pfiedloÏení dokladÛ za
nákup nebo nákup a montáÏ tûchto doplÀkÛ. Stejnû tak je ty-
to doklady nezbytné pfiedloÏit pfii likvidaci pojistné události. Bez
pfiedloÏení tûchto dokladÛ bude pojistná událost likvidována
s vyuÏitím ceníkÛ pojistiteli dostupn˘ch.
Za mimofiádnou v˘bavu vozidla nebo jeho souãást se nepova-
Ïují pfienosné prvky jako napfi. pfienosné navigace, telefony
a zafiízení pro reprodukci obrazu a zvuku, které nejsou pevnû
spojené s vozidlem.
Neoprávnûn˘m uÏitím vozidla se rozumí uÏití vozidla proti
vÛli oprávnûné osoby.
Obvyklá cena je cena, která by byla dosaÏena pfii prodeji stej-
né, popfi. obdobné vûci v obvyklém obchodním styku v daném
ãase a na daném místû. Pfiitom se zvaÏují v‰echny okolnosti,
které mají na cenu vliv, av‰ak do její v˘‰e se nepromítají vlivy
mimofiádn˘ch událostí trhu, osobních pomûrÛ prodávajícího
nebo kupujícího ani vliv zvlá‰tní obliby. 
Obvyklou v˘bavou se rozumí základní prvky v˘bavy, které
jsou ve vozidle zabudovány nebo jsou s vozidlem pevnû spoje-
ny a odpovídají pfiíslu‰nému v˘robcem stanovenému stupni v˘-
bavy pro dan˘ model vozidla uvedeného v pojistné smlouvû
(s v˘jimkou mimofiádné v˘bavy). Obvyklou v˘bavou se dále ro-

zumí povinná v˘bava vozidla definovaná pfiíslu‰n˘mi právními
pfiedpisy v aktuálním znûní.
Odcizením se rozumí pfiivlastnûní si poji‰tûné vûci krádeÏí ne-
bo loupeÏí.
Oprávnûnou osobou se rozumí osoba, které vzniklo právo
na pojistné plnûní. Oprávnûnou osobou mÛÏe b˘t osoba shod-
ná s osobou poji‰tûného, pojistníka, popfi. jiná osoba uvedená
v pojistné smlouvû nebo pfiíslu‰n˘ch doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínkách, která má oprávnûnou potfiebu ochrany pfied ná-
sledky nahodilé skuteãnosti, vyvolané pojistn˘m nebezpeãím.
Podvodem se rozumí situace, kdy nûkdo obohatí sebe nebo
nûkoho jiného tím, Ïe uvede pojistníka, poji‰tûného nebo
oprávnûnou osobu v omyl, vyuÏije jejich omylu nebo jim zamlãí
podstatné skuteãnosti.
Poji‰tûním souboru vozidel se rozumí poji‰tûní, kde je mezi
pojistníkem a poji‰Èovnou uzavfiena rámcová smlouva a k jed-
notliv˘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 (stejn˘m dnem a mûsícem je dán v dal‰ích le-
tech trvání poji‰tûní v˘roãní den) a konãí dnem, kter˘ bezpro-
stfiednû pfiedchází nejbliÏ‰ímu dal‰ímu v˘roãnímu dni poji‰tûní.
Pojistn˘m nebezpeãím se rozumí moÏná pfiíãina vzniku po-
jistné události.
Pfiekonáním pfiekáÏky se rozumí zmocnûní se vûci proti vÛli
jejího vlastníka pfiekonáním pfiekáÏky zabraÀující uÏití této vûci.
Pfiimûfien˘m nákladem na opravu se rozumí uvedení po-
‰kození vozidla souvisejících s pojistnou událostí do stavu bez-
prostfiednû pfied pojistnou událostí, pfii vyuÏití technologie
opravy pfiedepsané v˘robcem vozidla, sazeb normohodin za
poloÏky práce odpovídající cenám obvykl˘m v daném místû
a ãase a náhradních dílÛ, ve stejné nebo totoÏné kvalitû jako
díly dodávané v˘robcem vozidla na trh v âR.
Ukonãení ãinnosti poji‰tûného se rozumí den (ve 24.00
hod.), kdy:
a) u právnick˘ch osob zapisovan˘ch do obchodního rejstfiíku

vedeného orgány âeské republiky nabylo právní moci roz-
hodnutí o v˘mazu z obchodního rejstfiíku nebo nabyla
úãinnosti jiná právní skuteãnost, na jejímÏ základû má dojít
k v˘mazu z obchodního rejstfiíku,

b) u právnick˘ch osob, které se nezapisují do obchodního rejstfií-
ku, dnem rozhodnutí o jejich zru‰ení pfiíslu‰n˘m zfiizovatelem,

c) u fyzick˘ch osob – podnikatelÛ, které jsou uvedeny v záko-
nem urãeném rejstfiíku nebo evidenci, den nabytí úãinnosti
rozhodnutí o v˘mazu z tohoto rejstfiíku,

d) u fyzick˘ch osob – podnikatelÛ, které nejsou vedeny v zá-
konem urãeném rejstfiíku nebo evidenci, den rozhodnutí
o ukonãení pfiíslu‰né podnikatelské ãinnosti,

e) u právnick˘ch osob majících sídlo mimo území âeské re-
publiky den, kdy do‰lo k zániku této právnické osoby v sou-
ladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy sídla státu této práv-
nické osoby.

Vûcmi na sobû nebo pfii sobû se rozumí soubor vûcí (obleãe-
ní, vûci osobní potfieby apod.), které má fyzická osoba bûÏnû na
sobû nebo pfii sobû s pfiihlédnutím k úãelu cesty a klimatick˘m
podmínkám. Vûcí na sobû nebo pfii sobû není náklad vozidla.
Vozidlem se rozumí silniãní motorové i nemotorové vozidlo, je-
ho ãásti a pfiíslu‰enství tvofiící jeho obvyklou a povinnou v˘bavu,
kterému je na základû platného technického prÛkazu pfiidûlo-
vána oprávnûn˘mi orgány âeské republiky ãeská registraãní
znaãka (dfiíve SPZ), není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak.
Zniãením vozidla se rozumí stav, kdy vozidlo pfiestalo fyzicky exi-
stovat (napfi. shofiení vozidla, úplná destrukce vozidla). Rozhod-
n˘m dnem, kdy vozidlo pfiestalo fyzicky existovat, je den uveden˘
v potvrzení o pfievzetí autovraku vystaveném provozovatelem zafií-
zení ke sbûru autovrakÛ podle pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ. 
Zpronevûrou se rozumí situace, kdy si tfietí osoba pfiisvojí po-
ji‰tûnou vûc nad rámec, ve kterém jí byla poji‰tûná vûc svûfiena.
Îivelní událostí se rozumí poÏár, v˘buch, bezprostfiední úder
blesku, zfiícení skal, zemin nebo lavin, pád stromÛ nebo stoÏá-
rÛ, krupobití, povodeÀ nebo záplava a vichfiice.

âlánek 23
Forma právních úkonÛ

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

2. Oznámení pojistné 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, zmû-
nu jména nebo pfiíjmení pojistníka, poji‰tûného ãi zmûnu
údajÛ t˘kajících se poji‰tûné vûci, pokud si poji‰Èovna nevy-
Ïádá toto oznámení písemnû.

âlánek 24
Ostatní ujednání

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

2. Není-li v pojistné smlouvû nebo doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínkách nebo jin˘ch ujednáních mezi smluvními stra-
nami sjednáno jinak, nepfiechází na poji‰Èovnu vlastnictví
nalezeného poji‰tûného majetku, ani pokud v dÛsledku
vzniku pojistné události na takovém majetku poji‰Èovna po-
skytla pojistné plnûní.

PH_VPPH_2006  6.10.2008  11:04  Stránka 3



3. Oprávnûná osoba mÛÏe postoupit pohledávku za poji‰Èovnou
na pojistné plnûní pouze s písemn˘m souhlasem poji‰Èovny.

4. K likvidaci pojistné události je tfieba pfiedloÏit doklady, kte-
ré si poji‰Èovna vyÏádá. 

5. Ve‰keré doklady t˘kající se poji‰tûní se pfiedkládají v ães-
kém jazyce. V pfiípadû dokladÛ v jiném jazyce, neÏ je jazyk
ãesk˘, je nutné pfiedloÏit originál tohoto dokladu spolu s je-
ho úfiednû ovûfien˘m pfiekladem do ãeského jazyka. Nákla-
dy na pfieklad tûchto dokladÛ hradí ten, kdo tyto doklady
pfiedkládá.

6. JestliÏe pojistník nebo poji‰tûn˘ bude po poji‰Èovnû Ïádat
vystavení duplikátÛ, druhopisÛ nebo kopií dokladÛ vztahu-
jících se k poji‰tûní, je poji‰Èovna oprávnûna poÏadovat
uhrazení urãitého poplatku uvedeného v pfiíslu‰ném sazeb-
níku jí vydaném.

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

Èovnû je dobrovolné, av‰ak v rozsahu, ve kterém je po-
ji‰Èovna povinna tyto údaje zpracovávat na základû zá-
kona 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 tero-
rismu, pfiíp. dal‰ích zákonÛ, je poskytnutí nûkter˘ch, ze-
jména adresních a identifikaãních, údajÛ nezbytné pro
uzavfiení smlouvy a pro plnûní práv a povinností z ní vy-
pl˘vajících,

b) ostatní dobrovolnû poskytnuté osobní údaje, které
umoÏnil zaznamenat (napfi. do smlouvy), budou pova-
Ïovány za v˘slovné udûlení souhlasu se správou a zpra-

cováním takov˘ch osobních údajÛ, a to aÏ do okamÏi-
ku prokazatelného 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 po dobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a po-
vinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu
vypl̆ 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 povinnos-
tech správce, zejména o právu pfiístupu k osobním úda-
jÛm, jakoÏ 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 vzta-
hu a dále po dobu vypl˘vající z obecnû závazn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ,

e) udûluje poji‰Èovnû souhlas s pfiedáním a poskytováním
osobních údajÛ subjektÛm mezinárodního koncernu
Generali a mezinárodního koncernu PPF, jeho zaji‰Èo-
vacím partnerÛm v souladu s právními pfiedpisy pro
úãely a dobu, 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
nabídky sluÏeb a jin˘ch obchodních sdûlení ãlenÛ mezi-
národního koncernu Generali a mezinárodního koncer-
nu PPF a spolupracujících obchodních partnerÛ kontak-

tován 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 zastupitel-
ství, policii a dal‰í orgány ãinné v trestním fiízení, hasiã-
sk˘ záchrann˘ sbor, lékafie, zdravotnická zafiízení a zá-
chrannou sluÏbu povinnosti mlãenlivosti,

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

j) zmocÀuje poji‰Èovnu k nahlédnutí do podkladÛ jin˘ch
poji‰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 do-
bu po smrti pojistníka.

8. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má poji‰-
Èovna vedle práva na zaplacení úrokÛ z prodlení právo na
náhradu nákladÛ spojen˘ch s upomínáním a uplatÀováním
této pohledávky. V˘‰e náhrady je uvedena v upomínacích
dokumentech.

âlánek 25
Úãinnost

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