
Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro
toto poji‰tûní ustanovení zákona o pojistné smlouvû a V‰eo-
becné pojistné podmínky pro úrazové poji‰tûní schválené
pfiedstavenstvem âeské poji‰Èovny a.s. ze dne 14. 9. 2004
pod ãíslem jednacím 4 (dále jen „VPP ÚP“). 
V‰eobecné pojistné podmínky a doplÀkové pojistné podmín-
ky jsou nedílnou souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 1
Poji‰tûná osoba

Pro úãely poji‰tûní, sjednaného dle tûchto DPPÚ 3, je poji‰-
tûnou osobou fiidiã silniãního motorového vozidla, jehoÏ od-
povûdnost za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla je poji‰-
tûna pojistnou smlouvou u pojistitele (dále jen „poji‰tûn˘“).

âlánek 2
Poãátek a konec poji‰tûní

1. Poãátek úrazového poji‰tûní je shodn˘ s poãátkem poji‰-
tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vo-
zidla, nejdfiíve v‰ak poãínaje dnem 1. 10. 2007. 

2. Zaniklo-li poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla, je zánik úrazového poji‰tûní dle tûch-
to DPPÚ 3 shodn˘ se zánikem poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla. 

âlánek 3
Rozsah nárokÛ

1. Pro pfiípad, Ïe poji‰tûn˘ utrpí za trvání poji‰tûní pfii poji‰-
tûné ãinnosti úraz, ãiní základní pojistné ãástky:
a) za smrt následkem úrazu 100 000 Kã
b) za trvalé následky úrazu 200 000 Kã

2. Pojistitel nehradí náklady na dopravu poji‰tûného ze za-
hraniãí na území âeské republiky za úãelem stanovení
rozsahu trval˘ch následkÛ.

âlánek 4
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí ve smyslu znûní ãl. 11 VPP ÚP je úraz
poji‰tûného, kter˘ nastal bûhem trvání poji‰tûní pfii dále
uvedené ãinnosti.

2. Odchylnû od ãl. 11 odst. 1 VPP ÚP se poji‰tûní vztahuje
na území Evropy a Turecka, s v˘jimkou Bûloruska, Mol-
davska, Ruska a Ukrajiny.

3. Poji‰tûní se vztahuje na úrazy, které poji‰tûn˘ utrpí pfii
provozu poji‰tûného vozidla. Vozidlem se pro úãely úra-
zového poji‰tûní dle DPPÚ 3 nerozumí pfiípojné vozidlo. 

4. Provozem vozidla uveden˘m v pfiedchozím bodu tohoto
ãlánku je:
a) uvádûní motoru vozidla do chodu bezprostfiednû

pfied zahájením jízdy,
b) nastupování do vozidla nebo vystupování z vozidla,
c) jízda vozidla,
d) krátkodobá zastávka vozidla,
e) odstraÀování bûÏn˘ch poruch vozidla vznikl˘ch bû-

hem jízdy vozidla.

5. V pfiípadû krátkodobé zastávky vozidla, uvedené v bodu
4 písm. d) tohoto ãlánku, se poji‰tûní vztahuje pouze na
úrazy poji‰tûného, k nimÏ do‰lo ve vozidle nebo v jeho
blízkosti na komunikaci.

6. Poji‰tûní se nevztahuje na:
a) úrazy fiidiãe na místech vozidla, která nejsou urãena

k dopravû osob (blatníky, kapota apod.),
b) úrazy pfii úãasti na rychlostních závodech a na závo-

dech s rychlostní vloÏkou (vãetnû tréninku),
c) úrazy pfii provádûní typov˘ch zkou‰ek rychlosti, brzd,

zvratu a stability vozu, dojezdu s nejvût‰í rychlostí, za-
jíÏdûní apod.,

d) provádûl-li poji‰tûn˘ nakládání a vykládání nákladu,
není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.

âlánek 5
Pojistné plnûní

1. Právo na plnûní za trvalé následky úrazu má poji‰tûn˘.
V pfiípadû smrti poji‰tûného následkem úrazu má právo
na plnûní osoba urãená podle § 51 odst. 2 a 3 zákona
o pojistné smlouvû.

2. Pojistné události hlásí pojistiteli ten, kdo má právo na pl-
nûní. Ten, komu vznikne právo na plnûní z pojistné
smlouvy, je povinen k likvidaci pojistné události pfiedloÏit
doklady vyÏádané pojistitelem v jazyce ãeském nebo slo-
venském.
K uplatnûní práva na plnûní je nutno pfiedloÏit:
– pfiíslu‰n˘ doklad o poji‰tûní,
– policejní protokol,
– „Oznámení pojistné události z úrazového poji‰tûní“, 
– „Atestacio medici“, dojde-li k úrazu v zahraniãí,
– v pfiípadû smrti poji‰tûného – kopii úmrtního listu a po-

tvrzení o pfiíãinû smrti,
– pfiípadnû dal‰í související doklady, které si pojistitel vy-

Ïádá.

3. Dojde-li k pojistné události, která nebude doloÏena poli-
cejním protokolem, je vlastník vozidla povinen osobû,
která uplatÀuje nárok na plnûní z tohoto poji‰tûní, po-
tvrdit na tiskopise pojistitele, Ïe k pojistné události do‰lo
pfii poji‰tûné ãinnosti.

4. Pojistitel je oprávnûn sníÏit pojistné plnûní o 50 % v pfií-
padû, Ïe:
a) vozidlo nebylo v rozporu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy vyba-

veno bezpeãnostním pásem nebo jin˘m zádrÏn˘m
systémem,

b) poji‰tûná osoba nebyla pfiipoutána bezpeãnostním
pásem nebo jin˘m zádrÏn˘m systémem, aã tímto bez-
peãnostním pásem nebo jin˘m zádrÏn˘m systémem
pfiipoutána b˘t mûla.

5. V pfiípadû, kdy je sjednáno poji‰tûní podle DPPÚ 1 nebo
DPPÚ 2, se pojistné ãástky podle DPPÚ 1, DPPÚ 2 a DPPÚ 3
sãítají. 

âlánek 6
Informace o poji‰tûní

1. Pojistitelem je âeská poji‰Èovna a.s., která má sídlo
v âeské republice.

2. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vyme-
zená uzavfiením pojistné smlouvy a okamÏikem jejího zá-
niku, resp. trváním a existencí závazkÛ z pojistné smlou-
vy. Dobou platnosti poji‰tûní se rozumí doba vymezená
v ãl. 2. 

3. Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy od-
stoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstou-
pit, pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zodpoví pfii sjednávání
pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû
nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjed-
návaného poji‰tûní, jestliÏe by pfii pravdivém a úplném
zodpovûzení dotazÛ pojistnou smlouvu neuzavfiel. Pojist-
ník má právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe mu
pojistitel nebo jím zmocnûn˘ zástupce nepravdivû nebo
neúplnû zodpovûdûl jeho písemné dotazy t˘kající se sjed-
návaného poji‰tûní. Právo odstoupit od pojistné smlouvy
mÛÏe pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 mûsícÛ ode
dne, kdy takovou skuteãnost zjistil, jinak právo zanikne.
To platí i v pfiípadû zmûny pojistné smlouvy.

4. Odstoupení od pojistné smlouvy, stíÏnosti pojistníkÛ, po-
ji‰tûn˘ch nebo oprávnûn˘ch osob se zasílají na adresu
âeská poji‰Èovna a.s., P.O. BOX 305, 601 00 Brno. StíÏ-
nosti budou vyfiizovány bez zbyteãného odkladu speciali-
zovan˘mi zamûstnanci. Pojistník, poji‰tûn˘ nebo opráv-
nûné osoby se mohou se sv˘mi stíÏnostmi obrátit i na
âeskou národní banku.

5. Pojistník a poji‰tûn˘ je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochranû osobních údajÛ ã. 101/2000 Sb., ve
znûní novel, oprávnûn b˘t na základû Ïádosti kdykoliv
bez zbyteãného odkladu informován o osobních údajích
o nûm zpracovávan˘ch pojistitelem. Tuto informaci ob-
drÏí za úhradu nutn˘ch nákladÛ souvisejících se sdûlením
poÏadované informace. V˘‰e úhrady je stanovena v Pfie-
hledu poplatkÛ.

6. Pokud pojistník nebo poji‰tûn˘ zjistí, Ïe do‰lo k poru‰ení
povinností uloÏen˘ch pojistiteli citovan˘m zákonem, má
právo poÏadovat na pojistiteli nápravu, event. se obrátit
na Úfiad pro ochranu osobních údajÛ s Ïádostí o zaji‰tûní
opatfiení k nápravû.

7. Pojistitel informuje pojistníka (poji‰tûného), Ïe poskytnu-
tí osobních údajÛ v rozsahu uvedeném v § 4 zákona
o pojistné smlouvû je povinné a je podmínkou uzavfiení
pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních údajÛ
uveden˘ch v této pojistné smlouvû je nutné zejména pro
stanovení v˘‰e pojistného rizika. 

8. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ruãnû i auto-
matizovanû prostfiednictvím sv˘ch zamûstnancÛ a dále
zpracovatelÛ, se kter˘mi uzavfie smlouvy o zpracování
osobních údajÛ za podmínek zákona o ochranû osobních
údajÛ. Informace o osobních údajích mohou b˘t pojisti-
telem zpfiístupnûny zajistitelÛm za podmínek stanove-
n˘ch zákonem o ochranû osobních údajÛ a dále subjek-
tÛm oprávnûn˘m poÏadovat zpfiístupnûní údajÛ podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

DoplÀkové pojistné podmínky pro úrazové 
poji‰tûní fiidiãe DPPÚ 3
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