
DoplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní vozidel
DPPAO 2006 – Asistence „POHODA SOS“

âlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Poji‰tûní DPPAO 2006 – Asistence „POHODA SOS“ (dá-
le jen „DPPAO 2006“) se fiídí ustanoveními zákona 
ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, V‰eobecn˘mi pojist-
n˘mi podmínkami pro poji‰tûní vozidel a dopravovan˘ch
vûcí VPPH 2006 (dále jen „VPPH 2006“), tûmito DPPAO
2006 a pfiíslu‰n˘mi ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Poji‰tûní zaloÏené na základû tûchto DPPAO 2006 je po-
ji‰tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro
pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

3. Asistenãní sluÏby poskytuje poji‰Èovna prostfiednictvím
smluvního partnera poji‰Èovny na smluvnû vymezeném
území âeské republiky a na geografickém území ostat-
ních zemí Evropy, v nichÏ má poji‰Èovna nebo její smluv-
ní partner sjednány dohody o poskytování asistenãních
sluÏeb klientÛm poji‰Èovny. 

4. Asistenãní sluÏby jsou poskytovány na základû telefonic-
ké Ïádosti oprávnûné osoby na telefonním ãísle urãeném
za tímto úãelem poji‰Èovnou, a to 24 hodin dennû. Pfii
sjednání pojistné smlouvy je toto telefonní ãíslo pojistní-
kovi sdûleno vhodnou formou, pfiiãemÏ poji‰Èovna má
právo toto ãíslo zmûnit.

5. O zmûnû telefonního ãísla je poji‰Èovna povinna pojistní-
ka v dostateãném pfiedstihu informovat.

6. Oprávnûná osoba je povinna po provedení asistenãních
sluÏeb jejich provedení na místû potvrdit a souãasnû
zkontrolovat jejich správnost spolu s uvedením sv˘ch
identifikaãních údajÛ na faktufie nebo jiném finanãním
dokladu t˘kajícím se poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb.

âlánek 2
Pojistná nebezpeãí, rozsah poji‰tûní

1. Dojde-li na smluvnû vymezeném území k pojistné události
zpÛsobené poruchou vozidla poji‰tûného tímto poji‰tû-
ním, má oprávnûná osoba nárok na poskytnutí asistenãní
sluÏby prostfiednictvím smluvního partnera poji‰Èovny, a to
následovnû:
a) zprostfiedkování a úhradu práce mechanika v rozsahu

maximálnû 3 hodin nutné k odstranûní následkÛ poru-
chy poji‰tûného vozidla na místû za úãelem jeho rychlé-
ho zpojízdnûní; náklady na náhradní díly jsou úãtovány
k tíÏi oprávnûné osoby,

b) zprostfiedkování a úhradu za odtaÏení nepojízdného
vozidla z místa poruchy do nejbliÏ‰ího smluvního,
pfiíp. autorizovaného servisu, kde lze toto vozidlo
opravit, maximálnû v‰ak 100 km, nedohodla-li poji‰-
Èovna v konkrétním pfiípadû s poskytovatelem jin˘
rozsah,

c) poji‰Èovna dále v zahraniãí uhradí náklady na usklad-
nûní a ostrahu vozidla na dobu aÏ 20 dnÛ a do ãást-
ky ekvivalentu 20 eur za den,

d) pfiedání vzkazu blízké osobû, tj. osobû, která má b˘t
upozornûna na potíÏe oprávnûn˘ch osob. Poji‰Èovna
ani její smluvní partner neodpovídají za ‰kody vzniklé
v dÛsledku nemoÏnosti doruãení vzkazu; v takovém
pfiípadû je v‰ak poji‰Èovna, resp. její smluvní partner,
povinna oprávnûnou osobu upozornit na nemoÏnost
vzkaz pfiedat.

2. Dojde-li na smluvnû vymezeném území k pojistné událos-
ti zpÛsobené havárií na vozidle poji‰tûném tímto poji‰tû-
ním, má oprávnûná osoba nárok na poskytnutí asistenãní
sluÏby prostfiednictvím smluvního partnera poji‰Èovny,
a to následovnû:
a) zprostfiedkování a úhradu práce mechanika v rozsahu

maximálnû 3 hodin nutné k odstranûní následkÛ havá-
rie poji‰tûného vozidla na místû za úãelem jeho rychlé-
ho zpojízdnûní; náklady na náhradní díly jsou úãtovány

k tíÏi oprávnûné osoby, a uplatní-li poji‰tûn˘ nároky z ti-
tulu poji‰tûní havárie, budou mu náklady na náhradní
díly proplaceny v souladu s podmínkami tohoto poji‰tû-
ní, pokud souvisí s havárií vozidla,

b) zprostfiedkování a úhradu provedení vypro‰tûní vo-
zidla z místa havárie a jeho pfiesun na komunikaci,

c) zprostfiedkování a úhradu za odtaÏení nepojízdného
vozidla z místa havárie do nejbliÏ‰ího smluvního, pfiíp.
autorizovaného servisu, kde lze toto vozidlo opravit,
nedohodla-li poji‰Èovna v konkrétním pfiípadû s po-
skytovatelem jin˘ rozsah, pfiedev‰ím v souvislosti s li-
kvidací pojistné události z titulu havarijního poji‰tûní, 

d) plnûní v pfiípadû, není-li oprava havárií postiÏeného
vozidla úãelná nebo moÏná, napfi. v pfiípadû neeko-
nomiãnosti ãi nemoÏnosti (totální zniãení, odcizení)
opravy, v rozsahu:
– zaji‰tûní pfiíslu‰n˘ch administrativních náleÏitostí

souvisejících s ponecháním havárií postiÏeného ne-
bo zniãeného vozidla v zahraniãí a vyrovnání pfiíslu‰-
n˘ch poplatkÛ s tímto souvisejících aÏ do v˘‰e 5 %
z obvyklé ceny vozidla bezprostfiednû pfied po‰ko-
zením,

e) poji‰Èovna dále v zahraniãí uhradí náklady na usklad-
nûní a ostrahu vozidla na dobu aÏ 20 dnÛ a do ãást-
ky ekvivalentu 20 eur za den,

f) v pfiípadû zpÛsobení ‰kody provozem vozidla v za-
hraniãí má oprávnûná osoba nárok, aby byla zaji‰-
tûna právní pomoc advokáta a/nebo tlumoãníka
v pfiípadû, Ïe proti ní je vedeno trestní nebo správní
fiízení v souvislosti s touto zpÛsobenou ‰kodou. Po-
ji‰Èovna hradí náklady na právní pomoc a tlumoã-
nické sluÏby maximálnû do ãástky ekvivalentu 
2000 eur, 

g) poji‰Èovna na svÛj náklad zajistí na Ïádost oprávnûné
osoby telefonické tlumoãení pro pfiípad jednání
oprávnûné osoby s policií nebo orgány vefiejné sprá-
vy, jestliÏe je toto jednání vyvoláno vznikem havárie
nebo odcizením vozidla. Telefonické tlumoãení po-
skytovatel zaji‰Èuje pro vzájemn˘ pfieklad z ãeského
do anglického, nûmeckého a francouzského jazyka;
po vzájemné dohodû poskytovatele a oprávnûné oso-
by i do jin˘ch jazykÛ. Poskytnutí této sluÏby není pod-
mínûno skuteãností, Ïe vozidlo je v dÛsledku havárie
nepojízdné,

h) pfiedání vzkazu blízké osobû, tj. osobû, která má b˘t
upozornûna na potíÏe oprávnûn˘ch osob. Poji‰Èovna
ani její smluvní partner neodpovídají za ‰kody vzniklé
v dÛsledku nemoÏnosti doruãení vzkazu; v takovém
pfiípadû je v‰ak poji‰Èovna, resp. její smluvní partner,
povinna oprávnûnou osobu upozornit na nemoÏnost
vzkaz pfiedat.

3. Dojde-li na smluvnû vymezeném území mimo âeskou
republiku k pojistné události zpÛsobené odcizením vo-
zidla poji‰tûného tímto poji‰tûním, má oprávnûná osoba
nárok na poskytnutí asistenãní sluÏby prostfiednictvím
smluvního partnera poji‰Èovny, a to následovnû:
a) poradenskou sluÏbu, kdy poskytovatel zajistí na pokyny

poji‰Èovny ohlá‰ení odcizení vozidla pfiíslu‰n˘m úfiadÛm,
b) poskytovatel dále zajistí úhradu nákladÛ na dva noc-

lehy oprávnûn˘m osobám, maximálnû v‰ak do ãástky
ekvivalentu 100 eur za jeden nocleh a osobu.

4. O úãelnosti, moÏnosti, zpÛsobu, pfiimûfienosti a rozsahu
poskytnuté asistenãní sluÏby rozhoduje poji‰Èovna nebo
její smluvní partner.

âlánek 3
Pojistné období, poãátek a konec 

poji‰tûní, pojistné

1. Pro urãení pojistného období, poãátku a konce poji‰tûní
se pouÏijí pfiimûfienû pfiíslu‰ná ustanovení VPPH 2006.

âlánek 4
Speciální v˘luky z poji‰tûní

1. Poji‰Èovna pojistné plnûní neposkytne v pfiípadû:
a) sluÏeb, které byly provedeny bez souhlasu poji‰Èovny,

resp. jejího smluvního partnera,
b) postoupení nároku oprávnûné osoby na plnûní za asis-

tenãní sluÏbu nebo její ãást jinému,
c) sluÏeb, které byly poskytnuty bez právního dÛvodu,
d) úhrady za pohonné hmoty a m˘tné,
e) ‰kod zpÛsoben˘ch neschválen˘m doplÀkem ãi ná-

hradním dílem, jehoÏ technická zpÛsobilost nebyla
schválena pfiíslu‰n˘m schvalovacím orgánem,

f) kdy oprávnûná osoba ‰kodu úmyslnû zpÛsobila, v dÛ-
sledku sebevraÏdy oprávnûné osoby nebo pokusu o ni,

g) ‰kod, které vznikly v dÛsledku obãanské války nebo
jiného ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku,
sabotáÏe nebo atentátu,

h) ‰kod vznikl˘ch v dÛsledku úãinkÛ radioaktivity,
i) ‰kod vznikl˘ch následkem poÏití alkoholu, drog ãi

omamn˘ch látek,
j) sluÏeb, které byly poskytnuty v souvislosti s manipu-

lací nákladu vozidla (napfi. jeho vyloÏení, pfieloÏení
nebo uskladnûní).

âlánek 5
Ostatní ujednání

1. V pfiípadû poskytování pojistného plnûní v zahraniãní mûnû
se pro pfiepoãet na ãeskou mûnu pouÏije smûnného kurzu
âeské národní banky platného v den vyÏádání asistenãní
sluÏby oprávnûnou osobou.

2. JestliÏe poji‰Èovna nebo její smluvní partner poskytla pl-
nûní uvedené v tûchto DPPAO 2006 bez právního dÛvo-
du, je pojistník povinen poji‰Èovnû vrátit ãástku, která by-
la poji‰Èovnou nebo jejím smluvním partnerem za
poskytnutou asistenãní sluÏbu vyplacena.

3. V pfiípadû pojistné události pfiípojného vozidla je asis-
tence dle DPPAO 2006 poskytována pouze tehdy, je-li
taÏné vozidlo poji‰tûno u âeské poji‰Èovny a.s.

âlánek 6
Speciální v˘kladová ustanovení

Havárií se pro úãely tûchto DPPAO 2006 rozumí rovnûÏ po-
‰kození vozidla Ïivelní událostí.
Oprávnûnou osobou se pro ãerpání asistenãních sluÏeb ro-
zumí kterákoliv fyzická osoba cestující v poji‰tûném vozidle,
maximální poãet oprávnûn˘ch osob se rovná poãtu sedadel
uveden˘ch v technickém prÛkazu poji‰tûného vozidla.
Poruchou se rozumí jakákoli mechanická, elektrická nebo
elektronická závada mající za následek nepojízdnost vozidla
(napfi. zpÛsobená vlastní funkcí souãástí vozidla, únavou ma-
teriálu, vybitím akumulátoru, mechanick˘m proraÏením
pneumatik, zlomením nebo ztrátou klíãe).

Pro v˘klad ostatních pojmÛ se pouÏijí v˘kladová ustanovení
obsaÏená ve VPPH 2006.

âlánek 7
Úãinnost

1. Tyto DPPAO 2006 nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2009.
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