
ÈLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou provozem vozidla 
(dále jen „pojištìní odpovìdnosti“) se øídí právním øádem Èeské 
republiky, zejména zákonem è. 168/1999 Sb., o pojištìní 
odpovìdnosti za újmu zpùsobenou provozem vozidla, v platném 
znìní, a dále je upraveno zákonem è. 89/2012 Sb., Obèanský 
zákoník, v platném znìní, pøíslušnými ustanoveními 
všeobecných pojistných podmínek, obecná èást pro škodové 
pojištìní (dále jen VPPŠ), tìmito doplòkovými pojistnými 
podmínkami (dále jen DPP) a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tyto DPP jsou nedílnou souèástí pojistné smlouvy.

3. Pojištìní sjednané dle tìchto DPP je pojištìním škodovým. 

4. Pojištìní úrazu je pojištìní obnosové.

ÈLÁNEK 2
PØEDMÌT POJIŠTÌNÍ

Pøedmìtem pojištìní je právním pøedpisem stanovená povinnost 
pojištìného nahradit újmu zpùsobenou jiné osobì provozem 
vozidla uvedeného v platné pojistné smlouvì.

ÈLÁNEK 3
ROZSAH POJIŠTÌNÍ

1. Pojištìný má právo, aby pojistitel za nìho poškozenému 
nahradil, v rozsahu a ve výši podle pøíslušných ustanovení 
platných právních pøedpisù a tìchto DPP, uplatnìný a prokázaný 
nárok na náhradu:

1.1. újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením,

1.2. škody vzniklé poškozením, znièením nebo ztrátou vìci, 
jakož i škody vzniklé odcizením vìci, pozbyla-li fyzická 
osoba schopnost ji opatrovat (dále jen „vìcná škoda“),

1.3. ušlého zisku,

1.4. úèelnì vynaložených nákladù spojených s právním 
zastoupením pøi uplatòování nárokù podle bodu 1.1 až 1.3 
a 1.5 tohoto odstavce (v pøípadech stanovených zákonem), 
které odpovídají nejvýše mimosmluvní odmìnì advokáta 
podle pøíslušného právního pøedpisu,

1.5. úèelnì vynaložených nákladù spojených s péèí o zdraví 
zranìného zvíøete.

2. Pojištìný má dále právo, aby pojistitel za nìj uhradil:
2.1. zdravotní pojiš�ovnou uplatnìný a prokázaný nárok na 

náhradu nákladù na zdravotní péèi hrazenou z veøejného 
zdravotního pojištìní, pokud zdravotní pojiš�ovna tyto 
náklady vynaložila na zdravotní péèi poskytnutou 
poškozenému za újmu, kterou je pojištìný povinen 
nahradit,

2.2. regresní náhrady pøedepsané k úhradì pojištìnému podle 
zákona upravující nemocenské pojištìní,

2.3. náklady hasièského záchranného sboru nebo jednotek 
sboru dobrovolných hasièù obce podle § 3a, odst. 3, zákona 
è. 168/1999 Sb.

3. Pøedpokladem vzniku nároku na plnìní z tohoto pojištìní 
odpovìdnosti je, že poškozený svùj nárok uplatnil a prokázal 
a k pojistné události došlo v dobì trvání pojištìní odpovìdnosti, 
s výjimkou doby jeho pøerušení.

4. K pojištìní odpovìdnosti lze v pojistné smlouvì sjednat tato 
dodatková pojištìní:

4.1. èelního skla, nebo všech skel vozidla,

4.2. odcizení vozidla,

4.3. živel a støet se zvìøí nebo se zvíøetem,

4.4. pojištìní úrazu osob dopravovaných pojištìným motorovým 
vozidlem,

4.5. pojištìní cestovních zavazadel a vìcí osobní potøeby.

5. Zanikne-li pojištìní odpovìdnosti, ke stejnému datu zaniknou 
i všechna dodatková pojištìní, která k nìmu byla sjednána.

ÈLÁNEK 4
ASISTENÈNÍ SLUŽBY

1. Uživatel pojištìného vozidla má nárok na využívání základních 
asistenèních služeb poskytovaných smluvní asistenèní 

spoleèností pojistitele, a to v rozsahu upraveném podmínkami 
pro poskytování tìchto služeb pro klienty pojistitele, které jsou 
nedílnou souèástí pojistné smlouvy.

2. Nad rámec základních asistenèních služeb lze v pojistné 
smlouvì za zvláštní pojistné sjednat dodatkové nebo rozšíøené 
asistenèní služby v rozsahu a limitech podle asistenèních 
podmínek.

3. Zanikne-li pojištìní odpovìdnosti, ke stejnému datu zanikne 
i nárok na využívání asistenèních služeb.

ÈLÁNEK 5
VÝLUKY Z POJIŠTÌNÍ

1. Nebylo-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak, pojistitel nemá 
povinnost nahradit:

1.1. újmu, kterou utrpìl øidiè vozidla, jehož provozem byla újma 
zpùsobena,

1.2. újmu, kterou se pojištìný zavázal uhradit nebo uhradil nad 
rámec stanovený právními pøedpisy,

1.3. vìcnou škodu, úèelnì vynaložené náklady spojené s péèí 
o zdraví zranìného zvíøete a škodu, která má povahu 
ušlého zisku, které je pojištìný povinen nahradit svému 
manželovi nebo osobám, které s ním v dobì vzniku škodné 
události žily ve spoleèné domácnosti, s výjimkou škody, 
která má povahu ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí 
s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

1.4. škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda zpùsobena, 
jakož i na vìcech pøepravovaných tímto vozidlem, 
s výjimkou škody zpùsobené na vìci, kterou mìla tímto 
vozidlem pøepravovaná osoba v dobì škodné události na 
sobì nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištìný 
povinen škodu nahradit,

1.5. vìcnou škodu, úèelnì vynaložené náklady spojené s péèí 
o zdraví zranìného zvíøete a škodu mající povahu ušlého 
zisku, vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvoøené 
motorovým a pøípojným vozidlem, vèetnì škody na vìcech 
pøepravovaných tìmito vozidly, nebyla-li škoda zpùsobena 
provozem jiného vozidla,

1.6. újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

1.7. náklady vzniklé poskytnutím léèebné péèe, dávek 
nemocenského pojištìní nebo dùchodù z dùchodového 
pojištìní v dùsledku újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo 
usmrcením, které utrpìl øidiè vozidla, jehož provozem byla 
tato újma zpùsobena,

1.8. újmu zpùsobenou provozem vozidla pøi jeho úèasti na 
organizovaném motoristickém závodu nebo soutìži, nebo 
pøi pøípravì na tyto soutìže, s výjimkou újmy zpùsobené pøi 
závodu nebo soutìži, pøi nichž je øidiè povinen dodržovat 
pravidla provozu na pozemních komunikacích,

1.9. újmu vzniklou provozem vozidla pøi teroristickém èinu nebo 
váleèné události, jestliže má tento provoz pøímou souvislost 
s tímto èinem nebo událostí.

2. Byla-li újma zpùsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, 
které v dobì vzniku újmy øídila jiná osoba, nebo osobì, která 
s vozidlem, jehož provozem byla této osobì újma zpùsobena, 
oprávnìnì nakládá jako s vlastním, nebo se kterým oprávnìnì 
vykonává právo pro sebe a jestliže v dobì vzniku újmy øídila 
vozidla jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku 
nebo této osobì pouze újmu zpùsobenou ublížením na zdraví 
nebo usmrcením vèetnì náhrady nákladù vynaložených na péèi 
hrazenou z veøejného zdravotního pojištìní a regresního nároku 
podle § 6, odst. 4, zákona è.168/1999 Sb.

3. V pøípadì støetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se 
újma zpùsobená této osobì hradí pouze tehdy, jestliže jde 
o rùzné provozovatele vozidel zúèastnìných na vzniku škodné 
události a jestliže není souèasnì tato osoba provozovatelem 
vozidla, na nìmž byla tato újma zpùsobena.

ÈLÁNEK 6
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTÌNÍ

Pojištìní se vztahuje na škodné události, k nimž dojde na území 
èlenských státù Evropské unie nebo dalších státù tvoøících 
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Evropský hospodáøský prostor a na území dalších státù, uvedených 
ve vyhlášce ministerstva financí a v zelené kartì.

ÈLÁNEK 7
ZÁNIK POJIŠTÌNÍ

1. Zánik pojištìní odpovìdnosti nastává z dùvodù a za podmínek 
stanovených zákonem è. 168/1999 Sb., O pojištìní odpovìdnosti 
za újmu zpùsobenou provozem vozidla a zákonem 
è. 89/2012 Sb., Obèanským zákoníkem, v platném znìní 
a VPPŠ, pokud není dále uvedeno jinak.

2. Zaniklo-li spoleèné jmìní manželù smrtí nebo prohlášením za 
mrtvého toho z manželù, který uzavøel pojistnou smlouvu 
k vozidlu patøícímu do spoleèného jmìní manželù, vstupuje do 
pojištìní na jeho místo pozùstalý manžel, je-li nadále vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem tohoto vozidla.

3. Zaniklo-li spoleèné jmìní manželù jinak, než z dùvodù 
uvedených v odst. 2 tohoto èlánku, vstupuje do pojištìní ten 
z manželù, který je oprávnìn s pojištìným vozidlem nakládat. 

4. Po zániku pojištìní odpovìdnosti je:

4.1. pojistník povinen bez zbyteèného odkladu odevzdat 
pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána,

4.2. pojistitel povinen na základì písemné žádosti pojistníka 
vydat mu ve lhùtì do 15 dnù ode dne jejího doruèení 
potvrzení o dobì trvání pojištìní odpovìdnosti a o jeho 
škodném prùbìhu. Ve stejné lhùtì je pojistitel povinen vydat 
toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoli v dobì trvání 
pojištìní, pøièemž stejnou povinnost má pojistitel, jedná-li se 
o žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty 
pojistiteli.

5. Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 4.1, není 
pojistitel povinen do doby splnìní této povinnosti vrátit 
pojistníkovi nespotøebované pojistné ani vydat potvrzení podle 
odstavce 4.2 tohoto èlánku.

6. Zanikne-li pojištìní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou provozem 
vozidla, ke stejnému datu zaniknou i všechna dodatková 
pojištìní, která k nìmu byla sjednána.

ÈLÁNEK 8
POVINNOSTI POJIŠTÌNÉHO A POJISTNÍKA

1. Kromì povinností stanovených v zákonech a VPPŠ má pojistník 
nebo pojištìný tyto povinnosti:

1.1. pøi sjednávání pojištìní odpovìdnosti pøedložit pojistiteli 
doklad o škodném prùbìhu z pøedcházejícího pojištìní 
pokud rozhodná doba nebyla stanovena z databáze ÈKP,

1.2. v pojistitelem urèené lhùtì, nejpozdìji však do 15 dnù od 
uzavøení pojistné smlouvy, pojistiteli sdìlit údaje 
k pojištìnému vozidlu, které nebyly pojistníkovi známy 
v dobì uzavøení pojistné smlouvy (zejména registraèní 
znaèka, VIN vozidla, èi èíslo velkého technického prùkazu). 
Pøi nesplnìní této podmínky má pojistitel právo navýšit 
pojistné z celé pojistné smlouvy od doby poèátku pojištìní 
do výroèního dne následujícím po splnìní této podmínky 
o 10 %. Splnìním podmínky nevzniká pojistníkovi právo na 
vrácení pøirážky,

1.3. bez zbyteèného odkladu oznámit policii dopravní nehodu, 
pøi které dojde k usmrcení nebo zranìní osoby anebo 
hmotné škodì pøevyšující zøejmì na nìkterém ze 
zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných vìcí nebo 
jiných vìcech èástku 100 000 Kè, pokud zvláštní právní 
pøedpis nestanoví jinak,

1.4. sepsat spolu s ostatními úèastníky dopravní nehody 
písemný dokument (záznam o dopravní nehodì), v nìmž 
uvede všechny základní identifikaèní údaje k nehodì 
(datum, èas, místo, úèastníky, jak k újmì došlo, jaké újmy 
a komu vznikly, situaèní plánek místa nehody, pøípadné 
svìdky), a to v pøípadì, že dopravní nehoda nebyla hlášena 
policii. Tento dokument pøedat spolu s hlášením pojistné 
události pojistiteli.

2. Bylo-li na základì nepravdivých, nedoložených nebo neúplných 
skuteèností stanoveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil 
znaje veškeré skuteènosti, má pojistitel právo na zaplacení 
rozdílu pojistného od poèátku pojištìní. 

ÈLÁNEK 9
POJISTNÉ PLNÌNÍ

1. Pojistitel poskytuje poškozenému pojistné plnìní za podmínek 
a v rozsahu uvedeném v zákonì, a to až do limitù pojistného 
plnìní sjednaných v pojistné smlouvì. 

2. Pojistné plnìní poskytuje pojistitel v tuzemské mìnì, pokud ze 
zákona nebo mezinárodních dohod, které se staly souèásti 
právního øádu ÈR, nevyplývá povinnost pojistitele plnit v jiné 
mìnì.

3. Pojistitel má v pøípadech uvedených v zákonì proti pojištìnému 
právo na náhradu toho, co za nìho plnil.

ÈLÁNEK 10
ÚPRAVA VÝŠE POJISTNÉHO

1. Pojistitel má právo v souvislosti se zmìnami podmínek 
rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit novì výši 
bìžného pojistného na další pojistné období, zejména pokud 
skuteèný škodní prùbìh pro danou tarifní skupinu vozidel, pro 
kterou bylo pojistné riziko ocenìno a do které bylo vozidlo 
zaøazeno, pøevýší kalkulovaný škodní prùbìh dané tarifní 
skupiny s tím, že pojistitel ve výsledné kalkulaci zohledòuje 
velikost nákladù souvisejících se správou pojištìní a úhradu 
pøíspìvkù Èeské kanceláøi pojistitelù. 

2. Pojistitel je povinen novì stanovenou výši pojistného sdìlit 
pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì dvou mìsícù pøed splatností 
pojistného na pojistné období, ve kterém se má pojistné mìnit. 
V pøípadì, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí svùj 
nesouhlas uplatnit u pojistitele písemnì do 1 mìsíce ode dne, kdy 
se o navrhované zmìnì výše pojistného dozvìdìl; v tom pøípadì 
pojištìní zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo 
pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud není 
v uvedené lhùtì nesouhlas vyjádøen, pojištìní odpovìdnosti 
nezaniká a pojistitel má právo na novì stanovené pojistné.

ÈLÁNEK 11
TYPY POJIŠTÌNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNÌNÍ

V pojistné smlouvì lze sjednat jeden ze tøí typù pojištìní: 
STANDARD, NADSTANDARD nebo EXKLUZIV.

1. Limity pojistného plnìní pro typ STANDARD èiní:

1.1. dle èlánku 3, odst. 1.1 tìchto DPP maximálnì 35 milionù Kè 
na každého zranìného nebo usmrceného vèetnì náhrady 
nákladù vynaložených na péèi hrazenou z veøejného 
zdravotního pojištìní a regresního nároku podle § 6, odst. 4, 
zákona è.168/1999 Sb.,

1.2. dle èlánku 3, odst. 1.2, 1.3 a 1.5 tìchto DPP maximálnì 
celkem 35 milionù Kè bez ohledu na poèet poškozených.  

2. Limity pojistného plnìní pro typ pojištìní NADSTANDARD èiní:

2.1. dle èlánku 3, odst. 1.1 tìchto DPP maximálnì 70 milionù Kè 
na každého zranìného nebo usmrceného vèetnì náhrady 
nákladù vynaložených na péèi hrazenou z veøejného 
zdravotního pojištìní a regresního nároku podle § 6, odst. 4, 
zákona è.168/1999 Sb.,

2.2. dle èlánku 3, odst. 1.2, 1.3 a 1.5 tìchto DPP maximálnì 
celkem 70 milionù Kè bez ohledu na poèet poškozených.  

3. Limity pojistného plnìní pro typ pojištìní EXKLUZIV èiní:

3.1. dle èlánku 3, odst. 1.1 tìchto DPP maximálnì 100 milionù Kè 
na každého zranìného nebo usmrceného vèetnì náhrady 
nákladù vynaložených na péèi hrazenou z veøejného 
zdravotního pojištìní a regresního nároku podle § 6, odst. 4, 
zákona è.168/1999 Sb.,

3.2. dle èlánku 3, odst. 1.2, 1.3 a 1.5 tìchto DPP maximálnì 
celkem 100 milionù Kè bez ohledu na poèet poškozených. 

ÈLÁNEK 12
BONUS / MALUS

1. Slevu na pojistném za bezeškodní prùbìh pojištìní 
odpovìdnosti, tzv. bonus, poskytne pojistitel ke dni poèátku 
pojištìní, resp. k výroènímu dni poèátku pojištìní. Rok 2000 je pro 
úèely naèítání bonusu rokem výchozím. 

2. Rozhodná doba se zvyšuje za každý celý mìsíc doby trvání 
pojištìní. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka 
rozhodné doby vždy o 36 mìsícù ke dni pojistné události.

3. Výše bonusu/malusu je urèována aktuální rozhodnou dobou 
a uplatní se od poèátku pojištìní, resp. od následující výroèní 
splátky.
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ÈLÁNEK 13
ÚRAZOVÉ POJIŠTÌNÍ POSÁDKY VOZIDLA

1. Úrazové pojištìní posádky a øidièe vozidla, jehož provozem byla 
újma zpùsobena, se øídí všeobecnými pojistnými podmínkami, 
obecná èást pro obnosové pojištìní a doplòkovými pojistnými 
podmínkami pro úrazové pojištìní s výjimkou èástí týkajících se 
zániku pojištìní, pro které platí ustanovení èlánku 7 tìchto DPP. 

2. Pojištìní se vztahuje na posádku pojištìného vozidla a je 
souèástí každého typu pojištìní odpovìdnosti za újmu 
zpùsobenou provozem vozidla. 

3. Horní hranice plnìní se stanovuje bez ohledu na stanovený typ 
pojištìní dle èlánku 11 tìchto DPP ve výši na jednu osobu:

3.1. 100 000 Kè pro pøípad smrti následkem úrazu,

3.2. 200 000 Kè pro pøípad trvalých následkù zpùsobených 
úrazem. 

4. Je-li s pojistitelem souèasnì sjednáno v rámci havarijního 
pojištìní i úrazové pojištìní osob dopravovaných pojištìným 
motorovým vozidlem, pojistitel poskytne pojistné plnìní pouze 
jednou.

5. Kromì výluk z pojištìní uvedených v doplòkových pojistných 
podmínkách pro úrazové pojištìní se pojištìní dále nevztahuje 
na újmy posádky a øidièe zpùsobené pøi: 

5.1. provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým 
stavem neodpovídá požadovaným právním normám nebo 
technická zpùsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,

5.2. øízení vozidla, pokud øidiè není držitelem pøíslušného 
øidièského oprávnìní s výjimkou øízení osobou, která se uèí 
vozidlo øídit a to vždy pod dohledem oprávnìného uèitele,

5.3. øízení vozidla, pokud øidièi byl uložen zákaz èinnosti øídit 
vozidlo v dobì tohoto zákazu,

5.4. øízení vozidla, pokud byl øidiè vozidla pod vlivem alkoholu, 
omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaèeného 
zákazem øídit motorové vozidlo,

5.5. øízení jednostopého vozidla.

ÈLÁNEK 14
INFORMAÈNÍ SYSTÉM

Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho 
pojištìní do informaèního systému Èeské kanceláøe pojistitelù 
a Èeské asociace pojiš�oven s tím, že tyto informace mohou být 
poskytnuty kterémukoliv èlenu Èeské kanceláøe pojistitelù nebo 
Èeské asociace pojiš�oven. 

ÈLÁNEK 15
VÝKLAD POJMÙ

1. Vozidlo - motorové nebo nemotorové vozidlo urèené k provozu 
na pozemních komunikacích (silnièní vozidlo), zvláštní vozidlo 
urèené k jiným úèelùm, než je provoz na pozemních 
komunikacích, ale schválené také k tomuto provozu (traktor 
a jeho pøípojná vozidla, pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj 
pøípojný, snìžný skútr, rolba, ètyøkolka urèená pro pøepravu 
materiálu a technologií a ostatní vozidla, která nelze zaøadit do 
výše uvedených kategorií) a trolejbus. Za vozidlo se nepovažuje 
vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené 
nebo tlaèené pìší osobou, jízdní kolo a kolobìžka, pokud nejsou 
schváleny jako druh vozidla motocykl. 

2. Provoz vozidla - úkony provádìné bezprostøednì pøed jízdou, 
za jízdy a po jejím skonèení a úkony potøebné k údržbì vozidla. 
Provozem vozidla není jeho èinnost jako pracovního stroje. 

3. Rozhodná doba - doba nepøerušeného trvání pojištìní upravená 
v dùsledku vzniku rozhodné události. Sleduje se v celých 
mìsících.

4. Rozhodná událost - každá pojistná událost s výplatou 
pojistného plnìní bez ohledu na míru úèasti pojištìného na 
vzniklé újmì, není-li ujednáno jinak.

ÈLÁNEK 16
ÚÈINNOST

Tyto DPP nabývají úèinnosti dnem 1. 12.  2018.

4. Pojistitel na základì informace z databáze Èeské kanceláøe 
pojistitelù o dobì trvání pojištìní odpovìdnosti a škodném 
prùbìhu pøizná odpovídající bonus nebo uplatní malus ve 
stanovené výši podle odstavce  5 tohoto èlánku. Pokud pojistník 
dokládá rozhodnou dobu a škodový prùbìh potvrzením, musí 
tímto zpùsobem doložit celou rozhodnou dobu a potvrzení musí 
mít náležitosti stanovené vyhláškou è. 205/1999 Sb. 

5. Konkrétní výše pojistného se urèí jako základní pojistné 
náležející k daným limitùm pojistného plnìní pro konkrétní tarifní 
skupinu vozidel upravené koeficientem náležejícím k vypoètené 
rozhodné dobì dle následující tabulky:

Kód stupnì 
bonusu/malusu

Rozhodná doba 
v mìsících

Pøirážka k pojistnému 
(malus)

Sleva na pojistném 
(bonus)

M3 nad -73 a více 50 %  - -

M2 -13 až -72 30 %  - -

M1 -12 až -1 10 %  - -

Z 0 až 11 0 % 0 %

B1 12 až 23 - - 5 %

B2 24 až 35 - - 10 %

B3 36 až 47 - - 15 %

B4 48 až 59 - - 20 %

B5 60 až 71 - - 25 %

B6 72 až 83 - - 30 %

B7 84 až 95 - - 35 %

B8 96 až 107 - - 40 %

B9 108 až 119 - - 45 %

B10 120 až 131 - - 50 %

B11 132 až 143 - - 55 %

B12 144 a více - - 60 %
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