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Doplňkové pojistné podmínky k pojištění odpovědnosti za škodu  
způsobenou provozem vozidla – segmentace  
(DPP POV SGM 2009/01)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky pro pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
DPP POV SGM 2009/01 platí spolu s Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 
2005/01) pro pojištění vozidel provozovaných v riziko-
vém regionu či rizikovými subjekty.

Článek 2
Výklad pojmů  
Za vozidla provozovaná v rizikovém regionu či rizikový-
mi subjekty se považují: 
1. vozidla, jejichž provozovatelem/držitelem uvede-

ným v pojistné smlouvě:
– jsou fyzické osoby s místem trvalého pobytu 

v regionu Praha nebo 
– právnické osoby se sídlem v Praze nebo 
– podnikající fyzické osoby s místem podnikání 

v Praze
 Do regionu Praha spadají provozovatelé/držitelé 

v případě, kdy PSČ místa trvalého pobytu, sídla 
firmy či místa podnikání začíná „1“.   

2. vozidla, jejichž provozovatelem/držitelem je práv-
nická osoba či podnikající fyzická osoba, které je 
přiděleno IČ. 

3. vozidla, jejichž provozovatelem/držitelem je fyzická 
osoba, které je k datu počátku pojištění 30 let 
a méně. Stanoví se jako rozdíl roku data počátku 
pojištění a roku data narození.  

Pro účely těchto DPP POV SGM 2009/01 se za ozná-
mení škodní události též považuje ohlášení škodní 
události nebo uplatnění nároku na plnění poškozeným. 

Článek 3
Pojistné  
1. V případě, kdy je pojistiteli oznámena škodní udá-

lost, má nárok na přirážku k pojistnému za pojistné 
období, ve kterém je škodní událost pojistiteli 

oznámena (jednorázová přirážka); 
 Tato přirážka činí: 

– 20 % z ročního pojistného za pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla platného pro dané 
pojistné období a vozidlo, jehož provozovatel/
držitel má trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání 
v regionu Praha 

– 30 % z ročního pojistného za pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla platného pro dané 
pojistné období a vozidlo, jehož provozovate-
lem/držitelem je právnická osoba či podnikající 
fyzická osoba   

– 90 % z ročního pojistného za pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla platného pro dané 
pojistné období a vozidlo, jehož provozovate-
lem/držitelem je fyzická osoba, které je v době 
oznámení škodní události 30 let a méně; sta-
noví se jako rozdíl roku data oznámení škodní  
události a roku data narození 

– 110 % z ročního pojistného za pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla platného pro dané 
pojistné období a vozidlo, jehož provozovatel/
držitel má trvalý pobyt v regionu Praha a sou-
časně mu je v době oznámení škodní události 
30 let a méně 

– 50 % z ročního pojistného za pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla platného pro dané 
pojistné období a vozidlo, jehož provozovatel/
držitel má sídlo či místo podnikání v regionu 
Praha a současně se jedná o právnickou 
osobu či podnikající fyzickou osobu 

 Vyúčtování celé přirážky probíhá nezávisle na po-
jistníkem zvoleném způsobu úhrady pojistného. 
Splatnost přirážky je posledním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla škodní událost pojistiteli oznámena 
a je uvedena ve vyúčtování zaslaném pojistníkovi. 

 

 V případě zániku pojištění před koncem pojistného 
období náleží pojistiteli pouze poměrná část 
jednorázové přirážky, od data počátku pojistného 
období do data zániku pojištění.   

2. Počínaje prvním dnem pojistného období, které 
následuje po pojistném období, ve kterém byla 
škodní událost pojistiteli oznámena, navýší 
pojistitel roční pojistné za pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla formou trvalé přirážky ve výši: 
– 20 % pro vozidlo, jehož provozovatel/držitel 

má trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání v regi-
onu Praha 

– 30 % pro vozidlo, jehož provozovatelem/drži-
telem je právnická osoba či podnikající fyzická 
osoba  

– 100 % pro vozidlo, jehož provozovatelem/
držitelem je fyzická osoba, které je v době 
oznámení škodní události 30 let a méně

– 120 % pro vozidlo, jehož provozovatel/držitel 
má trvalý pobyt v regionu Praha a současně 
mu je v době oznámení škodní události 30 let 
a méně 

– 50 % pro vozidlo, jehož provozovatel/držitel 
má sídlo či místo podnikání v Praze a součas-
ně se jedná o právnickou osobu či podnikající 
fyzickou osobu

3. V případech, kdy pojistitel v průběhu šetření zjistí, 
že není povinen poskytnout pojistné plnění, přiráž-
ku na pojistném dle odst. 1 a 2 tohoto článku stor-
nuje a pokud již bylo pojistné ve výši odpovídající 
výši přirážky uhrazeno, toto pojistníkovi vrátí.  

Uvedenými přirážkami není dotčen standardní systém 
bonus / malus dle čl. 7 VPP POV 2005/01.   

Článek 4 
Účinnost  
Tyto DPP POV SGM 2009/01 nabývají účinnosti dnem  
01. 07. 2009. 
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