
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãásti pojistn˘ch podmínek (dále jen
„VPP – zvlá‰tní ãást“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná
ãást - UCZ/05 (dále jen „VPP – obecná ãást“), které spolu tvofií nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Z poji‰tûní právní ochrany pro vlastníky a fiidiãe motorov˘ch vozidel
má poji‰tûn˘ právo, aby mu pojistitel poskytl pojistné plnûní ve
sjednaném rozsahu, maximálnû v‰ak do v˘‰e pojistné ãástky
uvedené v pojistné smlouvû, nastane-li nahodilá skuteãnost, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnûní.

2. Poji‰tûní právní ochrany pro vlastníky a fiidiãe motorov˘ch vozidel se
sjednává ve dvou typech poji‰tûní a to jako právní ochrana
motorového vozidla nebo právní ochrana fiidiãe. 

3. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní se vztahuje na v‰echny pojistné
události, které nastaly na území âeské republiky a v pfiípadech
uveden˘ch ve VPP – zvlá‰tní ãást, ãl. 3 odst.1 bodû 1.1. písm. a),
1.2. a 1.3. i na území cizího státu, na kter˘ se vztahuje platnost
mezinárodní automobilové poji‰Èovací karty (dále jen „zelená
karta“).

âlánek 2
Pojistné, spoluúãast, pfiedbûÏné poji‰tûní, doba trvání poji‰tûní,
zánik poji‰tûní

1. Pojistné je ve smyslu zákona o pojistné smlouvû bûÏn˘m pojistn˘m.

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, poji‰tûní se sjednává bez
spoluúãasti poji‰tûného.

3. Pojistitel poskytuje od data uvedeného v návrhu jako poãátek
poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné poji‰tûní.
Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní je shodn˘ s rozsahem stanoven˘m
pojistn˘mi podmínkami.

4. Kromû pfiípadÛ zánikÛ poji‰tûní uveden˘ch ve VPP – obecná ãást
poji‰tûní zaniká:

a) dnem odcizení motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

b) zmûnou v osobû vlastníka motorového vozidla.

5. Je-li motorové vozidlo, jehoÏ je poji‰tûn˘ vlastníkem, doãasnû
vyfiazeno z registru silniãních vozidel, av‰ak není poji‰tûn˘m
prodáno, poji‰tûní nezaniká.

6. Je-li pojistná smlouva uzavfiena leasingov˘m nájemcem motorového
vozidla, zmûnou vlastníka motorového vozidla poji‰tûní nezaniká 
v pfiípadû, kdy dojde ke zmûnû vlastnického práva z leasingové
spoleãnosti na nájemce motorového vozidla.

âlánek 3
Pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpeãí

1. Pojistnou události je:

1.1. vznik práva poji‰tûného na náhradu ‰kody zakládajícího se na:

a) odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem dopravních pro-
stfiedkÛ, nebo

b) odpovûdnosti za ‰kodu vzniklou poji‰tûnému jako uÏivateli pozemní

komunikace, jejíÏ pfiíãinou byla závada ve sjízdnosti, za podmínky,
Ïe závada byla ‰etfiená  policejním nebo správním orgánem, nebo

c) odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou úãastníkem provozu na pozem-
ních komunikacích.

Podmínkou pro vznik povinnosti pojistitele plnit je, Ïe ‰kÛdce na
základû písemnû uplatnûného nároku ze strany poji‰tûného odmítne
plnit, nebo povaÏuje nárok poji‰tûného co do základu nebo v˘‰e
sporn˘m, nebo do doby 3 mûsícÛ od platného uplatnûní nároku na
náhradu ‰kody se k nároku nevyjádfií, nebo jde o uplatnûní nároku vÛãi
subjektu, kter˘ má sídlo nebo pobyt mimo území âeské republiky.

1.2. zahájení úkonÛ tr.fiízení proti poji‰tûnému pro nedbalostní trestn˘
ãin v souvislosti s dopravní nehodou;

1.3. faktické nebo domnûlé poru‰ení právních pfiedpisÛ z nedbalosti
vztahujících se k pravidlÛm provozu na pozemních komunikacích za
podmínky, Ïe do‰lo k dopravní nehodû a lze dÛvodnû pfiedpokládat
zahájení fiízení o pfiestupku proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního
provozu proti poji‰tûnému;

1.4. zahájení správního fiízení o odnûtí nebo pozastavení fiidiãského
oprávnûní poji‰tûného;

1.5. uplatnûní práva pojistitele na náhradu toho, co plnil za poji‰tûného
z poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla proti poji‰tûnému;

1.6. faktické nebo údajné poru‰ení právní povinnosti ze smluvního
vztahu,pfiedmûtem kterého je motorové vozidlo uvedené v pojistné
smlouvû, jin˘m úãastníkem smlouvy nebo v dÛsledku neplatné
smlouvy,pokud neplatnost zpÛsobil druh˘ úãastník (prodej, koupû,
pronájem, leasing, oprava a jiné). 

Nárok na pojistné plnûní nevzniká v pfiípadû:

a) Ïe k poru‰ení právní povinnosti ze smluvního vztahu do‰lo bûhem 3
mûsícÛ od poãátku poji‰tûní. To neplatí, jestliÏe jde o spor z kupní
nebo leasingové smlouvy, která byla uzavfiena dnem, kter˘ je
shodn˘ se dnem vzniku poji‰tûní, nebo jde o nové poji‰tûní, které
bylo uzavfieno z dÛvodu zmûny motorového vozidla stejného druhu
a od zániku pfiedchozího poji‰tûní právní ochrany u pojistitele
neuplynula doba 1 roku a poji‰tûní bylo uzavfieno nejpozdûji do dne
následujícího po jeho nabytí. 

b) sporÛ, které se konají u soudu se sídlem mimo území âeské repub-
liky;

c) sporÛ, které vypl˘vají ze smluv, jeÏ poji‰tûn˘ uzavfiel jako obchodník
s motorov˘mi vozidly, provozovatel garáÏe, podnikatel s pfied-
mûtem podnikání v oblasti pronájmu a pÛjãování motorov˘ch
vozidel, oprav motorov˘ch vozidel apod.;

d) sporÛ, t˘kající se poji‰tûného u typu poji‰tûní „Právní ochrana fiidiãe“.

âlánek 4
Úãastníci poji‰tûní právní ochrany

1. V závislosti na rozsahu sjednaného poji‰tûní jsou úãastníky poji‰tûní
právní ochrany:

1.1. U volby poji‰tûní typu „Právní ochrana motorového vozidla“

a) vlastník a v technickém prÛkazu uveden˘ provozovatel motorového
vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

b) fiidiã - fiídící mot. vozidlo odpovídající pfiíslu‰né skupinû jeho
fiidiãského oprávnûní, kter˘ je oprávnûn k uÏívání motorového
vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

c) osoby oprávnûnû pfiepravované v motorovém vozidle uvedeném 
v pojistné smlouvû, maximálnû v‰ak v poãtu osob uveden˘ch
poãtem míst k sezení nebo k stání v technickém prÛkazu vozidla.
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1.2. U volby poji‰tûní typu "Právní ochrana fiidiãe"

a) fiidiã motorového vozidla uveden˘ v pojistné smlouvû, za podmínky,
Ïe fiídí vozidlo odpovídající pfiíslu‰né skupinû jeho fiidiãského opráv-
nûní;

b) je-li tak ujednáno v pojistné smlouvû, v‰ichni zamûstnanci poji‰tûné
právnické nebo fyzické osoby - podnikatele, ktefií pracují ve funkci
fiidiãe a to pfii v˘konu jejich pracovní ãinnosti, pokud jsou drÏiteli
fiidiãského oprávnûní pfiíslu‰né skupiny odpovídající fiízenému
mot.vozidlu.

2. V pfiípadû smrti poji‰tûného pfiecházejí nároky z tohoto poji‰tûní na
právoplatné dûdice.

3. Úãastníkem poji‰tûní právní ochrany není leasingová spoleãnost,
která je vlastníkem (pronajímatelem) motorového vozidla uvede-
ného v pojistné smlouvû v pfiípadû, Ïe vozidlo uvedené v pojistné
smlouvû je pfiedmûtem finanãního pronájmu s jeho následnou koupí
(finanãní leasing).

âlánek 5
Pojistné plnûní 

1. Pojistitel hradí náklady poji‰tûného spojené s uplatnûním nebo
hájením jeho práva a poskytuje sluÏby v níÏe uvedeném rozsahu.

2. Pojistitel hradí:

a) pfiimûfiené náklady advokáta zastupujícího poji‰tûného do v˘‰e
stanovené právním pfiedpisem o odmûnách advokátÛ a náhradách
advokátÛ za poskytování právních sluÏeb (advokátní tarif) pro
mimosmluvní odmûnu, nezávisle na dohodû mezi poji‰tûn˘m a jeho
advokátem; 

b) soudní poplatky;

c) pau‰ální ãástku nákladÛ trestního fiízení;

d) hotové v˘daje poji‰tûného za cesty k soudnímu nebo
pfiestupkovému fiízení, u kter˘ch je nezbytnû nutná jeho pfiítomnost,
maximálnû v‰ak ve v˘‰i jízdného hromadn˘ch dopravních
prostfiedkÛ;

e) v obãanskoprávních sporech náhradu nákladÛ protistrany, pokud je
poji‰tûn˘ dle rozhodnutí povinen je uhradit;

f) zálohu na náklady dÛkazÛ, pokud je tak soudem uloÏeno;

g) znaleãné, tlumoãné, je-li to nezbytnû nutné a úãelné pro hájení
právních zájmÛ poji‰tûného;

h) v obãansko soudním fiízení náhradu nákladÛ fiízení, které platil stát,
je-li tak uloÏeno rozhodnutím poji‰tûnému.

3. Pojistitel nehradí zejména:

a) pau‰ální ãástku nákladÛ fiízení o pfiestupcích;

b) správní poplatky;

c) cestovní náhrady právního zástupce, náleÏející nad rámec
vzdálenosti 50 km od jeho sídla nebo bydli‰tû do místa úkonu
právní sluÏby nebo zpût, není-li pojistitelem písemnû prohlá‰eno
jinak;

d) náhradu za ãas prome‰kan˘ v souvislosti s poskytnutím právní
sluÏby pfii úkonech provádûn˘ch v místû, které není sídlem nebo
bydli‰tûm advokáta, za ãas stráven˘ cestou do tohoto místa a zpût
nad rámec 1 hodiny, není-li pojistitelem písemnû prohlá‰eno jinak.

4. Rozsah sluÏeb poskytovan˘ch pojistitelem:

a) ochrana právních zájmÛ poji‰tûného prostfiednictvím pojistitele,
pokud jde o mimosoudní fiízení;

b) zprostfiedkování právního zástupce, pokud o to poji‰tûn˘ poÏádá, v
pfiípadû soudního ãi správního fiízení.

5. Pro pfiípad vzniku pojistné události dle ãl.3 odst.1, bod 1.1. písm. a),
1.2.,1.3., která nastala na území cizího státu, na kter˘ se vztahuje
platnost  zelené karty pojistitel poskytuje dále níÏe uvedené sluÏby: 

a) poskytnutí administrativních informací v rozsahu:

1. rady o postupech po nehodû,

2. adresy právních zástupcÛ,

3. adresy administrativních a správních orgánÛ, policejních orgánÛ,
event. soudu,

b) poskytnutí tlumoãnick˘ch a pfiekladatelsk˘ch sluÏeb v rozsahu :

1. telefonického tlumoãení pfii silniãní kontrole z dÛvodu poru‰ení
dopravních pfiedpisÛ, pfiípadnû odebrání dokladÛ ( fiidiãsk˘ prÛkaz,
technick˘ prÛkaz) – telemost,

2. telefonického tlumoãení pfii styku s policií v souvislosti s dopravní
nehodou na místû dopravní nehody – telemost,

3. telefonického pfiekladu a rady pfii vyplÀování dokladÛ v souvislosti s
dopravní nehodou – telemost,

4. pfiekladu dokladÛ telefaxem v souvislosti s ‰etfiením dopravní
nehody,

5. pomoci pfii zaji‰tûní tlumoãníka pfii policejním ‰etfiení, resp. pfii
správním ãi soudním fiízení,

c) zprostfiedkování oznámení obvinûní a vzetí do vazby v souvislosti 
s dopravní nehodou a o odebrání dokladÛ (fiidiãsk˘ a technick˘
prÛkaz) ãeskému zastupitelskému úfiadu;

d) zprostfiedkování vztahÛ s policejními a správními orgány po
dopravní nehodû v rozsahu:

1. deklarace nehody (pomoc pfii vyplÀování protokolu),

2. zaji‰tûní protokolu za podmínky, Ïe byl vystaven a nevydán,

3. zprostfiedkování navrácení zadrÏen˘ch dokladÛ ( technick˘ a fiidiãsk˘
prÛkaz) v zahraniãí, za podmínky, Ïe do‰lo k zadrÏení v souvislosti s
dopravní nehodou;

e) zprostfiedkování sloÏení penûÏité záruky (kauce) do v˘‰e 3.000,- EUR
za úãelem ponechání poji‰tûné osoby na svobodû nebo jejího
propu‰tûní na svobodu z vy‰etfiovací vazby  formou poskytnutí
bezúroãné pÛjãky.Podmínkou poskytnutí bezúroãné pÛjãky je
zaji‰tûní závazku tfietí osobou (napfi. rodinného pfiíslu‰níka apod.).
Bezúroãná pÛjãka se poskytuje na dohodnutou dobu 3 mûsícÛ. 

6. Uplatnûní práva na plnûní ve vztahu k sluÏbám uveden˘m v ãl. 5.
odst. 5 se uskuteãní telefonick˘m kontaktováním UNIQA ASSIS-
TANCE1) a poÏádáním o poskytnutí sluÏeb.

7. Poji‰tûn˘ je povinen pfii uplatnûní práva na plnûní formou sluÏeb
uveden˘ch v ãl.5 odst.5 sdûlit následující údaje:
– jméno, pfiíjmení, resp.obchodní firmu pojistníka (osoby, která
poj.smlouvu s pojistitelem sjednala),
–  ãíslo pojistné smlouvy,
–   spojení na poji‰tûného, pfiípadnû jeho právního zástupce (adresa, 

telefon, fax, e-mail),
–   podle situace popis problému.

8. Poskytnutí sluÏeb uveden˘ch v ãl. 5 odst. 5. mÛÏe pojistitel
odmítnout v pfiípadû, Ïe:
– nelze provést identifikaci pojistné smlouvy, event. pojistníka

zavinûním poji‰tûného;
–  poji‰tûn˘ odmítne respektovat pokyny UNIQA ASSISTANCE.

9. Uplatní-li poji‰tûn˘ právo na pojistné plnûní z poji‰tûní právní
ochrany, uhradí mu pojistitel odÛvodnûné náklady vzniklé od
okamÏiku uplatnûní nároku vypl˘vajícího z pojistné smlouvy, jsou-li
nutné k ochranû právních zájmÛ poji‰tûného, nebo poskytne
vyjmenované sluÏby.

10. Náklady nebo sluÏby jsou povaÏovány za odÛvodnûné, pokud
uplatnûní práva nebo hájení právních zájmÛ je úãelné, oprávnûné 
a vyhlídky na úspûch jsou dostateãné. Vyhlídky na úspûch nejsou
zji‰Èovány pfii poskytování právní ochrany v trestním fiízení.

11. Na náklady vzniklé pfied uplatnûním práva na pojistné plnûní
(oznámením ‰kody) se poji‰tûní vztahuje pouze v pfiípadû, Ïe tyto
náklady vznikly ne více neÏ 30 dnÛ pfied oznámením pojistné
události v dÛsledku opatfiení odpÛrce, správního orgánu, soudu
nebo neodkladn˘ch opatfiení v zájmu poji‰tûného.

1)  Viz pokyny pro poji‰tûného



12. Domnívá-li se pojistitel, Ïe nejsou dostateãné vyhlídky na úspû‰né
vyfiízení pfiípadu, je oprávnûn odmítnout úhradu nákladÛ právní
ochrany a stanovisko neprodlenû sdûlit s udáním dÛvodÛ
poji‰tûnému.

13. Horní hranicí plnûní poskytovan˘ch pojistitelem pro jednu a
v‰echny ‰kodné události vzniklé v jednom pojistném období tvofií
pojistná ãástka stanovená v pojistné smlouvû.

14. Vznikne-li na základû jednoho skutkového dûje více pojistn˘ch
událostí, které jsou navzájem v pfiíãinné souvislosti a tvofií jednotn˘
proces, lze vyãerpat pojistnou ãástku pouze jednou.

15. V pfiípadû narovnání (smíru) hradí pojistitel náklady v pomûru
nákladu stran, které ve sporu dosáhly úspûchu ãi neúspûchu.

16. Po vzniku právního titulu k exekuci hradí pojistitel náklady na
uplatnûní právního nároku maximálnû pfii jednom pokusu o
exekuãní titul.

17. Pokud v obãanskoprávním fiízení vzniknou takové nároky, na které
se poji‰tûní vztahuje pouze ãásteãnû, pak pojistitel hradí náklady
pouze pomûrnû. Pokud je pfiedmûtem trestního fiízení vícenásobné
poru‰ení práva, na které se poji‰tûní vztahuje pouze ãásteãnû, pak
pojistitel hradí náklady v takovém pomûru, jak˘ je pomûr poru‰ení
práva, na které se vztahuje pojistná ochrana ke v‰em poru‰ením
práva tvofiících pfiedmût fiízení.

18. Pojistitel hradí pouze náklady uplatÀování nárokÛ a poskytuje sluÏby
vztahující se k pojistn˘m událostem, ke kter˘m do‰lo v dobû
poji‰tûní, v pfiípadû probíhajícího soudního fiízení a fiízení pfied
správním orgánem i v pfiípadû, Ïe poji‰tûní mezitím zaniklo.

âlánek 6
V˘luky z poji‰tûní

1. Povinnost poskytnout pojistné plnûní nevzniká v pfiípadû:

a) potfieby ochrany právních zájmÛ, které mají pfiímou ãi nepfiímou
souvislost s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami,
jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, mimo-
fiádn˘mi opatfieními orgánÛ státní správy, katastrofami a ‰kodami
zpÛsobené úãinky atomové energie;

b) sporÛ mezi poji‰tûn˘m a pojistitelem vzniklé na základû pojistné
smlouvy;

c) sporÛ mezi osobami poji‰tûn˘mi stejnou pojistnou smlouvou;

d) uplatÀování nárokÛ, které byly na poji‰tûného pfievedeny nebo které
jsou uplatÀovány jménem poji‰tûného pro tfietí osobu;

e) sporÛ o náhradu ‰kody, kterou tfietí osoby uplatÀují vÛãi poji‰tû-
nému;

f) trestního fiízení nebo pfiestupkového nebo jiného správního fiízení 
v dÛsledku události, která nastala pfii fiízení vozidla, které nebylo
fiádnû registrováno v evidenci vozidel nebo pokud poji‰tûn˘ fiídil
vozidlo pod vlivem alkoholu ãi jiné návykové látky nebo pfii fiízení
vozidla bez platného fiidiãského oprávnûní;

g) sporÛ vznikl˘ch v dÛsledku úãasti motorového vozidla na spor-
tovních závodech nebo pfii akrobatick˘ch soutûÏích;

h) fiízení v souvislosti se zahájením konkurzu, likvidace nebo vyrovnání,

i) jakékoliv uloÏené pokuty; 

j) nákladÛ, k jejichÏ uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba
neuvedená v ãl.4;

k) náhrady ‰kody, kterou poji‰tûn˘ dluÏí;

l) ‰kodní události, kterou poji‰tûn˘ zpÛsobil úmyslnû nebo které
vznikly jako pfiím˘ nebo nepfiím˘ následek úmyslného trestného
ãinu spáchaného poji‰tûn˘m, nebo na kterém byl úãasten;

m) sporÛ vypl˘vajících z jin˘ch neÏ vyjmenovan˘ch pojistn˘ch smluv;

n) trestního ãi správního fiízení, kdy fiidiã nesplnil po dopravní nehodû
povinnost poskytnutí pomoci vypl˘vající ze zákona;

o) uplatÀování nárokÛ na náhradu ‰kody dle ãl. 3 odst.1 bodu 1.1.
vzniklé na podnikatelsky pfiepravovaném nákladu, jehoÏ není

poji‰tûná osoba vlastníkem, pokud v˘slovnû není v pojistné smlouvû
ujednáno jinak;

p) dovolání proti pravomocnému rozhodnutí v obãanskoprávním
fiízení, Ïalobû na obnovu fiízení a pro zmateãnost v obãansko-
právním fiízení, fiízení pfied Ústavním soudem.

2. Kromû v˘‰e uveden˘ch v˘luk lze v pojistné smlouvû dohodnout 
i v˘luky dal‰í, vyÏaduje-li to úãel a povaha poji‰tûní. 

âlánek  7
Dal‰í práva a povinnosti poji‰tûného 

1. Pokud poji‰tûn˘ poÏaduje v dÛsledku pojistné události pojistné
plnûní, je povinen neprodlenû, úplnû a pravdivû objasnit pojistiteli
situaci a okamÏitû mu doruãit v‰echny dostupné podklady, obsílky,
úfiední zásilky, korespondenci, poskytnout pojistiteli plnou moc pro
mimosoudní fiízení, apod.

2. Ohlá‰ení pojistné události pojistiteli nezpro‰Èuje poji‰tûného od
stejn˘ch povinností vÛãi ostatním pojistitelÛm (povinnû smluvní,
havarijní, úrazové aj. poji‰tûní).

3. Poji‰tûn˘ a v daném pfiípadû spolupoji‰tûné osoby jsou povinni
udûlat v‰e, co by mohlo pfiispût k objasnûní skutkové podstaty
pfiípadu. On sám a také povûfien˘ právní zástupce musí vylouãit v‰e,
co by mohlo zpÛsobit zv˘‰ení nákladÛ a rozsah ‰kod. Pfii vyrovnání
nesmí b˘t otázka nákladÛ uspofiádána nev˘hodnûji, neÏ jak to
odpovídá pomûru vítûzné a poraÏené strany. Poji‰tûn˘ se proto
zavazuje nepfiistoupit na Ïádné vyrovnání bez pfiedchozího souhlasu
pojistitele.

4. Poji‰tûn˘ je povinen b˘t nápomocen pojistiteli pfii získání soudních 
i mimosoudních nákladÛ a od‰kodnûní od protistrany.

5. Poji‰tûn˘ je povinen, pokud jeho zájmy nejsou neoprávnûnû
po‰kozovány, vyãkat s uplatÀováním sv˘ch nárokÛ soudnû, pokud
rozhodnutí v dÛsledku pfiípadného jiného fiízení nenabude právní
moci, pokud toto fiízení mÛÏe mít v˘znam pro zam˘‰len˘ právní
spor, pfiípadnû uplatnit jen ãást nárokÛ a aÏ do pravomocného
rozhodnutí zb˘vající nároky neuplatÀovat. Koneãné uplatnûní
ve‰ker˘ch nárokÛ poji‰tûného tím není dotãeno.

6. V pfiípadû poji‰tûní právní ochrany fiidiãe je pojistník povinen
oznámit vznik pracovního ãi obdobného pomûru kaÏdého je‰tû
neohlá‰eného fiidiãe a to nejpozdûji do 1 mûsíce. Pokud nastane
pojistná událost a nástup fiidiãe není vãas ohlá‰en pojistiteli, není
fiádnû a vãas neohlá‰en˘ fiidiã poji‰tûn.

7. KaÏdé zavinûné poru‰ení povinnosti ze strany poji‰tûného dává
pojistiteli právo sníÏit pojistné plnûní v závislosti na tom, jak˘ podíl
mûlo toto poru‰ení na vzniku a rozsahu ‰kody.

8. Povinnosti uvedené v pfiedchozích ustanoveních tohoto ãlánku lze
roz‰ífiit pojistnou smlouvou, vyÏaduje-li to úãel a povaha poji‰tûní.

9. Práva a povinnosti vztahující se na poji‰tûného platí i pro dal‰í
oprávnûné.

âlánek 8
Pfiizvání právního zástupce

1. UkáÏe-li se, Ïe pfies pojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné
povûfiit zastupováním poji‰tûného advokáta, mÛÏe poji‰tûn˘ zvolit 
a navrhnout vhodnou osobu. Plnou moc takové osobû pak udûlí
poji‰tûn˘ pouze po pfiedchozím informování pojistitele.

2. Pokud poji‰tûn˘ toto právo, poté co byl písemnû vyzván, nevyuÏije
a poÏádá o zprostfiedkování právního zástupce, zajistí právního
zástupce v zájmu poji‰tûného sám pojistitel a poji‰tûn˘ je povinen
takto urãeného zástupce zmocnit. 

3. Dokud pojistitel není informován o povûfiení právního zástupce 
k zastupování poji‰tûného, není pojistitel povinen nést náklady s tím
spojené s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy by poji‰tûnému v dÛsledku
prodlení pfiímo hrozil vznik ‰kody.



4. Za úãelem co moÏná nejlep‰í obhajoby sv˘ch zájmÛ povûfií
poji‰tûn˘ osobu povûfienou jeho zastupováním, aby informovala
pojistitele o v˘voji pfiípadu. Pfied provedením podstatn˘ch krokÛ je
tfieba si vyÏádat stanovisko pojistitele.

âlánek 9
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

Ustanovení ãl. 10 VPP – obecná ãást se na poji‰tûní právní ochrany
nevztahuje. 

âlánek 10
Rozhodãí doloÏka

1. Pojistník má právo poÏádat o uzavfiení rozhodãí smlouvy pod-
le zvlá‰tního právního pfiedpisu pro fie‰ení sporÛ vypl˘vajících 
z poji‰tûní právní ochrany.

2. Pokud poji‰tûn˘ nesouhlasí se stanoviskem pojistitele, Ïe nejsou
dostateãné vyhlídky na úspû‰né vyfiízení pfiípadu, dojde-li pfii fie‰ení
sporu ke stfietu zájmu nebo neshodû pfii urovnání sporu, pojistitel
informuje poji‰tûného o jeho právu na svobodu v˘bûru jeho
zástupce a o moÏnosti fie‰it spor rozhodãím fiízením.

âlánek 11

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2005.


