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poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem vozidla
- zvlá‰tní ãást -

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05
a zákonem o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla ã. 168/99 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích novel (dále jen „zákon POV“), které spolu tvoﬁí nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
V‰eobecná ustanovení
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad právním pﬁedpisem stanovené
odpovûdnosti provozovatele, ﬁidiãe a dal‰ích osob (dále jen
„poji‰tûn˘“) za ‰kodu zpÛsobenou provozem tuzemského motorového
vozidla.
2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti poji‰tûného nahradit
po‰kozenému ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla
uvedeného v pojistné smlouvû.
âlánek 2
Rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele)
1. Pro rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele) platí ustanovení zákona o poji‰tûní
odpovûdnosti z provozu vozidla upravující rozsah poji‰tûní a pojistné
plnûní1).
2. Nestanoví-li zákon o poji‰tûní odpovûdnosti jinak, má poji‰tûn˘ nárok,
aby pojistitel za nûho uhradil po‰kozen˘m:
a) ‰kodu na zdraví nebo usmrcením,
b) ‰kodu vzniklou po‰kozením, zniãením nebo ztrátou vûci, jakoÏ i ‰kodu
vzniklou odcizením vûci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji
opatrovat,
c) ‰kodu, která má povahu u‰lého zisku,
d) úãelnû vynaloÏené náklady spojené s právním zastoupením pﬁi uplatÀování nárokÛ podle písmen a) aÏ c).
3. Limity pojistného plnûní jsou ujednány v pojistné smlouvû.
4. Pojistitel v rámci limitu pojistného plnûní pro ‰kodu na zdraví nebo
usmrcením rovnûÏ uhradí náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe
v dÛsledku ‰kody na zdraví nebo usmrcením, pokud je poji‰tûn˘
povinen uhradit je podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu.
âlánek 3
Územní platnost poji‰tûní
Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vztahuje se poji‰tûní
podle tûchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném
v provádûcí vyhlá‰ce zákona POV, jakoÏ i na území státÛ vyznaãen˘ch na
zelené kartû pojistitele.
âlánek 4
Pojistné, Bonus-Malus

3. Pro pﬁiznání bonusu nebo uplatnûní malusu je rozhodující ‰kodní
prÛbûh v pﬁedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba.
Beze‰kodní doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh
mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.
Beze‰kodní doba v mûsících
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4. Ke zmûnû tﬁídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného) dochází vÏdy
jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní.
Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pﬁed
datem uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû se
zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).
5. Netrvá-li doba od zániku pﬁedmûtného poji‰tûní do vzniku
následujícího déle neÏ jeden rok, beze‰kodní doba se nemûní.
6. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou
nedo‰lo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zaﬁazeno v následujícím
pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.
7. Za kaÏdou pojistnou událost z POV se beze‰kodní doba sniÏuje o 36
mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.
8. Pojistná plnûní se nezohledÀují, jestliÏe byla pojistníkem nahrazena do
6ti t˘dnÛ poté, co se o v˘platû pojistného plnûní nebo o vytvoﬁení
rezervy a jejích okolnostech pojistník dovûdûl.
9. Beze‰kodní doba se nesniÏuje za pojistnou událost, která nastala pﬁi
uÏívání vozidla neoprávnûn˘m ﬁidiãem.
10.JestliÏe doba od zániku pﬁedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího
trvá déle neÏ jeden rok, kladná beze‰kodní doba se nezapoãítává.
Záporná beze‰kodní doba se v tomto pﬁípadû nemûní.

a) BONUS je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní prÛbûh.

11.Po zániku pﬁedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pﬁevést na stejn˘
druh poji‰tûní (POV-POV), vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ
pojistníka resp. jeho manÏela/manÏelky. Ustanovení pﬁedchozí vûty lze
uplatnit i na leasingového nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo
poji‰tûné leasingovou spoleãností za pﬁedpokladu, Ïe vozidlo uvedené
v leasingové smlouvû pﬁechází do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce
nebo jeho manÏel/manÏelka do jednoho roku od konce leasingu uzavﬁe
novou pojistnou smlouvu.

b) MALUS je pﬁiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu
pojistn˘ch událostí.

12.Pojistná událost uplatnûná z POV nemá vliv na beze‰kodní dobu
v KASKO a naopak.

1. Pojistné se stanovuje v závislosti na v˘sledcích ‰kodního prÛbûhu dané
skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.
2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní POV je
upravováno systémem BONUS – MALUS:
EU 4117/3

UCZ/POV/05

13.Promítnutí vlivu Bonusu Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve
smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvû. Oznámení v˘‰e
pojistného po zapoãtení Bonusu / Malusu je provádûno jako souãást
bûÏného pﬁedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.

âlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky a na sníÏení pojistného
plnûní

âlánek 5
Povinnosti pojistníka

1. Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky platí pﬁíslu‰ná
ustanovení zákona POV. Pro právo sníÏit pojistné plnûní platí
v ustanovení ãl. 8 odst. 8.1. a 8.2. VPP UCZ/05.

1. Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen dodrÏovat právní pﬁedpisy
upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu
vozidel a ﬁídit se specifick˘mi povinnostmi uveden˘mi v zákonû POV
a VPP UCZ/05.

2. Pokud pojistitel nahradil za poji‰tûného ‰kodu, pﬁechází na nûho aÏ do
v˘‰e vyplacen˘ch ãástek právo poji‰tûného na náhradu ‰kody proti
jinému, pﬁípadnû jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho
odpovûdností za ‰kodu vzniklo.

2. Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (poji‰tûného),
drÏitele, ﬁidiãe a popﬁípadû dal‰í osoby, které byly povûﬁeny
obsluhou vozidla, s podmínkami poji‰tûní a zajistit, aby tyto osoby
plnily povinnosti uvedené v pﬁíslu‰n˘ch právních pﬁedpisech
a podmínkách poji‰tûní.

3. Poji‰tûn˘, resp. pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli
oznámit, Ïe nastaly okolnosti odÛvodÀující práva uvedená v pﬁedchozím
odstavci a pﬁedat mu doklady potﬁebné k uplatnûní tûchto práv.

âlánek 6
V˘luky
1. Pojistitel nehradí:

âlánek 8
Spoluúãast
Poji‰tûní je sjednáno se spoluúãastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.
âlánek 9
Zánik poji‰tûní

a) ‰kodu, kterou utrpûl ﬁidiã vozidla, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena,
1. Poji‰tûní zaniká:
b) ‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV, za kterou poji‰tûn˘
odpovídá svému manÏelu nebo osobám, které s ním v dobû vzniku
‰kodné události Ïily ve spoleãné domácnosti, s v˘jimkou ‰kody podle
§ 6 odst. 2 písm. c) zákona POV, jestliÏe tato ‰koda souvisí se ‰kodou
podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona POV,
c) ‰kodu na vozidle, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena, jakoÏ i na
vûcech pﬁepravovan˘ch tímto vozidlem, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené
na vûci, kterou mûla tímto vozidlem pﬁepravovaná osoba v dobû
‰kodné události na sobû nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém poji‰tûn˘
za ‰kodu odpovídá,
d) ‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV vzniklou mezi vozidly
jízdní soupravy tvoﬁené motorov˘m a pﬁípojn˘m vozidlem, jakoÏ
i ‰kodu na vûcech pﬁepravovan˘ch tûmito vozidly, nejedná-li se o ‰kodu
zpÛsobenou provozem jiného vozidla,
e) ‰kodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f) náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe, dávek nemocenského
poji‰tûní (péãe) nebo dÛchodÛ z dÛchodového poji‰tûní v dÛsledku
‰kody na zdraví nebo usmrcením, které utrpûl ﬁidiã vozidla, jehoÏ
provozem byla tato ‰koda zpÛsobena,
g) ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla pﬁi jeho úãasti na organizovaném
motoristickém závodu nebo soutûÏi, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené pﬁi
takovéto úãasti, jestliÏe je ﬁidiã pﬁi tomto závodu nebo soutûÏi povinen
dodrÏovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
h) ‰kodu vzniklou provozem vozidla pﬁi teroristickém ãinu nebo váleãné
události, jestliÏe má tento provoz pﬁímou souvislost s tímto ãinem nebo
událostí.
2. Byla-li ‰koda zpÛsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které
v dobû vzniku ‰kody ﬁídila jiná osoba, nebo osobû, která s vozidlem,
jehoÏ provozem byla této osobû ‰koda zpÛsobena, oprávnûnû nakládá
jako s vlastním nebo se kter˘m oprávnûnû vykonává právo pro sebe,
a jestliÏe v dobû vzniku ‰kody ﬁídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel
povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobû pouze ‰kodu podle
§ 6 odst. 2 písm. a) zákona POV.
3. V pﬁípadû stﬁetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téÏe osoby, se ‰koda
zpÛsobená této osobû hradí pouze tehdy, jestliÏe jde o rÛzné
provozovatele vozidel zúãastnûn˘ch na vzniku ‰kodné události a jestliÏe
není souãasnû tato osoba provozovatelem vozidla, na nûmÏ byla tato
‰koda zpÛsobena.

1)
2)

a) dnem, kdy pojistník, jeho dûdic, právní nástupce nebo vlastník vozidla,
je-li osobou odli‰nou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka
tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavﬁena
nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo pﬁevedeno z pronajímatele leasingové spoleãnosti na nájemce,
b) dnem, kdy vozidlo pﬁestalo jako vozidlo fyzicky existovat,
c) dnem vyﬁazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení pﬁesnû urãit, povaÏuje se vozidlo
za odcizené, jakmile Policie âeské republiky pﬁijala oznámení o odcizení
vozidla,
e) v pﬁípadech uveden˘ch v obecné ãásti VPP.
2. Se zánikem poji‰tûní zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li v dokladu
o poji‰tûní odpovûdnosti a mezinárodní kartû automobilového poji‰tûní
vyznaãena del‰í doba trvání.
3. Po zániku poji‰tûní je:
a) pojistník povinen bez zbyteãného odkladu odevzdat pojistiteli doklad
o poji‰tûní a zelenou kartu, pokud byla vydána,
b) pojistitel povinen pojistníkovi na základû jeho Ïádosti vydat ve lhÛtû 15 dnÛ
potvrzení o dobû trvání poji‰tûní a ‰kodném prÛbûhu zaniklého poji‰tûní.
4. Zanikne-li poji‰tûní pﬁed uplynutím doby, na kterou bylo pojistné
zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáﬁního
mûsíce, ve kterém poji‰tûní zaniklo. Zb˘vající ãást pojistného je pojistitel
povinen vrátit. Nastala-li v dobû do zániku poji‰tûní ‰kodná událost,
vzniká pojistiteli právo na pojistné podle vûty první; povinnost zb˘vající
ãást pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliÏe mu z této ‰kodné
události nevznikne povinnost plnit.
5. JestliÏe pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 3. písm. a) tohoto
ãlánku, není pojistitel povinen do doby splnûní této povinnosti vrátit
pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení podle
odstavce 3. písm. b) tohoto ãlánku.
âlánek 10
Úãinnost
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. ledna 2005.

viz § 6 a násl. zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, jehoÏ v˘Àatek je pﬁílohou tûchto VPP
viz § 10 zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, jehoÏ v˘Àatek je pﬁílohou tûchto VPP

