
Přímá likvidace 
Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní 
pojištění vozidel – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 

 
Ke Zvláštním pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovny, a. s., (dále 
jen „ZPP“) platným od 1. 10. 2010 se pro doplňkové pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného 
vozidla vydávají tyto Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel -  ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (dále jen 
„DPP“). Doplňkové pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla (dále jen „pojištění“) je 
z hlediska zákona o pojistné smlouvě pojištěním škodovým. 
 

 

Článek I 
Obecné ustanovení 
 

Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, je pojištění vázáno a může být součástí pojistnou smlouvou sjednané varianty 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo havarijního pojištění. 
 

Článek II 
 

Územní platnost 
 

Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, vztahuje se pojištění na pojistné události, které během trvání pojištění 
nastanou na území České republiky. 
 

Článek III 
Rozsah pojištění 
 

Pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, za níž odpovídá osoba 
s platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo osoba bez platného pojištění 
odpovědnosti, za kterou poskytuje plnění Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“) ze svého garančního fondu. 
 

Článek IV 
Limit pojistného plnění, pojistné plnění, spoluúčast 
 

1. V případě poškození vozidla se (odchylně od čl. X odst.1 VPP) pojistným plněním rozumějí pojištěným uplatněné 
a prokázané účelně vynaložené náklady: 
a) na opravu v pojistné smlouvě uvedeného vozidla, maximálně však do výše obvyklé ceny vozidla v ČR v době 

bezprostředně před škodnou událostí, 
b) na jeho odtah do opravny a 
c) na zapůjčení náhradního vozidla po dobu, kdy pojištěné vozidlo bude nepojízdné. 

2. V případě totální škody na vozidle se (odchylně od čl. X odst. 2 VPP) pojistným plněním rozumějí náklady na pořízení 
vozidla stejného druhu a kvality v ČR snížené o částku odpovídající stupni opotřebeni či jiného znehodnoceni 
s přihlédnutím k dané situaci na trhu v ČR (obvyklá cena v době bezprostředně před škodnou události) a o hodnotu 
použitelných zbytků (dle čl. X odst. 3 VPP).  

3. Pojistné plnění podle odst. 1 a 2 tohoto článku je současně limitováno částkou, na jejíž úhradu má pojištěný vlastník 
poškozeného vozidla právo dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění. 

4. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti a vztahuje se pouze na takovou škodu nebo její část, která nebude současně 
uplatňována z havarijního nebo jiného pojištění. 

5. Pojistné plnění je v případě spoluodpovědnosti provozovatele nebo řidiče pojištěného vozidla poskytováno podle jejich 
účasti na vzniklé škodě.  

6. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění je: 
a) šetření dopravní nehody Policií České republiky nebo  
b) jednoznačné prokázání, že za škodu odpovídá/spoluodpovídá provozovatel nebo řidič silničního vozidla, jehož 

provozem byla škoda na pojištěném vozidle způsobena, 
jakož i zplnomocnění pojistitele, aby jménem poškozeného vlastníka pojištěného vozidla uplatnil jeho nárok (v rozsahu  
škody kryté tímto doplňkovým pojištěním) na náhradu škody z pojištění odpovědnosti osoby odpovědné za škodu 
způsobenou na pojištěném vozidle nebo vůči ČKP. 

7. Pojištěný je povinen předložit pojistiteli za účelem šetření pojistné události, kromě jiných dokladů, rovněž pravomocné 
rozhodnutí Policie ČR nebo příslušného správního orgánu o výsledku šetření dopravní nehody nebo originální záznam 
o nehodě sepsaný účastníky na místě nehody, z nichž bude jednoznačně vyplývat odpovědnost/spoluodpovědnost 
provozovatele jiného než pojištěného vozidla za škodu vzniklou na pojištěném vozidle. 

8. Již vyplacené pojistné plnění nebo jeho část je pojištěný povinen pojistiteli vrátit, pokud následně vyjde najevo, že právo 
na úhradu škody nebo její části z pojištění odpovědnosti osoby odpovědné za jemu způsobenou škodu na vozidle/nebo 
z garančního fondu ČKP neměl.  

 
Tyto DPP jsou platné od 1. 10. 2010 


